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Základné informácie

Obsah tejto príručky v dobe  jej tlače zodpovedá skutočnosti. Vzhľadom k potrebe  sústavného vývoja a zdokonaľovania 
výrobku si výrobca vyhradzuje právo zmeniť technické podmienky výrobku, alebo jeho vlastnosti prípadne  obsah užívateľskej 
príručky bez písomného upozornenia. Výrobca odmieta zodpovednosť za následky vzniknuté nevhodnou, nedbalou alebo nesprávnou 
inštaláciou či nastavením voliteľných prevádzkových parametrov zariadenia alebo nesprávnym pripojením meniča k motoru.

Všetky práva sú vyhradené. Žiadnu časť tejto príručky nie je povolené reprodukovať, alebo rozmnožovať ľubovoľným 
spôsobom bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia firmy ECS Služby s.r.o.

Verzia programového vybavenia (SW verzia)

Menič je dodávaný s najnovšou verziou SW vybavenia. Rozdiely v SW verziách môžu spôsobiť rozdielne správanie meničov. 
Pri prípadnej oprave je menič vybavený najnovšou SW verziou. V prípade, že nesúhlasíte s jeho vybavením najnovšou verziou SW, 
uveďte to do objednávky opravy. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte ECS Služby s.r.o.

Ekologické aspekty

Firma Carlo Gavazzi sa snaží minimalizovať dopad  výrobných činností a vyrobených výrobkov na životné prostredie. Preto 
bol zavedený Systém riadenia s ohľadom na životné prostredie (Environmental Management System - EMS), ktorý je certifikovaný 
podľa medzinárodnej normy ISO 14001.

Pri likvidácii na konci svojej životnosti môžu byť frekvenčné meniče ľahko demontované a jednotlivé ich súčasti 
recyklované. Prakticky všetky komponenty, z ktorých sú meniče vyhotovené sú vhodné na recykláciu.

Frekvenčné meniče sú predávané  v papierových škatuliach, ktorých podstatnú časť tvoria recyklované suroviny. Výplňový 
materiál v škatuliach je taktiež papier. Obal meničov je polyetylénová fólia, ktorá je tiež recyklovateľná. Pri príprave recyklácie, alebo 
rotácie ľubovoľného výrobku a obalu je je potrebné dodržiavať miestnu legislatívu a dobré mravy.

Návod na obsluhu – rýchle uvedenie do prevádzky
Základné informácie:

Táto príručka pomáha pri inštalácii frekvenčného meniča, slúži na overenie správnej činnosti meniča a motora. Fabrické 
nastavenie meniča umožňuje štartovanie, brzdenie a reguláciu otáčok riadenú z klávesnice. Ak vaše použitie vyžaduje  externé riadenie, 
alebo špeciálny systém programovania, postupujte podľa príručky dodanej s meničom.

Pred štartovaním meniča:
Postupujte podľa kapitoly 1návodu VariFlex2  referenčnej príručky. Ak nie je niečo v poriadku, nespúšťajte zariadenie pokiaľ 
kvalifikovaný personál neopraví závadu.
skontrolujte menič a motorový firemný štítok či majú rovnaký výkon a hodnoty napätia
odstráňte kryt svorkovnice a odkryte motorové a silové vývody

 skontrolujte, či napájanie je pripojené k svorkám L1(L), L2, a L3(N)
 skontrolujte, či  motorové prívody sú pripojené k T1, T2, T3
 ak je potrebný brzdný modul, zapojte napätie na svorkách brzdnej jednotky + a – na menič

napájací ukazovateľ
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Pripojenie napájania k meniču
Pripojte napájanie a sledujte displej meniča. Mal by zobraziť napájacie napätie napätie po dobu 3-5 sekúnd a potom želanú 
frekvenciu. Výrobné nastavenie je  5.00 Hz ( frekvencia  by mala stále svietiť).

Kontrola smeru otáčania motora bez záťaže
stlačte tlačidlo Run. Obrazovka bude ukazovať 00.0 až 05.0. Toto je výstupná hodnota frekvencie.
skontrolujte smer rotácie motora. 
ak je smer motora nesprávny:
stlačte tlačidlo Stop, vypnite napájanie. Keď LED-dióda prestane svietiť , zmeňte vymeňte motorové káble na svorkách T1 a T2.
pripojte napájanie a znova skontrolujte smer motora 

Skontrolujte maximálnu frekvenciu ( 50Hz/60Hz:)
zmeňte frekvenciu pomocou kláves ↓ a ↑, potom stlačte po nastavení frekvencie klávesu Data/Enter
frekvenciu nastavujte podľa hodnoty maximálnej frekvencie
stlačte klávesu Run a kontrolujte rozbeh motora.
stlačte klávesu Stop a kontrolujte dobeh motora

Typ meniča

Vstupné napätie

Výstupné 
napätie

i.1 Popis výrobného štítku frekvenčného meniča

Objednávací kľúč meniča

VariFlex2 typ meniča

Stavebná veľkosť

Napájacia sústava

Napájacie napätie

Nominálny výkon

Stavebná veľkosť Napájacia sústava Napájacie napätie Nominálny výkon [kW] Sieťový filter Krytie

RVEF

1:  jednofázové
3: trojfázové

Sé ria
A: Ve ľkosť1 10: 110VAC 020: 0.20kW, 0.25 HP Nil : nie je Nil: IP20
B: Ve ľosť2 20: 230VAC 040: 0.40kW, 0.50 HP F: Vstavaný N4: IP65

40: 400VAC 075: 0.75kW, 1.0 HP
150: 1.5kW, 2.0 HP N4S:IP65
220: 2.2kW, 3.0 HP
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  i.2 Elektrická inštalácia – bezpečnostné doporučenia

Npájacie napätie meniča môže spôsobiť vážny, aj smrtelný úraz. Po celý čas práce so zariadením treba byť veľmi opatrný.

   i.3 Systémová konštrukcia a bezpečnosť obsluhy:
Pre napájanie pohonu  použité napätie 230 VAC, alebo 400VAC. Ak je inštalácia spravená chybne, prevádzka 

zariadenia je nebezpečná. Inštalácia, uvedenie do chodu a údržba musia byť vykonávané personálom s príslušným oprávnením. Túto 
príručku si musia starostlivo prečítať. Pre zaistenie bezpečnosti obsluhy sa nesmiete spoliehať na zastavenie zastavenie pomocov 
vypínačov. Napájanie musí byť vždy odpojené pred manipuláciou s elektrickými konektormi. Starostlivo zvažujte funkcie, ktorých 
uskutočnenie môže viesť k závade meniča vykonaním chybného úkonu. V každom prípade použitia kde môže porucha pohonu, 
alebo systému viesť k poškodeniu zariadenia, alebo možnému zraneniu, analyzujte riziká a podľa potreby vykonajte podporné 
opatrenia redukujúce riziko
Príklad: mechanická brzda v prípade že dôjde k poruche motorového brzdenia.

i.4 Enviromentálne obmedzenia:

Dodržujte inštrukcie v rámci dodaných údajov a informácie v rámci VariFlex2   užívateľskej príručky s ohľadom na 
transport, uloženie, inštaláciu a použitie musí vyhovovať špecifickému enviromentálnemu limitu. Zariadenia nesmú byť vystavené 
neúmernej mechanickej sile. 

   i.5 Prístup:
Prístup k zariadeniu môže mať len autorizovaný personál. Bezpečnostné predpisy aplikované v miestach použitia, musia 

zabezpečiť s ochranou proti vniknutiu. Pre podrobnejšie informácie sa odvolávajte na príručku VariFlex2.

i.6 Predpisy:

Počas inštalácie ste povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa inštalácie. Mimoriadnu pozornosť venujte veľkosti 
prierezu vodičov, výberu poistiek a uzemneniu. VariFlex2 príručka pre pokročilého užívateľa obsahuje inštrukcie pre plnenie EMC 
štandardov. V rámci Európskej únie, musia všetky stroje využívajúce tento produkt vyhovovať týmto smerniciam:
98/37/EC: bezpečnosť strojov a  89/336/EEC: elektromagnetická kompatibilita

i.7 Motor:

Ste povinný zabezpečiť že motor bude nainštalovaný v súlade s odporučením výrobcu. Zaistite aby hriadeľ motora nebol 
odkrytý. Štandardný asynchrónny motor je navrhnutý pre jedny otáčky. Ak je motor používaný pri vyšších otáčkach ako sú jeho 
nominálne hodnoty, je potrebné konzultovať použitie s výrobcom motora. Nižšie otáčky motora môžu spôsobiť prehrievanie motora 
pretože ventilátor nemá patričný výkon. Motor by mal byť vybavený ochranným termistorom. V prípade nutnosti by mal byť motor 
doplnený cudzím chladením. Hodnoty parametrov pre chod motora by mali pomôcť k jeho ochrane. Nespoliehajte sa na predvolené 
hodnoty parametrov motora. Je potrebné aby boli zadané korektné parametre motora, predovšetkým menovitý prúd motora. To 
ovplyvňuje matematický model motora vo frekvenčnom meniči

i.8 Nastaviteľné parametre:

Niektoré parametre majú veľký význam pre správny chod motora. Tieto parametre nemeňte bez dôkladného zváženia. 
Nesprávne nastavené parametre môžu spôsobiť poruchu.

i.9 Elektroinštalácia:

i.9.1 Riziko poranenia prúdom:

Napätie v týchto častiach môže spôsobyť vážny elektrický šok, ktorý môže byť aj smrteľný.
AC vodiče a prípojky
DC zbernica, dynamické brzda a prípojky
Výstupné vodiče a prípojky
Vnútorné časti zariadenia a vonkajšie voliteľné jednotky

Pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom platí prísny zákaz dotýkať sa hore uvedených častí prístroja a s ním súvisiacej elektrickej 
inštalácie počas pripojenia na napájanie.
.
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1.9.2 Bezpečné odpojenie meniča od napájania

Elektrická sieť musí byť odpojená cez zodpovedajúce  zariadenie pred odložením ochranného krytu meniča a začatím 
montážnych alebo údržbárskych prác. Nikdy nemanipulujte s meničom bez ochranného krytu, pokiaľ je menič pripojený na napájanie.

1.9.3 Funkcia STOP 

Funkcia STOP musí zabezpečiť odstránenie nebezpečného napätia z meniča a s ním súvisiacich externých jednotiek

1.9.4 Zvyškové napätie

Frekvenčný menič obsahuje kondenzátory, ktoré zostávajú nabité aj po odpojení meniča od siete. Pokiaľ bol menič pripojený 
na sieť, je potrebné počítať s tým, že najmenej 10 minút po jeho odpojení sú kondenzátory jednosmerného medziobvodu nabité, preto 
je potrebné nechať minimálne 10 minút pred začatím práce na meniči menič odpojený od siete

Za normálnych okolností sa kondenzátory vybíjajú cez interné odpory. V prípade poruchy meniča, môže dôjsť k vybíjaniu cez 
vinutie motora, preto manipulujte s frekvenčným meničom aj pokiaľ je mimo napájania s maximálnou opatrnosťou, aby ste zabránili 
úrazu zvyškovým elektrickým prúdom.

1.9.5 Prístroje s rozpojiteľným pripojením napájania

Zvláštnu pozornosť venujte inštalácii meničov v zariadeniach s oddeliteľným pripojením meniča na sieť prostredníctvom 
konektorov. Sieťové svorky meniča sú pripojené cez usmerňovacie diódy ku kondenzátorom.  Diódy nezaručujú bezpečnú izolačnú 
pevnosť voči kondenzátorom.  Pri zasúvaní a vyťahovaní zásuvky je preto potrebné zabezpečiť galvanické oddelenie frekvenčného 
meniča od konektora ( vidlice) napájania ( napr. Oddeľovacím relé)

1.9.6 Rušivé prúdy voči zemi

Menič je dodávaný so zabudovaným EMV- filtračným kondenzátorom. Keď  je v obvode s frekvenčným meničom zapojený 
prúdový chránič,  môže v dôsledku rušivých prúdov odvádzaných meničom do zeme dôjsť k vyhláseniu poruchy prúdovým 
chráničom. V návode je preto popísaná možnosť vypnutia filtračného kondenzátora z činnosti.
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1 Pripojenie frekvenčných meničov na sieť

1.1 Istenie frekvenčných meničov
Je potrebné istiť frekvenčný menič voči skratu medzi fázami a zemnému skratu poistkami. Doporučené typy istrenia nájdete v 

nasledujúcich tabuľkách

Napájanie 1x 110 V AC

Napájanie 1x 220 V AC

Napájanie 3x 220 V AC

Napájanie 3x 440 V AC

Pre 120V a 230V meniče sú vhodné 300V poistky a 500V poistky pre 460V meniče.

Model HP KW KVA

RVEF A320020 0.25 0.2 0.53 1.7 5 8
RVEF A320040 0.5 0.4 0.88 3.1 8 10
RVEF A320075 1 0.75 1.6 4.2 12 15
RVEF B320150 2 1.5 2.9 7.5 15 20
RVEF B320220 3 2.2 4.0 10.5 20 30

100% CONT 
Výstup [A]

Max.RK5 
Hodnota 

poistky[A]

Max.CC alebo T 
Hodnota 

poistky[A]

Model HP KW KVA

RVEF B340075 1 0.75 1.7 2.3 6 10
RVEF B340150 2 1.5 2.9 3.8 10 15
RVEF B340220 3 2.2 4.0 5.2 10 20

100% CONT 
Výstup [A]

Max.RK5 
Hodnota 

poistky[A]

Max.CC alebo T 
Hodnota 

poistky[A]
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Model HP KW KVA

RVEF A120020 0,25 0,2 0,53 1,7 8 15
RVEF A120040 0,5 0,4 0,88 3,1 10 20
RVEF A120075 1 0,75 1,6 4,2 15 30
RVEF B120150 2 1,5 2,9 7,5 20 40
RVEF B120220 3 2,2 4 10,5 25 50

100% CONT 
Výstup [A]

Max.RK5 
Hodnota 

poistky[A]

Max.CC alebo T 
Hodnota 

poistky[A]
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Model HP KW KVA

RVEF A110020 0.25 0.2 0.53 1,7 10 20
RVEF A110040 0.5 0.4 0.88 3,1 15 30
RVEF A110075 1 0.75 1.6 4,2 20 40

100% CONT 
Výstup [A]

Max.RK5 
Hodnota 

poistky[A]

Max.CC alebo T 
Hodnota 

poistky[A]



1.2 Príklad zapojenia -inštalačná schéma:

Napájanie:

- Uistite sa že napájanie je správne zapojené.
- Poistka musí byť osadená medzi AC zdoj a menič. Používajte poistky          
  prispôsobené menovitému napätiu a prúdu meniča.
- Ako prerušovač obvodu nepoužívajte bežný spínač.

Prúdový chránič:

- Nainštalujte len prúdový chránič vhodný pre použitie s frekvenčným 
meničom. Zabránite tým problémom s častými výpadkami chrániča.
- Vhodný je 300 mA prúdový chránič s  reakčným časom do 0,1 sekundy.

Stykač:

- Bežné aplikácie nepotrebujú k činnosti stykač.
- Ak vykonávate funkcie ako napríklad externé riadenie, automatické             
  spustenie, alebo používate brzdový spínač, nainštalujte stykač.
- Stykač nepoužívajte ako bežný vypínač meniča !!!

AC cievka pre zlepšenie výkonu:

- Ak je menič výkonu vyššieho ako 600 KVA, môže byť pripojená AC       
cievka pre zlepšenie výkonu.

Sieťový filter:

- Sieťový  filter musí byť nainštalovaný, ak indukčná záťaž ovplyvňuje          
  menič.

Menič:

- Výstupné svorky T1, T2 a T3 sú pripojené k U, V a W svorkám           
motora. Ak motor beží opačným smerom ako menič, vymeňte ľubovoľné      
dva vývody z T1, T2, alebo T3. Za účelom zabráneniu škodám, nezapájajte   
vstupné svorky T1, T2 a T3 na striedavé napätie ( napr. na sieť).
- Dôsledne pripojte uzemnenie.( 230 V radoch: Rg <100 Ohm; 460 V 
radoch: Rg   <10 Ohm.)

Napájanie

Istič, poistky

Stykač

AC cievka 

Sieťový filter

RVEF menič

Uzemnenie

Trojfázový motor

Uzemnenie
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1.3 RFEF schéma zapojenia:

Brzdná
jednotka

elektrické svorky:
- jednofázová 100~120V
- 1/3 fáze 200~240V
- 3 fáze 380~480V

PNP režim

Multifunkčný digitálny vstup
Akceptuje DC 12/24V

NPN režim

Multifunkčný analógový
vstup
- želaná rýchlosť
- spätná väzba PID regulátora

Multifunkčný digitálny výstup

1.SW1: Digitálny výber                          
              režimu(NPN/PNP)
2.SW2: Volba riadiaceho                       
             režimu(0~10V/4~20mA) V/I 

- Voliteľné prepojenie
- Multifunkčna vstupná/výstupná  
  karta(2in/1out)
- diaľkové ovládanie

Poznámka 1: Zapojte vstupy ku svorke 3 (interný zdroj 24VDC) pre PNP režim (kladná logika), alebo ku svorke 8 pre NPN          
režim (záporná logika).
Poznámka 2: Externý zdroj 24VDC môže byť použitý na napájanie externých kontaktov a snímačov.
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1.4 Popis svoriek meniča

Č. 1-3 výkonové svorky

Riadiace svorky:

Výkonové svorky:

Popis svorky

RA
Multifunkčná výstupná svorka, spínacia  RB

10V Napájanie externého poteciometra rýchlosti

AIN

24V

COM

FM+

Označenie 
svorky

Parametre kontaktu (250V AC/10A)  
funkcia kontaktu  (pozri par. F21)  

Analógová frekvencia konečného príkonu (vysoké napätie 8V/ nízke napätie 2V).               
 Prispôsobiteľný PNP (odvolávajte sa na popis  parametrov F15).
PNP logika, S1~S4 (S5/S6) spoločná svorka, (nastavte SW1 PNP a zapojte napájanie)
NPN logika, S1~S4 (S5/S6) spoločná svorka, (nastavte SE1 NPN a analógový vstup, 
zapojte napájanie, výstup spoločná svorka.
Multifunkčný analógový výstup+svorka (odvolávajte sa na popis  parametrov F26), 
výstupné napätie DC 0-10V.

Označenie svorky Popis
S1
S2
S3
S4

 Multifunkčné vstupné ( riadiace) svorky (pozri 
popis parametrov F11~F14)      
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Znak Popis
L1 ( L ) Hlavný napájací prívod

L2                   Jednofázový: L/N*                   
L3 ( N )                   3 fázový: L1/L2/L3    

DC el. prúd a brzdové svorky  

T1
Výstup meniča    T2

T3
PE Zemniace svorky (2 body)



Popis funkcií:

1.5 Rozmer:

IP20 stavebná veľkosť1 a 2: Jednofázový: RVFA110020, RVFA110040, RVFA110075,RVFA120020(F),
                                                Trojfázový: RVFA320020, RVFA320040, RVFA320075

SW1 poznámky SW2 poznámky

Výrobné nastavenie

Typ externého 
signálu

Typ externého 
signálu

NPN vstup 
(negatívny)

0 … 10 V 
napätie

(1) efektívne parametre F05=2 
(analógový vstup) TM2       

PNP vstup 
( pizitívny)

4 … 20 mA 
prúd

(2) Výrobné nastavenie: vstup 
napätia 

Dĺžka/Model A B C D E F G

5.2/132 4.86/123.5 2.64/67 3.03/77 5.13/130.5 5.06/128.45 0.315/8

5.2/132 4.86/123.5 4.25/108 4.65/118 5.83/148 5.67/144 0.315/8

Stavebná 
veľkosť 1
Stavebná 
veľkosť 2
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IP65 stavebná veľkosť 1 so spínačom:

 RVEFA110020N4S/RVEFA110040N4S/RVEFA110075N4S/RVEFA120020N4S/RVEFA120040N4S/RVEFA120075N4S                
                                                                                     

IP65  stavebná veľkosť 1 bez spínača:

 RVEFA110020N4/RVEFA110040N4/RVEFA110075N4/RVEFA120020N4/RVEFA120040N4/RVEFA120075N4                             
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IP65 stavebná veľkosť 2 (so spínačom):

RVEFB320150N4S/RVEFB320220N4S/RVEFB340075N4S/RVEFB340150N4S/RVEFB320220N4S

IP65 stavebná veľkosť 2 (bez spínača):

RVEFB320150N4S/RVEFB320220N4S/RVEFB340075N4S/RVEFB340150N4S/RVEFB320220N4S
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Programovanie a popis parametrov:
2.1  Základný popis ovládania

Zobrazenie 
frekvencie v 
móde stop

Ukazovateľ 
otáčok v bežnom 
režime

Po 0.5s

Výstupné 
napätie

DC napätie

Výstupný 
prúd

PID spätná 
väzba

F10=001 zobrazenie stavu meniča

Zobrazenie stavu frekvenčného meniča:
UoP - hodnota napätia na motore
dcU - hodnota napätia na jednosmernom medziobvode meniča
AoP - hodnota prúdu motora
Pid - hodnota spätnej väzby PID regulátora

Lokálne riadenie:
- štarta stop meniča pomocou klávesy Start/ Stop
- zadávannie frekvencie:

- ak C41 = 0, tak je možná zmena frekvencie len klávesami ↑ a ↓,  parameter F05 je nefunkčný
- ak C41 = 1, tak zmena frekvencie je zadávaná prostredníctvom potenciometra na meniči, parametre F05 je 
nefunkčný

Diaľkové ovládanie:
- štart meniča je závislý od nastavenia parametre F04
- želaná hodnota frekvencie ja závislá od nastavenia parametra F05
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2.2 Zoznam základných funkcií a parametrov

F Popis funkcií Rozsah Poznámky

1 Zrýchlenie čas 1 00.1~999s 05.0 *1 *2
2 Spomalenie čas 1 00.1~999s 05.0 *1 *2

3 Smer motora 000 *1

4 Riadenie 000

5  Riadenie otáčok 000

6 Mód externého riadenia 000

7 Horná hranica otáčok 01.0 ~200Hz 50.0/60.0 *2
8 Dolná hranica otáčok 00.0 ~200Hz 00.0 *2

9 Spôsob brzdenia 000

10 Zobrazovanie parametrov 0 *1

11 Funkcia svorky S1 000

12 Funkcia svorky S2 001

13 Funkcia svorky S3 005

14 Funkcia svorky S4 006

15 Funkcia svorky AIN 017 *6 

16 000

17 AIN zosilnenie  (%) 000~200 100 *1

Pôvodné 
parametre

000: Dopredu                                                                                   
001: Dozadu
000: Terminálom
001: Externými svorkami
002: Sériovým rozhraním
000: Klávesy hore/dole na termináli meniča 
001: Potenciometer na termináli meniča                                            
002: AIN – analógové vstupné napätie z ( TM2) 
003: Multifunkčné svorky HORE/ DOLE  - motorpotenciometer 
004: Nastavenie frekvencie cez sériové rozhranie
000: Dopredu/ Stop-dozadu/Stop                                                
001: Run/ Stop-Dopredu/dozadu                                                 
002: 3-spojenia—chod/ Stop

000: dynamické zabrzdenie                                                             
001: voľný dobeh
000: obsahuje                                                                                  
001: neobsahuje
000: dopredu                                                                                    
001: dozadu
002: Stanovený stupeň otáčok 1                                                  
003: Stanovený stupeň otáčok 2                                                  
004: Stanovený stupeň otáčok 3                                                  
005: Pevná frekvencia - JOG                                                           
006: Núdzové zastavenie(E.S.)                                                      
007: Základná jednotka (b.b.)                                                             
 008: volba2nd zrýchlenia/spomalenia
009: Reset
010: Zvyšovanie hodnoty
011: Znižovanie hodnoty
012: Riadiaci signál spínača
013: Riadiaci signál prenosu dát
014: Blokovanie zrýchlenia/spomalenia
015: Volba hlavného/prídavného zdroja
016: PID Vypnutie funkcie
017: Analógový napäťový vstup( svorkaAIN)                          
018: PID Spätná väzba (svorka AIN)                                           
019: DC Jednosmerná brzda                                                          

AIN Voliteľný vstupný 
signál

000: 0~10V(0~20mA)                                                                      
001: 4~20mA(2~10V)
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F Popis funkcií Rozsah Poznámky

18 000~100 000 *1

19 000 *1

20 AIN smer nárastu 000 *1

21 Multifunkčný výstup RY1 000

22 00.0~200 00.0 *1

23 00.0~30.0 00.0 *1

24 Nastavená hodnota prúdu 000~100% 000

25 00.0

26 000 *1

27 000~200% 100 *1

28 00.0~200Hz 05.0 *1

29 Nastavenie otáčok 2 00.0~200Hz 05.0 *1
30 Nastavenie otáčok 3 00.0~200Hz 10.0 *1
31 Nastavenie otáčok 4 00.0~200Hz 20.0 *1
32 Nastavenie otáčok 5 00.0~200Hz 30.0 *1
33 Nastavenie otáčok 6 00.0~200Hz 40.0 *1
34 Nastavenie otáčok 7 00.0~200Hz 50.0 *1
35 Nastavenie otáčok 8 00.0~200Hz 60.0 *1
36 JOG 00.0~200Hz 05.0 *1

Pôvodné 
parametre

AIN offset (%)

AIN orientácia offsetu 000: Pozitívna                                                                                  
001: Negatívna
000: Pozitívny                                                                                  
001: Negatívny
000: Chod
001: Dosiahnuté otáčky
        (otáčky ±F23)                                                                          
002: Otáčky v rozsahu (F22±F23)
003: Detekcia otáčok(>F22)
004: Detekcia otáčok (<F22)
005: Chyba svorky
006: Atomatické vynulovanie a reštartovanie
007: Dočasný pokles výkonu
008: Núdzové vypnutie(E.S.)
009: Základné blokovanie (b.b.)                                                         
010: Motorová ochrana proti  preťaženiu                                   
011: Ochrana meniča proti  preťaženiu                                        
012: Zapínanie
013: Chyba spojenia
014: Zisťovanie výstupného prúdu  (>F24)

Nastviteľná hodnota 
frekvencie
Detekcia rozsahu 
frekvencie (±Hz)

Vzorkovanie výstupného 
prúdu 00.0~25.5(Sec)

Multifunkčný analógový 
napäťový výstup
(0~10Vdc)

000: Výstupné otáčky                                                                    
001: Stanovené otáčky                                                                    
002: Výstupné napätie                                                                   
003: DC napätie                                                                               
004: Výstupný prúd                                                                005: 
PID Spätné napätie

Zosilnenie analógového 
výstupu
Nastavenie otáčok 
(základné)

2.2 Zoznam základných funkcií a parametrov
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Rozšírený zoznam parametrov (umožní prístup k nastaveniam týchto parametrov F51=001)

F Popis funkcií Rozsah Poznámky

37 DC Brzdiaci čas 00.5

38 01.5

39 Účinnosť DC  brzdenia 000~020% 005
40 Modulačná frekvencia 004~016 010 4~16K

41 001 *6

42 000~005

000
43 Menovitý prúd motora *4
44 Menovité napätie motora *4
45 *4
46 Menovitý výkon motora *4
47 Menovité otáčky motora 0~120 (*100 * 1/min) *8 *4

48 001~450

49 001~450

50 000~40

51 000 *1

52 Pôvodné parametre 000

Pôvodné 
parametre

00.0~25.5 Sec
DC Začiatok brzdenia 
(frekvencia) 01.0~10.0 Hz

Automatické reštartovanie 
pri strate napájania

000: Umožňuje                                                                                     
001: Neumožňuje

Čas autoresetu

Menovitá frekvencia mot.

Zosilnenie krútiaceho 
momentu (Vector)
Zosilnenie kompenzácie 
sklzu (Vector)
Kompenzácia napätia pri 
nízkych otáčkach
Rozšírene parametre 
displeja

000: Nie sú aktívne                                                                               
 001: Sú aktívne
010: Nastavenie výrobných parametrov pre sieť 50Hz                 
020: Nastavenie výrobných parametrov pre sieť 60Hz

C Popis funkcií Rozsah

00 Povolenie reverzu 000

01 000

02 050 - 300 200

03 000

04 050 - 300 200

05 000

06 050 - 300 200

07 000

08 00.1 - 999 S 03.0

09 001

Pôvodné 
parametre

000: reverz  umožnený                                                                    
001: reverz blokovaný

Obmedzenie preťaženia pri 
akcelerácii pohonu 000:Obmedzenie preťaženia pri akcelerácii pohonu povolené     

001:Obmedzenie preťaženia pri akcelerácii pohonu zakázané
Hodnota povoleného 
preťaženia pri akcelerácii
Obmedzenie preťaženia pri 
brzdení pohonu

000:Obmedzenie preťaženia pri brzdení pohonu povolené     
001:Obmedzenie preťaženia pri brzdení pohonu zakázané

Hodnota povoleného 
preťaženia pri brzdení
Obmedzenie preťaženia pri 
chode pohonu

000:Obmedzenie preťaženia pri chode pohonu povolené     
001:Obmedzenie preťaženia pri chode pohonu zakázané

Hodnota povoleného 
preťaženia pri chode
Vzťažný parameter 
spomalenia pri kontrole 
preťaženia počas chodu

000: Podľa brzdného času nastavného v parametri F02               
001: Podľa brzdného času nastaveného v parametri C08

Čas spomaľovania pri 
preťažení počas chodu
Priamy štart po zapnuťí 
napájania

000: Priamy štart po zapnutí napájania povolený                        
001: Priamy štart po zapnutí napájania zakázaný

2.2 Zoznam základných funkcií a parametrov
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C Popis funkcií Rozsah Poznámky

10 Režim resetu 000

11 Čas akcelerácie 2 00.1~999 s 05.0 *1 *2
12 Čas spomaľovania 2 00.1~999 s 05.0 *1 *2

13 001

14 Režim riadenia 000 *4

15 V/F Typ nastavenia 001 ~ 007 001/004 *8

16 198~265V /380~530V 220/440

17 00.2 - 200 50.0/60.0

18 00.0 - 100 100

19 Stredná frekvencia (Hz) 00.1 - 200 25.0/30.0

20 00.0 - 100 50.0

21 00.1 - 200 00.5/00.6

22 00.0 - 100 01.0

23 00.0 ~ 30.0% 00.0 *1

24 00.0 ~100% 00.0 *1

25 Motor bez prúdu

26 000

27 Vynechať otáčky 1(Hz) 00.0~200 00.0 *1
28 Vynechať otáčky 2(Hz) 00.0~200 00.0 *1

29 00.0~30.0 00.0 *1

Pôvodné 
parametre

000: Reset je možný ak  je menič stojí                                          
001: Reset je možný, ak je menič vchode, alebo ak stojí

Riadenie ventilátora 
meniča

000: Automatické spustenie pri stanovenej teplote                    
001: Spustiť pri chode meniča                                                          
002: Vždy zapnutý                                                                                
003: Vždy vypnutý

Táto funkcia 
je platná len 
pre model 

IP20 a IP65, 
ináč vetrák 

beží po 
dodaní 
prúdu

000:Vectorové riadenie                                                                    
001:V/F riadenie

V/F Základné nastavenie 
výstupného napätia
Maximálna výstupná 
frekvencia (Hz)
Výst. napätie  pri  max. 
frekvencii (%)

Výstupné napätie pri 
strednej frekvencii (%)
Minimálna výstupná 
frekvencia (Hz)
Výstupné napätie pri 
minimálnejj frekvencii (%)
Pribudenie motora pri V/F 
riadení
Kompenzácia sklzu motora 
pri V/F riadení

Líši sa s  
menovitým 

prúdom 
motora*4

Elektronická ochrana 
prehriatia motora (OL1)

000: Umožniť motorovú ochranu                                                  
001: Neumožniť motorovú ochranu

Rozsah vynechaných 
otáčok (±Hz)

2.2 Zoznam základných funkcií a parametrov
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C Popis Funkcií Rozsah Poznámky

30 PID pracovný režim

000

31 PID zosilnenie pri chybe 0.00 - 10.0 1.00 *1
32 P: Proporcionálna zložka 0.00 - 10.0 01.0 *1
33 I: Integračná zložka 00.0 - 100 10.0 *1
34 D: Derivačná zložka 0.00 - 10.0 0.00 *1

35 000 *1

36 000 - 109 000 *1

37 PID Aktualizačný čas 00.0 - 02.5 00.0 *1
38 PID Začiatok režimu kľud 00.0~200Hz 00.0

39 00.0~25.5 00.0

40

000

41 000

42

007

43

009

44 001~100 010

Pôvodné 
parametre

000: PID Funkcia neprístupná                                                        
001: PID Kontrola predmagnetizácie D ovládanie                     
002: PID Kontrola spätného posunu ovládanie D                      
003: PID Kontrola predmagnetizácie D spätná                                
          charakteris tické riadenie.                                                         
004: PIDKontrola spätného posunu D spätné                                 
         charakteris tické riadenie

Orientácia vplyvu PID 
regulátora

000: Kladný smer                                                                             
001: záporný smer

PID vplyv na nosnú 
frekvenciu (%)

PID čas trvania režimu 
kľud

Funkcia 
motorpotenciometer

000: UP/ DOWN funkcia je k dispozícii. Generovanie frekvencie 
je zastavené po zastavení meniča.                                               
001: UP/ DOWN funkcia je k dispozícii. Menič vynuluje               
         želané (0Hz) otáčky pri zastavení.                                        
002: UP/ DOWN funkcia je k dispozícii. Generovanie želanej 
hodnoty skončí pri zastavení meniča. Funkcia                          
UP/ DOWN zostáva prís tupná .

Zdroj želanej hodnoty 
frekvencie

000: Frekvencia je nastavovaná klávesami ↑ a ↓                       
001: Frekvencia je nastavovaná potenciometrom na klávesnici

Nastavenie funkcie svorky 
S5

000: Pohyb vpred                                                                            
001: Pohyb vzad                                                                              
002: Vynulovanie rýchlostného príkazu1                                     
003: Prestaviť rýchlostný príkaz 2                                                 
004: Prestaviť rýchlostný príkaz 3                                                 
005: Naštartovať príkaz                                                                    
006: Núdzové vypnutie (E.S.)                                                         
007: Základné zablokovanie (b.b.)                                   008: 
Výber 2nd čas zrýchlenia/spomalenia                                        009: 
Vynulovanie                                                                            010: 
Príkaz hore                                                                                     011: 
Príkaz dole                                                                                    012: 
Kontrolný signál spínača                                                            013: 
Spojovací kontrolný signál spínača                                     014: 
Zrýchlenie/sp omalenie deaktivovať                                   015: 
Zvoliť hlavný/prídavný rýchlostný zdroj                                016: 
PID Funkcia deaktivovaná                                                     017: 
DC Brzdový prúd *7  

Nastavenie funkcie svorky 
S6

Interval skenovania 
vstupných svoriek S1...S6 
(ms x 8)

2.2 Zoznam základných funkcií a parametrov

Staromlynská 29, 821 06 Bratislava tel: 02 – 456 431 49 – 7, fax: 02 – 452 596 06
http: //www.ecssluzby.sk
e-mail: ecs@ecssluzby.sk

SLUŽBY ®
s. r. o. 

CARLO GAVAZZI19



C Popis funkcií Rozsah Poznámky

45 001~100 050

46 005

47 000

48 Kopírovací modul 000 *3

49 001~254 001 *3 *4

50 Prenosová rýchlosť (bps) 003 *3 *4

51 Stop bit 000 *3 *4

52 Kontrola parity 000 *3 *4

53 Počet dátových bitov 000 *3 *4

54 00.0 ~ 25.5 s 00.0 *3*5

55 000 *3*5

Pôvodné 
parametre

Čas skenovania 
analógového vstupu AIN  
(ms x 8)

Nastavenie 
multifunkčného výstupu 
T+, T

000: Chod                                                                                          
001: Dosiahnuté otáčky(stanovené otáčky ± F23)                          
 002:Otáčky sú v rozsahu(F22±F23)                                              
003: Zistenie otáčok (>F22)                                                              
004: Zistenie otáčok (<F22)                                                            
005: Chyba svorky                                                                          
006: Auto- reštart                                                           
007:Krátkodobý pokles výkonu                                         
008:Núdzové zastavenie (E.S. )                                                     
009: Základné blokovanie (b.b.)                                                    
010:Motorová ochrana proti preťaženiu                                      
011: Meničová ochrana proti preťaženiu                                    
012: Zásobovanie                                                                           
013: Zapnutie napájania                                                            
014:Chyba spojenia                                                                        
015: Detekcia výstupného prúdu

Nastavenie diaľkového 
ovládania

000: Deaktivácia (žiadne zisťovanie straty signálu)    
001:Aktivovať (Pri strate signálu zastaviť podľa F09)             
002: Aktivovať. Chod na posledné stanovené                                
   otáčky. Pri strate signálu zastaviť podľa F09 alebo  zastaviť    
    tlačidlom stop.

Zastaviť 
menič,  
potom 
zapojiť 
vzdialenú 
klávesnicu 
pre správnu 
prevádzku 
*4

000: Kopírovací modul vypnutý                                                  
001: Kopírovať do  modulu z meniča                                                 
 002: Kopírovať do meniča z modulu                                            
003: Kontrola dát ( čítanie zápis)

Komunikačná adresa 
meniča

000: 4800                                                                                                
  001: 9600                                                                                           
002: 9200                                                                                              
003: 38400
000: 1 stop bit                                                                                   
001: 2 stop bity
000: Potlačená parita                                                                            
001: Párna parita                                                                               
002: Nepárna parita
000: 8 bitov dáta                                                                              
001: 7 bitov dáta (Len pre ASCII mode)

Komunikačný časový limit, 
detekčný čas

Komunikačný časový limit, 
výber funkcie

000: Spomaľovať do zastavenia. (F02: čas spomaľovania 1).   
001: Dojazd zotrvačnosti po zastavenie.                                      
002: Spomaľovať do zastavenia. (C12: čas spomaľovania 2).  
003: Pokračovať v činnosti

Poznámky: *1 – Môže byť prispôsobený v bežnom režime
     *2 – Pre nastavenie otáčok nad 100 HZ je rozlíšenie otáčok 1 HZ
     *3 – Nemôže byť prispôsobený v bežnom režime
    *4 – Počas inštalácie nemeňte výrobné nastavenia
                   F52 výrobné nastavenie je 020(60HZ) a motorové parametre 17.0
                   F52 výrobné nastavenie je 010(50HZ) a motorové parametre 14.0
   *5 – Dostupné v softvérovej verzii 1.2 alebo neskoršej
    *6 – zmena v softvérovej verzii 1.5 alebo neskoršej
    *7 - zmena v softvérovej verzii 1.6 alebo neskoršej
    *8 - zmena v softvérovej verzii 1.7 alebo neskoršej

2.2 Zoznam základných funkcií a parametrov
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3.1 Indikácia a náprava závad
3.1.1 Závada/chyba displej a diagnostika

1. Chyby nenapraviteľné reštartom
Displej Chyba Príčina Náprava

EPR EEPROM problém Vymeňte EEPROM

Nájdite poruchu el. obvodu Opravte alebo nahraďte jednotku

CTR Chyba meniča alebo el. obvodu Opravte alebo vymeňte jednotku

EEPROM 
problém

             @               
OV

Prekročenie 
napätia počas 

státia

 @             
LV 

nízke napätie 
napätia počas 

státia

1. Nízke napätie                                                      
2. Nefunkčný odpor alebo vyhorená poistka. 

1. Skontrolujte či je dostatočné napätie                
2. Vymeňte odpor alebo poistku 

  @            
OH

Menič je 
prehriaty a 

zastavil

1. Porucha zisťovania obvodovej teploty          
2. Vysoká teplota okolia, alebo zlé vetranie

1.Opravte alebo vymeňte jednotku                        
2. Zlepšite vetranie alebo premiestnite menič

Zistenie chyby 
meniča

2. Chyby ktoré môžu byť napravené ručne aj automaticky

Displej Chyba Príčina Náprava

OCS

OCD Stanovená doba spomalenia je príliš krátka Nastavte dlhší čas spomalenia

OCA

OCC Zvýšte výkon meniča

OVC

OHC

COT

Prekročenie 
prúdu pri štarte

1. Skrat vo vinutí motora                                       
 2. Skrat vinutia voči zemi                                      
3. Porucha výkonového modulu meniča

1. Skontrolujte motor                                                
2. Skontrolujte vodiče                                              
3. Vymeňte výkonový modul

Prekročenie 
prúdu pri 
spomalení

Prekročenie 
prúdu pri 
zrýchlení

1. Čas zrýchlenia je príliš krátky                         
2. Výkon motora je väčší ako výkon               
meniča                                                                    
3. Skrat medzi motorovým vinutím a  kostrou   
4. Skrat medzi motorovými vodičmi a                  
     uzemnením                                                          
5. IGBT modul je poškodený

1. Nastavte dlhší čas zrýchlenia                             
2. Nahraďte menič s rovnakou alebo                       
     väčším výkonom ako je výkon motora               
3. Skontrolujte motor                                                
4. Skontrolujte vodiče                                               
5. Vymeňte IGBT modul

Prekročenie 
prúdu počas 

chodu

1. Prechodná zmena záťaže                                 
2. Prechodná zmena výkonu

Prekročenie 
prúdu počas 

spomaľovania

1. Nastavenie času spomalenia je                        
     príliš krátke, alebo neúmerná                           
      zotrvačnosť                                                       
2. Rozdielne el. napätie 

1. Nastavte dlhší čas spomalenia                           
2. Pridajte brzdový odpor alebo                               
     brzdovú jednotku                                                 
3. Zvýšte výkon meniča

Vysoká teplota 
počas úkonu

1. Veľké zaťaženie                                                 
2. Teplota okolia je príliš vysoká,                         
     alebo zlé vetranie         

1. Skontrolujte či nie sú problémy s                      
preťažením                                                                
2. Zvýšte výkon meniča                                          
3. Zlepšite podmienky vetrania                                
4. Skontrolujte hodnoty parametrov C13

Zistenie 
prerušenia 
spojenia

1. C54 Prerušenie spojenia dohľadový čas je    
     príliš krátky                                                        
2. Spojenie s meničom je prerušené                    
3. Menič nemôže spracovať korektne údaje v   
     rámci dohľadového času času                       

1. Zvýšte C54 čas dohľadu                                    
2. Obnovte spojenie meniča                                   
3. Prijímané údaje musia byť  korektné 
skontrolujte dáta vysialane z Mastra
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3. Chyby ktoré môžu byť napravené len ručne

Displej Chyba Príčina Náprava

OC Vráťte menič na opravu 

OL1

OL2 Nadmerné zaťaženie Zvýšte výkon meniča

LVC  Nízke napätie 

Prekročenie 
napätia počas 

státia

1. OC Porucha obvodu                                        
2. Zlé pripojenie  CT prúdový kábel

Preťaženie 
motora

1. Veľké zaťaženie                                                   
2. nesprávne nastavenie F43          

1. Zvýšte výkon motora                                          
2. Nastavte F43 presne podľa štítku                        
     motora

Preťaženie 
meniča

Nedostatok 
napätia počas 

úkonu

1. Zlepšite kvalitu prúdu                                          
2. Nastavte dlhší akceleračný čas                          
3. pridajte cievku  na vstupnej strane                   
4. Kontaktujte technika

3.1.2 Chyby súvisiace s nesprávnym ovládaním

Displej Chyba Popis

SP0

SP1

SP2

ES

b.b.

PID

_ _ _ _

Nulová rýchlosť 
pri zastavení

Zvolená frekvencia je <0.1Hz Zvýšte 
frekvenciu

Zlyhanie pri 
priamom štarte

1. Ak je menič nastavený  na externý riadiaci    
    režim (F04=001), a priamy štart je vypnutý     
   (CO9=001) , menič nemôže byť                          
    naštartovaný a bude zobrazovať STP1, ak     
    je spínač chodu zopnutý a elektrina                
    pripojená ( pozri popis C09).                           
2.Priamy štart je možný, ak C09=000               

Núdzové 
vypnutie na 

ovládači

1. Ak je menič nastavený na externý riadiaci     
    režim (F04=001),  menič zastaví podľa             
    nastavenia F9, ak je tlačidlo STOP                   
    zapnuté. Zobrazí sa STP2 a potom zastaví.    
    Vypnite tlačidlo      STOP a potom menič        
    znova spustite.                                                    
2. Keď je menič v komunikačnom režime a          
    tlačidlo STOP je aktivované, menič                 
    zastaví, preruší F9 a potom zobrazí STP2.

Externé núdzové 
vypnutie

Menič bude spomaľovať do zastavenia a 
potom zobrazí E.S. , ak je núdzové zastavenie 

cez multifunkčnú vstupnú svorku ( pozri 
popis F11~F14).

Externé základné 
blokovanie

Menič okamžite zastaví a potom zobrazí b.b. , 
ak je základné  blokovanie cez multifunkčnú 
vstupnú svorku ( pozri popis F11~F14).

Pokles hodnoty 
signálu spätnej 

väzby

Bola detekovaná chyba spätnoväzobného 
signálu

Poškodený 
kábel 

diaľkového 
ovládania

1. Ak sa diaľkové ovládanie nespojí s                
    meničom, pokyn bude zobrazený na               
    diaľkovom ovládaní.                                          
2. Ak sa diaľkové ovládanie spojí s meničom,   
    tento pokyn bude zobrazený na  hlavnom     
     ovládaní.                                                             
3. Ak hlavné i diaľkové ovládanie zobrazí          
     tento pokyn, znamená to chybu prenosu.
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3.1.3 Chyby riadenia a ich popis

Displej Chyba Príčina Náprava

Er1 Chyba riadenia

Er2 Upravte F32~F33 2. 3-00>3-01

Er5

Er6

Er7 Reštartujte menič alebo kontaktujte technika

Ep1

1. Snaha stlačiť ▲ alebo ▼ keď  F05> 0             
     alebo koná rýchlostný úkon                           
2. Snaha meniť parametre ktoré nemôžu byť      
    menené počas chodu (pozri zoznam                
     parametrov).

1. Klávesy ▲ alebo ▼ môžu byť na úpravu          
otáčok použité len ak F05=0.                                   
2. Meňte parametre len v režime STOP

Chyba 
nastavenia 
parametrov

 F07 je v rámci rozsahu C27±C29 alebo 
C28±C29 2. F07<F08 alebo F07=F08

Parametre 
nemeňte počas 

prenosu dát

1. Zadávajte riadiace inštrukcie keď nie je          
      prenos dát.                                                         
2. Upravte  C49~C53 počas prenosu                 
3. Zmeňte C47  pre diaľkové ovládanie

1. Zadávajte riadiace inštrukcie pred prenosom    
     dát.                                                                           
2. Zmeňte C47 ovládaním meniča

Chyba prenosu 
dát

1. Porušené vodiče                                               
2. Nesprávne nastavenie prenosových              
       parametrov                                                        
 3. Chyba kontrolného súčtu                               
4. Nesprávna kontrola prenosu dát

1. Skontrolujte hardvér a vodiče.                            
2. Skontrolujte C49~C53

Nesprávne 
nastavenie 
parametrov

1. Snaha o úpravu F00                                         
2. Nesprávne napätie alebo porušený el.            
     obvod

Chybné 
parametre, 
zlyhanie 

kopírovacej 
jednotky

1. Nastavte C48=1.2, nemôže sa spojiť s             
     kopírovacou jednotkou                                   
2. Zlyhanie kopírovacej jednotky                        
3. Odlišuné sa napätie a menovitý výkon           
      kopírovacej jednotky a  meniča

1. Upravte C48                                                           
2. Vymeňte kopírovaciu jednotku                           
3. Kopírujte z ovládania k meniču zhodnú              
     hodnotu menovitého výkonu
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3.2 Logické hľadanie závady

Stav Kontrolný bod Náprava

Motor nebeží

Je napätie na výstupoch T1, T2, a T3 ? Znova vypnite a zapnite napájanie.
Nie je motor mechanicky preťažený? Zredukujte zaťaženie a zlepšite výkon
Nie je problém s meničom?

JE vydaný povel na chd vpred/ vzad?

Je tam analógový vstupný signál?

Je nastavenie režimu chodu správne? Nastavte operáciu cez digitálny panel.
Sú vodiče pre  T1, T2, a T3 správne? Vodiče musia zodpovedať U, V, a W svorkám motora.

Skontrolujte vodiče.

Sú vodiče pre  T1, T2, a T3 správne? Skontrolujte vodiče.
Je nastavenie frekvencie chodu správne? Skontrolujte operačný režim a nastavte na ovládači.

Nie je záťaž veľmi veľká? Znížte záťaž.

Je nastavenie úkonu správne? Nastavte parametre.
Nie je záťaž príliš veľká? Overte prevodový pomer.
Sú technické podmienky motora správne? Overte najvyšie výstupné otáčky.
Je správny prevodový pomer? Znížte zaťaženie.

Nieje záťaž príliš veľká?

Je napájanie zapojené na L1, L2, a L3(N) svorky 
(je indikátor napájania rozsvietený)?

 Je zapojené napájanie?   Znova vypnite a zapnite 
napájanie.  Uistite sa, že vstupné sieťové napájanie je 
korektné.  Preverte všetky prívodové svorky

Nájdite chybu ovládacieho vodiča a ak je treba opravte 
ju.
Je analógová frekvencia vstupného signálu vodiča 
korektná? Je frekvencia vstupného napätia korektná?

Motor sa točí  zlým 
smerom Sú vodiče pre chod vpred a vzad správne 

zapojené?
Motor sa točí  zlým 
smerom, nemožno 

korigovať rýchlosť 
motora

Motor ide príliš rýchlo 
alebo príliš pomaly

Rýchlosť motora je 
nesprávna alebo 

nepravidelná

Je nastavenie najvyšej  výstupnej frekvencie 
správne?

Minimalizujte zmenu záťaže.  Zvýšte výkon meniča a 
motora.
Pridajte AC cievku starne napájania  ak používate 
jednofázové napájanie. Skontrolujte vodiče ak používate 
trojfázové napájanie.

CE schválenie Európa Pozri pripojenú certifikáciu

UL / cULs schválenie USA & Kanada Číslo v registri E319186

RoHS - -

4. Certifikácia
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