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Важно информация за потребителя 

 
Примерите и диаграмите в това ръководство са включени единствено за целите 

на илюстрирането. Поради многото възможни варианти и изисквания свързани с 
която и да е било практическа инсталаци, Solcom&hapn (shanghai) electric. не може да 
поеме отговорност или пасиви за конкретно използване базирано на примерите и 
диаграмите. 

Няма патентна отговорност от Solcom&hapn (shanghai) electric. в съответствие с 
използването на информацията, чертежите, оборудването или софтуера описани в 
това ръководство. 
Копирането на съдържанието на това ръководство, като цяла или негови части, без 
разрешението на Solcom&hapn (Shanghai) electric. е забранено. 

Навсякъде в това ръководство, където е необходимо ние използваме  знаци за 
да обърнем внимание на мерките за безопасност. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Показва информация за практики или обстоятелства, 
които могат да причинят експлозия в опасна среда, която може да доведе до 
нараняване или смърт, повреда на имущество, или имуществена загуба. 
 
Важно: Идентифицира информация, която е от решаващо значение за успешното 

прилагане и разбиране на продукта. 
 

 ВНИМАНИЕ: Идентифицира информация за практики или обстоятелства, 

които могат да доведат до нараняване или смърт, повреда на имущество, или 
имуществена загуба. Вниманието ще Ви помогне: 

 да видите опасността; 

 да избегнете опасността; 

 да оцените последствията. 
 

 

 Опасност от попадане под напрежение етикети могат да бъдат 

разположени върху или вътре в оборудването (например върху задвижващ  мотор) за 
да предупреждава хората, че съществува опасност от наличие на напрежение. 
 

 Опасност от изгаряне етикети могат да бъдат разположени върху или 

вътре в оборудването (например върху задвижващ мотор) за да предупреждава 
хората, че повърхностите може да са загрети до опасни температури. 
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Увод 
 
Целта на това ръководство е да предостави най-основната информация, необходима, 
за да инсталирате, пускане и отстраняване неизправности на HPVFE регулеруем 
честотен AC преобразувател. 
 
 

За информация за… Виж страница 

Кой трябва да използва това ръководство? P-1 
Референтен материали P-1 
Правила за четене P-2 
Размери на рамата P-2 
Общи мерки за безопасност P-3 
Каталожен номер - обяснение P-4 

 
Кой трябва да използва това ръководство.  

 

Това ръководство е предназначено за квалифициран персонал. Трябва да можете да 
програмирате и работите с устройства за регулируема честота и AC задвижващи 
устройства. В допълнение, трябва да има разбиране за настройки на параметрите и 
функциите. 

 
Правила за четене 
 

• В това ръководство когато се отнасят до HPVFE честоте AC преобразовател за 
задвижване ние записваме HPVFE или HPVFE задвижване. 
 
• Параметри номера и имена са посочени в този формат: 
 
P101[Motor NP Volts] 
    
        
   Име 
   Номер 
   Група 
   d – дисплей 
   P – основна програмна група 
   T – терминална блок група 
   С – комикационна група 
   A – допълнителна програмна група 
 
• Следните думи са използвани в инструкцията за описание на действие: 
 

Дума      Значение 

Може Възможно , може да се направи нещо 
Не може Не е възможно , не може да се направи нещо 
Май  Допустимо,позволено 
Трябва Неизбежно, трябва да направите това 
Би трябвало Препоръчва се, изисква се 
Препоръчително Препоръчано 
Не се препоръчва Не се препоръчва 
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Габаритни размери 
Подобните по размери HPVFE са групирани с цел да се опрости поръчването на 
резервни части и т.н. Препратка към каталожни номера и съответните им размери на 
рамата е представен в Приложение B. 
 
Общи мерки за безопасност 
 

 ВНИМАНИЕ: За да избегнете опасността от токов удар, проверете дали има 

напрежението в кондензаторната верига преди да започнете работи по устройството. 
Измерете DC напрежение в-DC шината и силовите DC клеми на клемореда. (виж глава 1 
Описание на силовите клеми). Напрежение трябва да бъде нула. 
 
Несветещи светодиоди или несветещ LCD дисплей не е индикация, че кондензатори са 
разредени до безопасна нива на напрежение. 

ВНИМАНИЕ: Само квалифициран персонал, запознат с регулируеми честотни AC 
задвижвания и свързаните с тях машините трябва да планира или изпълнява 
нсталирането, пускане в експлоатация и последваща поддръжка на системата. 
Неспазването на това може да доведе до нараняване и / или повреда на оборудването.. 

ВНИМАНИЕ: Това изделие съдържа чувствителните ESD (Електростатично 

разреждане) части и възли. Необходими предпазни мерки за контрол за наличие на 
статично напрежение  при инсталиране, тестване, поддръжка или ремонт на 
устройството. Ако процедурите за контрол на ESD не се спазват, може да се получи 
увреждане на компонент. 

ВНИМАНИЕ: Неправилно поставено или инсталирано устройство може да доведе 
до повреди на компоненти или съкращаване на живота на продукта. Грешки при 
свързването или използването, като, като например, неправилно оразмеряване на 
мотора, неточно или недостатъчно AC напрежение, или прекомерно високи температури 
на околната среда може да доведат до неизправност на системата. 

ВНИМАНИЕ: Функцията BUS регулатор е изключително полезна за 
предотвратяване на пренапреженови повреди, произтичащи от агресивни отрицателни 
ускорения, ударни претоварвания и ексцентрични натоварвания. Въпреки това, тя може 
да доведе едно от следните две възможности: 
1. Бързи положителни промени във входното напрежение или небалансирани входни 
напрежения могат да причинят команда за положителни промени на скоростта; 
2. Действителното време на отрицателното ускорение може да бъде пъти по-дълго, 
отколкото е зададено 
Въпреки това, в такива случаи ако устройството остава в това състояние в продължение 
на 1 минута се генерира "Спиране заради грешка ". Ако това условие е 
неприемливо,функцията  BUS регулатор трябва да бъде забранена (виж параметър 
A441). В допълнение, инсталиране на правилно оразмерен резистора за динамично 
спиране ще осигури по-добра работа в повечето случаи. 
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Обяснение на каталожния номер 

HP VF   E  □□ □ □□□ □□ 

     Код на предприятието 
     Тип 
     Код за серията 
     Напрежение - 02 (200-240 V AC), 04 (380-480 V AC) 
     Брой на фазите - Т (три фази), S (една фаза) 
     Мощност 

Опция – 01 (вграден ЕМС филтър) 
 

Данни за устройството Каталожен 
номер 

Рама 
Размери 
WxHxD Входящо 

напрежение 
kW HP Изходащ 

ток (А) 
Монтиране на 
панел 

240V 50/60Hz 
1- фаза 

0.2 0.25 1.6 HPVFE02S0D2 

A 
72×185.5×143.5 

 
0.4 0.5 2.5 HPVFE02S0D4 

0.75 1 4.2 HPVFE02S0D75 

1.5 2 8 HPVFE02S1D5 
B 100×174×145 

2.2 3 11 HPVFE02S2D2 

240V 50/60Hz 
1- фаза 
с филтър 
(1) 

 

0.2 0.25 1.6 HPVFE02S0D201 

A 72×185.5×143.5 0.4 0.5 2.5 HPVFE02S0D401 

0.75 1 4.2 HPVFE02S0D7501 

1.5 2 8 HPVFE02S1D501 
B 100×174×145 

2.2 3 11 HPVFE02S2D201 

240V 50/60Hz 
3- фази 

0.2 0.25 1.6 HPVFE02T0D2 

A 72×185.5×143.5 
0.4 0.5 2.5 HPVFE02T0D4 

0.75 1 4.2 HPVFE02T0D75 

1.5 2 8 HPVFE02T1D5 

2.2 3 12 HPVFE02T2D2 
B 100×174×145 

3.7 5 17.5 HPVFE02T3D7 

5.5 7.5 25 HPVFE02T5D5 
C 130×253×287 

7.5 10 33 HPVFE02T7D5 

480V 50/60Hz 
3- фази 

0.4 0.5 1.5 HPVFE04T0D4 

А 72×185.5×143.5 0.75 1 2.5 HPVFE04T0D75 

1.5 2 4.2 HPVFE04T1D5 

2.2 3 6 HPVFE04T2D2 
В 100×174×145 

3.7 5 8.7 HPVFE04T3D7 

5.5 7.5 13 HPVFE04T5D5 

С 130×253×287 7.5 10 18 HPVFE04T7D5 

11 15 24 HPVFE04T11 

480V 50/60Hz 
3- фази 

с филтър (1) 
 

0.4 0.5 1.5 HPVFE04T0D401 

А 72×185.5×143.5 0.75 1 2.5 HPVFE04T0D7501 

1.5 2 4.2 HPVFE04T1D501 

2.2 3 6 HPVFE04T2D201 
В 100×174×145 

3.7 5 8.7 HPVFE04T3D701 

5.5 7.5 13 HPVFE04T5D501 

С 130×253×287 7.5 10 18 HPVFE04T7D501 

11 15 24 HPVFE04T1101 

Възможни са допълнителни аксесоари, опции и адаптери. Виж приложение B за 
подробности
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Глава 1 Инсталиране/Свързване 

Тази глава предоставя информация относно монтажа и окабеляването на HPVFE 
  

За информация за … Виж стр. За информация за … Виж стр. 

Отваряне на капака на капака 1-1 Предпазители и прекъсвачи 1-7 

Преоръки за монтаж 1-2 Захранващи кабели 1-9 
Източник на АС напрежение 1-3 І/О Окабеляване 1-3 
Изисквания за заземяване 1-5 ЕМС Инструкции 1-21 
 

Повечето трудности възникващи при пускане са резултат от неправилно окабеляване. 
Трябва да се вземат всички предпазни мерки, за да гарантира, че окабеляването 
се извършва съгласно указанията. Всички елементи от настоящото ръководство трябва 
да се прочетат и разберат, преди да започне същинската инсталация. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНИМАНИЕ: Следващата информация е само ръководство за правилна 
инсталация. Rockwell Automation, Inc. не може да поеме отговорността за 
съответствието или несъответствието на национални, регионални или други нормативни 
изисквания за правилното инсталиране на това устройство или свързаното с него 
оборудване. Съществува опасност от нараняване и / или повреда на оборудването, ако 
изискванията са игнорирани по време на инсталацията. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Отваряне на капака 

1.Натиснете и задръжте от двете страни на капака. 
2.Дръпнете капака навън и нагоре да се отвори. 
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Монтаж 

• Монтирайте устройството изправено върху плоска, вертикална и равна повърхност. 
-Инсталиране на 35 mm DIN шина (за тип A и B) или 
-Закрепване с винтове. 
Таблица 1. А Препоръки за монтаж с винтове 
Минимална дебелина на панела Размер на винта Въртящ момент на 

притягане 

1.9 mm (0.0747 инча) M4 (# 8-32) 1.56-1.96 Nm (14-17 lb.-in.) 

• Защита на вентилатора за охлаждане чрез избягване на прах или метални частици. 
• Не излагайте на корозивна атмосфера. 
• Да се пази от влага и пряка слънчева светлина. 
Минимални монтажни разстояния 
Обърнете се към Приложение В за монтажни размери. 
Околна температура 
Таблица 1 В Изисквания за разстояния между устройствата 
Хоризонтална разстояния 

между устройствата 
Околна температура 

Минимум Максимум 
0 mm и по-голяма -10 ° С (14 ° F) 40 ° С (104 ° F) 
25 mm и по-голяма -10 ° С (14 ° F) 50 ° С (122 ° F) 

  
                                                                    Виж таbлица 1В 

                             
       76,2 мм (3.0 in) 
 
 

       76,2 мм (3.0 in) 

                       
       76,2 мм (3.0 in) 
 
Посока 
на въздуха      76,2 мм (3.0 in) 

                                 
Кутията на устройството е с клас на защита IP20, NEMA / UL Тип отворен

Затворен обект, в който е 
трудно преминаването на 
въздуха между охлаж-
дащата повърх-ност и 
шасито 



 

6 

 

 
Съхранение 

• Да се съхранява при стайна температура в диапазон от -40 до + 85 °С. 
• Да се съхранява при относителна влажност от 0 до 95%, без кондензация. 
• Не излагайте на корозивна атмосфера. 
Източник на AC напрежение 
Незаземена системи за разпределяне 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНИМАНИЕ: HPVFE устройствата съдържат защитни MOVs които се свързват към 
земята. Тези устройства трябва да се изключат, ако устройството се инсталира към 
незаземена или заземена през съпротивление електроразпределителна система. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Изключване на MOVs 

За да предотвратите повреда на устройството, свързаните към земя MOVs се 
изключват, ако устройството е инсталирано на незаземена електроразпределителна 
система, където напрежението линия-земя на всяка фаза може да превишава 125% от 
номиналното линия-линия напрежение. За да изключите тези устройства, премахнете 
джъмпера показано на фигурите 1.1 и 1.2. 
1.Завъртете винта обратно на часовниковата стрелка, за да се освободи. 
2.Изтеглете джъмпера изцяла от кутията на устройството. 
3.Притегнете винта, за да го държи на място. 
Фигура 1.1 Местоположение на джъмпера (показан в кутия тип А) 
Важно: Затегнете винта след отстраняване джъмпер. 

                       
 
Фиг 1.2 Отстраняване на МОV фаза към земя  
 

Трифазен  R / L1 
AC вход  S / L2 

 T / L3 
 

   Джъмпер                  1    2    3    4 
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Захранване 

Устройството е подходящо за директна връзка със захранването в рамките на 
номиналното напрежение (виж Приложение А). В таблица 1.С са изброени особености в 
захранването, които могат да доведат до увреждане на компонент или съкращаване на 
живота на продукта. Ако някоя от особеностите, описани в Таблица 1С съществу-ва, 
инсталирайте съответното устройство, изброено в колона „коригиращо действие“ . 
Важно. Необходимо е само едно устройство за клон от верига. То трябва да се мон-тира 
пред клона и да е оразмерено да поеме общия ток на клона на веригата. 
Таблица 1 С. Особености на захранващата мрежа 
Особености на захранващата мрежа Коригиращо действие 

Малък линеен импеданс (по-малко от 1% от 
линейния реактанс) 

• Инсталирайте линеен реактор (1) 
• или разделителен трансформатор 

 Захранващ трансф..по-голям от 120 кВА 

Линия има включени кондензатори за 
корегиране на фактора на мощността 

Линията има чести прекъсвания в захр. 

Линията има периодични пренапрежения по-
високи от 6000V (мълния) 

Напрежението фаза/земя надхвърля 125 % от 
нормалното линейно напрежение 

• Премахване на MOV джъмперите 
• или разделителен трансформатор с заземена 
вторична намотка Незаземена разпределителна система 

(1) Вижте Приложение B за информация за поръчка на аксесоари. 

Общи изисквания за заземяването 
Обезопасителното заземяване - (PE) трябва да бъде свързано към системното 
заземяване. Заземителния импеданс трябва да съответства на изискванията на 
националните или местните наредби или изисквания за електро безопасност. Целостта 
на заземителните връзки трябва да се проверява периодично. 
Фигура 1.3 Типична схема на заземяване 
        W/L1 
       S/L2 
         T/L3 
    

       

                                                           
       U/T1 
        V/T2 

W/T3 
       земя 

        Екран 
Контрол за повреда на заземлението 

Ако ще се използва система за контрол на заземлението (RCD) трябва да се използват 
само от устройства тип B (регулируеми), за да се избегне нежелано прекъсване. 



 

8 

 

 
 
Защитно заземяване - (PE) 

Това е защитно заземяване на устройството, което се изисква от нормативните 
документи. Тази верига трябва да бъде свързана към подходяща стоманена конструкция 
на сградата (трегери, греди), забита в земята пръчка или зазимителна шина. 

 Заземителни точки трябва да са в съответствие с националните и местни-
теиндустриални норми за безопасност 

 
 
Заземяване на мотора 
Корпусът на мотора трябва да бъде свързан към една от заземителните клеми на 
устройството. 
 
Екраниране – SHLD 
Кабелният щит (екрана) може да се свързва към защитното заземление на клеморед на 
устройството. Екранът на кабелите трябва да бъде свързан и към корпуса на двигателя. 
Използвайте края на екрана или EMI скоба за да се свържете щита към защитното 
заземление. Опцията присъединяване към тръбопровод с кабелна скоба също може да 
се използва за защитно заземяване на кабелния екран. Когато екраниран кабел се 
използва за контрол и сигнален кабел, щитът трябва да се заземи само към източника 
на напрежение, а не към устройството. 
 
Заземяване на RFI филтър 

 Използването на еднофазни устройства с вградена филтър, или външен филтър с 
всякакво устройство, може да доведе до относително високите токове на утечка. 
Следователно, филтърът трябва да се използва само в заземени AC разпределителни 
системи и да бъдат постоянно монтирани и солидно свързани към защитното 
заземление на разпределителната система. 
Уверете се, че неутралната линия на захранването е здраво свързана към същото 
защитното заземление на разпределителната мрежа. Заземяването не трябва да 
разчитат на гъвкави кабели и не трябва да включва всяка форма на щепсел или контакт, 
който би позволил прекъсване по невнимание. Някои местни нормативни документи 
може да изискват допълнителни (излишни) заземявания. Целостта на всички връзки 
трябва да се проверява периодично. 
. 
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Предпазители и прекъсвачи 

В HPVFE не се предвижда клон от късо съединение. Този продукт трябва да бъде 
инсталиран с предпазители на входа или входящ прекъсвач. Националните или местни 
норми за безопасност могат да регламент допълнителни изисквания за тези инсталации. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНИМАНИЕ: За да се предпазите от наранявания и / или повреда на 

оборудването, причинени от неправилна селекция на предпазител или прекъсвач, 
използвайте само препоръчаните линейни предпазители / прекъсвачи, препоръчани в 
настоящия раздел. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Предпазители 
HPVFE е тествани и одобрен за използване с предпазители на входа. Стойностите, 
дадени в таблицата са максималните препоръчителни стойности за използване с всеки 
тип устройство. Устройствата, описани в тази таблица са предвидени да послужат като 
ръководство. 
 
 
 
 
Прекъсвачи.  

Бюлетин 140 М (Самозащитен комбиниран регулатор) / UL489 прекъсвачи. 
При използване на Bulletin 140 М или UL489 прекъсвачи, изброени по-долу препоръки, 
трябва да бъдат следвани в реда, който отговоря на изискванията на NEC за защита от 
веригите. 
• Бюлетин 140М може да се използва в единични и групови моторни приложения 
• Бюлетин 140 М може да се използва и за устройства, които не се нуждаят от 
предпазители. 
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Захранващи кабели 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНИМАНИЕ: Национални стандарти (NEC, VDE, BSI, и т.н.), както и местното 

законодателство очелтават основните разпоредби за безопасно инсталиране на 
електрически съоръжения. Монтажът трябва да съответства на спецификациите 
по отношение на видовете кабели, сечение на кабелите, подходяща защита и 
изключващи устройства. Неспазването на тези изисквания може да доведе до 
нараняване и / или повреда на оборудването. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНИМАНИЕ: За да се избегне риск от токов удар, причинени от попадане под 

напрежение, кабели канали трябва да бъдат заземени в двата края. По тази причина, е 
забранено използването на кабелен канал, който вече е в експлоатация или в който да 
се инсталират кабели за няколко устройства. Това ще спомогне за намаляване на 
риска от токов удар от "кръстосано свързвани" захранващи кабели.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Типове кабели, подходящи за 200-600 V инсталации 

 
Общо  

Разнообразни видове кабели са приемливи за инсталации на устройството. За много от 
инсталациите, неекраниран кабел е подходящо, доколкото той може да се отдели от 
чувствителни вериги. Както приблизителна информация се счита че разстояние от  
разстояние от 0,3 метра (1 фут) за всеки 10 метра (32,8 фута) на дължина е достатъчно. 
Във всички случаи дълги паралелни вериги трябва да се избягват. Да не се използва 
кабел с дебелина на изолацията по-малко от 15 mils (0,4 mm / 0.015 инч). Не 
прекарвайте инсталациите на повече от три комплекта задвижвания в един канал, за да 
сведе до минимум "преплитане". Ако се налага да се инсталират повече от три 
устройства в един канал, трябва да се използва екраниран кабел.  
UL инсталации при 50°C на околната среда трябва да използват кабели за 600V, 75°C 
или 90°C.  
UL инсталации при 40°C на околната среда трябва да използват кабели за 600V, 75°C 
или 90°C.  
Използвайте само медни проводници. Препоръчаните размери на кабелите са базирани 
на 75°C. Напречното сечение не се намалява при използване на по-високо 
температурни кабели. 
 
Неекранирани  

THHN, THWN или подобен проводници са приемливи за монтаж в суха среда, при 
предвидено необходимото свободно въздушно пространство и/или при допустимата 
степен на запълване на кабелния канал. Не използвайте THHN или друг тип кабел с 
подобна изолация в мокри помещения. Всяко избран кабел трябва да има минимална 
дебелина на изолацията 15 mils и не трябва да имат големи различия в 
концентричността на изолацията. 
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Екранирани кабели 

Место-
положение 

Tип Описание 

Стандарт 
(опция 1) 

600V, 75°C or 90°C 
(167°F or 194°F) 
RHH/RHW-2 
Belden 29501-29507 
или еквивалентно 

• Четири калайдисани медни проводника с XLPE 
изолация 
• защитно фолио и калайдисани меден проводник с 
85% припокритие 
• PVC изолация 

Стандарт 
(опция 2) 

600V, 75°C or 90°C 
(167°F или 194°F) 
RHH/RHW-2 
Shawflex 2ACD / 3ACD 
или еквивалентно 

• Три калайдисани медни жила с XLPE изолация 
• 5 млн единична спиралн медни ленти (25% 
мин. припокриване) с три голи медни основания в 
контакт с екранировката. 
• PVC изолация 

Клас I & II; 
Раздел I & II 

 

600V, 75 ° С или 90°С 
(167 ° F или 194 ° F) 
RHH / RHW-2 

• Три калайдисани медни жила с XLPE изолация 
• 5 млн единична спиралн медни ленти (25% 
мин. припокриване) с три голи медни основания в 
контакт с екранировката. 
• PVC медни основания за # 10 AWG и по-малки. 

 
Защита срещу „Отразена вълна“ 

Устройството трябва да се инсталира колкото е възможно по-близо до двигателя. 
Инсталации с дълги кабели до двигателя може да изискват допълнителни външни 
устройства за ограничаване отражението на напрежение от двигателя (явлението 
„отразена вълна“) - виж таблица за 1.Е. Данните за отразената вълна се прилагат за 
всички честоти от 2 до 10 кХц. За устройства 240V, не е необходимо ефекта на 
отразената вълна да бъде вземан предвид. 
 
Таблица 1.E Препоръчвана максомална дължина на кабелите 
Отразена вълна 

 
 

340 – 480 V 

Изолация на мотора Дължина на кабелите (1) 
1000 Vp-p 15 meters (49 feet) 
1200 Vp-p 40 meters (131 feet) 
1600 Vp-p 170 meters (558 feet) 

 
(1) По-голяма дължина на кабела може да се постигне чрез инсталиране на 

допълнителни устройства на изхода на устройството. Консултирайте се със завода 
за препоръки. 

 
Прекъсване на изхода 

Устройството е предназначено да бъде командвано от входните управляващи сигнали 
за пускане и спирането на мотора. Устройство не трябва да се използва с цел пускане и 
спиране на двигателя, като се прекъсва изходна верига към двигателя. Ако е 
необходимо да се прекъсне захранването на двигателя от устройството е необходимо 
да се монтира спомагателен контактор, който трябва да се използва за едновременно 
подаване на команда за деактивиране на устройството. 
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Захранващ клеморед 
Устройството е снабдено с предпазители срещу попадане на пръсти върху клемите на 
захранването. За да ги премахнете: 
1.Натиснете и задръжте бутоните за заключване. 
2.За предпазитела от попадане на пръсти върху горната част на устройството, плъзнете 
го надолу и го изтеглете навън. За предпазителя от попадане на пръсти в долната част 
на устройството, плъзнете го нагоре и го изтеглете навън. 
Поставете предпазителите от попадане на пръсти, когато окабеляване е завършено. 
 
 
 
Фигура 1.4 Захранващ клеморед 

 

       
 
 
 

 
Клема Описание 

R/L1, S/L2 1-фазен вход 

R/L1, S/L2, T/L3 3-фазен вход 

P1(1), P2(1) DC Bus Inductor Connection (Frame C кара само.) 
Устройствата в кутия C се доставят с джъмпер между 
терминалите P1 и Р2. Премахнете този джъмпер само 
когато DC шинен индуктор ще бъде свързан. Устройството 
няма да се захрани без свързан джъмпер или индуктор. 

 
 
 

U/T1 Към мотора U/T1                                   
 

С размяната на 
които и де е два захранващи 
кабела се сменя посоката на 
въртене 

V/T2 Към мотора V/T2                        

W/T3 Към мотора W/T3 
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Клема Описание 

DC+, DC- DC шина 

BR+(1), BR-(1) Съпротивление за динамичната спирачка 

 Защитно заземление – РЕ 

 (1) Само за кутия C [5.5 kW (7.5 HP) и по-висока]. 
(2) Не е приложимо за 120 V, 1-фаза. 

Таблица 1.F Спецификация на силовия клемен блок 
Кутия Макскимално 

сечение на 
проводниците 

Минимално 
сечение на 
проводниците 

Въртящ момент 

A 3.3 mm2 (12 AWG) 0.8 mm2 (18 AWG) 1.4-1.6 Nm (12-14 lb.-in) 

B 8.4 mm2 (8AWG) 0.8 mm2 (18AWG) 1.6-1.9 Nm (14-17 lb.-in) 

C 13.3 mm2 (6 AWG) 3.3 mm2 (12 AWG) 2.7-3.2 Nm (24-28 lb.-in) 
(1) Не може да се използват проводници със сечение извън границите на посочените в таблицата 
максимално и минимално сечение на проводника. 
 

Предупреждения за старт/стоп на мотора 

 ВНИМАНИЕ: Контактор или друго устройство, което рутинно прекъсва и включва 
AC линията към устройството за пускане и спиране на двигателя може да доведе до 
повреда на хардуера на устройството. Задвижването е проектирано да използва входни 
управляващи сигнали, за старт или стопиране на двигателя. Ако все пак се случва 
такова пускане или спиране, то не трябва да надвишава една операция за минута или 
може да възникнат щети по устройството. 
 

ВНИМАНИЕ: Управляващите вериги за Start/Stop включват полупроводникови 
компоненти. Ако възникне опасности вследствие на случаен контакт с движещи се 
машини или се получи неумишлено изтичане на течност, газ или твърди частици, може 
да се изисква допълнителен прекъсване на AC захранването на устройството. Когато AC 
захранването изчене, няма да има регенеративно спиране, който може да bepresent - 
двигателят ще продължи да се върти по инерция. В този случай може да се наложи 
спомагателен метод за спиране. 
Важни неща, които трябва да се имат предвид за I/O окабеляването: 
• Винаги използвайте меден проводник. 
• Изолация за напрежение 600V или по-високо. 
• Контрол и сигнални кабели трябва да бъдат отделени от захранващи кабели най-малко 
на 0,3 м (1 фут). 
Важно: I/O клемите с етикет "Common" не се отнасят към безопасно заземяване (PE), а 
са предназначени за значително намаляване на смущенията. 

ВНИМАНИЕ: Подаването на напрежение на аналоговите входове на 
устройството 4-20mA може да доведе до порверадa на елементите. Проверете 
правилното конфигуриране преди подаване на сигналите. 
Типове контролни кабели 
Таблица 1.G Контролни и сигнални кабели (1) 

Тип кабел(и) Описание Мин.условия 

Belden 8760/9460 
(or equiv.) 

0.8 mm2 (18 AWG), усукана 
двойка, 100% екран с извод 

300V 
60 °С  
(140 °F) 
 

Belden 8770 
(or equiv.) 

0.8 mm2 (18 AWG), 3 проводника, 
екранирани. 

. ((1) Ако проводниците са къси и се намират в шкаф, където няма чувствителни вериги, използването на 
защитен проводник може да не е необходимо, но винаги се препоръчва 
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I/O Клеморед 

Таблица 1.Н I/O клеморед – спецификации 
Максимален Размер на 
проводника 

(1)
 

Минимална Размер на 
проводника 

(1)
 

Въртящ момент 

1,3 mm2 (16 AWG) 0.2 mm2 (24 AWG) 0.5-0.8 Nm (4.4-7 lb.-in.) 
(1)

 Максимални/минимални размери, които клемореда може да приеме - това не е препоръка. 

Препоръка за максимална дължина на управляващите кабели. 

Да не се превишават дължина от 30 метра (100 фута). Дължина на управляващите и 
сигналните кабели е силно зависима от електрическо среда и начина на монтаж. За да 
се подобри защитата от шум на клеморед I/O общият проводник трябва да бъде свързан 
към земна клема или защитно заземяване. Ако се използва RS485 (DSI) порт, I/O клема 
16 следва също да бъде свързана към земна клема или  защитно заземяване 
Фигура 1.5 Блок диаграма за управляващо окабеляване 

(1) Важно: I/O клема 01 е винаги запазена за входен сигнал за спиране, освен когато 
P106 [Източник на старт сигнал] е зададен в положение "3-проводниково"управление. В 
три проводниково управление, I/O клема 01 се контролира от P107 [Stop]. Всички други 
източници на стоп сигнал се контролират от P107 [Stop].Важно: Задвижването се 

доставя с джъмпер монтира между I/O Терминали 01 и 11. Премахвнете този джъмпер 
когато използване на I/O клема 01 за спиране или да активирате вход. 

(2)  

P106 [Стартов сигнал] Стоп I/O клема 01Стоп 

Бутон Чрез Р107 Свободно 

3-проводника Чрез Р107 Чрез Р107 

2-проводника Чрез Р107 Свободно 

tRS485 Чрез Р107 Свободно 
(2)

 Управление с 2-проводика е показано. За 3-проводниково управление използвайте моментния вход на 
I/O клема 02 да подадете команда старт. Иизползвайте захранващия вход за I/O клема 03 за да 
промените посоката на въртене. 
 

 30V DC 125 V DC 240V DC 

Съпротивителен 3.0A 3.0A 3.0A 

Индуктивен 0.5A 0.5A 0.5A 
 

      

  Типично SRC 
   окабеляване 

  Типично SNK 
   окабеляване 

Потенциометърът трябва  
да бъде 1 – 10 kΩ, 2W min 

Общ за реле та 

     Реле Н.З. 

     Реле Н.О. 

  Стоп (1) 

  Старт/Run FVD \2| 

  Посока/Run REV 

  Общ за цифрови 

  Цифров вход 1 

 Цифров вход 2 

     +24V DC 

     + 10V DC 

     0 – 10 V 

 Общ аналогови 

  4-20 mA In 

     RS458 Екран 
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№ Сигнал Неизпълнение Описание Параметър 

R1 Реле N.O. Неизправност Нормално отворен контакт за релеен 
изход. 

t221 

R2 Общ за реле - Общ за изходящо реле  

R3 Реле N.C. Повреда Нормално затворен контакт за релеен 
изход 

t221 

DIP ключ (потъва / 
източник) 

Източник (SCR) Входове могат да бъдат свързани Sink 
(SNK) или Source (SRC) чрез 
превключване на DIP ключа. 

 

01 Споп Свободно Фабрично монтирана джъмпер или 
нормално затворен контакт трябва да 
присъства за устройството, за да 
започнете. 

P106 (1) 

02 Старт/пуск FWD Не е активен Общ идващ от интегралната 
клавиатурата по подразбиране. За да 
изключите реверсирането, вижте A095 
[Забранено реверсиране.]. 

P106, P107 
 

02 Старт/пуск FWD Не е активен Общ идващ от интегралната 
клавиатурата по подразбиране. За да 
изключите реверсирането, вижте A095 
[Забранено реверсиране]. 

P106, P107, 

03 Посока / Пуск 
REV 

Не е активен P106, P107, 
A434 

 

04 Общ цифров - За цифров вход. Електронно изолиран 
с цифрови входове от аналогов I/O. 

 

05 Цифров вход 1 Пренастройване 
на честотата 

Програма  t201 [Избор на цифров вход 
1]. 

t201 

06 Цифров вход 2 Пренастройване 
на честотата 

Програма t201 [Избор на цифров вход 
2]. 

t202 

11 + 24V DC - Захранващо напрежение за 
цифровите изходи. Максимален 
изходен ток е 100mA 

 

 
Примери за I/O окабеляване 
№ Сигнал Неизпълнение Описание Параметър 

12 + 10V DC - Захранващо напрежение 0-10V за 
външен потенциометър. Максимален 
изходен ток е 15ma. 

P108 

13 0-10V V (3) Не е активен Например външно захранващо 
напрежение 0-10V (входно 
съпротивление = 100 kΩ) или 
средната точка на потенциометър. 

P108 

14 Общ аналогов - За 0-10V In или 4-20 mA In. Електронно 
изолиран с аналогови входове от 
цифровия I/O. 

 

15 4-20 mA In (3) Не е активен За външно захранване 4-20 mA (входно 
съпротивление = 250 Ω). 

P108 

06 Цифров вход 2 Пренастройване 
на честотата 

Програмиране с t202 [Цифров вход 2]. t202 
 

16 RS485 (DSI) 
Екран 

- Клемата следва да са свързани с 
заземлението - PE при използване на 
RS485 (DSI) комуникационен порт. 

 

(3) Само един аналогов източник честота може да бъде свързан в даден момент. Ако е свързан повече от 
един в едно и също време, ще доведе до неопределеност на честота. 
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Примери за I/O окабеляване 
 
 

Вход Пример за окабеляване 

Потенциометър  
Препоръчван 
потенциометър  
1-10 kΩ 
(2 W min.) 

P108 (Задаване на скоростта) = 2 “0-10V Вход” 

 
Аналогов вход 
0 до +10V,  
100kΩ импеданс 
4-20 mA,  
100 Ω импеданс 

Напрежение 
P108 [Задаване на скоростта] = 2  
“0-10V Вход” 

Ток 
P108 [Задаване на скоростта] = 3  
“4-20mA Вход” 

  
Аналаогов вход, 
PTC 
За повреда на 
устройството 

Свържете PTC и външен резистор (обикновено съвпадащ със 
съпротивлението на  PTC) към I/O клемите 12, 13, 14. 
Свържете релейния изход R2 / R3 (SRC) към I/O клеми 5 и 11 . 
t201 [Цифров вход 1] = 3 "Aux Fault" 
t221 [Релеен изход] = 10 "Above Anlg V" 
t222 [Ниво на релеен изход] =% Увеличение на напрежението 

 
  
 

  Общ        Общ 
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Вход Пример за окабеляване 

Управление с 2 
проводника SRC  
– без реверсиране 
Входът трябва да е 
активен за пускане на 
устройството. 
Когато входът се 
отвори, устройството 
ще спре, както е 
зададено от P107 
[Начин на спиране]. 
Ако желаете, може да 
се използва външно 
захранване 24V DC. 
Вижте примерите за 
"Външни захранвания 
(SRC)" 

Вътрешно захранване (SRC) Външно захранване (SRC) 

 

Управление с 2 
проводника SNK  
– без реверсиране 

Вътрешно захранване (SNK) 

 
Управление с 2 
проводника SRC – пуск 
FWD/пуск REV 
P106 [стартов сигнал] = 2, 
3 или 4 
Входът трябва да е акти-
вен за пускане на устрой-
ството. Когато входът се 
отвори, устройството ще 
спре, както е зададено от 
P107 [Начин на спиране]. 
Ако и двата входа Пуск и 
Реверс са затворени в 
едно и също време ще се 
появи неопределеност. 

Вътрешно захранване (SRC) Външно захранване (SRC) 

 
Управление с 2 
проводника SNK – пуск 
FWD/пуск REV 
 
 

Вътрешно захранване (SNK) 

 

Всеки дигитален вход тегли 6 mA 

  Общ 

Всеки дигитален вход тегли 6 mA 

  Общ 
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Вход Пример за окабеляване 

Управление с 3 
проводника SRC  
– без реверсиране 
P106 [Старт] = 1 
Моментно подадено 
напрежение ще 
стартира устройството 
Стоп сигнал на I/O 
клема 01 ще спре 
устройството, както е 
зададено от Р107 
[Начин на спиране] 

Вътрешно захранване (SRC) Външно захранване (SRC) 

 
Управление с 3 
проводника SNK  
– без реверсиране 

Вътрешно захранване (SNK) 

 
Управление с 2 
проводника SRC – пуск 
FWD/пуск REV 
P106 [Старт] = 1 
Момоментно подаване 
на напрежение ще 
стартира устройството. 
Стоп сигнал на I/O 
клема 01 ще спре 
устройството, както е 
зададено от Р107 
[Начин на спиране] 
Сигнал на I/O клема 03 
определя посоката на 
въртене. 
 

Вътрешно захранване (SRC) Външно захранване (SRC) 

 

Управление с 3 
проводника SNK –  
с реверсиране 
 

Вътрешно захранване (SNK) 

 

Всеки дигитален вход тегли 6 mA 

     Общ 

     Общ 
Всеки дигитален вход тегли 6 mA 
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Пример за типично свързване на няколко устройства в паралел 
 

Вход Пример за окабеляване 

Свързване на 
няколко 
цифрови 
входа 
Клиентският 
вход трябва 
да е захранен 
от външно 
захранване 
(SRC). Пример 
на стр. 1-16.  

 
 
При свързване на отделните входове, като пуск, стоп, реверс или 
предварително зададена скорост на множество дискове е важно да се 
свържете I/O клема 04 обща за всички устройства. Ако те трябва да бъдат 
обвързани с друг общ проводник (като заземяване или самостоятелно 
заземяване на апарати) само една точка от веригата на I/O клема 04 трябва 
да бъде свързана. 
  

 ВНИМАНИЕ: Цифрови входове на няколко устройства не трябва да се 
свръзват заедно, когато се използва SNK режим (външно захранване). В 
режим SNK, ако се прекъсне захранването на едно устройство, може да 
възникне случайно задействане на други устройства, които имат общи I/O 
клеми. 

Свързване на 
няколко 
аналогови 
входа 

 
При свързване на един потенциометър за множество устройства е важно да се 
свърже заедно за всички устройства I/O клема 14. I/O клема 14 и I/O клема 13 
(плъзгача на потенциометъра) трябва да бъдат свързани с всяко устройство. 
Всички устройства трябва да се захранят за аналогов сигнал за да четат 
правилно. 

Клиентски вход 

Опция за връзка към земя 

Опция за връзка към земя 

Външен потенциометър 
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Команди за старт и регулиране на скоростта  

Командата задвижване може да бъде получена от няколко различни източници. 
Източникът обикновено се определя от P108 [задаване на скоростта]. Въпреки това, 
когато t201 или t202 Digital INX Sel е настроен на вариант 2, 4, 5 или 6, и цифровия 
вход е активен, T201 или T202 ще замени заданието за скорост, командвана от P108 
[задаване на скоростта]. Виж графиката по-долу за приоритет на пренастройване. 
 
 
 
 
                                  Вход    Устройство със Старт и Регулиране 
     за активи-      на скоростта 
  ране разрешен  
  и активен    Посоката е определена от клема 03  
    t201/t202=2    Dir/Run Rev 
          
 
     Не 
 
       Местен 
  /външен вход    Командите за старт, скорост и посока  
       Разрешен и активен   идват от интегралната клавиатура 
  t201/t202=5 
 
 
 
     Не 
 
       Общ 
  Избран вход    Командите за старт, скорост и посока 
       Разрешен и активен   идват от RS 485 (DC) порт 
  t201/t202=6 
 
 
 
     Не 
 
       Р108    Тръгване, както е зададено с  
  [Зададена    Р108 [Зададена скорост] 

скорост] 
      = 4 или 5    Командите за старт и посока идват от  
       Р106 [Източник за стартов сигнал] 
 
     Не 
 
 
    t101/t102     Тръгва както е зададено с  А411-А413 
  Preset активния    [Preset Freg 1-3] 
        вход 
 
           Командите за старт и посока идват от  
    Не     Р106 [Стартов сигнал] 
 
  Тръгва както е зададено с  
  Р108 [Задаване на старт] 
  Командите за старт и посока идват от 
  Р106 [Стартов сигнал] 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 
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Задаване на ускорение/спиране 

Задаването на темпа на ускорението/спиране може да се направи през цифровия вход, 
RS485 (DSI) връзката и/или с параметри. 
 
      
 
       Местен 
  /външен вход    А405 [Местно ускорение/спиране] 
       Разрешен и активен   се използва 
  t201/t202=2 
 
 
 
     Не 
 
     
    RS485(DSI)    Активно, когато А401 [време за ускорение2]/ 
           Порт контрол на    А402 [време за спиране 2] е избрано през 
    Скоростта    RS485 (DSI) 
 
 
 
     Не 
 
     Входът е    А401 [Врема за ускорение 2]/  
  програмиран    А402 [Време за спиране 2] 

          ускор.2/спир.2    е активен, когато входът 
               t201/t202=1    е активен  
        
 
     Не 
 
   Скоростта 
  се управлява    А401 [Врема за ускорение 2]/  
        чрез [Preset Freg x]   А402 [Време за спиране 2] 
               t201/t202=4    Зададени с активната Preset Freguency 
       Виж А401 – А413 [Preset Freguency 0-3] 
           на страница 3-21 
    Не      
 
  Р109 [Врема за ускорение 1]/ 
  Р110 [Време за спиране 1] 
  се използват 
 
 

Да 

Да 

Да 

Да 
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EMC Инструкции 
 
Съответствие с СЕ маркировка 

Съответствие с Директивата за ниско напрежение  (LV) и Директивата за 
електромагнитна съвместимост (EMC) се доказва чрез използване на хармонизираните 
европейски стандарт (EN), публикуван в официалния вестник на Европейската общност. 
HPVFE е в съответствие с изброени по-долу EN стандарти, когато е монтиран в 
съответствие с изискванията на „Ръководство на потребителя“ 
CE декларации за съответствие са достъпни онлайн: 
Директива за ниско напрежение (73/23 / ЕИО) 
• EN50178 Електронно оборудване за използване в електрически инсталации 
Директива EMC (89/336 / ЕО) 
• EN61800-3 Регулируема скорост електроенергийните системи за задвижване Част 3: 
EMC продуктов стандарт включително специфични тест методи. 
 
Общи бележки 
• Кабелът на двигателя трябва да се поддържа възможно най-къс, за да се избегне 
електромагнитни емисии, както и капацитивни токове. 
• Използване на линейни филтри в незаземени системи не се препоръчва. 
• Съответствие на устройството с изискванията на CE EMC не е гаранция, че цялия 
комплект инсталация и машини съответстват с изискванията на CE EMC. Много фактори 
могат да повлияят на общото съответствие на комплекта машина/инсталация.
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Съответствие със съществени изисквания за CE  

Условията  1 – 3, изброени по-долу, трябва да бъдат изпълнени за HPVFE за да 
отговарят на изискванията на EN61800-3. 
1.Заземяването да е както е описано на фигура 1.6. Вижте страница 1-6 за 
допълнителни препоръки за заземяване 
2.Силовите, управляващите (I/O) и сигналните кабели трябва да бъдат с оплетка, 
екраниран кабел с покритие от 75% или по-добро, в метален канал или друго, 
гарантиращо еквивалентно затихване на смущенията 
3.Допустимата дължина на кабелите в таблица 1.I не трябва да се надвишава. 
 
Таблица 1.1 Допустима дължина на кабелите  
Тип на филтъра EN61800-3 

Първа среда 
EN61800-3 
Втора среда 
ограничено 
разпределение (2) 

EN61800-3 
Втора среда 
Неограничено 
разпределение (3) 

Вграден, 240 V 5 метра (16 feet) 5 метра (16 feet) 1 метър (3 feet) 

Вграден, 480 V 10 метра (33 feet) - - 

Външен – S тип (1) 5 метра (16 feet) 5 метра (16 feet) 1 метър (3 feet) 

Външен – L тип (1) 100 метра (328 feet) 100 метра (328 feet) 25 метра (82 feet) 
(1) Вижте Приложение B за подробности относно допълнителни външни филтри. 
(2) Еквивалентни на EN55011 клас A. 
(3) Еквивалентни на EN55011 клас B. 

Фигура 1.6 Свързване и заземяване 

 
 
(1) Първо пространство свободно полагане на инсталацията изискват екраниране на 
кабелите. Ограничете колкото се може дължина на кабелите между точката на влизане 
в обшивката и EMI филтъра. 
(2) Вградени EMI филтри има при 240V, 1-фазно устройства и 380V, 3-фазни устройства. 

              Екранирано табло 

Метална конструкция на сградата 

Заземление на таблото 

EMI прибор и метална тръба 

Екранирани кабели за мотора 
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EN61000-3-2 

• 0,75 кВт (1 к.с.) 240V 1-фазно и 3-фазно устройство и 0.4 кВт (0,5 к.с.) 240V 1-фазно 
устройство са подходящи за монтаж на частна електроразпределителна мрежа за ниско 
напрежение. 
Инсталации за обществена ниска мощност напрежението в мрежата може да се нуждаят 
от допълнително външно филтриране на хармоници. 
• Останалите видове устройства отговарят на изискванията на EN61000-3-2 за защита от 
хармоници и могат да се използват без допълнителна външни филтри. 
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Глава 2 Стартиране на устройството 

Тази глава описва как да стартирате устройството HPVFE. За да се опрости настройката 
на устройството, най-често програмируемите параметри са организирани в една-
единствена група основна програма. 
Важно: Прочетете секция „Общи мерки за безопасност“ преди да продължите. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВНИМАНИЕ: Устройството трябва да бъде захранено за да може да извършите 
следващите процедури по стартиране. Възможно е на някой от входящите линии да 
съществува напрежение. За да избегнете опасността от токов удар или повреда на 
оборудване, процедурите описани по-долу трябва да извършват само от квалифициран 
персонал. Старателно прочетете и разберете  процедурата, преди да започнете работа. 
Ако дадено събитие не се случи по време на изпълнение на определена процедура, не 
продължавайте. Премахнете всички захранващи напрежение, включително 
потребителски контролни напрежения. Потребителските захранвания могат да 
съществуват дори когато основното захранване не е включено към устройството. 
Корегирайте неизправността, преди да продължите. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Подгответе за стартиране на устройството 
Преди да захраните устройството с напрежение 

❏1.Убедете се, че всички входове са свързани към правилните клеми и са сигурни 

❏2.Уверете се, че AC захранващата линия при изключващо устройство съответства на 

номиналната стойност на устройството. 

❏3.Убедете се, че всяко цифрово управление на устройството е 24 волта. 

❏4.Уверете се, че бутонният превключвател (SNK)/(SRC) е настроен да съответства на 

вашата схема на свързване за управление – виж фигура 1.5 на страница 1-14 за мястото 
на ключа. 
Важно: Схемата за управление по подразбиране е Source (SRC). За Stop клеми са 

обявени I/O клеми 01 и 11, за да се даде възможност за стартиране от клавиатурата. Ако 
схемата за управление е променен на Sink (SNK), джъмпера от I/O клеми 01 и 11 трябва 
да бъде отстранен и да се монтира между I/O клеми 01 и 04. 

❏5.Уверете се, че на входа Stop има напрежение в противен случай устройството няма 

да стартира. 
Важно: Ако се използва I/O клема 01 като вход за Stop, джъмпера между I/O клеми 01 и 

11 трябва да бъде отстранен. 
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Захранване на устройството 

 

❏6.Подаване на AC силови и контролни напрежения към устройството. 

❏7.Запознайте се с функциите на вградената клавиатура (виж страница 2-3) преди да 

настройвате параметрите на програмната група. 
 
Управление на Start, Stop, посока на въртене и скорост 
Стойности на параметрите на фабричните настройки по подразбиране позволяват на 
устройството да бъде управлявано от вградената клавиатурата. Не се изисква 
програмиране, за да се пусне, спре, промени посоката и скоростта на устройството 
директно от вградената клавиатурата. 
Важно: За да забраните реверсирането, вижте A434 [Забрана на реверсирането]. 

При поява на сигнал за неизправност при захранване на устройството, вижте Описания 
на неизправностите на страница 4-3 за обяснение на кода на появилата се грешка. 
 
Променливи въртящ момент за приложения на вентилатор / помпа 

За подобрена настройка на производителността на двигателя при използване на мотор 
за променлив момент на натоварване, виж А453 [Boost Select] с вариант 2 "35.0, VT“.
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Вградена клавиатура 
Меню Описание 

 

 Група за наблюдение (само на 
дисплея). Състои се от често 
гледани експлоатационни условия 
на устройството 

 Основна група програмируеми 
функции. Състои се от често 
използвани програмируеми 
функции 

 Клемна блокова група. Състои се 
от програмируеми фенкции за 
клемите за управление 

 Комуникационна група. Състои се 
от програмируеми функции за 
съобщения 

 Допълнителна програмируема 
група. Състои се от останалите 
програмируеми функции. 

 Fault обозначаване. 
Състои се от списък с кодове за 
специфични условия на дефект. 
Показва се само, когато е 
регистрирана неизправност. 

 
№ LED LED Описание 

 Пуск/ 
Посока 
 

Червено Показва, че устройството работи в зададената посока 

Мигащо  
червено 

Устройството е получило команда да промени посоката. Показва, че 
въртенето е преди да се стигне до нула. 

 Букви 
и цифри 

Червено Показва номер на параметър, стойност на параметър или на код за 
грешка. 

Мигащо  
червено 

Мигащ единичен знак означава, че той трябва да се редактира. 
Всички знаци мигат - означава възникнала повреда. 

 Единици Червено Показва измервателната единица за стойността на параметъра 

 Програм. Червено Показва, че стойността на параметъра може да се променя 

 Грешка Миг.черв Показва, че устройството е повредено 

 Потенци-
ометър 

Зелено Показва, че потенциометър на вградената клавиатурата е активен. 

 Стартов 
ключ 

Зелено Показва, че стартовия клавиш на вградената клавиатурата е активен. 
Реверсивният клавиш също е активен, освен ако не е забранен от 
A434 [Reverse Disable]. 

 
№ Бутон Име Описание 

 
 

Escape Връщане едно ниво в менюто за програмиране. Отменяне на промяна на 
стойност на параметър и излизане от Program Mode. 

 
Select Напред една стъпка в менюто за програмиране. Избиране на цифра при 

гледате стойността на параметъра. 

 

 

Нагоре 
Надолу 

Превъртете на групи и параметри. Увеличаване / намаляване на 
стойността на мигащата цифра. 

 
Enter Една стъпка напред в менюто за програмиране. 

Съхраняване на промяната на стойността на параметър. 

  7 

  6   5   4 

  3   2   1 

  1 

  2 

  4 

  3 

  6 

  7 

  5 
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№ Бутон Име Описание 

 

 

Потенци- 
ометър 

Използва се за регулиране на скоростта на устройството. По 
подразбиране е активен. Контролира се от параметъра P108 [Speed 
Reference]. 

 
Старт Използва се за стартиране на устройството. По подразбиране е 

активен. Контролира се от параметъра P106 [Start Source]. 

 
Реверс Използва се за обръщане на посока на задвижването. По 

подразбиране е активен. Контролира се от параметри P106 [Start 
Source] и A434 [Reverse Disable]. 

 
Стоп Използва се за спиране на устройството или изчистване на 

неизправност. Този бутон е винаги активен. Контролира се от 
параметър P107 [Stop Mode]. 

 
Преглед и параметрите за редактиране 
Последната избрана от потребителя група параметри се запомня, когато се изключи 
захранването и се показва по подразбиране, когато устройството отново се захрани. 
Следващата таблица е пример за основните функции на вградените клавиатура и 
дисплей. Този пример дава основни инструкции за навигация и илюстрира как се 
програмира първия параметър Program Group. 
 

Стъпка Бутон(и) Примерен екран 

1. Когато се подаде напрежение, последната 
избрана от потребителя група параметри се 
появява за кратко с мигащи знаци. Тогава на 
дисплея по подразбиране за този параметър 
се показва текущата стойност. (Пример показва 
стойността на D001 [Output Freq] при спряно 
устройство.) 

 

 

2. Натиснете Esc веднъж за да изведете групта 
параметри на екрана. Номерът на параметърът 
ще свети постоянно 

 

 
3. Press Esc отново да влезете в менюто група. 
Менюто на група ще започне да мига.  

 
4. Натиснете стрелка нагоре или стрелка 
надолу, за да преминете през групата менюта 
(d, Р, t, С и А). 

 или  

 
Натиснете Enter или Sel да въведете групата. 
Най-дясната цифра на последно гледания 
параметър в тази група ще започне да мига. 

 или  

 
5. Натиснете стрелка нагоре или надолу, за да 
преминете през параметрите в групата.  или  
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Стъпка Бутон(и) Примерен екран 

6.Натиснете Enter или Sel да видите 
стойността на даден параметър. Ако 
не искате да променяте стойността, 
натиснете Esc, за да се върнете към 
номера на параметъра. 

или  

 

7.Натиснете Enter или Sel за да влезете в 
режим на редактиране на стойността на 
параметъра. Най-дясната цифра ще започне 
да мига и LED за програмиране ще светне, 
ако параметъра може да се редактира. 

или  

 

8.Натиснете стрелка нагоре или надолу, за 
да промените стойността на параметъра. 
Ако е необходимо, натиснете Sel да 
преминете към предхождаща цифра или 
бит.Цифрата или бита, която можете да 
промените ще започне да мига. 

 или  

  

9.Натиснете Esc, за да отмените промяната. 
Цифрата ще спре да мига и ще се 
възстанови предишната стойност, а 
индикатор LED за програмиране ще се 
изключи  
 
или  
 
Натиснете Enter, за да запазите промените. 
Цифрата ще спре да мига и индикатор LED 
за програмиране ще се изключи. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
10.Натиснете Esc, за да се върнете към 
списъка с параметри. Продължете да 
натискате Esc, за да се излезете от меню 
програмиране. 

  

 
Програмната група Basic (страница 3-8) съдържа най-често срещащите се променящи се 
параметри. 
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Глава 3 Програмиране и параметри 
Глава 3 предоставя пълен списък и описание на параметрите на HPVFE. Параметрите 
са програмируеми (разглеждана/редактирана) с използване на вградената клавиатура. 
Обърнете се към Приложение В за каталожни номера. 
 

За информация за ... Виж стр ... 

За параметрите 3-1 

Параметри организация 3-2 

Група екран 3-3 

Основна програмна група 3-8 

Група за клемореда 3-13 

Група за комуникация 3-17 

Допълнителна програмна група 3-19 

Група препратки по име 3-31 

 
За Параметрите 
За да конфигурирате устройство да работи по специфичен начин, трябва да зададете 
параметрите на устройството. Съществуват три вида параметри: 
�ENUM 
ENUM параметри позволяват избор от 2 или повече теми. Всяка тема е представен от 
редица параметри. 
�Numeric параметри 
Тези параметри имат само една числова стойност (т.е. 0,1 волта). 
�Bit Параметри 
Bit параметри имат четири отделни битове, свързани с характеристики или условия. Ако 
битът е 0, функцията е изключена или условието е невярно. Ако битът е 1, функцията е 
включена, или условието е вярно. 
Някои параметри са отбелязани както следва. 

 = Stop на устройството преди промяна на този параметър. 

  = 32 битов параметър. Параметрите обозначени 32 ще имат две части на 
параметъра при използване RS485 комуникации и софтуер за програмиране. 
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Организация на параметрите 

 

Група екран 
 

 

Изходна честота                 d001 
Зададена честота               d002 
Изходен ток                         d003 
Изходно напрежение          d004 
Напрежение на DC шина   d005 
Статус на устройството     d006 
Неизправност 1                   d007 
Неизправност 2                   d008 
Неизправност 3                   d009 
Показване на процеса        d010 
Източник на контрол           d012 

Статус на контрола             d013 
Dig в статус                          d014 
Статус на комуникацията    
d015 
Контрол SW Ver                   d016 
Тип устройство                     
d017 
Изминало време в работа   
d018 
Дата на тестване                  d019 
Аналогов сигнал 0-10V         
d020 
Аналогов сигнал 4-20 mA     
d021 
Темпер.на устройството      
d022 

Основна програма 

 

 
Напрежение на мотора      P101 
Честота                               P102 
Ток на мотора                     P103 
Минимална честота           P104 
Максимална честота          P105 
Източник на старт сигнал  Р106 

 
Нчин на спиране                  P107 
Зададена скорост                P108 
Време за ускоряване  1       P109 
Време за спиране       1       P110 
Motor OL Ret                         P111 
Към тези по подразбиране  P112 

Клеморед 

 

 
Цифров In1 Sel                   t201 
Цифров In2 Sel                   t202 
Аналогов In 0-10V Lo          t211 
Аналогов In 0-10V Hi           t212 
 

 
Аналогов In 4-20 mA Lo        d213 
 Аналогов In 4-20 mA Hi        d214 
Изход на реле Sel                  t221 
Изход на реле Out Level        t222 

Комуникация 

 

Език                                      C301 
Comm Data Rate                  C302 
Comm Node Addr                 C303 
Comm  Loss Action               C304 

Comm  Loss Time                  C305 
Comm Format                        C306 
Comm Write Mode                 C307 

Допълнителни 
 
 

 

Време за ускорение 2           A401 
Време за спиране 2               A402 
S крива %                               A403 
Jog честота                            A404 
Jog ускорение/Спиране         A405 
Вътрешна честота                 A409 
Дествителна честотата 0      A410 
Дествителна честотата 1      A411 
Дествителна честотата 2      A412 
Preset на честотата на 3       A413 
Скок на честотата                  A418 
Скок на честотната лента     A419 
DC Време за спиране           A424 
DC ниво на спиране              A425 
DB резистор Sel                     А427 
DB задължителен цикъл       A428 
Стартиране на захранване   A433 
Забрана на реверсирането   A434 
Летящ старт En                      A435 
 

Компенсиране                      A436 
Slip  Hertz @ FLA                  A437 
Време на процеса Lo           A438 
Време на процеса Hi            А439 
Фактор на процеса               А440 
Bus Reg Mode                       A441 
Лимит на тока                       A442 
Motor OL Select                    A444 
PWM честота                        A446 
SW прекъсване на тока       A448 
Изчисти неизправност         A450 
Авторестартиране               A451 
Изтрий авторестартиране  A452 
Boost Select                          А453 
Максимално напрежение    A457 
Преглед на програмата       A458 
Testpoint Sel                         A459 
Motor NP FLA                       A461 
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Група екран 
 
d001 [Изходяща честота]   Свързани параметри: d002, d010, P104, P105, P108 

Изходящата честота се отнася за T1, T2 & T3 (U, V & W). 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0.0/P105 [Максимална чектота] 

 Показва с точност 0.1 Hz 

 
d002 [Зададена честота]   Свързани параметри: d001, d013, P104, P105, P108 
Стойност на зададената честота. Показва зададената честотата, дори ако устройството 
не се върти. 
Важно: Зададената честота може да дойде от различни източници. За повече 

подробности се обърнете към „Управление на старта и задаване на скоростта“ на 
страница 1-19. 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0.0/P105 [Максимална чектота] 

 Показва с точност 0.1 Hz 

 
d003 [Изходящ ток] 
Изходящият ток се отнася за T1, T2 & T3 (U, V & W). 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0.00/P105 [Токов клас на устр. х 2] 

 Показва с точност 0.01 A 

 
d004 [Изходящо напрежение]            Свързани параметри: P101, A453, A457 

Изходящото напрежение се отнася за T1, T2 & T3 (U, V & W). 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0/Напреженовия клас на устройството 

 Показва с точност 0.1 VAC 

 
d005 [Напрежение на DC шина] 
Моментно ниво на напрежението на DC шина. 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max В съответствие с класа на устройството 

 Показва с точност 0.1 VDC 
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Група екран (продължение) 
 
d006 [Статус на устройството]             Свързани параметри: A434 
Състояние на устройството в дадения момент. 
 

 

 
 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0/1 

 Показва с точност 1 

 
d007 [Повреда 1] 
d008 [Повреда 2] 
d009 [Повреда 3] 

Код, който означава, че устройството е повредено. Кодовете ще се появят по реда на 
тяхното възникване (d007 [Повреда 1] = последната възникнала повреда). Повтарящи се 
повреди ще бъдат записани само веднъж. Вижте в Глава 4 „Описание на кодовете за 
повреди“. 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max F2/F122 

 Показва с точност F1 

 
d010 [Process Display]              Свързани параметри: d001, A440, A438, A439 

32 bit parameter. 
Изходната честота мащабирани от А440 [Process Factor] или чрез A438 [Process Time Lo] 
и А439 [Process Time Hi]. 
Изходна честотата х Process Factor = Process Display  

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0.00/9999 

 Показва с точност 0.01 – 1 

1 = Състоянието е правилно, 0 = Състоянието е грешно 

Въртене 

Напред 

Ускорение 

Спиране 
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Група екран (продължение) 
d012[Източник на управляващи сигнали]   Свързани параметри: P106, P108, t201, t202 
Показва активния източник на команди за Start и скорост, които обикновено се 
определят от настройките на P106 [Start Source] и P108 [Задаване на скоростта], но 
може да бъде подадени и през цифровите входове. За повече подробности вижте 
графиките на страници 1-19 и 1-20 

 
 

Стойности По подразбиране ` 

 Min/Max 0/9 

 Показва с точност 1 
 

d013 [Статус на управлението]            Свързани параметри: d002, P104, P105 

Статус на входовете на блока за управление. 
Важно: Действителни команди за управление могат да идват от източник, различен от 

блока за управление. 

 
(1) Входът за спиране трябва да е активен, за да започне устройството работа. 
Когато този бит е 1 устройството може да бъде стартирано. 
Когато този бит е 0, устройството ще спре. 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0/1 

 Показва с точност 1 

Команда старт 
0 = Клавиатура 
1 = 3- Проводника 
2 = 2 - Проводника 
3 = 2 – Проводника чуствително ниво 
4 = 2 – Проводника висока скорост 
5 = RS485 (DSI) порт 

9 = Раздвижване  

Контрол на скоростта 
0 = Потенциометъра на устройството 
1 = А409 [Вътрешна честота] 
2 = 0 – 10 V Вход/Външен потенциометър 
3 = 0 – 20 mA Вход 

4 = А410 – А413 [Предварително зададена честота х] 
(t201 – t202 [Digital Inx Sel] трябвя да бъде 4) 
5 = RS485 (DSI) порт 

9 = Честота за раздвижване  

 

Резерва 

Резерва 

Цифра 0 

Цифра 1 

Цифра 2 

Цифра 3 

1 = Входът е активен, 0 = Входът не е активен 

Динамичната спир. е включена (само за тип С)/ Резерва (за останалите) 

Посока/Движение REV вход (I/O терминал 03) 

Стоп вход
(1)

 (I/O терминал 01) 

Старт/Движение RWD вход (I/O терминал 02) 
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Група екран (продължение) 
d014 [Dig In Status]        Свързани параметри: t201, t202 

Статус на цифровия вход за управление. 

 
Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0/1 

 Показва с точност 1 

 
d015 [Comm Status]              Свързани параметри: C302 - C306 
Статус на комуникационния порт. 

 
Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0/1 

 Показва с точност 0.01 

 
d016 [Control SW Ver] 
Версия на софтуера на главния контролен борд. 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 1.00/99.99 

 Показва с точност 1 

 
d017 [Тип на устройството] 

Използва се от сервизиния персонал на Rockwell Automation field. 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 1001/9999 

 Показва с точност 1 

 

1 = Входът е активен, 0 = Входът не е активен 

Цифровия In1 Sel (I/0 терминал 05) 

Цифровия In2 Sel (I/0 терминал 06) 

Резерва 

Резерва 

1 = Състоянието е правилно, 0 = Състоянието е грешно 

Получаване на данни 

RS485 (DSI) Основна опция за връзка 

Само за устройства на Allen Bradley  

Грешка в комуникацията 

Предаване на данни 
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Група екран (продължение) 
 
d018 [Изминато време в работа] 
Натрупано време на работа на устройството. Времето е показана със стъпка от 10-часа. 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0/9999 Hrs 

 Показва с точност 1 (= 10 Hrs) 

 
d019 [Дата на тестване]               Свързани параметри: A459 

Настоящата стойност на избраната функция в А459 [Testpoint Sel]. 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0/FFFF 

 Показва с точност 1 Hex1 Hex 

 
d020 [Analog In 0-10V]       Свързани параметри:  t211, t212 

Стойност на напрежението на I/O клема 13 (100.0% = 10 V). 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0.0/100.0% 

 Показва с точност 0.1% 
 
 
d021 [Analog In 4-20mA]        Свързани параметри:t213, t214 

Стойност на тока на I/O клема 15 (0.0% = 4mA, 100.0% = 20mA). 

Стойности По подразбиране Само за четене 

 Min/Max 0.0/100.0% 

 Показва с точност 0.1% 

 
 
d022 [Температура на устройството] 

Работната температура на силовата част на устройството. 

Стойности По подразбиране 0/120 °C 

 Min/Max  

 Показва с точност 1 °C 
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Основна програмна група 
 
P101 [Motor NP Volts]                Свързани параметри: d004, A453 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
Задайте номиналното напрежение изписано на табелката на мотора. 

Стойности По подразбиране В зависимост от типа на устройството 

 Min/Max 20/Номиналното напрежение на устройството 

 Показва с точност 1 V AC 

 
P102 [Номин. честота на мотора]            Свързани параметри: A453, A444 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
Задайте честотата изписана на табелката на мотора. 

Стойности По подразбиране 60 Hz 

 Min/Max 10/400 Hz 

 Показва с точност 1 Hz 

 
P103 [Претоварване на мотора]     Свързани парам.:P111, t221, A441, A444, A448, A437 

Настройте на максималния ток на мотора. 
Устройството ще отчете грешка F7 Претоварване на мотора ако стойността на този 
параметър надхвърли зададената с 150% за 60 секунди или 200% за 3 секунди. 

Стойности По подразбиране В зависимост от типа на устройството 

 Min/Max 0.0/(Номинален ток на устройството A ⋅ 2) 

 Показва с точност 0.1 A 

 
P104 [Мин. честота]     Свързани параметри: d001, d002, d013, P105, t211, t213, A438 
Задайте най-ниската честота, която устройството да отдава продължително. 

Стойности По подразбиране 0.0 Hz 

 Min/Max 0.0/400.0 Hz 

 Показва с точност 0.1 Hz 

 
P105 [Макс. честота]      Свързани параметри: d001,d002,d013,P104,A404,t212,t214,A438 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
Задайте най-високата честотата, която устройството ще отдава. 

Стойности По подразбиране 60 Hz 

 Min/Max 0/400 Hz 

 Показва с точност 1 Hz 
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Основна програмна група (продължение) 

 
P106 [Източник на стартов сигнал]                 Свързани параметри: d012, P107 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
Important: For all settings except option 3, the drive must receive a leading edge from the start 
input for the drive to start after a stop input, loss of power or fault condition. 
Задава схемата за управление, която се използва за стартиране на устройството. За 
повече подробности вижте „Стартиране и управление на скоростта“ на страница 1-19 за 
това как други настройки могат да пренебрегнат настройките на този параметър. 
 
Важно: За всички настройки освен вариант 3, устройството трябва да получи стартов 

сигнал на входа на устройството, след сигнал за спиране, загуба на мощност или 
аварийно състояние. 
 

Опции 0 "От клавиатурата"  
(По подразбиране) 

�Вградена клавиатурата в устройството 
�I/O клема 1 "Stop" = сигнал за спиране. 
�Когато е активен бутон „Reverse“, освен ако не е 
забранен от A434 [Забранено реверсиране]. 

 1 "3-проводника" I/O клема 1 "Stop" = ще спре в зависимост от 
стойността, зададена в P107 [Stop Mode]. 

 2 "2-проводника" I/O клема 1 "Stop" = сигнал за спиране. 

 3 "2-W Lvl Sens" След като получи "Стоп" команда устройството ще се 
рестартира, когато: 
�Stop командата се отстрани и 
�Start командата се подаде отново 

 
ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от нараняване поради 

невнимателна работа. Когато P106 [Start Source] е зададен в положение 
Вариант 3, а входът Run е останал активен, входът Run не изисква да се 
превключва след получаване на Stop за повторно тръгване на устройството. 
Стоп функцията е налична само когато входа Stop сигнал е активен 
(отворен). 

 4 "2-W Hi Speed" Важно: Има голям потенциал на изходните клеми 

при използване на тази опция. 
�Изходът е готов за работа. Устройството ще 
отговори на "Старт" команда в рамките на 10 ms. 
�I/O клема 1 "Stop" = Сигнал за спиране. 

 5 "Comm порт" (1) �Отдолечени комуникации. Виж Приложение C за 
повече подробности. 
I/O клема 1 "Stop" = сигнал за спиране. 

 
(1) При използване на вариант 5 "Comm Port", ако устройството използва мрежата за 
управление и потребителската програма поддържа командите "Start" или "Jog" без да 
изпраща команда "Stop", устройството ще се стартира автоматично, когато му се подаде 
напрежение. 
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Основна програмна група (продължение) 
 
 
P107 [Stop Mode]              Свързани параметри: P106, A418, A425, A427, C304 

Активен режим стоп за всички източници на стоп сигнал [напр. клавиатура, движение 
напред (I/O клема 02), реверсиране (I/O клема 03), RS485 порт] с изключение на 
споменатите по-долу. 
 
Важно: I/O клема 01 е винаги един вход за сигнал за спиране, освен когато P106 [Start 
Source] е зададен за "3-проводников" контрол. Когато е "3-проводников" контрол, I/O 
клема 01 се контролира от P107 [Stop Mode]. 
 

Опции 0 "Ramp, CF" (1)  
(по подразбиране) 

Рампово спиране. "Stop" команда изчиства активната 
грешка. 

 1 "Coast, CF" (1) Сигнал да спре. "Stop" команда изчиства активната 
грешка. 

 2 "DC Brake, CF" (1) DC Injection Braking Stop. "Stop" команда изчиства 
активната грешка. 

 3 "DCBrkAuto, CF" (1) DC Injection Braking Stop с автоматично изключване. 
�Standard DC Injection Braking за зададената стойност в 
A424 [DC Brake Time]  
или 
�Устройството изключва, ако открие, че двигателят е 
спрял. 
"Stop" команда изчиства активната грешка. 

 4 "Рампа" Рампа за сприране. 

 5 "Coast" Да спре. 

 6 "DC Brake" DC динамично спиране. 

 7 "DC BrakeAuto" DC динамично спиране с автоматично изключване. 
�Стандарно DC динамично спиране за зададената 
стойност с A424 [DC Brake Time]. 
или 
�Устройството изключва, ако граница за токово 
натоварване е превишена. 

 (1) Стоп сигнала изчиства и активната грешка. 
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Основна програмна група (продължение) 
 
P108 [Задаване на скоростта]          Свързани параметри: d001, d002, d012, P109, P110,  

                    t201, t202, A409, A410-A413, t211, t212, t213, t214 
Задава източника на заданието за скорост на устройството. 
Командата за скорост може да бъде получена от няколко различни източника. 
Източникът обикновено се определя от P108 [Задаване на скоростта]. 
Въпреки това, когато t201 - t202 [Digital INX Sel] е настроено на вариант 2, 4, 5, 6, 11, 12, 
13, 14 и дигиталния вход е активен, заданието за скорост получавано от P108 [Speed 
Reference] ще бъде пренебрегнато. За повече информация за приоритетно включване 
на заданието за скорост се обърнете към графиката на страница 1-19. 
 

Опции 0 "Pot на 
устройството"  
(по подразбиране) 

Вътрешен команда за честота от потенциометъра на 
вградената клавиатурата. 
 

 1 "Вътрешна 
честота" 

Вътрешен команда за честота от A409 [Вътрешена 
честотата]. 

 2 Вход “0-10V” Външна команда за честота от аналогов вход 0-10V или 
дистанционен потенциометър. 

 3 Вход “4-20 mA” Външна команда за честота от аналогов вход 4-20 mA. 

 4 "Зададена 
честотата" 

Външна команда за честота, както е определено от A410 - 
A413 [Preset Freq x], когато t201 и t202 [Digital INX Sel] са 
програмирани като " Preset Frequencies " и цифрови 
входове са активни. 

 5 "Comm Port" Външна команда за честота от комуникационния порт. 

 
 
P109 [Време за ускорение 1]     Свързани параметри: P108, P110, t201, t202,  

               A401, A410-A413 
Задава степента на ускорението за всяко увеличение на скоростта. 
 

Стойности По подразбиране 10.0 sec. 

 Min/Max 0.0/600.0 sec. 

 Показва с точност 0.1 sec. 
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Основна програмна група (продължение) 
P110 [Decel Time 1]     Свързани параметри: P108, P109, t201, t202, A402, A410-A413 

Задава отрицателното ускорение за всички случаи на намаляне на скоростта. 
Максимална честота / време за намаляване на скоростта = степен на отрицателно 
ускорение 
 

Стойности По подразбиране 10.0 sec. 

 Min/Max 0.0/600.0 sec. 

 Показва с точност 0.1 sec. 

 

 
 
 
P111 [Motor OL Ret]                Свързани параметри: P103 

Включва / изключва функцията Motor Overload Retention (спиране на мотора поради 
претоварване). Когато е активиран, стойността достигната от брояча на претоварване на 
двигателя се записва при изключване на захранването и се възстановява при включване 
на захранването. Промяната на настройката на параметъра нулира брояча. 
 

Опции 
0 “Изключва“ 
По подразбиране 

10.0 sec. 

 1“Включва” 0.1 sec. 

Options  (Default)  
0.1 Secs 
 
P112 [Reset To Defalts] 

�After the reset function is complete, this parameter will set itself back to “0”. 
�Causes an F48 Params Defaulted fault. 
 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
Връща всички стойности на параметрите към фабричните настройки. 
 

Опции 
0 "Състояние на 
изчакване"  
По подразбиране 

 

 1“Възстанови тези 
по подразбиране” 

� След като всички параметри се възстановят на 
фабричните настройки, този параметър ще се върна 
на "0". 
�Преминава към F48 „Грешка в параметрите по 
подразбиране“ 

 

Р105 [Максимална честота] 

Скорост 

Време 
Р110 или А402 

Време за спир. 

Р109 или А401 

Време за ускор 

уск

оре

ние 

спи

ран

е 
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Група клемен блок 
t201 [Digital In1 Sel]             Свързани параметри: d012, d014, P108, P109, P110, 
(I/O клема 5)               t211-t214, A401, A402, A404, A405, A410-A413 
t202 [Digital In2 Sel]  (I/O клема 6) 

 Спри устройството преди промяна на този параметър. 
Избира функцията на цифровите входове. Обърнете се към графиката на страница 1-19 
за повече информация за приоритет на задаване на скоростта. 

Опции 0 “Not Used” Клемата няма функция, но може да се чете чрез мрежова 
комуникация чрез d014 [Dig In Status] 

 1 "Acc2 & Dcc2 " � Когато е активно, A401 [Accel Time 2] и A402 [Decel Time 
2] се използват за всички рампи, освен Jog. 
� Могат да бъдат обвързани само с един вход. 
Обърнете се към графиката на страница 1-20 за повече 
информация относно избора на Accel / Decel. 

 2 "Jog" � Когато входа присъства, устройството ускорява според 
стойността, зададена в A405 [Jog Accel / Decel] и рампи 
според стойността, определена в A404 [Jog Frequency]. 
� Когато входа липсва, устройството рампи за да спре 
според стойността, зададена в A405 [Jog Accel / Decel]. 
� Валиден "Старт" ще замени командите от този вход. 

 3 "Aux Fault" Когато е включен, ще се появи грешка F2 на спомагателен 
вход, когато сигнала е отстранен. 

 4 "Preset Freq"  
(по подразбиране) 

Вижте A410 - A413 [Preset Freq X]. 
Важно: Цифровите входове са с приоритет за регулиране 

на честотата, когато се програмират като предварително 
зададената скорост и са активни. Обърнете се към 
графиката на 1-19 за повече информация за приоритет при 
задаване и управление на скоростта. 

 5 "Local" Когато е активен, определя вградената клавиатура като  
източник на управляващи сигнали и потенциометъра като 
източник на сигнал за управление на скоростта. 

 6 "Comm Port" � Когато е активен, определя комуникационно устройство, 
като подразбиращ се източник на сигнали за пускане и 
задаване на скороста. 
�Може да бъде свързано само с един вход 

 7“ Clear Fault” Когато е активен изчиства налична грешка. 

 8“ RampStop,CF” Предизвиква незабавно рампиране на устройството до 
пълно спиране, независимо от това как P107 [Stop Mode] е 
зададен. 

 9“ CoastStop,CF” Предизвиква устройството незабавно да спре по инерция, 
независимо от това как P107 [Stop Mode] е зададен. 

 10 “DCInjStop,CF” Предизвиква устройството незабамно да започне DC 
Injection спиране, независимо от това как P107 [Stop Mode] 
е зададен. 

 11“Jog Forward” Устройството ускорява до A404 [Jog Frequency] според 
A405 [Jog Accel / Decel] и рампи до сприране, когато входът 
стане неактивен. Валиден старт ще отмени тази заповед. 

 12“Jog Reverse” Устройството ускорява до A404 [Jog Frequency] според 
A405 [Jog Accel / Decel] и рампи за да спрат, когато входът 
става неактивна. Валиден старт ще отмени тази заповед 
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t201 & 
t202 
Опции 
Продъл-
жение 

13 “10V In Ctrl” Избира 0-10V или ± 10V за управление на честотата. 
Стартовия източник не се променя. 
t211 [Anlg В 0-10V Lo] и T212 [Anlg В 0-10V Hi] или 
t213 [Anlg In4-20mA Lo] и t214 [Anlg In4-20mA Hi]. 
16-27 Резе 

14 “20mA In Ctrl” Избира 4-20 mA за управление на честота. Стартовия източник 
не се променя. 

15“Anlg Invert” Обръща аналоговите нива на входовете, определени в 
t211 [Anlg In 0-10V Lo] and t212 [Anlg In 0-10V Hi] or 
t213 [Anlg In4-20mA Lo] and t214 [Anlg In4-20mA Hi]. 

16-27 Резерв 

 
t211 [Anlg In 0-10V Lo]      Свързани параметри: d020, P104, P108, t201, t202 
Задава нивото на аналоговия вход, което съответства на P104 [Minimum Freq], ако се 
използва входа 0-10V от P108 [Speed Reference]. 
Аналогова инверсия може да се осъществи чрез задаване на този параметър на 
стойност, по-голяма от T212 [Anlg В 0-10V Hi] или чрез задаване на T201 - T202 [Digital 
Inx Sel], за опция 15 "Anlg Invert". 

Стойности По подразбиране 0.0 % 

 Min/Max 0.0/100.0 % 

 Показва с точност 0.1 % 

 
t212 [Anlg In 0-10V Hi]      Свързани параметри: d020, P105, P108, t201, t202 
Задава нивото на аналоговия вход, което съответства на P105 [Maximum Freq], ако се 
използва вход 0-10V от P108 [Speed Reference]. 
Аналогова инверсия може да се осъществи чрез задаване на този параметър на 
стойност по-малка от t211 [Anlg In 0-10V Lo] или чрез задаване на T201 - T202 [Digital Inx 
Sel], за опция 15 "Anlg Invert". 

Стойности По подразбиране 100.0 % 

 Min/Max 0.0/100.0 % 

 Показва с точност 0.1 % 

 
t213 [Anlg In4-20mA Lo]       Свързани параметри:d021, P104, P108, t201, t202 
Задава ниво на аналоговия вход, което съответства на P104 [Minimum Freq], ако се 
използва вход 4-20mA от P108 [Speed Reference]. 

Аналогова инверсия може да се осъществи чрез задаване на този параметър на 
стойност по-голяма от t214 [Anlg In4-20mA Hi] или чрез задавене на T201 - T202 [Digital 
Inx Sel за опция 15 "Anlg Invert". 

Стойности По подразбиране 0.0 % 

 Min/Max 0.0/100.0 % 

 Показва с точност 0.1 % 
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Група клемен блок (продължение) 
t214 [Anlg In4-20mA Hi]       Свързани параметри:d021, P105, P108, t201, t202 
Задава ниво на аналоговия вход, което съответства на P105 [Maximum Freq], ако се 
използва вход 4-20mA от P108 [Speed Reference]. 
Аналогова инверсия може да се осъществи чрез задаване на тази стойност по-малка от 
t213 [Anlg In4-20mA Lo] или чрез задаване на T201 - T202 [Digital Inx Sel], за опция 15 
"Anlg Invert". 

Стойности По подразбиране 100.0 % 

 Min/Max 0.0/100.0 % 

 Показва с точност 0.1 % 

 
t221 [Relay Out Sel]       Свързани параметри:P103, t222, A451 

Задава състоянието на което се променя контактите на изходното реле. 

Опции 0 "Готов /Повреда" 
(По подразбиране) 

Релето променя състояние си, когато се приложи 
захранване. Това показва, че устройството е готово за 
работа. Реле се връща в начално състояние, когато 
захранването е изключено или е възникнала неизправност. 

 1 “At Frequency” Устройството достига зададената скорост 

 2 “MotorRunning” Моторът получава захранване от устройството 

 3 “Reverse” Устойството командва движение в обратна посока 

 4 “Motor Overld” Моторът е претоварен 

 5 “Ramp Reg” Ramp регулатора променя програмираните времена 
Ускорение / Спиране за да се избегне настъпване на 
претоварване или пренапрежение 

 6 "Above Freq" Устройството надвишава честота (Hz), установена в t222 
[Relay Out Level]. 

 7 “Above Cur” Устройството надвишава стойността на тока (% ампера) 
стойността, определена в t222 [Relay Out Level]. 
Важно: Стойността на t222 [Relay Out Level] трябва да бъде 
записана в проценти от номиналния ток на устройството. 

 8 “Above DCVolt” Устройството надвишава стойността наж напрежението на 
DC шина, определен в t222 [Relay Out Level]. 

 9 “Retries Exst” Стойността, зададена в A451 [Auto Rstrt Tries] е надвишена 

 10 “Above Anlg V” �Аналоговото входното напрежение (I / O Terminal 13) 
надвишава стойността, зададена в t222 [Relay Out Level]. 
�Тази настройка на параметрите може да се използва за 
обозначаване на PTC точка, когато вход (I / O Terminal 13) е 
свързан с PTC и външен резистор. 
�Използвайте t222 да зададете праг. 
 

 11 “ParamControl” Позволява изхода да се контролира през мрежови 
комуникации, като запишете t222 [Relay Out Level] 

(0 = Изключено, 1 = Включено) 

 12 “NonRec Fault”” �Стойността зададена в A451 [Auto Rstrt Tries] е надвишена. 
�A451 [Auto Rstrt Tries] не е активиран. 
�Възникнала е невъзвръщаща се повреда. 

 13 “I/O Control” Позволява изхода да се контролира с 6 бита от логическата 
думата за управление. За повече информация виж Writing 
(06) Logic Command Data on page C-4 

 14-22  Резервни 
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Група клемен блок (продължение) 

 
t222 [Relay Out Level]        Свързани параметри:t221 

32 bit parameter. 
Задава точката за цифровото изходящо реле, ако стойността на t221 [Relay Out Sel] е 6, 
7, 8, 10 или 11 

t221 
Настройка 

t222  
Min/Max 

 0/400 Hz 

6 0/180% 

7 0/815 Volts 

8 0/100% 

10 0/1 

11  

 

Стойности По подразбиране 0.0 

 Min/Max Както е показано по-горе 

 Показва с точност 0.1 % 
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Комуникационна група 

 
C301 [Език] 

Избира езика, показана като опцията за дистанционно комуникации 

Опции 1“English” По подразбиране  

 2 “Втори език” (Резервирано)  

  
C302 [Comm Data Rate]        Свързани параметри:d015 

Задава сериен порт за RS485 (DSI) порт. 
Важно: Захранване на устройството трябва да бъде изключено преди каквито и да било 

промени, които ще засегнат неговата работа. 

Опции 0“1200”  

 1“2400”  

 2“4800”  

 3“9600” (По подразбипане)  

 4“19.2K”  

 5“38.4K”  

 
 
C303 [Comm Node Addr]       Свързани параметри:d015 
Задава адреса на устройството за RS485 (DSI) порт, ако се ползва връзка през мрежата. 
Важно: Захранването на устройството трябва да бъде изключено преди каквито и да 
било промени, които ще засегнат неговата работа 

Стойности По подразбиране 100 

 Min/Max 1/247 

 Показва с точност 1 
 
C304 [Comm Loss Action]     Свързани параметри:d015, P107, C305 
Избира отговор на устройството при загуба на комуникационната връзка или прекомерни 
комуникационни грешки. 

Опции 
0“Fault”  
По подразбиране 

Устройството ще покаже повреда на F81 Comm Loss 
и ще спре по инерция. 

 1“Coast to Stop” Устройството спира по инерция. 

 2“Stop” Устройството спира съгласно настройката на P107 
[Stop Mode]. 

 3“Continu Last” Устройството продължава да работи при зададена 
скорост чрез комуникация, записана в RAM. 
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Комуникационна група (продължение) 
 
C305 [Comm Loss Time]      Свързани параметриd015, C304 

Задава времето, през което устройството ще остане с изгубена комуникация, преди 
изпълнението на избрания в C304 отговор [Comm Loss Action]. 

Стойности По подразбиране 5.0 сек 

 Min/Max 0.1/60.0 

 Показва с точност 1 сек. 

 
C306 [Comm Format] 

Избира протокол (само RTU), бита за данни (само 8 бита данни), паритет (None, Even, 
Odd), и бита за спиране (1 стоп бит само), използван от порт RS485 на устройството. 
Обърнете се към Приложение C за подробности относно използването на 
характеристиките на комуникациите на устройството. 
Важно: Захранване за устройството трябва да бъде изключено преди каквито и да било 
промени, които ще засегнат работа му. 

Опции 0“RTU 8-N-1” (По подразбиране)  

 1“RTU 8-E-1”  

 2“RTU 8-O-1”  

 3“RTU 8-N-2”  

 4“RTU 8-E-2”  

 5“RTU 8-O-2”  
 
C307 [Comm Write Mode] 
Determines whether parameter changes made over communication port are saved and stored 
in Non-Volatile Storage (NVS) or RAM only. If they are stored in RAM, the values will be lost at 
power-down. 
Определя дали промените на параметърите, направени през комуникационен порт се 
записват и съхраняват в енергонезависима памет (NVS) или в RAM паметта само. Ако те 
се съхраняват в RAM, стойностите ще бъдат загубени при изключване на захранването. 

Опции 0 “Съхрани” (По подразбиране)  

 1 “Само в RAM”  

 
ATTENTION: Risk of equipment damage exists. If a controller is programmed to write 
parameter data to Non-Volatile 
Storage (NVS) frequently, the NVS will quickly exceed its life cycle and cause the drive 
to malfunction. Do not create a program 
that frequently uses configurable outputs to write parameter data to NVS unless C307 
[Comm Write Mode] is set to option 1. 

 
 

ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от повреда на оборудването. Ако 
контролерът е програмиран да записва информация за параметрите на независима 
памет (NVS) често, тя бързо ще надвишава своя жизнен цикъл и може да предизвика 
неизправност на задвижването. Не се създавайте програма, която често да използва 
конфигурируеми изходи и да записва информацията за параметрите на NVS, освен ако 
C307 [Comm Write Mode] е зададен на вариант 1 



 

48 

 

 
Допълнителна програмна група 

 
A401 [Accel Time 2]               Свързани параметри:P109 

Когато е активен, определя степента на ускорението за всички увеличения на скоростта, 
с изключение на режим побутване. Обърнете се към графиката на страница 1-20 за 
повече подробности. 
Максимална честота / време за ускорение = Степен на ускорение 

Стойности По подразбиране 20.0 сек 

 Min/Max 0.1/600.0 сек 

 Показва с точност 0.1 сек. 

 

 
 
 
A402 [Decel Time 2]                Свързани параметри:P110 

Когато е активен, определя степента на намаляване на скоростта за всички 
намалявания на скоростта, с изключение на режим побутване. Обърнете се към 
графиката на страница 1-20 за повече подробности. 
Максимална честота/ Време за спиране = Степен на спиране 

Стойности По подразбиране 20.0 сек 

 Min/Max 0.1/600.0 сек 

 Показва с точност 0.1 сек. 

 

 

Р105 [Максимална честота] 

Скорост 

Време 
Р110 или А402 

Време за спир. 

Р109 или А401 

Време за ускор 

уск

оре

ние 

спи

ран

е 

Р105 [Максимална честота] 

Скорост 

Време 
Р110 или А402 

Време за спир. 

Р109 или А401 

Време за ускор 

уск

оре

ние 

спи

ран

е 
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Допълнителна програмна група (продължение) 

 
A403 [S Curve %] 

Задава процента на времето за ускорение или забавяне, което се прилага към рампата 
като S крива. Времето се добавя по 1/2 в началото и 1/2 в края на рампата. 

Стойности По подразбиране 0% (изключено) 

 Min/Max 0/100 % 

 Показва с точност 0.1 сек. 

 

  
A404 [Jog Frequency]     Свързани параметри: P105, t201, t202, A405 
Задава честотата на изхода, когато се издаде команда „побутам“. 
 

Стойности По подразбиране 10.0 Hz 

 Min/Max 0.0/ P105 [Maximum Freq] 

 Показва с точност 0.1 Hz 

 
A405 [Jog Accel/Decel]      Свързани параметри: t201, t202, A404 

Задава времето за ускоряване и забавяне, когато е издадена команда „побутам“ 

Стойности По подразбиране 10.0 сек. 

 Min/Max 0.1/600.0 сек. 

 Показва с точност 0.1 сек. 
 
A409 [Internal Freq]                 Свързани параметри:P108 
Осигурява командата честота към устройството, когато P108 [Speed Reference] е 
настроен на 1 "Internal Freq". Когато е активиран, този параметър ще промени командата 
честота в "реално време", използвайки стрелка нагоре или надолу от клавиатурата на 
устройството, когато то е в режим на програмиране. 
Важно: След като се достигне желаната команда честотата, трябва да се натисне бутона 
за въвеждане „Enter“, за да се съхрани тази стойност в EEPROM памет. Ако се използва 
бутонът „ESC“ преди бутона „Enter“, честотата ще се върне към първоначалната си 
стойност следвайки нормалната крива на accel / decal. 

Стойности По подразбиране 60.0 Hz. 

 Min/Max 0.0/400.0 Hz 

 Показва с точност 0.1 Hz 

 

50% S крива 
Пример: 

Време за ускорение = 10 секунди 

Настройка на S кривата = 50% 

Време на S кривата  = 10 х 0,5 = 5 

Общо време = 10 + 5 = 15 секунди 

Цел 

Цел / 2 

Общо време = време за ускорение + време за S крива 

1/2 от време за 

крива 2,5 сек. 
1/2 от време за 

крива 2,5 сек. 

Време за уско-

рение 10 сек. 
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Допълнителна програмна група (продължение) 
 
A410 [Preset Freq 0](1)  Свързани параметри: P108, P109, P110, t201, t202, A401, A402 
A411 [Preset Freq 1] 
A412 [Preset Freq 2] 
A413 [Preset Freq 3] 
 

Стойности A410 По подразбиране 0.0 Hz. 
 A411 По подразбиране 5.0 Hz. 
 A412 По подразбиране 10.0 Hz. 
 A413 По подразбиране 20.0 Hz. 

 Min/Max 0.0/400.0 Hz 

 Показва с точност 0.1 Hz 
  
Осигурява фиксирана стойност на командната честотата, когато T201 - T202 [Digital INX 
Sel] е настроен на 4 " Preset Frequencies". 

Предварително зададен активно вход ще отмени заповедта за скоростта, както е 
показано на графиката на страница 1-20. 
(1) За да активирате A410 [Preset Freq 0] настройте P108 [Speed Reference] на вариант 
4 "Preset Freq 0-3". 
 

Цифров вход In 1 
(I/O Клеема 05) 

Цифров вход In 2 
(I/O Клеема 06) 

 

Източник на честота Използван параметър за 
ускорение / забавяне(2) 

0 0 A410 [Preset Freq 0] [Accel Time 1] / [Decel Time 1] 

1 0 A411 [Preset Freq 1] [Accel Time 1] / [Decel Time 1] 

0 1 A412 [Preset Freq 2] [Accel Time 2] / [Decel Time 2] 

1 1 A413 [Preset Freq 3] [Accel Time 2] / [Decel Time 2] 

 
(2) Когато един цифров вход е зададен на "Accel 2 & Decel 2" и входът е активен, то този 
вход има предимство пред настройките в тази таблица. 
 
A418 [Skip Frequency]               Свързани параметри: A419 

Задава честотата, с която устройството няма да работи. 
Настройка на 0 забранява този параметър. 
 

Стойности По подразбиране 0 Hz. 

 Min/Max 0/400 Hz 

 Показва с точност 1 Hz 
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Допълнителна програмна група (продължение) 
 
A419 [Skip Freq Band]        Свързани параметриA418 

 
Определя честотната лента около A418 [Skip Frequency]. A419 [Skip Freq Band] се 

прилага под и над действителната честота на прескачане. Вижте диаграмата по-долу. 
Настройка на 0.0 деактивира този параметър. 
 

Стойности По подразбиране 0.0 Hz. 

 Min/Max 0.0/30.0 Hz 

 Показва с точност 0.1 Hz 

 
 

 
 
 
A424 [DC Brake Time]       Свързани параметриP107, A425 
 
Задава продължителността на времето, през което DC спирачния  ток се "инжектира" в 
мотора. Вижте параметър A425 [DC Brake Level]. 

 

Стойности По подразбиране 0.0 сек. 

 Min/Max 0.0/99.9 сек. (Настройка на 99.9 = непрекъснато) 

 Показва с точност 0.1 сек 

 

Честота Зададена 

честота  

Изходна  

честота 

Skip честота 
Лента с широч. 

2 х Skip честота 

Време 
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Допълнителна програмна група (продължение) 

 
A425 [DC Brake Level]        Свързани параметриP107, A418 

Определя максималния DC спирачен ток в ампери и се прилага за мотора, когато P107 
[Stop Mode] е зададен в положение " Ramp" или "DC Brake“ 
 

Стойности По подразбиране 0.05 от номиналния ток на устройството 

 Min/Max 0.0/1.8 номиналния ток на устройството 

 Показва с точност 0.1 А 

 
 

ВНИМАНИЕ: Ако съществува риск от нараняване поради движение на 

оборудването или материалите, трябва да се използва спомагателно механично 
спирачно устройство. 

ВНИМАНИЕ: Тази функция не трябва да се използва със синхронни мотори или 

мотори с постоянни магнити. Моторът може да се повреди по време на спиране. 
 
A427 [DB Resistor Sel]        Свързани параметриA428 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
 Включва / изключва външно динамично спиране. Този параметър се отнася само за 

устройствата в кутия тип C. 
 

Настройка Min/Max 

0 „не се използва“ 
1 “Нормален RA Res” (5% цикъл на натоварване) – Обяснено в Table 

B.C на стр. B-2 
2 „Без защита (100% цикъл на натоварване) 
3 „% Ограничкен цикъл на натоварване (1-99% от цикъла на 

натоварване) – виж А428 

 
Задвижването е в състояние да осигури пълно спиране за неопределено време. 
Спирачната сила се ограничава от външния DB резистор. Когато този параметър е 
настроен на 1 "Normal RA Res" и се използва подходящ RA резистор (виж Таблицата за 
избор на B.C), устройството осигурява изчислената защита на резистора от 
претоварване. Въпреки това, устройството не може да се защити срещу повреда на 
спирачките IGBT. 
 

ВНИМАНИЕ: Съществува риск от пожар, ако външните спирачните резистори не са 
защитени. Пакетът на външния спирачен резистор трябва да бъде самостоятелно 
защитен от прегряване или трябва да бъде снабден със защитни схеми, показан на 
фигура Б.3 на страница B-7 или еквивалент. 
 
 

Стойности По подразбиране 0 

 Min/Max 0/3 

 Показва с точност 1 
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Допълнителна програмна група (продължение) 
 
A428 [DB Duty Cycle]        Свързани параметриA427 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
Избира цикъл на натоварване позволен за външен динамичен спирачен резистор, когато 
А427 [DB Resistor Sel] е зададен в положение 3. Този параметър се отнася само за 
устройствата в кутия тип C. 

Стойности По подразбиране 5% 

 Min/Max 1/99% 

 Показва с точност 1% 

 
 
A433 [Start At PowerUp] 
 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
Разрешава / забранява функцията, която позволява на устройството да издава команда 
за автоматично възобновяване на задвижването при зададената скорост след 
възстановяване на захранването. Изисква цифровия вход да е конфигуриран за  Run 
или Start и да е наличен валиден начален контакт. 
 

ВНИМАНИЕ: Може да доведе до повреда на оборудването и / или телесна повреда, 
ако този параметър се използва по неподходящ начин. Не използвайте тази функция, 
без да се вземат предвид, приложими местни, национални и международни кодекси, 
стандарти, правила или насоки за промишлеността. 
 

Опции 0 „Деактивирано“ (По подразбиране)  

 1 „Активирано“  

 
A434 [Reverse Disable]        Свързани параметриd006 

 Спрете устройството преди промяна на този параметър. 
Активира / деактивира функцията, която позволява на посоката на въртене на двигателя 
да се промени. Команда за обратната посока може да дойде от цифровия вход, 
клавиатурата или сериен порт. Всички обратни входове, включително двупроводния Run 
Reverse, ще бъдат игнорирани с командата „reverse disabled“. 
 

Опции 0 „Реверс активиран“ (По подразбиране)  

 1 „Реверс деактивиран“  

 
 
A435 [Flying Start En] 

 
Задава състоянието, което позволява на устройството да се свърже отново с въртящ се 
мотор на действителната RPM. 
 

Опции 0 „Деактивиран“ (По подразбиране)  

 1 „Активиран“  
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Допълнителна програмна група (продължение) 
 
A436 [Compensation] 

Разрешава / забранява опции за корекция, които могат да подобрят проблеми със 
стабилността на мотора. 
 

Опции 0 „Неактивен“  

 1“Електрически”  
(По подразбиране) 

Някои комбинации от устройство/двигател имат 
присъщи нестабилности, които са експонирани като 
несиносоидални моторни токове. Тази настройка се 
опитва да коригира това състояние. 

 2 "Механични" Някои комбинации на двигател/товар имат механични 
резонанси, които могат да се задействат от 
задвижващия регулатор. Тази настройка намалява тока 
на регулатора и се опитва да коригира това състояние. 

 3 "И двете“  

   
A437 [Slip Hertz @ FLA]        Свързани параметриP103 

 
Компенсира присъщото плъзгане в асинхронния двигател. Тази честота се добавя към 
зададената изходната честота на базата на тока на двигателя. 
 

Стойности По подразбиране 2.0 Hz 

 Min/Max 0.0/10.0 Hz 

 Показва с точност 0.1 Hz 
 
A438 [Process Time Lo]       Свързани параметриd010, P104 
 
Измерва времето, когато устройството работи по P104 [Minimum Freq]. Когато е 
настроен на стойност, различна от нула, d010 [Process Display] показва, 
продължителността на процеса.  
 

Стойности По подразбиране 0.00 

 Min/Max 0.00/99.99 

 Показва с точност 0.01 

 
A439 [Process Time Hi]       Свързани параметриd010, P105 

Измерва времето, когато устройството работи по P105 [Maximum Freq]. Когато е 
настроен на стойност, различна от нула, d010 [Process Display] показва 
продължителността на процеса. 

Стойности По подразбиране 0.00 

 Min/Max 0.00/99.99 

 Показва с точност 0.01 
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Допълнителна програмна група (продължение) 
 
A440 [Process Factor]        Свързани параметриd010 

Измерва стойността, показана от d010 [Process Display]. 
Изходна честота х Коефициента на процеса = Показване на процеса 

Стойности По подразбиране 30.0 

 Min/Max 0.1/999.9 

 Показва с точност 0.1 

 
A441 [Bus Reg Mode] 

Контролира действието на устройството за регулиране на напрежението на шината, 
когато е в процес на намаляване или повишаване на напрежението. 
Вижте отчета на страница P-3 за важна информация относно регулирането на 
напрежението на шината. 
 

Стойности 0 „Деактивиран“  

 1 „Активиран“ (По подразбиране)  

 
A442 [Current Limit] 
Максимален изходен ток, позволено преди да се получи текущо ограничаване на тока 
 

Стойности По подразбиране Номинален ток на устройството в [А] x 1.5 

 Min/Max 0.1/(Номинален ток на устройството в [А] x 1.8) 

 Показва с точност 0.1 А 

 
A444 [Motor OL Select]       Свързани параметриP102, P103 
 
Осигурява защита от претоварване на двигателя клас 10. Настройката 0-2 избира 
коефициент на отклонение от нормите за функцията на претоварване I2t. 
 

Стойности 0 “Без отклонение” (По подразбиране)  

 1 „Минимално отклонение“  

 2 „Максимално отклонение“  
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Допълнителна програмна група (продължение) 
 
A446 [PWM Frequency] 

Задава носещата честота за изходната форма на вълната на PWM. На графиката по-
долу са дадени указания занижаване в зависимост от настройката на PWM честота. 
Важно:Пренебрегването на занижаването може да доведе до намалена работоспо-
собност на устройството. 
 

Стойности По подразбиране 4.0 kHz 

 Min/Max 2.0/10.0 kHz 

 Показва с точност 0.1 kHz 
 
 
A448 [SW Current Trip]        Свързани параметриP103 

Разрешава / забранява софтуерни промени (в рамките на 100 милисекунди) за 
пропадания на тока 
 

Стойности По подразбиране 0.0 Забранен 

 Min/Max 0.0/(Номиналния ток на устройството - 2) 

 Показва с точност 0.1 Amps 
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Допълнителна програмна група (продължение) 
A450 [Fault Clear] (Изчистване на грешка) 

 Спрете задвижването преди промяна на този параметър. 
Възстановява неизправност и изчиства опашката за неизправност. Използва се 
предимно за изчистване на неизправност над мрежовите комуникации.  
 

Опции 0 „Готов / Без работа"   

 1 „Изчисти грешката“  

 2 „Изчисти буфера” (Параметър d007-d009 [Fault x Code])  

 
A451 [Auto Rstrt Tries (Опити за автоматично рестартиране)] 

Задайте максималния брой пъти устройството да се опитва да изчисти грешката и да 
рестартира.  
Изчиства грешката в устройството и рестартира. 
1.Задайте за A451 [Auto Rstrt Tries] стойност, различна от "0". 
2.Задайте за A452 [Auto Rstrt Delay] стойност, различна от "0". 
Изчистване на грешки като пренапрежение, ниско напрежение или прегряване на 
радиатор без да се рестартира устройството.  
1.Задайте за A451 [Auto Rstrt Tries] стойност, различна от "0". 
2.Задайте за A452 [Auto Rstrt Delay] стойност “0”. 

 ВНИМАНИЕ: Може да се стигне до повреда на оборудване и / или до телесна 
повреда, ако този параметър се използва по неподходящ начин. Не използвайте тази 
функция, без да се отчита приложимостта в съответствие с местни, национални и 
международни кодекси, стандарти, наредби или промишлеността предписания.  
 

Стойности По подразбиране 0 

 Min/Max 0/9 

 Показва с точност 0.1 

 
A452 [Auto Rstrt Delay]                Свързани параметри: A451 

Задава времето между опитите за рестартиране когато A451 [Auto Rstrt Tries Tries] е 
настроен на стойност, различна от нула. 
 

Стойности По подразбиране 1.0 Secs 

 Min/Max 0.0/120.0 Secs 

 Показва с точност 0.1 Secs 
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Допълнителна програмна група (продължение) 
A453 [Boost Select]               Свързани параметри: d004, P101, P102 

Задава нарастването на напрежението (% от P101 [Motor NP Volts]) и предефинира 
кривата напрежение - честота Hz. (1) 
(1) Устройството може да добави допълнително напрежение, освен ако не е избран 
вариант 5. 

Стойности 1“30.0, VT” Променлив въртящ момент 

 2“35.0, VT”  

 3“40.0, VT”  

 4“45.0, VT”  

 5“0.0 no IR” Постоянен въртящ момент 

 6“0.0”  

 7“2.5, CT”  

  [По подразбиране за  

 3.7, 5.5, 7.5 & 11.0 kW  

 (5.0, 7.5, 10.0 & 15.0 HP) устройства]  

 8“5.0, CT” (По подразбиране)  

 9“7.5, CT”  

 10“10.0, CT”  

 11“12.5, CT”  

 12“15.0, CT”  

 13“17.5, CT”  

 Опция  

 14“20.0, CT”  
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Допълнителна програмна група (продължение) 
A457 [Maximum Voltage] 

Задава най-високото напрежение което устройството ще достигне на изхода. 

Стойности По подразбиране Номиналното напрежение на устройството 

 Min/Max 20/Номиналното напрежение на устройството 

 Показва с точност 1 VAC 

 
A458 [Program Lock] 
Предпазва параметри срещу промяна от неупълномощени лица 

Опции 0 „Незаключен“ По подразбиране 

 1 „Заключен“  

 
A459 [Testpoint Sel] 

Използва се от сервизен персонал 

Стойности По подразбиране 400 

 Min/Max 0/FFFF 

 Показва с точност 1 Hex 

 
A461 [Motor NP FLA] 
Определя номиналния товар в Amps, който трябва да съответства на записания на 
табелката на мотора 

Стойности По подразбиране Номиналните Amps на устройството  

 Min/Max 0.1/ (Номиналните Amps на устройството х 2)  

 Показва с точност 0.1 Amps  
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Справка за параметрите - по Име 
 
Название на параметъра № Група Страница 

 

   
Accel Time 1 P109 Basic Program 3-11 
Accel Time 2 A401 Advanced Program 3-19 
Analog In 0-10V d020 Display 3-7 
Analog In 4-20mA d021 Display 3-7 
Anlg In 0-10V Hi t212 Terminal Block 3-14 
Anlg In 0-10V Lo t211 Terminal Block  3-14 
Anlg In4-20mA Hi t214 Terminal Block  3-15 
Anlg In4-20mA Lo t213 Terminal Block  3-14 
Auto Rstrt Delay A452 Advanced Program  3-28 
Auto Rstrt Tries A451 Advanced Program  3-28 
Boost Select A453 Advanced Program  3-29 
Bus Reg Mode A441 Advanced Program  3-26 
Comm Data Rate C302 Communications 3-17 
Comm Format C306 Communications 3-18 
Comm Loss Action C304 Communications 3-17 
Comm Loss Time C305 Communications 3-18 
Comm Node Addr C303 Communications 3-17 
Comm Status d015 Display 3-6 
Comm Write Mode C307 Communications 3-18 
Commanded Freq d002 Display 3-3 
Compensation A436 Advanced Program 3-25 
Contrl In Status d013 Display 3-5 
Control Source d012 Display 3-5 
Control SW Ver d016 Display 3-6 
Current Limit A441 Advanced Program  3-26 
DB Duty Cycle A428 Advanced Program  3-24 
DB Resistor Sel A427 Advanced Program  3-23 
DC Brake Level A425 Advanced Program  3-23 
DC Brake Time A424 Advanced Program 3-21 
DC Bus Voltage d005 Display 3-3 
Decel Time 1 P110 Basic Program 3-12 
Decel Time 2 A402 Advanced Program 3-19 
Dig In Status d014 Display 3-6 
Digital In1 Sel t201 Terminal Block  3-13 
Digital In2 Sel t202 Terminal Block  3-13 

Drive Status d006 Display 3-4 
Drive Temp d022 Display  3-7 
Drive Type d017 Display  3-6 
Elapsed Run Time d018 Display  3-7 
Fault 1 Code d007 Display  3-4 
Fault 2 Code d008 Display  3-4 
Fault 3 Code d009 Display 3-4 
Fault Clear A450 Advanced Program  3-28 
Flying Start En A435 Advanced Program  3-24 
Internal Freq A409 Advanced Program  3-20 
Jog Accel/Decel A405 Advanced Program  3-20 
Jog Frequency A404 Advanced Program  3-20 
Language C301 Communications 3-17 
Maximum Freq P105 Basic Program 3-8 
Maximum Voltage A457 Advanced Program 3-30 
Minimum Freq P104 Basic Program 3-8 
Motor NP FLA A461 Advanced Program 3-30 
Motor NP Hertz P102 Basic Program  3-8 
Motor NP Volts P101 Basic Program  3-8 
Motor OL Current P103 Basic Program  3-8 
Motor OL Ret P111 Basic Program  3-12 
Motor OL Select A444 Advanced Program 3-26 
Output Current d003 Display 3-3 
Output Freq d001 Display 3-3 
Output Voltage d004 Display 3-3 

Preset Freq 0 A410 Advanced Program  3-21 
Preset Freq 1 A411 Advanced Program  3-21 
Preset Freq 2 A412 Advanced Program  3-21 
Preset Freq 3 A413 Advanced Program  3-21 
Process Display d010 Display 3-4 
Process Factor A440 Advanced Program  3-26 
Process Time Hi A439 Advanced Program  3-25 
Process Time Lo A438 Advanced Program  3-25 
Program Lock A458 Advanced Program  3-30 
PWM Frequency A446 Advanced Program  3-27 
Relay Out Level t222 Terminal Block  3-16 
Relay Out Sel t221 Terminal Block  3-15 
Reset To Defalts P112 Basic Program 3-12 
Reverse Disable A434 Advanced Program  3-24 
S Curve % A403 Advanced Program  3-20 
Skip Freq Band A419 Advanced Program  3-22 
Skip Frequency A418 Advanced Program  3-21 
Slip Hertz @ FLA A437 Advanced Program  3-25 
Speed Reference P108 Basic Program 3-11 
Start At PowerUp A433 Advanced Program  3-24 
Start Source P106 Basic Program  3-9 
Stop Mode P107 Basic Program  3-10 
SW Current Trip A448 Advanced Program  3-27 
Testpoint Data d019 Display 3-7 
Testpoint Sel A459 Advanced Program 3-30 
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Раздел 4 Отстраняване на грешки 
 
Глава 4 предоставя информация, която да Ви помогне при разрешаването на проблеми 
с HPVFE устройството. Включен е списък и описание на възникващи грешки в 
задвижването (с възможни решения, когато това е приложимо). 
 

За информация за: Виж стр…. За информация за: Виж стр…. 

Състояние на устройството 4-1 Описание на грешката 4-3 

Грешка 4-1 Честите симптоми и 
действия за корегиране 

4-5 

 


