
Návod k obsluze

Electric Drives
and Controls Pneumatics Service

Linear Motion and 
Assembly TechnologiesHydraulics

Měnič frekvence Rexroth
EFC 3600

R911341930
Vydání 02



Bosch Rexroth AG  EFC 3600

Průběh změn

Vydání Poslední revize Poznámka
DOK-RCON03-EFC-3600***-IT01-EN-P 01-2013 První vydání
DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P 12-2013 Aktualizace firmwaru

Ochranná doložka

© Bosch Rexroth (Xi'an) Electric Drives and Controls Co., Ltd. 2013
Vlastníkem všech práv je společnost © Bosch Rexroth (Xi'an) Electric Drives and
Controls Co., Ltd. 2013, a to i v případě přihlašování ochranných práv. Vlastníme
veškerá dispoziční oprávnění, jako právo kopírovat a předávat dále.

Závaznost

Uvedené údaje slouží pouze k popisu výrobků a nesmí být chápány jako zaručené
vlastnosti v právním smyslu. Změny v obsahu dokumentace a dodacích možno-
stech výrobku jsou vyhrazeny.

Publikoval

Bosch Rexroth (Xi'an) Electric Drives and Controls Co., Ltd.
Shangji Road 3999, Economic and Technological Development Zone, 710021
Xi'an, P.R. China
www.boschrexroth.com

RS-9fc09331c365acb30a6846a000d53c8a-2-cs-CZ-15



English

Do not attempt to install or put these products into operation until you have
completely read, understood and observed the documents supplied with the
product.
If no documents in your language were supplied, please consult your Bosch
Rexroth sales partner.

Deutsch

Nehmen Sie die Produkte erst dann in Betrieb, nachdem Sie die mit dem
Produkt gelieferten Unterlagen und Sicherheitshinweise vollständig
durchgelesen, verstanden und beachtet haben.
Sollten Ihnen keine Unterlagen in Ihrer Landessprache vorliegen, wenden Sie
sich an Ihren zuständigen Bosch Rexroth Vertriebspartner.

Français

Ne mettez les produits en service qu'après avoir lu complètement et après avoir
compris et respecté les documents et les consignes de sécurité fournis avec le
produit.
Si vous ne disposez pas de la documentation dans votre langue, merci de
consulter votre partenaire Bosch Rexroth.

Italiano

Mettere in funzione i prodotti solo dopo aver letto, compreso e osservato per
intero la documentazione e le indicazioni di sicurezza fornite con il prodotto.
Se non dovesse essere presente la documentazione nella vostra lingua, siete
pregati di rivolgervi al rivenditore Bosch Rexroth competente.

Español

Los productos no se pueden poner en servicio hasta después de haber leído por
completo, comprendido y tenido en cuenta la documentación y las advertencias
de seguridad que se incluyen en la entrega.
Si no dispusiera de documentación en el idioma de su país, diríjase a su
distribuidor competente de Bosch Rexroth.

Português (Brasil)

Utilize apenas os produtos depois de ter lido, compreendido e tomado em
consideração a documentação e as instruções de segurança fornecidas
juntamente com o produto.
Se não tiver disponível a documentação na sua língua dirija-se ao seu parceiro
de venda responsável da Bosch Rexroth.
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Nederlands

Stel de producten pas in bedrijf nadat u de met het product geleverde
documenten en de veiligheidsinformatie volledig gelezen, begrepen en in acht
genomen heeft.
Mocht u niet beschikken over documenten in uw landstaal, kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke Bosch Rexroth distributiepartner.

Svenska

Använd inte produkterna innan du har läst och förstått den dokumentation och
de säkerhetsanvisningar som medföljer produkten, och följ alla anvisningar.
Kontakta din Bosch Rexroth återförsäljare om dokumentationen inte medföljer
på ditt språk.

Suomi

Ota tuote käyttöön vasta sen jälkeen, kun olet lukenut läpi tuotteen mukana
toimitetut asiakirjat ja turvallisuusohjeet, ymmärtänyt ne ja ottanut ne
huomioon.
Jos asiakirjoja ei ole saatavana omalla äidinkielelläsi, ota yhteys asianomaiseen
Bosch Rexroth myyntiedustajaan.

Český

Před uvedením výrobků do provozu si přečtěte kompletní dokumentaci a
bezpečnostní pokyny dodávané s výrobkem, pochopte je a dodržujte.
Nemáte-li k dispozici podklady ve svém jazyce, obraťte se na příslušného
obchodního partnera Bosch Rexroth.

Magyar

Üzembe helyezés előtt olvassa el, értelmezze, és vegye figyelembe a csomagban
található dokumentumban foglaltakat és a biztonsági útmutatásokat.
Amennyiben a csomagban nem talál az Ön nyelvén írt dokumentumokat, vegye
fel a kapcsolatot az illetékes Bosch Rexroth-képviselővel.

Polski

Produkty wolno uruchamiać dopiero po przeczytaniu wszystkich dokumentów
dostarczonych wraz z produktem oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i
ich pełnym zrozumieniu. Wszystkich wskazówek tam zawartych należy
przestrzegać.
Jeżeli brak jest dokumentów w Państwa języku, proszę się skontaktować z
lokalnym partnerem handlowym Bosch Rexroth.

Πо русски

Вводить изделие в эксплуатацию разрешается только после того, как Вы
полностью прочли, поняли и учли информацию, содержащуюся в
поставленных вместе с изделием документах, а также указания по технике
безопасности.
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Если Вы не получили документацию на соответствующем национальном
языке, обращайтесь к полномочному представителю фирмы Bosch Rexroth.

Română

Punerea în funcţiune a produselor trebuie efectuată după citirea, înţelegerea şi
respectarea documentelor şi instrucţiunilor de siguranţă, care sunt livrate
împreună cu produsele.
În cazul în care documentele nu sunt în limba dumneavoastră maternă,
contactaţi furnizorul dumneavoastră competent pentru Bosch Rexroth.

Türkçe

Ürünleri beraberinde teslim edilen evrakları ve güvenlik talimatlarını tamamen
okuduktan, anladıktan ve dikkate aldıktan sonrak i‚leme koyun.
Şayet size ulusal dilinizde evraklar teslim edilmemiş ise, sizinle ilgili olan Bosch
Rexroth dağıtım ortağınla irtibata geçin.

中文

请在完全通读、理解和遵守随同产品提供的资料和安全提示后才使用这些产品。
若产品资料还未翻译成您本国语言，请联系 Bosch Rexroth 相应的销售伙伴。

日本語

本製品をお使いになる前に、必ず同封の文書および安全注意事項を全部お読みになり
理解した上で指示に従って本製品を使用していただきますようお願いいたします。
同封の文書がお客様の言語で書かれていない場合は、どうぞ Bosch Rexroth 製品の販
売契約店までお問い合わせください。

한국어

먼저 회사의 제품을 받으신 다음 제품과 함께 배송된 안내서 및 안전에 관한 지침서를
충분히 숙지하여 이를 준수하여 주십시오.
귀하의 모국어로 된 안내서가 배송되지 않았다면 Bosch Rexroth 대리점에 알려주시기
바랍니다.
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1 Úvod do dokumentace

Zranění osob a poškození majetku způsobené
nesprávným provozem aplikací, strojů a instala-
cí!

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se nainstalovat tyto výrobky nebo je uvést do provozu předtím,
než si přečte a pochopíte všechny dokumenty dodané s výrobkem a než budete
schopni dodržovat v nich uvedené pokyny.
Pokud neobdržíte žádné dokumenty ve svém jazyce, obraťte se na svého ob-
chodního partnera Bosch Rexroth.

Kapitoly a obsah

Kapitola Název Popis
1 Úvod do dokumentace Přehled

2 Bezpečnostní pokyny pro elektrické pohony a říze-
ní Bezpečnostní upozornění

3 Důležité pokyny pro použití
4 Dodání a skladování

Informace o výrobku
5 Montáž a instalace
6 Ovládací panel

Možné aplikace
(pro obsluhu a opraváře)

7 Uvedení do provozu
8 Nastavení parametrů
9 Diagnostika

10 Technické údaje
11 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
12 Příslušenství
13 Komunikační protokoly
14 Údržba Informace o údržbě
15 Servis a podpora Informace o servisu
16 Likvidace a ochrana životního prostředí Ekologické informace
17 Příloha Doplňující informace
‑ Rejstřík Informace o rejstříku

Obr. 1-1:   Kapitoly a obsah

Zpětná vazba

Při zdokonalování výrobků a tohoto návodu k obsluze jsou pro nás důležité vaše
zkušenosti. Budeme rádi, pokud nás upozorníte na případné chyby nebo nám
sdělíte své návrhy na změny.
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Svou zpětnou vazbu nám zašlete e-mailem na: service.svc@boschrexroth.de

Bosch Rexroth AG
Úvod do dokumentace

 EFC 3600

2/235 DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P

mailto:dccx.drivesupport@boschrexroth.com.cn


2 Bezpečnostní pokyny pro elektrické pohony a řízení

2.1 Všeobecné informace
Než začnete pracovat se zařízením, přečtěte si a pochopte tyto bezpečnostní po-
kyny a celou uživatelskou dokumentaci. Nemáte-li uživatelskou dokumentaci pro
zařízení, kontaktujte svého odpovědného obchodního zástupce společnosti
Bosch Rexroth nebo si vyhledejte na www.boschrexroth.com/efc3600 dostupné
downloady bezpečnostních pokynů a návodů k obsluze. Pokud zařízení prodáte,
zapůjčíte nebo ho jakoukoli formou předáte dalším osobám, musíte se zařízením
dodat také tyto bezpečnostní pokyny (v oficiální jazykové verzi uživatele).

Nesprávné použití těchto zařízení, nedodržení
bezpečnostních pokynů v tomto dokumentu ne-
bo nepovolená manipulace s výrobkem, včetně
deaktivace bezpečnostních zařízení, může vést k
poškození materiálu, zranění osob, zasažení
elektrickým proudem nebo dokonce k usmrcení!

VAROVÁNÍ

Před prvním spuštěním zařízení si přečtěte tyto pokyny, abyste eliminovali riziko
zranění osob nebo poškození materiálu. Vždy dodržujte tyto bezpečnostní poky-
ny. Společnost Bosch Rexroth neručí za poškození způsobená v důsledku nedo-
držení výstražných pokynů uvedených v této dokumentaci.

● Zařízení byla zkonstruována pro instalaci v průmyslových strojích.
● Předpoklady pro optimální a bezpečný provoz tohoto zařízení jsou vhodná a

správná přeprava, skladování, montáž a instalace, stejně jako pečlivost během
provozu a údržby.

● Používejte jen náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.
● Informace uvedené v dokumentaci výrobku s ohledem na používání dodaných

součástí obsahují pouze příklady aplikací a doporučení.
● Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a požadavky na konkrétní aplikaci,

platné v zemi použití.
● Je nutné dodržovat okolní podmínky uvedené v dokumentaci výrobku.
● Výrobce stroje a instalace musí

– zajistit, aby všechny dodané součásti byly vhodné pro každou jednotlivou
aplikaci, a zkontrolovat informace uvedené v tomto dokumentu s ohledem
na použití součástí.

– zajistit, aby tato aplikace vyhovovala platným bezpečnostním předpisům a
normám, a provést požadovaná opatření, úpravy a doplňky.

– být odpovědný za dodržování limitních hodnot předepsaných v národních
normách.

EFC 3600 Bosch Rexroth AG
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● Uvedení dodaných součástí do provozu je povoleno jedině tehdy, když stroj
nebo instalace, do které budou tyto součásti namontovány, vyhovuje národ-
ním normám, bezpečnostním pokynům a aplikačním standardům.

● Provoz je povolen jedině při splnění národních norem EMC pro aplikaci.

Technické údaje, přípojky a provozní podmínky jsou specifikovány v
dokumentaci výrobku a musí být vždy dodržovány.

2.2 Kvalifikace obslužného personálu
● S elektrickými instalacemi smí pracovat pouze proškolené a kvalifikované oso-

by.
● Na tomto zařízení nebo v jeho blízkosti smí pracovat pouze osoby proškolené

a kvalifikované pro používání a obsluhu zařízení. Musí mít dostatečné znalosti
sestavy výrobku, jeho montáže a provozu. Musí být schopné porozumět všem
výstražným upozorněním označeným v pokynech a příslušným preventivním
opatřením.

● Dále musí být proškolené, poučené a kvalifikované v zapínání a vypínání elek-
trických obvodů a zařízení v souladu s technickými bezpečnostními předpisy a
v jejich značení podle požadavků bezpečných pracovních metod. Musí mít od-
povídající bezpečnostní vybavení a být vyškolené v poskytování první pomoci.

2.3 Prohlášení o škodách na majetku a poškození výrobku
● Jako bezpečnostně relevantní se označují všechny aplikace, které mohou způ-

sobit ohrožení osob a poškození materiálu.
● Používejte jen bezpečnostně relevantní aplikace, které jsou jasně a výslovně

schváleny v návodu k obsluze. V opačném případě jsou vyloučeny.
● Než uvedete stroj do provozu, přečtěte si pokyny pro obsluhu a údržbu a bez-

pečnostní pokyny ve svém jazyce. Pokud zjistíte, že nejste schopni plně poro-
zumět dokumentaci výrobku, požádejte svého dodavatele o vysvětlení.

Bosch Rexroth AG
Bezpečnostní pokyny pro elektrické pohony a řízení
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2.4 Vysvětlení bezpečnostních symbolů a stupně závažnosti rizika
Bezpečnostní pokyny popisují následující stupně závažnosti rizika. Stupeň záva-
žnosti rizika informuje o důsledcích plynoucích z nedodržení bezpečnostních po-
kynů.

Bezpečnostní symboly Stupeň závažnosti rizika

Dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Může dojít k lehkému nebo střednímu zranění nebo k
poškození majetku.

Obr. 2-1:   Bezpečnostní symboly a stupeň rizika

2.5 Rizika při nesprávném použití

Vysoké elektrické napětí a vysoký provozní pro-
ud! Nebezpečí usmrcení nebo těžkého zranění
při zasažení elektrickým proudem!

NEBEZPEČĺ

Nebezpečné pohyby! Nebezpečí života, těžkého
zranění nebo hmotných škod při náhodných po-
hybech motorů!

NEBEZPEČĺ

Vysoké elektrické napětí v důsledku nesprávné-
ho zapojení! Nebezpečí usmrcení nebo zranění
při zasažení elektrickým proudem!

VAROVÁNÍ

Zdravotní riziko pro osoby s kardiostimulátory,
kovovými implantáty a naslouchátky v blízkosti
elektrických zařízení!

VAROVÁNÍ
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Horké povrchy na skříni zařízení! Nebezpečí zra-
nění! Nebezpečí popálení!

UPOZORNĚNĺ

Nebezpečí zranění při nesprávné manipulaci!
Nebezpečí zranění pohmožděním, střihem,
řezem, úderem nebo nesprávnou manipulací s
potrubími pod tlakem!

UPOZORNĚNĺ

2.6 Pokyny s ohledem na specifická nebezpečí
Ochrana proti nebezpečnému dotyku s elektrickými součástmi

Tento odstavec se týká pouze zařízení a součástí pohonu s napětími
přes 50 V. Dotyk se součástmi pod napětím vyšším než 50 V může
způsobit ohrožení osob a úraz elektrickým proudem. Při provozu
elektrických zařízení nelze zabránit tomu, že některé součásti zaříze-
ní mohou být pod nebezpečným napětím.

Vysoké elektrické napětí! Nebezpečí života, za-
sažení elektrickým proudem a těžkého zranění!

NEBEZPEČĺ

● Obsluhovat, udržovat a opravovat toto zařízení mají povoleno pouze osoby vy-
školené a kvalifikované pro práce s elektrickými zařízeními nebo na nich.

● Při pracích na elektrických silových instalacích dodržujte všeobecné kon-
strukční a bezpečnostní předpisy.

● Než zapnete zařízení, musí být uzemňovací vodič zařízení neoddělitelně připo-
jen ke všem elektrickým součástem v souladu se schématem zapojení.

● Nikdy nezapínejte elektrické zařízení, ani pro krátké měření nebo zkoušky, ne-
ní-li uzemňovací vodič zařízení trvale připojen k montážním bodům součástí
určených k tomuto účelu.

● Než začnete pracovat s elektrickými součástmi o napětí vyšším než 50 V, mu-
síte zařízení odpojit od síťového napájení nebo elektrického napájecího zdro-
je.

● U součástí elektrických pohonů a filtrů dodržujte následující pokyny:
– Než začnete pracovat, počkejte 10 minut od vypnutí napájení, aby se mohly

vybít kondenzátory.
– Před začátkem práce změřte napětí na kondenzátorech a přesvědčte se, že

je zařízení bezpečné na dotyk.
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● Nikdy se nedotýkejte elektrických připojovacích bodů součástí, pokud je za-
pnuto napájení.

● Před zapnutím zařízení správně nainstalujte kryty a ochrany dodané se zaříze-
ním. Než zapnete zařízení, bezpečně zakryjte a ohraďte živé součásti, abyste
zabránili dotyku s nimi.

● Pro elektrické pohony se nemůže používat proudový chránič! Nepřímému do-
tyku je třeba zabránit jinými prostředky, například ochranným zařízením proti
nadproudu podle platných norem.

● Zabraňte přímému dotyku elektrických součástí zabudovaných zařízení montá-
ží vnějšího krytu. Například: řídicí skříň.

Vždy dodržujte výše uvedené požadavky v souladu s platnými mezi-
národními normami.

U součástí elektrických pohonů a filtrů dodržujte následující pokyny:

Vysoké napětí skříně a velký svodový proud!

Nebezpečí usmrcení nebo zranění při zasažení
elektrickým proudem!

NEBEZPEČĺ

● Před zapnutím musí být skříně všech elektrických zařízení a motorů připojeny
nebo uzemněny s uzemňovacím vodičem zařízení k uzemňovacím bodům. To
platí i před krátkými zkouškami.

● Uzemňovací vodič elektrického zařízení a jednotek musí být vždy neoddělitel-
ně a trvale připojen k elektrickému napájecímu zdroji.

● Pro tuto uzemňovací přípojku zařízení používejte po celé délce měděný vodič
o průřezu minimálně 10 mm2!

● Před spuštěním, i v případě zkušebního chodu, vždy připojte uzemňovací vo-
dič zařízení nebo připojte zařízení k uzemňovacímu vodiči. Jinak mohou vyso-
ká elektrická napětí na skříni způsobit úraz elektrickým proudem.
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2.7 Ochrana proti zasažení elektrickým proudem malým ochran-
ným napětím (PELV)

Vysoké elektrické napětí v důsledku nesprávné-
ho zapojení! Nebezpečí usmrcení nebo zranění
při zasažení elektrickým proudem!

VAROVÁNÍ

● Ke všem přípojkám a svorkám s napětím mezi 0 a 50 V smí být připojeny po-
uze zařízení, elektrické součásti a vodiče, které jsou vybaveny systémem velmi
malého ochranného napětí (PELV).

● Připojujte pouze napětí a obvody, které jsou bezpečně izolované od nebez-
pečných napětí. Bezpečné izolace se dosahuje například použitím izolačních
transformátorů, bezpečných optoelektronických vazeb nebo bateriovým napá-
jením bez síťového připojení.

2.8 Ochrana proti nebezpečným pohybům
Nebezpečné pohyby mohou být zapříčiněny vadným řízením připojených motorů.
Mezi běžné příklady patří:
● Nevhodné nebo nesprávné zapojení kabelových přípojek
● Nesprávný provoz součástí zařízení
● Nesprávné zadání parametrů před spuštěním provozu
● Závada čidel, enkodérů
● Závadné součásti
● Chyby softwaru nebo firmwaru
K nebezpečným pohybům může dojít bezprostředně po zapnutí zařízení nebo
dokonce po libovolné době bezporuchového provozu.
K zabránění vadného fungování připojených pohonů obvykle postačuje monitoro-
vání součástí pohonů. Pokud jde o bezpečnost osob, zejména nebezpečí zranění
a hmotných škod, nelze se spoléhat, že jen toto opatření samo o sobě zajistí do-
konalou bezpečnost. Pokud nejsou zajištěny účinné integrované monitorovací
funkce, je třeba vycházet z toho, že může kdykoli dojít k vadným pohybům poho-
nů. Rozsah vadných pohybů pohonů závisí na typu řízení a stavu provozu.

Nebezpečné pohyby! Nebezpečí života, riziko
zranění, vážného zdravotního poškození nebo
hmotných škod!

NEBEZPEČĺ

● Z výše uvedených důvodů zajistěte bezpečnost personálu za použití kvalifiko-
vaných a testovaných monitorovacích zařízení nebo opatření vysoké úrovně,
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integrovaných do instalace. Ta musí odpovídat konkrétním podmínkám v in-
stalaci a analýze rizik a možných závad. Je třeba brát v úvahu bezpečnostní
předpisy platné pro instalaci. Jsou-li bezpečnostní zařízení vyřazena z provo-
zu, přemostěna nebo odpojena, může dojít k nezamýšlenému pohybu stroje
nebo jiné závadě.

Abyste zabránili úrazům, zraněním a hmotným škodám:
● Zajistěte volný a ničím nerušený rozsah pohybu stroje a pohyblivých součástí.

Možná opatření bránící náhodnému vstupu osob do prostoru pohybu stroje:
– Používejte bezpečnostní ploty.
– Používejte bezpečnostní ochrany (kryty).
– Používejte ochranná zakrytí.
– Nainstalujte světelné clony nebo závory.

● Ploty a kryty musí být dostatečně silné, aby vydržely maximální možný mecha-
nický moment.

● Namontujte nouzový vypínač v bezprostředním dosahu obsluhy. Před spuště-
ním zařízení ověřte, že nouzový vypínač funguje. Nepracujte se zařízením, po-
kud nefunguje nouzový vypínač.

● Izolujte napájecí přípojku pohonu pomocí okruhu nouzového vypínače nebo
použijte bezpečnostní zámek vypínače, abyste zabránili neúmyslnému spuště-
ní.

● Než se přiblížíte k nebezpečné zóně nebo do ní vstoupíte, přesvědčte se, že
jsou pohony bezpečně zastavené.

Brzda motoru, která je součástí standardního vybavení, nebo externí brzda ovlá-
daná přímo řídicí jednotkou motoru není dostatečnou zárukou bezpečnosti
osob!
● V následujících případech odpojte elektrické napájení zařízení hlavním vypína-

čem a zajistěte vypínač proti opětovnému zapnutí:
– Údržbové a opravárenské práce
– Čištění zařízení
– Delší období bez použití zařízení

● Zabraňte provozu vysokofrekvenčních dálkových ovladačů a rádiových zařízení
v blízkosti elektronických obvodů a napájecích vodičů. Jestliže použití tako-
vých zařízení nelze vyloučit, zkontrolujte před prvním spuštěním systém a in-
stalaci s ohledem na případné poruchy ve všech možných pozicích normálního
používání. Podle potřeby proveďte na instalaci speciální test elektromagnetic-
ké kompatibility (EMC).

2.9 Ochrana proti magnetickým a elektromagnetickým polím bě-
hem provozu a montáže

Magnetická a elektromagnetická pole generovaná vodiči pod proudem a perma-
nentními magnety v motorech představují vážné nebezpečí pro osoby s kardio-
stimulátory, kovovými implantáty a naslouchátky.
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Zdravotní riziko pro osoby s kardiostimulátory,
kovovými implantáty a naslouchátky v blízkosti
elektrických zařízení!

VAROVÁNÍ

● Osobám s kardiostimulátory a kovovými implantáty není dovoleno vstupovat
do následujících prostorů:
– Prostory, kde se montují, používají nebo uvádějí do provozu elektrická

zařízení a jejich součásti
– Prostory, kde se skladují, opravují nebo montují součásti motorů s perma-

nentními magnety
● Je-li nezbytné, aby osoba s kardiostimulátorem do takového prostoru vstoupi-

la, je nutné se o tom předem poradit s lékařem. Odolnost současných, popř.
budoucích implantovaných kardiostimulátorů proti rušení je velice rozdílná, a
proto nelze stanovit všeobecná pravidla.

● Osoby s kovovými implantáty a osoby s naslouchátky se před vstupem do pro-
storů popsaných výše musí poradit s lékařem. Jinak může hrozit nebezpečí
pro zdraví.

2.10 Ochrana proti dotyku horkých součástí

Horké povrchy na krytech motorů, regulátorech
pohonů nebo tlumivkách! Nebezpečí zranění!
Nebezpečí popálení!

UPOZORNĚNĺ

● Nedotýkejte se povrchů skříní zařízení a reaktorů v blízkosti zdrojů tepla! Ne-
bezpečí popálení!

● Nedotýkejte se povrchů skříní motorů! Nebezpečí popálení!
● V závislosti na provozních podmínkách mohou být teploty během provozu ne-

bo po jeho skončení vyšší než 60 °C (140 °F).
● Než se přiblížíte k motorům poté, co je vypnete, nechte je dostatečně dlou-

hou dobu ochladit. Ochlazení může vyžadovat až 140 minut! Hrubě odhadnuto
je doba potřebná pro ochlazení pětinásobkem tepelné časové konstanty spe-
cifikované v technických údajích.

● Po vypnutí regulátorů pohonů nebo reaktorů počkejte 15 minut, aby se ochla-
dily, než se jich dotknete.

● Noste bezpečnostní rukavice nebo nepracujte na horkých površích.
● Pro určité aplikace musí výrobce koncového produktu, stroje nebo instalace v

souladu s platnými bezpečnostními předpisy učinit opatření bránící zraněním
způsobeným popálením v koncové aplikaci. Mezi tato opatření mohou
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například patřit: varování, ochrany (štíty nebo zábrany), technická dokumen-
tace.

2.11 Ochrana během manipulace a montáže
V nepříznivých podmínkách může manipulace a montáž určitých součástí a dílů
nesprávným způsobem zapříčinit zranění.

Nebezpečí zranění při nesprávné manipulaci!
Nebezpečí zranění pohmožděním, střihem,
řezem, úderem nebo nesprávnou manipulací s
potrubími pod tlakem!

UPOZORNĚNĺ

● Při manipulaci a montáži dodržujte všeobecné konstrukční a bezpečnostní
předpisy.

● Používejte vhodná zařízení pro montáž a přepravu.
● S použitím vhodných opatření zabraňte zaseknutí a otlučení.
● Vždy používejte vhodné nářadí. Používejte vhodné nástroje odpovídající kon-

krétním podmínkám.
● Zvedací zařízení a nástroje používejte správným způsobem.
● V případě potřeby používejte vhodné ochranné prostředky (např. bezpečnost-

ní brýle, bezpečnostní obuv, bezpečnostní rukavice).
● Nevstupujte pod zavěšená břemena.
● Vzhledem k nebezpečí uklouznutí ukliďte okamžitě všechny rozlité kapaliny.
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3 Důležité pokyny pro použití

3.1 Vhodné použití
Výrobky Bosch Rexroth jsou výsledkem moderního vývoje a výroby. Před dodá-
ním jsou testovány, aby byla zaručena jejich provozní bezpečnost a spolehlivost.
Výrobky smí být používány jen správným způsobem. Jinak mohou nastat situace
vedoucí ke hmotným škodám a zranění osob.

Společnost Bosch Rexroth jako výrobce neručí za žádné škody, které
vyplynou z nesprávného použití. V takových případech zaniká záruka
a právo na náhradu škod vyplývajících z nesprávného použití. Veške-
rou odpovědnost za rizika nese výhradně uživatel.

Před použitím výrobků Bosch Rexroth se přesvědčte, že jsou splněny všechny
předpoklady pro jejich správné použití.
● Personál, který jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě používá naše výrobky,

si musí nejdříve přečíst a pochopit příslušné bezpečnostní pokyny a seznámit
se se správným použitím.

● Pokud výrobky mají formu hardwaru, musí zůstat ve svém původním stavu, ji-
nými slovy, nejsou povoleny žádné konstrukční změny.

● Není dovoleno dekompilovat softwarové produkty nebo měnit zdrojové kódy.
● Nemontujte poškozené nebo závadné výrobky ani je nepoužívejte v provozu.
● Dbejte na to, aby výrobky byly nainstalovány způsobem popsaným v příslušné

dokumentaci.

3.2 Nevhodné použití
Použití měničů frekvence mimo rozsah provozních podmínek popsaných v tomto
návodu a mimo rozsah uvedených technických údajů a specifikací je definováno
jako „nevhodné použití“.
Měniče frekvence se nesmí používat za následujících podmínek:
● Jsou vystaveny provozním podmínkám, které neodpovídají předepsaným para-

metrům okolního prostředí. K nim patří například provoz pod vodou, extrémní
kolísání teplot nebo nadměrně vysoké teploty.

● Dále se měniče frekvence nesmí používat v aplikacích, které nejsou výslovně
schváleny společností Rexroth. Striktně dodržujte specifikace popsané ve
všeobecných bezpečnostních pokynech!
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4 Dodání a skladování

4.1 Identifikace výrobku

4.1.1 Kontrola informací na identifikačním štítku obalu
Okamžitě po převzetí, resp. vybalení zkontrolujte, jestli informace o modelu na
identifikačním štítku obalu jsou stejné jako ve vaší objednávce. Je-li model ne-
správný, kontaktujte distributora Bosch Rexroth a požadujte výměnu.

Obr. 4-1:   Identifikační štítek na obalu

Význam typového kódu najdete v Kap. 17.3  "Příloha 3: Typové kódo-
vání" na straně 226.
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4.1.2 Kontrola informací na identifikačním štítku měniče frekvence
Okamžitě po vybalení zkontrolujte, jestli informace o modelu na identifikačním
štítku měniče frekvence jsou stejné jako ve vaší objednávce. Je-li model nespráv-
ný, kontaktujte distributora Bosch Rexroth a požadujte výměnu.

Obr. 4-2:   Identifikační štítek měniče frekvence

4.1.3 Vizuální kontrola měniče frekvence
Okamžitě po vybalení zkontrolujte jednotku s ohledem na poškození způsobená
přepravou, např. deformace nebo uvolněné součásti. V případě poškození kon-
taktujte neprodleně dopravce a zajistěte důkladné ohledání situace.

To platí i v případě nepoškozeného balení.

4.2 Obsah dodávky
Standardní model
● Měniče frekvence EFC 3600, stupeň krytí IP20

(Montáž řídicí skříně)
● Integrovaný brzdový střídač
● Ovládací panel
● Bezpečnostní pokyny
Volitelná příslušenství
● Návod k obsluze
● Brzdný odpor
● RS232/485 adaptér
● Spojovací kabel rozhraní adaptéru
● Kabel ovládacího panelu pro montáž ve skříni
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4.3 Přeprava součástí
Okolní a provozní podmínky – přeprava

Popis Symbol Jednotka Hodnota
Rozsah teplot Ta_tran ℃ -25…70
Relativní vlhkost – % 5…95
Absolutní vlhkost – g/m3 1…60
Kategorie klimatu (IEC 721) – – 2K3
Kondenzace vlhkosti – – nepovoleno
Námraza – – nepovoleno

Obr. 4-1:   Přepravní podmínky

4.4 Skladování součástí

Poškození součástí v důsledku dlouhodobého
skladování!

UPOZORNĚNĺ

Některé součásti obsahují elektrolytické kondenzátory, které se během skladová-
ní mohou porouchat.
Při dlouhodobém skladování těchto součástí mějte na paměti, že je musíte jed-
nou za rok uvést do provozu:
● Zapněte napájení měniče frekvence EFC 3600 (ULN) nejméně na 1 hodinu.
● Budete-li potřebovat další informace o elektrolytických kondenzátorech, ob-

raťte se na servis.

Okolní a provozní podmínky – skladování

Popis Symbol Jednotka Hodnota
Rozsah teplot Ta_store ℃ -25…55
Relativní vlhkost – % 5…95
Absolutní vlhkost – g/m3 1…29
Kategorie klimatu (IEC 721) – – 1K3
Kondenzace vlhkosti – – nepovoleno
Námraza – – nepovoleno

Obr. 4-2:   Skladovací podmínky
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5 Montáž a instalace

5.1 Rozměrový obrázek EFC 3600

Obr. 5-1:   Obrázek EFC 3600, model A, B a C

Bosch Rexroth AG
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Obr. 5-2:   Obrázek EFC 3600, model D
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5.2 Rozměry EFC 3600

M
od

el EFC 3600
typový kód①

Rozměry [mm]

Šr
ou

b
ve

lik
os

t②
③

Či
st

á
hm

ot
no

st
 [k

g]

B b H h h1 Ød D T t

A 0K40-1P2-MDA 90 80 135 125 146 4.5 113 105 5 M4 0.96

B
0K40-3P4-MDA

95 85 145 135 156 4.5 128 120 5 M4
1.18

0K75-1P2-MDA 1.24
0K75-3P4-MDA 1.26

C
1K50-1P2-MDA

95 85 185 175 196 4.5 133 125 5 M4
1.61

1K50-3P4-MDA 1.52

D
2K20-1P2-MDA

120 110 210 200 221 4.5 138 130 5 M4
2.35

2K20-3P4-MDA 2.25
4K00-3P4-MDA 2.36

Obr. 5-1:   Rozměry EFC 3600

①: Úplný typový kód pro měnič frekvence je: EFC3600-xKxx-xPx-
MDA-7P-NNNN, detaily najdete v Kap. 17.3  "Příloha 3: Typové kódo-
vání" na straně 226.
②: Pro montáž EFC 3600, model A, B nebo C, jsou zapotřebí 2 šrou-
by.
③: Pro montáž EFC 3600, model D, jsou zapotřebí 4 šrouby.

Bosch Rexroth AG
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5.3 Montáž EFC 3600
Zařízení musí být dostatečně větrané, aby nedošlo k přehřátí. Níže jsou uvedeny
doporučené minimální odstupy mezi měničem frekvence a sousedními objekty,
které mohou překážet volnému proudění vzduchu.

Obr. 5-3:   Montáž EFC 3600

● Měnič frekvence EFC 3600 musí být nainstalován ve svislé poloze.
● EFC 3600 nemá žádný boční ventilační otvor, který by umožňoval

paralelní montáž EFC 3600 bez odstupu.
● Jestliže postavíte jeden měnič frekvence na druhý, přesvědčte se,

že nebude překročen horní limit teploty vzduchu do přívodu (viz
Obr. 10-1 "Všeobecné technické údaje" na straně 139).

● Mezi měniče frekvence se doporučuje vložit dělicí desku bránící
nasávání horkého vzduchu do horního měniče.

Rozptyl tepla z měniče frekvence

Model Typ EFC 3600
Jmenovitý výstupní proud

[A]
Rozptyl tepla

[W] [BTU/h]

EFC 3600 Bosch Rexroth AG
Montáž a instalace
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1 fáze 200 V
A 0K40 2.3 25 87
B 0K75 3.9 40 138
C 1K50 7.0 76 258
D 2K20 9.7 115 393

3 fáze 400 V
B 0K40 1.2 29 99
B 0K75 2.1 38 131
C 1K50 3.7 71 244
D 2K20 5.1 82 281
D 4K00 8.8 125 427

Obr. 5-2:   Rozptyl tepla z měniče frekvence

Parametry rozptylu tepla ve výše uvedené tabulce byly testovány při
PWM frekvenci 8 kHz s měničem frekvence.

Nebezpečí poškození součástí!UPOZORNĚNĺ
Součásti používejte jen v jejich schválených montážních polohách.

Povolená montážní poloha součástí:
Pro EFC 3600 je povolena jen montážní poloha G1. Viz následující obrázek.

a Montážní povrch
g Směr gravitační síly
G1 Normální montážní poloha. Přirozená

konvekce podporuje proudění vzduchu

pro nucené chlazení. To brání vytváření
kapes tepla v součástech.

G2 180° k normální montážní poloze
G3 Otočeno o 90° od svislé do vodorovné

montážní polohy

Bosch Rexroth AG
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G4 Montáž na dně; montážní povrch na dně
řídicí skříně

G5 Montáž na stropě; montážní povrch na
stropě řídicí skříně

Obr. 5-4:   Montážní poloha měniče frekvence

5.4 Blokové schéma

5.4.1 Třída 1 fáze 200 VAC

Obr. 5-5:   Blokové schéma (1AC)

Pro připojení motoru se doporučuje použít stíněný kabel.
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5.4.2 Třída 3 fáze 400 VAC

Obr. 5-6:   Blokové schéma (3AC)

Pro připojení motoru se doporučuje použít stíněný kabel.
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5.5 Poznámky k zapojení hlavního obvodu
● Síťové elektrické napájení připojujte pouze k napájecím svorkám (L1, L2 a L3

pro 3 fáze; L1 a L2 pro 1 fázi). Připojení elektrického napájení k jiným svor-
kám má za následek poškození měniče frekvence. Zajistěte, aby elektrické na-
pájecí napětí bylo v přípustném rozsahu specifikovaném na identifikačním
štítku.

● Uzemňovací svorka musí být řádně uzemněná, aby nedošlo k zasažení elektric-
kým proudem nebo požáru a aby se snížil rušivý šum.

● Pro spojení svorek a vodčů je třeba používat konektorové svorky s izolovaným
pláštěm, aby bylo zaručeno spolehlivé propojení.

● Až provedete zapojení, odstraňte všechny zbývající volné vodiče, které by mo-
hly spadnout do měniče frekvence a způsobit závadu. Dávejte pozor, aby se
třísky z vrtání nedostaly do měniče frekvence. Po dokončení zapojení obvodu
zkontrolujte následující body.

1. Jsou všechny přípojky správné?
2. Chybí některé připojení?
3. Existují zkraty mezi svorkami a vodiči nebo zemí?

● Chcete-li provést změny v zapojení, odpojte elektrické napájení a počkejte 10
minut, aby se mohl vybít kondenzátor ve stejnosměrném obvodu.

● Zapojení musí být provedeno s velikostmi kabelů v souladu s platnými elektro-
technickými předpisy.

● Mezi síťovými napájecími svorkami a přívodem střídavého elektrického napá-
jení musí být nainstalována pojistka. Nejlepší je sériově zapojit magnetický
stykač (MC), který bude plnit funkci ochrany měniče frekvence a zároveň od-
pojovat síťové napájení (po obou stranách magnetického stykače je třeba
přidat pohlcovače rázů).

● Je-li vodič mezi měničem frekvence a motorem příliš dlouhý, zejména při ní-
zké výstupní frekvenci, může úbytek napětí vést k poklesu výstupu točivého
momentu z motoru.

● Mezi svorkou (+) a B nesmí být zapojeno nic jiného než brzdný odpor. Nezkra-
tujte!

● Elektromagnetické rušení: Vstupy a výstupy měničů frekvence obsahují harmo-
nické složky, které mohou rušit komunikační zařízení v okolí (např. AM rádiový
přijímač). Proto je možné nainstalovat volitelný filtr rádiového šumu (jen pro
vstupní stranu) nebo filtr linkového šumu pro minimalizaci rušení.

● Nepřipojujte výkonový kondenzátor, ochranu proti přepětí ani filtr rádiového
šumu na výstupní stranu měničů frekvence. Mohlo by to způsobit závadu mě-
niče frekvence nebo poškození kondenzátoru či přepěťové ochrany. Pokud ta-
kové zařízení již bylo nainstalováno, okamžitě ho odstraňte.

● Integrovaná ochrana proti zkratu v pevné fázi nezajišťuje ochranu vedlejších
obvodů. Ochrana vedlejších obvodů musí být realizována v souladu s National
Electrical Code [USA] a dalšími případnými místními předpisy.
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● Po připojení napájecích svorek, motoru a řídicích svorek umístěte zpět kryt
předtím, než zapnete napájení. Berte v úvahu následující pokyny:

1. Zajistěte, aby elektrické napájení dávalo odpovídající napětí a proud. Zaji-
stěte, aby jmenovitý rozsah proudu byl v mezích rozsahu proudu měniče
frekvence a elektrického napájení.

2. Pro připojení motoru se doporučuje používat kabely se 4 žilami. Kabely se
připojují ke svorkám motoru PE-U-V-W.

3. Při použití stíněných kabelů musí být stínicí vrstva kabelů motoru bezpečně

připojena k  na spodní straně tepelné jímky vpravo. Stíněné kabely pro

řídicí signály musí být připojeny k  na řídicí svorkovnici.

Doporučuje se používat stíněné kabely v souladu se specifikovanou
klasifikací EMC.
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5.6 Schéma zapojení hlavního obvodu

Obr. 5-7:   Schéma zapojení hlavního obvodu

①: Chcete-li vybrat vhodnou pojistku, použijte Obr. 5-4 "Rozměry po-
jistek a kabelů" na straně 28.
②: Zkrátí životnost kontaktů relé a kondenzátorů stejnosměrného
meziobvodu a může zničit odpory pro nabíjení kondenzátorů a ome-
zení proudu.
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5.7 Svorky hlavního obvodu

Obr. 5-8:   Svorky hlavního obvodu (1x200 VAC)

Obr. 5-9:   Svorky hlavního obvodu (3x400 VAC)

5.8 Popis svorek hlavního obvodu
Svorka Popis

Třída 1 fáze 200 VAC
L1, L2 Vstupy síťového elektrického napájení
U, V, W Výstupy měniče frekvence (pro připojení k motoru)
B Rezervovaná svorka pro externí brzdný odpor
(+) Kladný výstup stejnosměrného meziobvodu

Uzemnění a vstup PE

Třída 3 fáze 400 VAC
L1, L2, L3 Vstupy síťového elektrického napájení
U, V, W Výstupy měniče frekvence (pro připojení k motoru)
B Rezervovaná svorka pro externí brzdný odpor
(+) Kladný výstup stejnosměrného meziobvodu

Uzemnění a vstup PE

Obr. 5-3:   Popis svorek hlavního obvodu

● Nepoužívejte svorku L3 pro modely třídy 1P 200 VAC!

● Vstupní svorky PE: umístěné vlevo dole na tepelné jímce .

● Uzemňovací svorky: umístěné vpravo dole na tepelné jímce .
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5.9 Rozměry kabelů a pojistek

5.9.1 Výběrové standardy
Rozměry napájecích kabelů a parametry pojistek jsou založeny na normě VDE
0298 (část 4) a standardu pro evropské země EN 60204-1.
Rozměr pro ohebné vedení je dán normou VDE 0298 (část 4) a rozměr pro pevné
vedení normou VDE 0298 (část 4) nebo IEC 60364-5 (provozní teplota u vodiče
90 °C).
Rozměry kabelů a pojistek pro USA a Kanadu jsou stanoveny normou UL508A.

Výrobce stroje, resp. instalace odpovídá za splnění regionálních
předpisů a dalších norem platných pro příslušnou aplikaci a místo in-
stalace. Dále je třeba brát v úvahu faktory, jako jsou metody instala-
ce, uzemnění, izolace a ochrana proti přepětí.

Na dimenzování kabelů mohou mát rozhodující vliv národní standardy, např.
NFPA v USA, regionální předpisy, uzemnění, provozní teplota, pracovní cykly,
ochrana proti přepětí a konfigurace systému, a proto jim musí být dána přednost
před faktory uvedenými výše.

Jestliže se následkem toho vyskytnou další požadavky a další prove-
dení kabelů, které nejsou uvedeny v této dokumentaci, kontaktujte
svého obchodního partnera Bosch Rexroth.
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5.9.2 Doporučení pro dimenzování kabelů
1. Závisí na výkonu měniče frekvence.
2. Ve sloupci tabulky „Jmenovitý proud pojistky [A]“ zjistěte odpovídající in-

formaci o pojistce.

1. Rozměry kabelů pro vstupy a výstupy jsou založeny na napáje-
cím napětí 1P 200 VAC / 3P 380 VAC.

2. V následující tabulce najdete informace o utahovacích momen-
tech.

Vý
ko

n [
kW

]

Vstupní strana Výstupní
strana Utahovací moment

šroubu
pro napájecí

kabelové svorky
[Nm / lb-in]

(velikost šroubu)

PE
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itý
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ro

ud
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jis
tk

y [
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Ve
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elu

[m
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2  / 
AW

G]
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[m
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2  / 
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t

[N
m

 / 
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-in
]

(v
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ko
st

 šr
ou

bu
)

Třída 1 fáze 200 VAC
0.4 10 2.0 / 14 2.0 / 14 0,8 / 7 (M3) 6 / 8 0,8 / 7 (M3)

0.75 16 2.0 / 14 2.0 / 14 0,8 / 7 (M3) 6 / 8 0,8 / 7 (M3)
1.5 20 2.0 / 14 2.0 / 14 0,8 / 7 (M3) 6 / 8 0,8 / 7 (M3)
2.2 25 3.5 / 12 3.5 / 12 1,2 / 10 (M4) 6 / 8 1,2 / 10 (M4)

Třída 3 fáze 400 VAC
0.4 6 2.0 / 14 2.0 / 14 0,8 / 7 (M3) 6 / 8 0,8 / 7 (M3)

0.75 10 2.0 / 14 2.0 / 14 0,8 / 7 (M3) 6 / 8 0,8 / 7 (M3)
1.5 10 2.0 / 14 2.0 / 14 0,8 / 7 (M3) 6 / 8 0,8 / 7 (M3)
2.2 16 2.0 / 14 2.0 / 14 1,2 / 10 (M4) 6 / 8 1,2 / 10 (M4)
4.0 20 2.0 / 14 2.0 / 14 1,2 / 10 (M4) 6 / 8 1,2 / 10 (M4)

Obr. 5-4:   Rozměry pojistek a kabelů

Pro zapojení používejte zásuvkové svorky, které prošly certifikací UL.
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5.9.3 Doporučení pro provedení pojistek
● Mezinárodní s výjimkou USA a Kanady:

Třída gL-gG; 500 V, 690 V; provedení NH, D (DIAZED) nebo D0 (NEOZED).

● V případě chyby (např. závada uzemnění na přípojkách L+, L-)
chrání pojistky s charakteristikou gL (univerzální pojistka pro ka-
bely a linky) a gG (univerzální pojistka pro všeobecné instalace)
vedení v systému měniče frekvence.

● Pro ochranu polovodičů v přívodu napájecích jednotek a měničů
frekvence můžete používat pojistky s charakteristikou gR.

● USA a Kanada: Třída J; 600 V

5.10 Postup zapojení hlavního obvodu

Obr. 5-10:   Postup zapojení hlavního obvodu
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5.11 Odstranění uzemňovacího šroubu interního filtru EMC
● Krok 1: Odřízněte a odstraňte část tvaru U, jako je to znázorněno v položce A

na následujícím obrázku.
● Krok 2: Odstraňte šroub, jako je to znázorněno v položce B na následujícím

obrázku.

Obr. 5-11:   Umístění uzemňovacího šroubu interního filtru EMC
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5.12 Poznámky k zapojení řídicího obvodu
● Svorka GND je společná svorka pro analogové signály a SC je společná svorka

pro signály digitální. Neuzemňujte tyto svorky. Pro zapojení svorek řídicích ob-
vodů je nutné používat stíněné kabely nebo kroucené páry, které musí být od-
děleny od zapojení hlavního obvodu a obvodů s vysokým proudem (včetně
řídicího obvodu pro 200 V relé).

● Odstraňte izolaci kabelu pro zapojení řídicího obvodu podle rozměrových úda-
jů uvedených níže. Nadměrná délka odstraněné izolace může způsobit zkrat
sousedních vodičů, nedostatečná délka může vést k uvolnění vodičů.

Obr. 5-12:   Délka odstraněné izolace kabelu

● Rozpojení kabelů nebo poškození šroubů může vést k nesprávnému fungová-
ní, pokud šrouby nejsou správně upevněné.

5.13 Svorky řídicího obvodu

Obr. 5-13:   Svorky řídicího obvodu

Pořadí štítků a svorek je vyznačeno šipkami na obrázku výše.
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5.14 Popis svorek řídicího obvodu
Typ Svorka Funkce signálu Popis Požadavek signálu

Di
git

áln
í

vs
tu

py

X1 ~ X5
Několik rychlostních
příkazů

Aktivováno se „zavřeno“
viz parametry [E0.01] ~
[E0.05], kapitola 8.6 Vstupy 24 VDC 8 mA přes

optoelektronické vazby
SC Sdílené připojení pro di-

gitální signály Izolováno od GND

An
alo

go
vé

 vs
tu

py

+10 V
Napájecí napětí pro
externí specifikovanou
požadovanou hodnotu
frekvence

Elektrické napájení pro
rychlostní příkazy

+10 V
(Max. proud 30 mA)

Vr1

Analogové příkazy frek-
vence

Analogový napěťový
vstup

Rozsah vstupních napětí:
0 ~ 10 V
Vstupní odpor: 40 kΩ
Rozlišení: 1/1000

+I Analogový proudový
vstup

Rozsah vstupních proudů:
4 ~ 20 mA
Vstupní odpor: 499 Ω
Rozlišení: 1/800

GND Sdílené připojení pro
analogové signály Izolováno od SC –

Zem Svorka pro stínění – –

Di
git

áln
í v

ýs
tu

py OUT1-CME
Otevřený kolektor
výstup 1

Programovatelný digitál-
ní výstup s více funkce-
mi, viz parametr
[E1.00]

Otevřené kolektorové výstu-
py:
DC 30 V, 50 mA

Ta Reléové přepínací kon-
takty Programovatelný reléo-

vý výstup, viz parametr
[E1.02]

Jmenovitá kapacita
snímače kontaktů:
250 VAC 3 A
30 VDC 3 A

Tc

Tb Sdílený reléový kontakt

An
alo

go
vé

vý
st

up
y

Fm1-GND Analogový multifunkční
výstup 1

Programovatelný analo-
gový výstup s více funk-
cemi, viz parametr
[E1.30]

Výstupní napětí:
0 ~ 10 V
Max. výstupní proud:
5 mA

Obr. 5-5:   Popis svorek řídicího obvodu
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5.15 NPN/PNP spínač SW pro digitální vstupy

Obr. 5-14:   NPN/PNP spínač SW pro digitální vstupy

● Standardní nastavení od výrobce je NPN.
● Pokyny pro demontáž a montáž ovládacího panelu najdete v Kap.

14.4  "Demontáž a montáž ovládacího panelu" na straně 187.
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5.16 Režimy NPN a PNP

Obr. 5-15:   Režimy NPN a PNP
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5.17 Svorky analogových vstupů （+10 V, Vr1, GND,+I）

Obr. 5-16:   Svorky analogových vstupů （+10 V, Vr1, GND,+I）

● Při připojení analogových signálů nízké úrovně, které může snad-
no ovlivňovat externí rušení, musí být délka zapojení co možná
nejmenší (kratší než 20 m). Je nutné používat stíněné kabely.

● V důsledku rušení analogového signálu může dojít k nesprávnému
fungování. V takovém případě připojte na výstupní stranu analogo-
vého signálu kondenzátor a feritové jádro, jak je znázorněno výše.

5.18 Doporučení k zapojení řídicího obvodu
Pro zapojení řídicího obvodu jsou doporučeny kabely 0,2 ~ 1,5 mm2.
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5.19 Postup zapojení řídicího obvodu

Obr. 5-17:   Postup zapojení řídicího obvodu
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6 Ovládací panel

6.1 Obrázek a popis
Ovládací panel je odstranitelný a skládá se ze dvou částí: displej a klávesy. Na
displeji se zobrazují nastavení režimů a provozní stavy měniče frekvence. Klávesy
umožňují uživateli programovat měnič frekvence.

Obr. 6-1:   Ovládací panel

6.2 Sedmisegmentový displej

Obr. 6-2:   Sedmisegmentový displej

Displej má pouze 4 číslice, ale může zobrazovat hodnoty až s 5 číslicemi.
● Chcete-li zobrazit první 4 číslice: stiskněte tlačítka Func+▲.
● Chcete-li zobrazit poslední 4 číslice: stiskněte tlačítka Func+▼.
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6.3 LED kontrolka

Obr. 6-3:   Popis LED kontrolky

LED kontrolka Run bliká také během doby v pásmu necitlivosti, bě-
hem otáčení vpřed nebo vzad, během automatického resetu chyby a
během čekání na restartování po výpadku napájení.
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6.4 Struktura menu

Obr. 6-4:   Struktura menu

● Digitální ovládací panel se může používat k přepínání mezi polož-
kami menu a nastavením parametrů pomocí tlačítek Func, Set, ▲ a
▼.

● Pokud déle než 60 sekund není provedena žádná operace, aktivu-
je se režim monitorovacího displeje.
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6.5 Provozní režim

Obr. 6-5:   Provozní režim

6.6 Příklad provozu

Obr. 6-6:   Příklad provozu
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7 Uvedení do provozu

7.1 Kontroly a přípravy před uvedením do provozu

 VAROVÁNÍ
Než zapnete zařízení, přesvědčte se, že je plastový kryt na svém místě. Po vypnu-
tí počkejte nejméně 10 minut, aby se mohl vybít stejnosměrný kondenzátor, a
během této doby neodstraňujte horní kryt.

① Zkontrolujte, zda je zapojení v pořádku. V první řadě se přesvědčte, že výstup-
ní svorky U, V a W měniče frekvence nejsou připojené k elektrickému napájení a
že je řádně připojena uzemňovací svorka.
② Přesvědčte se, že neexistuje žádný zkrat mezi svorkami a živými svorkami ne-
bo zkrat k zemi.
③ Přesvědčte se, že jsou přípojky svorek, konektory a šrouby bezpečně připoje-
né.
④ Přesvědčte se, že motor není připojený k žádné zátěži.
⑤ Před zapnutím zkontrolujte, jestli jsou všechny spínače vypnuté, aby bylo ji-
sté, že se měnič frekvence nespustí ani nedojde k žádné neočekávané operaci.
⑥ Doporučujeme připojit svorky U, V, W měniče frekvence k odpovídajícím svor-
kám U, V, W motoru.
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7.2 Postup uvedení do provozu
Krok Operace Popis

1 Otočte potenciometr na doraz proti směru ho-
dinových ručiček (doleva). Počáteční hodnota frekvence je 0.00.

2 Stiskněte klávesu Run. Zadejte příkaz pro chod se zobrazenou hod-
notou 0,00.

3
Pomalu otáčejte potenciometr po směru hodi-
nových ručiček (doprava); zobrazená hodnota
se začne měnit, až se objeví hodnota 5,00.

Rozběhne se motor.

4

Sledujte:
● Jestli motor běží ve správném směru
● Jestli motor běží hladce
● Jestli neexistují abnormální zvuky nebo pro-

blém

Sledujte chod a okamžitě zastavte motor vy-
pnutím napájení, jestliže se vyskytne jakákoli
abnormalita. S uvedením do provozu znovu
začněte až po odstranění příčin závady.

5 Otáčejte potenciometr po směru hodinových
ručiček (doprava). Motor zrychluje.

6 Otáčejte potenciometr proti směru hodinových
ručiček (doleva). Motor zpomaluje.

7 Stiskněte klávesu Stop.
Až bude uvedení do provozu hotové, aktivuje
se příkaz pro zastavení. Měnič frekvence je
připravený pro normální provoz.

Obr. 7-1:   Postup uvedení do provozu

● EFC 3600 nemá žádný vnitřní stykač a po připojení elektrického
napájení je okamžitě vybuzený. Když stisknete klávesu Run (nebo
zvolíte ovládání pomocí svorek), měnič frekvence vydává výstup.

● Od výrobce je měnič EFC 3600 standardně nastavený takto:
– Měnič frekvence se spouští nebo zastavuje pomocí ovládacího

panelu.
– Výstupní frekvence se nastavuje potenciometrem na ovládacím

panelu.
● Po zapnutí se přesvědčte:

– Je zobrazena nastavená frekvence (žádný chybový displej)
– Parametr monitorování je konzistentní s okamžitou situací.

● Měnič frekvence po zapnutí nejprve zobrazuje výstupní frekvenci.
To můžete změnit na jiný parametr podle pokynů v [b0.30] a
[b0.31]. Standardní hodnoty od výrobce jsou založeny na stan-
dardních aplikacích se standardními motory.

Bosch Rexroth AG
Uvedení do provozu

 EFC 3600

42/235 DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P



7.3 Rychlé nastavení základních parametrů EFC 3600
Použití ovládacího panelu k nastavení potřebných parametrů na základě aplikač-
ních zátěží a specifikací umožňuje rychle spustit měnič frekvence. Tabulka pro
rychlé nastavení základních obecných parametrů je uvedena níže.

● Nastavte [b0.02]=4 pomocí kláves Func a Set tak, aby se zobrazila
skupina „-St-“.

● Atributy parametrů najdete v Kap. 17.2.1  "Popis symbolů atributů
v tabulkách parametrů" na straně 194.

Funkční
kód Název

Rozsah
nastavení

Min.
jednotka

Standardní
nastavení

od výrobce
Atributy

[b0.21] Nosná frekvence 1 ~ 15 kHz 1 kHz 4 kHz Run/Stop
[b1.00] Zdroj nastavení první

frekvence
0 ~ 6 1 0 Stop

[b1.02] Zdroj příkazu prvního
spuštění

0 ~ 2 1 0 Stop

[b1.05] Max. frekvence 50,00 ~ 400,00
Hz

0,01 Hz 50,00 Hz Stop

[b1.06] Maximální frekvence [b1.07] ~ [b1.05] 0,01 Hz 50,00 Hz Run/Stop
[b1.07] Minimální frekvence 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz Run/Stop
[b1.04] Digitálně nastavená frek-

vence
[b1.07] ~ [b1.06] 0,01 Hz 50,00 Hz Run/Stop

[b1.10] Ovládání směru 0 ~ 3 1 0 Stop
[b1.20] Doba zrychlení 1 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 5,0 s Run/Stop
[b1.21] Doba zpomalení 1 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 5,0 s Run/Stop
[b1.22] Režim křivky zrychlení/

zpomalení
0 ~ 1 1 0 Stop

[b1.30] Režim spuštění 0 ~ 2 1 0 Stop
[b1.40] Režim zastavení 0 ~ 2 1 0 Stop
[S0.00] Režim křivky V/F 0 ~ 2 1 0 Stop
[S2.00] Jmenovitá frekvence mo-

toru
5,00 ~ 400,00 Hz 0,01 Hz 50,00 Hz Stop

[S2.01] Jmenovité otáčky motoru 1 ~ 30 000 ot./min 1 ot./min V závislosti
na modelu

Stop

[S2.02] Jmenovitý výkon motoru 0,1 ~ 1000,0 kW 0,1 kW V závislosti
na modelu

Stop
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Funkční
kód Název

Rozsah
nastavení

Min.
jednotka

Standardní
nastavení

od výrobce
Atributy

[S2.03] Jmenovité napětí motoru 0 ~ 480 V 1 V V závislosti
na modelu

Stop

[S2.04] Jmenovitý proud motoru 0,1 ~ 1000,0 A 0,1 A V závislosti
na modelu

Stop

Obr. 7-2:   Rychlé nastavení základních parametrů

7.4 Vrácení parametrů na standardní nastavení od výrobce
Pokud měnič frekvence není schopen pohánět motor v důsledku nesprávného
nastavení parametrů, je jednoduchým řešením inicializovat standardní nastavení
parametrů od výrobce. Inicializace se spouští nastavením [b0.05]=1.
Po obnovení standardních nastavení od výrobce se přesvědčte, že nastavení pa-
rametrů vyhovují motoru a aplikacím. Po obnovení standardních nastavení od vý-
robce podle potřeby upravte nastavení parametrů.

Provozní frekvence Nastavuje se potenciometrem ([b1.00])

Čas zrychlení/zpomalení Lineární zrychlení po dobu 5 s / zpomalení po dobu 5 s
([b1.20], [b1.21])

Režim ochrany v případě přetížení a
přehřátí motoru

Jmenovitý proud motoru [S2.04], tepelná časová konstanta
motoru [S2.23], pokles frekvence při nízké rychlosti
[E4.04] a zatížení při nulové rychlosti [E4.05]

Ovládání panelu Tlačítka Run a Stop jako příkazy, potenciometr jako zdroj na-
stavení frekvence

Režim křivky V/F lineární

Obr. 7-3:   Standardní nastavení od výrobce

7.5 Řešení pro jednoduché chyby během uvedení do provozu
Jednoduché chyby Řešení

Během zrychlení se vyskytne nadproud
(OC-1 nebo OC-2) Prodlužte dobu zrychlení.

Během zpomalení se vyskytne přepětí
(OE-3) Prodlužte dobu zpomalení.

Nadproud (SC, OC-1 nebo OC-2) se vy-
skytne bezprostředně po stisknutí klá-
vesy Run

Nesprávné zapojení. Zkontrolujte, jestli jsou výstupy U, V, W
hlavního obvodu zkratované nebo uzemněné.
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Jednoduché chyby Řešení
Motor běží v obráceném směru, než se
očekávalo Zaměňte pořadí libovolných dvou fází U, V a W.

Motor vibruje a běží po každém spuštění
v nejistém směru Jedna fáze U, V nebo W je odpojena (výpadek výstupní fáze).

Obr. 7-4:   Řešení pro jednoduché chyby během uvedení do provozu
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8 Nastavení parametrů

8.1 Skupina b0: Systémové parametry
b0.00 Uživatelské heslo
Rozsah nastavení 0 ~ 65535
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● Aktivace ochrany uživatelským heslem: standardní hodnota hesla je 0 (neak-
tivní); zadáním nového čísla mezi 1 a 65535 aktivujte ochranu uživatelským
heslem.

● Změna hesla: zadejte správné uživatelské heslo a potom ho zadáním nového
čísla mezi 1 a 65535 změňte.

● Vymazání hesla: zadejte správné uživatelské heslo a nastavením [b0.00]=0 ho
deaktivujte.

● Jakmile je nastaveno uživatelské heslo, mohou uživatelé bez zadá-
ní správného hesla pouze číst parametry, ale nemohou je měnit
nebo kopírovat.

● Pokud nastavené heslo zapomenete, kontaktujte výrobce.
● Ochrana uživatelským heslem nemá vliv na změny frekvence po-

mocí kláves ▲/▼ v režimu RUN. To znamená, že frekvenci je stále
možné uložit ve vybraném režimu ukládání, když je zdroj nastavení
frekvence digitální. Viz popisy u parametru [b1.01].

b0.01 Heslo výrobce
Rozsah nastavení 0 ~ 65535
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Heslo výrobce je k dispozici pouze pro servis.

b0.02 Nastavení přístupových oprávnění
Rozsah nastavení 0 ~ 4
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Používá se pro stanovení oprávnění přístupu k parametrům. Při různých nastave-
ních tohoto parametru se liší zobrazení viditelných skupin parametrů na displeji.
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● 0: Základní parametry. V tomto režimu jsou vidět pouze parametry ve skupině
b (b0 a b1).

● 1: Standardní parametry. V tomto režimu jsou vidět parametry ve skupinách b
a S (S0, S2 a S3).

● 2: Rozšířené parametry. V tomto režimu jsou vidět parametry ve skupinách b,
S a E (E0, E1, E2, E3 a E4).

● 3: Pokročilé parametry. V tomto režimu jsou vidět parametry ve skupinách b,
S, E a H (H0).

● 4: Režim spuštění. Parametry v tomto režimu nejsou doplňkové parametry, ale
pouze rychlé odkazy na příslušné parametry. Detaily najdete v následující ta-
bulce:

Funkční kód Název
[b0.21] Nosná frekvence
[b1.00] Zdroj nastavení první frekvence
[b1.02] První zdroj příkazu RUN
[b1.05] Max. frekvence
[b1.06] Maximální frekvence
[b1.07] Minimální frekvence
[b1.04] Digitálně nastavená frekvence
[b1.10] Ovládání směru
[b1.20] Doba zrychlení 1
[b1.21] Doba zpomalení 1
[b1.22] Režim křivky zrychlení/zpomalení
[b1.30] Režim spuštění
[b1.40] Režim zastavení
[S0.00] Režim křivky V/F
[S2.00] Jmenovitá frekvence motoru
[S2.01] Jmenovité otáčky motoru
[S2.02] Jmenovitý výkon motoru
[S2.03] Jmenovité napětí motoru
[S2.04] Jmenovitý proud motoru

Obr. 8-1:   Parametry v režimu spuštění

● Skupina parametrů monitorování je vidět vždy.
● Ochrana uživatelským heslem nemá vliv na změny [b0.02].
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b0.05 Inicializace parametrů
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Používá se k obnovení standardních nastavení parametrů od výrobce. Poslední 3
chyby a proměnné související s posledními chybami jsou zaznamenány pro další
zkoumání chyb. Lze je v případě potřeby vymazat.
● 0: Žádná akce
● 1: Obnovení standardních nastavení od výrobce.

Všechny parametry kromě [S2.00] ~ [S2.15] (parametry motoru), [E4.20 ]~
[E4.22], [E4.30] ~ [E4.35] (chybová hlášení), [b0.40] (doba chodu systému)
se vrátí na standardní nastavení od výrobce.

● 2: Odstranění chybových záznamů
Vymazání parametrů [E4.20] ~ [E4.22], [E4.30] ~ [E4.35].

Po úplném provedení příkazu je parametr [b0.05] automaticky nasta-
ven na nulu.

b0.06 Kopírování parametrů
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Žádná akce
● 1: Zálohování parametrů z měniče frekvence do panelu

Všechny parametry, s výjimkou read-only parametrů* a [b0.40] „Kumulativní
doba chodu“, jsou okopírovány z měniče frekvence do ovládacího panelu.

● 2: Obnovení parametrů z panelu do měniče frekvence
Všechny parametry, s výjimkou read-only parametrů* a [b0.40] „Kumulativní
doba chodu“, jsou okopírovány z ovládacího panelu do měniče frekvence.

● *Read-only parametry: všechny parametry monitorování [d0.00] ~
[d0.20]; všechny parametry paměti chyb [E4.20] ~ [E4.22] a
[E4.30] ~ [E4.35].

● Po úplném provedení příkazu je parametr [b0.06] automaticky na-
staven na nulu a zobrazí se „b0.20“.

● Během kopírování parametrů jsou neplatné všechny operace.
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b0.20 Nastavení jmenovitého napětí měniče frekvence

Rozsah nastavení
Třída 200 V: 200 ~ 240 V
Třída 400 V: 380 ~ 480 V

Minimální jednotka 1 V

Standardní nasta-
vení od výrobce

Třída 200 V: 220 V
Třída 400 V: 380 V

Používá se pro výběr funkce analogového výstupu „výstupní napětí svorky“. Ana-
logové výstupní napětí 10 V odpovídá 1,2násobku [b0.20], například:
[b0.20]=220 V, výstupní napětí svorky 0 ~ 264 V odpovídá 0 / 2 ~ 10 V, viz popisy
u parametru [E1.30] ~ [E1.32].

b0.21 Nosná frekvence
Rozsah nastavení 1 ~ 15 kHz
Minimální jednotka 1 kHz
Standardní nasta-
vení od výrobce 4 kHz

● Vyšší PWM frekvence může snižovat šum motoru, ale zvyšuje svod zemního
proudu a rušení vyvolané měničem frekvence. Zvýší se také ztráta výkonu a te-
plota.

● Nižší PWM frekvence snižuje ztrátu výkonu a teplotu měniče frekvence.
Informace o hodnotách poklesu teploty, napětí a proudu v souvislosti s PWM
frekvencí najdete v Kap. 10.3  "Snížení elektrických parametrů" na straně 142.

Abyste získali nejlepší výkon výstupní frekvence, musíte nastavit nos-
nou frekvenci takto:
Nastavte [b0.21] ≥10 („Max. frekvence“ [b1.05]).

b0.22 Automatické nastavení nosné frekvence
Rozsah nastavení 0: VYP; 1: ZAP
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Když je aktivována tato funkce, je měnič frekvence schopen nastavit PWM frek-
venci automaticky na základě své vlastní teploty.

b0.30 Displej monitorování chodu
Rozsah nastavení 0 ~ 20
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

b0.31 Displej monitorování zastavení
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Rozsah nastavení 0 ~ 20
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 2

● 0: Výstupní frekvence
● 1: Výstupní otáčky
● 2: Nastavená frekvence
● 3: Nastavené otáčky
● 4: Výstupní napětí
● 5: Výstupní proud
● 6: Výstupní výkon
● 7: Napětí stejnosměrného meziobvodu
● 8: Analogový vstup AIV
● 9: Analogový vstup AIC
● 10: Uživatelsky definovaná nastavená rychlost
● 11: Uživatelsky definovaná výstupní rychlost
● 12: Stav digitálního vstupu
● 13: Stav digitálního výstupu
● 14: Cílová technická hodnota PID
● 15: Technická hodnota zpětné vazby PID
● 16: Teplota modulu
● 17: Verze firmwaru 1
● 18: Verze firmwaru 2
● 19: Verze firmwaru 3
● 20: Aktuální nosná frekvence
Nastavení parametrů [b0.30] a [b0.31] rozhoduje o tom, který parametr ze sku-
piny d bude zobrazen v režimu monitorování chodu, resp. v režimu monitorování
zastavení.
● Příklad 1: [b0.30]=7

– V tomto případě se zobrazí parametr [d0.07], když je měnič frekvence v re-
žimu monitorování chodu.

● Příklad 2: [b0.31]=8
– V tomto případě se zobrazí parametr [d0.08], když je měnič frekvence v re-

žimu monitorování zastavení.

b0.32 Uživatelsky definovaný proporcionální faktor pro rychlost
Rozsah nastavení 0.01 ~ 100.0

Bosch Rexroth AG
Nastavení parametrů

 EFC 3600

50/235 DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P



Minimální jednotka 0.01
Standardní nasta-
vení od výrobce 1.00

b0.33 Koeficient PID reference / zpětné vazby
Rozsah nastavení 0.01 ~ 100.0
Minimální jednotka 0.01
Standardní nasta-
vení od výrobce 1.00

Používá se pro monitorovací funkci. Mají vliv pouze na zobrazenou hodnotu para-
metrů monitorování s ohledem na rychlost nebo parametry PID regulace.
Uživatelsky definovaná nastavená rychlost
[d0.10]=[d0.02] x [b0.32]
Kde:
[d0.10]: Uživatelsky definovaná nastavená rychlost
[d0.02]: Nastavená frekvence
[b0.32]: Uživatelsky definovaný proporcionální faktor pro rychlost
Uživatelsky definovaná výstupní rychlost
[d0.11]=[d0.00] x [b0.32]
Kde:
[d0.11]: Uživatelsky definovaná výstupní rychlost
[d0.00]: Výstupní frekvence
[b0.32]: Uživatelsky definovaný proporcionální faktor pro rychlost
Frekvenci můžete převést na jakoukoli jinou formu, které budete jednoduše ro-
zumět, pomocí parametru [b0.32].
Referenční technická hodnota PID
[d0.14]=PID reference x [b0.33]
Kde:
[d0.14]: Referenční technická hodnota PID
[b0.33]: Koeficient PID reference / zpětné vazby
Technická hodnota zpětné vazby PID
[d0.15]=PID zpětná vazba x [b0.33]
Kde:
[d0.15]: Technická hodnota zpětné vazby PID
[b0.33]: Koeficient PID reference / zpětné vazby
PID technickou hodnotu můžete převést na jakoukoli jinou formu, které budete
jednoduše rozumět, pomocí parametru [b0.33].
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V případě, že je hodnota parametru monitorování příliš velká, aby se
vešla na 4místný displej:
● Je-li zobrazená hodnota mezi 1000,0 a 9999,9, zobrazí se na dis-

pleji 1000 ~ 9999 bez desetinné tečky.
● Pokud zobrazená hodnota není menší než 10000, zobrazí se nej-

vyšší 4 číslice a úplně vpravo svítí desetinná tečka, což znamená,
že jedna nebo více číslic je skrytých vpravo, například: „12340“ se
zobrazí jako „1234.“.

b0.40 Kumulativní doba chodu
Rozsah nastavení 0 ~ 65 535 hodin
Minimální jednotka 1 hodina
Standardní nasta-
vení od výrobce 0 hodina

Používá se k zobrazení doby zapnutí měniče frekvence. Když kumulativní doba
chodu překročí 65 535 hodin, zůstane počitadlo na 65 535.
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8.2 Skupina b1: Základní parametry
b1.00 První zdroj nastavení frekvence
Rozsah nastavení 0 ~ 6
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Dáno potenciometrem na panelu.
Nastavení frekvence pomocí potenciometru na ovládacím panelu.

● 1: Dáno digitálním nastavením na panelu.
Použití hodnoty parametru [b1.04] jako nastavené frekvence. Pomocí kláves ▼
a ▲ změňte během chodu měniče frekvence hodnotu výstupní frekvence. Viz
popisy pro [b1.01].

● 2: Dáno externím kanálem AIV.
Nastavení frekvence pomocí externího analogového napěťového vstupu.
Vstupní odpor je 40 kΩ. Nastavte také parametry [E0.10] ~ [E0.28].

● 3: Dáno externím kanálem AIC.
Nastavení frekvence pomocí externího analogového proudového vstupu.
Vstupní odpor je 499 Ω. Nastavte také parametry [E0.10] ~ [E0.28].

● 4: Nastavení pomocí externích svorek UP/DOWN
V tomto režimu můžete snadno nastavit výstupní frekvenci pomocí svorek UP,
DOWN a RESET. Detaily najdete u parametrů [S3.32] a [S3.33].

● 5: Dáno komunikací.
Nastavení výstupní frekvence pomocí komunikace s externím počítačem nebo
PLC. Platná nastavení najdete v parametrech ve skupině H.

● 6: Dáno více rychlostmi.
– Nastavení [b1.00]=6
– Když je zdrojem příkazu RUN/STOP panel, musí být 3 parametry [E0.01] ~

[E0.05] nastaveny takto: jeden z nich na 1 „Řídicí svorka více rychlostí 1“,
jeden na 2 „Řídicí svorka více rychlostí 2“ a jeden na 3 „Řídicí svorka více
rychlostí 3“. Doba zrychlení/zpomalení a směr rotace mohou být definová-
ny pomocí konfigurace více rychlostí / PLC (viz parametry [E2.35] ~
[E2.50]).

– Když jsou zdrojem příkazu RUN/STOP externí svorky (dvouvodičový/třívodi-
čový řídicí režim), pochází zdroj příkazu směru z dvouvodičového/třívodičo-
vého řízení chodu ([E0.00]). Pro výběr více frekvencí lze použít jiné rezervní
externí svorky. Doba zrychlení/zpomalení může být definována pomocí kon-
figurace více rychlostí / PLC (viz parametry [E2.35] ~ [E2.50]).
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b1.01 Uložení digitálně nastavené frekvence
Rozsah nastavení 0 ~ 3
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

S tímto parametrem lze při vypnutí nebo zastavení automaticky uložit digitální
nastavení pomocí ▲/▼.
● 0: Bez uložení při vypnutí nebo zastavení
● 1: Bez uložení při vypnutí; uložení při zastavení
● 2: Uložení při vypnutí; bez uložení při zastavení
● 3: Uložení při vypnutí nebo zastavení

Změny hodnot provedené pomocí [b1.04] jsou vždy uchovány.

b1.02 První zdroj příkazu RUN
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Zadávání příkazů pomocí panelu
Používání kláves Run a Stop na panelu ke spuštění a zastavení měniče frek-
vence.

● 1: Zadávání příkazů pomocí externích svorek
Používání externích svorek k ovládání chodu, zastavení a směru vpřed nebo
vzad. Detaily najdete v popisu skupiny E0.

● 2: Zadávání příkazů pomocí komunikace
Spuštění, zastavení a směr vpřed nebo vzad měniče frekvence se ovládají po-
mocí komunikace. Viz Kap. 13  "Komunikační protokoly" na straně 170.

Je-li [b1.02]=1 nebo 2, lze aktivovat klávesu Stop na ovládacím pan-
elu pomocí [S3.35].

b1.03 Rezervováno
b1.04 Digitálně nastavená frekvence
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 50,00 Hz
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Když je „První zdroj nastavení frekvence“ [b1.00]=1, udává hodnota [b1.04] na-
stavenou frekvenci.

b1.05 Max. frekvence
Rozsah nastavení 50,00 ~ 400,00 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 50,00 Hz

b1.06 Maximální frekvence
Rozsah nastavení [b1.07] ~ [b1.05]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 50,00 Hz

b1.07 Minimální frekvence
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

● [b1.05] je maximální povolená výstupní frekvence měniče frekvence.
● „Maximální frekvence“ [b1.06] a „Minimální frekvence“ [b1.07] představují

maximální a minimální povolenou výstupní frekvenci nastavenou podle poža-
davků v aplikacích.

b1.08 Režim minimální frekvence
Rozsah nastavení 0 ~ 1
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

b1.09 Pásmo hystereze frekvence
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.07]
Minimální jednotka 0.01
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.00

Při dosažení minimální frekvence jsou k dispozici dva provozní režimy:
● [b1.08]=0: Chod s 0 Hz

Když je dosažena minimální frekvence, běží měnič frekvence s 0 Hz. Aby při
minimální frekvenci nedocházelo ke chvění, je zapotřebí pásmo hystereze
frekvence.

● [b1.08]=1: Chod s minimální frekvencí
Je-li dosažena minimální frekvence, běží měnič frekvence s minimální frekven-
cí. Když je přikázaná frekvence opět vyšší než [b1.07]+[b1.09], zrychluje vý-
stupní frekvence z [b1.07] na přikázanou hodnotu podle doby zrychlení.
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Obr. 8-1:   [b1.08]=0

Obr. 8-2:   [b1.08]=1

b1.10 Ovládání směru
Rozsah nastavení 0 ~ 3
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Používá se pro všeobecné nastavení ovládání směru. Akceptuje všechny zdroje
ovládání směru (panel, komunikace a externí svorka).
● 0: Oba směry
● 1: Jen vpřed. Když je aktivován příkaz rotace vzad, měnič frekvence se okam-

žitě zastaví a zobrazí se chyba (dir1/dir2).
● 2: Jen vzad. Když je aktivován příkaz rotace vpřed, měnič frekvence se okam-

žitě zastaví a zobrazí se chyba (dir1/dir2).
● 3: Obrácení standardního směru.
Je možné nastavit nastavitelné časové pásmo necitlivosti mezi směrem vpřed a
vzad, viz [S3.30].
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b1.11 Směr ovladačů na ovládacím panelu
Rozsah nastavení 0 ~ 1
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Tento parametr lze použít jen při operacích pomocí ovládacího panelu.
● 0: Rotace vpřed
● 1: Rotace vzad
Vztah mezi [b1.10] a [b1.11] je:

Obr. 8-3:   Vztah mezi [b1.10] a [b1.11]

Ovládání směru [b1.10] Standardní směr [b1.11] Konečný směr

0 Oba směry
Vpřed Vpřed
Vzad Vzad

1 Jen vpřed
Vpřed Vpřed
Vzad STOP s chybou

2 Jen vzad
Vpřed STOP s chybou
Vzad Vzad

3 Obrácení standardního směru
Vpřed Vzad
Vzad Vpřed

Pokyny pro „STOP s chybou“ najdete v Kap. 9.5  "Diagnostika při
chybách" na straně 127.

Normálně má každý zdroj příkazu RUN/STOP svůj vlastní zdroj příkazu směru.
Generovaný směr je dále řízen interním ovládáním směru ([b1.10]).

Zdroj frekvence Zdroj příkazu RUN/STOP Zdroj příkazu směru

Několik rychlostí

Ovládací panel Definováno pomocí konfigurace
několika rychlostí / PLC

Dvouvodičové/třívodičové ovládá-
ní chodu [E0.00]

Dvouvodičové/třívodičové ovládá-
ní chodu [E0.00]

Komunikace Komunikace

Jiné zdroje nastavení v
[b1.00] a [b1.16]

Panel Definováno pomocí [b1.11]
Dvouvodičové/třívodičové ovládá-
ní chodu [E0.00]

Dvouvodičové/třívodičové ovládá-
ní chodu [E0.00]

Komunikace Komunikace
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b1.12~b1.14 Rezervováno
b1.15 Kombinace zdrojů příkazu frekvence

Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: žádná kombinace
● 1: první nastavení frekvence + druhé nastavení frekvence
● 2: první nastavení frekvence - druhé nastavení frekvence
EFC 3600 má dva zdroje nastavení frekvence: první zdroj nastavení frekvence
[b1.00] a druhý zdroj nastavení frekvence [b1.16]. Je povoleno používat kterýko-
li ze zdrojů příkazů frekvence nebo jejich kombinaci.
● Když je aktivována kombinace dvou zdrojů:

Reference a výpočet každé části kombinace dodržuje pravidla a definice, když
se používá jako jediný vstup zdroje příkazu. Každá část kombinace má plný
rozsah frekvence, což znamená, že kombinovaná frekvence může být teoretic-
ky nižší než 0,00 Hz (když je [b1.15] nastaveno na 2]), nebo větší než [b1.06]
(když je [b1.15] nastaveno na 1). Kombinovaná frekvence je proto omezena
na rozsah 0,00 Hz ~ [b1.06].

Obr. 8-4:   Priorita zdroje frekvence

Bosch Rexroth AG
Nastavení parametrů

 EFC 3600

58/235 DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P



● Když je kombinace dvou zdrojů neaktivní:
Oba zdroje frekvence mohou být spínány pomocí externí svorky ([E0.01] ~
[E0.05]=18); další detaily viz „Multifunkční digitální vstupní svorky“.
– Když je kombinace deaktivovaná a spínací svorka je neaktivní, je hodnota

příkazu frekvence vydána prvním zdrojem nastavení frekvence.
– Když je kombinace deaktivovaná a spínací svorka je aktivní, je hodnota

příkazu frekvence vydána druhým zdrojem nastavení frekvence.

b1.16 Druhý zdroj nastavení frekvence
Rozsah nastavení 0 ~ 6
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 2

● 0: Dáno potenciometrem na panelu
● 1: Dáno digitálním nastavením na panelu
● 2: Dáno externím analogovým AIV
● 3: Dáno externím analogovým AIC
● 4: Nastavení pomocí externích svorek UP/DOWN
● 5: Dáno komunikací.
● 6: Dáno více rychlostmi

Tento parametr je podobný [b1.00], viz popisy u [b1.00].

b1.17 Druhý zdroj příkazu RUN
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Zadávání příkazů pomocí ovládacího panelu
● 1: Zadávání příkazů pomocí externích svorek
● 2: Zadávání příkazů pomocí komunikace

b1.20 Doba zrychlení 1
Rozsah nastavení 0,1 ~ 6000,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 5,0 s

b1.21 Doba zpomalení 1
Rozsah nastavení 0,1 ~ 6000,0 s
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Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 5,0 s

Obr. 8-5:   Čas zrychlení/zpomalení

Pro EFC 3600 se doba zrychlení/zpomalení definuje jako časový interval od nuly
do max. frekvence, resp. od max. frekvence do nuly. K dispozici jsou 4 skupiny
časů zrychlení/zpomalení, které mohou být vybírány pomocí externích svorek.
Pokyny pro související nastavení najdete v [E0.01] ~ [E0.05] a [E2.00] ~ [E2.05].

Funkce krokování (Jog) má svůj vlastní čas zrychlení a zpomalení.

b1.22 Režim křivky zrychlení/zpomalení
Rozsah nastavení 0 ~ 1
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

b1.23 Poměr fáze spuštění křivky S
Rozsah nastavení 0.0 % ~ 40.0 %
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 20.0 %

b1.24 Poměr fáze zastavení křivky S
Rozsah nastavení 0.0 % ~ 40.0 %
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 20.0 %

Používá se k nastavení režimu zrychlení/zpomalení měniče frekvence na lineární
křivku nebo křivku S v procesech spuštění, zastavení, rotace vpřed nebo vzad a
zrychlení, resp. zpomalení.
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● [b1.22]=0: Lineární režim
Výstupní frekvence se zvyšuje nebo snižuje lineárně, jak je znázorněno na ob-
rázku níže.

Obr. 8-6:   Lineární režim

● [b1.22]=1: Křivka S
Výstupní frekvence se zvyšuje nebo snižuje po křivce S (režim křivky S se pou-
žívá k dosažení hladkého spuštění nebo zastavení), jak je znázorněno na ob-
rázku níže.

Obr. 8-7:   Křivka S
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– Fáze ① je definována pomocí [b1.23] s procentuální hodnotou ča-
su zrychlení.

– Fáze ④ je definována pomocí [b1.23] s procentuální hodnotou ča-
su zpomalení.

– Fáze ③ je definována pomocí [b1.24] s procentuální hodnotou ča-
su zrychlení.

– Fáze ⑥ je definována pomocí [b1.24] s procentuální hodnotou ča-
su zpomalení.

b1.25 ~ b1.29 Rezervováno
b1.30 Režim spuštění
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

b1.31 Spouštěcí frekvence
Rozsah nastavení 0,00 ~ 50,00 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,05 Hz

b1.32 Čas podržení spouštěcí frekvence
Rozsah nastavení 0,0 ~ 20,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,1 s

b1.33 Čas stejnosměrného brzdění při spuštění
Rozsah nastavení 0,0 ~ 20,0 s (0,0 znamená, že stejnosměrné brzdění při spuštění neproběhne)
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,0 s

b1.34 Proud stejnosměrného brzdění při spuštění
Rozsah nastavení 0,0 % ~ 150,0 % (jmenovitý proud měniče frekvence)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.0 %
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● [b1.30]=0: Spuštění přímo
Měnič frekvence běží se „spouštěcí frekvencí“ [b1.31] během „času podržení
spouštěcí frekvence“ [b1.32] a zrychluje na nastavenou frekvenci s definova-
ným časem zrychlení. Tento režim je vhodný pro podmínky s vysokým static-
kým třením krouticího momentu a nízkou setrvačností zátěže.

„Čas podržení spouštěcí frekvence“ [b1.32] musí být nastaven na
nenulovou hodnotu, pokud je třeba spustit motor s určitou spouště-
cí frekvencí.

● [b1.30]=1: Brzdění před spuštěním
– „Čas stejnosměrného brzdění při spuštění“ [b1.33]≠0s, stejnosměrné

brzdění proběhne před zrychlením na „spouštěcí frekvenci“ [b1.31].
Tento režim je vhodný pro podmínky, kdy se zátěž může otáčet vpřed nebo
vzad, když je měnič frekvence v režimu zastavení.

● [b1.30]=2: Spuštění se zachycením rychlosti
Měnič frekvence nejprve identifikuje rychlost a směr rotace motoru a pak se
spouští s okamžitou frekvencí motoru, takže proběhne hladké spuštění bez
nárazu do rotujícího motoru. Tento režim je vhodný pro restartování po
přechodném výpadku napájení v případě velké setrvačnosti zátěže.

Když se měnič frekvence spustí a zrychluje a nastavená frekvence je
nižší než „spouštěcí frekvence“ [b1.31], spustí se měnič nejprve se
spouštěcí frekvencí, potom běží během „času podržení spouštěcí
frekvence“ [b1.32] a pak se zpomalí na nastavenou frekvenci.

Okamžitý proud stejnosměrného brzdění při spuštění se vypočítává takto:
● Pokud je x % jmenovitého proudu měniče frekvence nižší než jmenovitý proud

motoru, je okamžitý proud stejnosměrného brzdění při spuštění dán jako x %
jmenovitého proudu měniče frekvence.

● Pokud je x % jmenovitého proudu měniče frekvence vyšší než jmenovitý proud
motoru, je okamžitý proud stejnosměrného brzdění při spuštění dán jako x %
jmenovitého proudu motoru.

Příklad: Pro měnič frekvence 0,75 kW / 200 V je jmenovitý proud 3,9 A a jmeno-
vitý proud motoru je 3,45 A; když je vstup [b1.34] roven 100 %, aktivuje tento
parametr funkci omezení podle výše popsaného pravidla.

b1.35~b1.39 Rezervováno
b1.40 Režim zastavení
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Zpomalení do zastavení
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Měnič frekvence zpomaluje do zastavení podle definovaného času zpomalení.

– Jestliže dojde k závadě v důsledku příliš rychlého zpomalení, pro-
dlužte čas zpomalení nebo vypočítejte, zda jsou zapotřebí přídav-
né brzdné střídače, resp. odpory.

– Je-li frekvence nižší než „počáteční frekvence stejnosměrného
brzdění při zastavení“ [b1.41] a „čas stejnosměrného brzdění“
[b1.42]≠0, aktivuje se stejnosměrné brzdění. Proud stejnosměrné-
ho brzdění se určuje podle [b1.43].

– Stejnosměrné brzdění je vhodné pro podmínky, kdy je požadová-
no běžné zpomalení do zastavení nebo rychlé zastavení. Čím vyšší
je proud stejnosměrného brzdění, tím větší je brzdná síla. Je však
nutné brát v úvahu odolnost motoru.

● 1: Volnoběh do zastavení
Jakmile je aktivován příkaz zastavení, měnič frekvence zastaví výstup a motor
volně mechanicky doběhne do zastavení.

● 2: Příkaz volnoběhu do zastavení, zpomalení, když se změní směr
Tato funkce umožňuje volnoběh měniče frekvence do zastavení také tehdy, je-
li aktivován příkaz STOP a probíhá zpomalení do zastavení podle režimu zasta-
vení (čas zpomalení a v případě potřeby stejnosměrné brzdění při zastavení),
když je aktivován příkaz změny směru během chodu.

Digitální vstup „volnoběhu do zastavení“ je dalším zdrojem pro
příkaz STOP. Když je digitální vstup aktivní, měnič frekvence se
okamžitě deaktivuje a volně doběhne do zastavení bez ohledu na
předchozí stav. Měnič frekvence se vrátí do stavu chodu pouze teh-
dy, je-li aktivován příkaz spuštění a digitální vstup se pak deaktivuje.
Další detaily najdete u [E0.01] ~ [E0.05].

b1.41 Počáteční frekvence stejnosměrného brzdění při zastavení
Rozsah nastavení 0,00 ~ 50,00 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

b1.42 Čas stejnosměrného brzdění při zastavení
Rozsah nastavení 0,0 ~ 20,0 s (0,0 znamená, že stejnosměrné brzdění při zastavení neproběhne)
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,0 s

b1.43 Proud stejnosměrného brzdění při zastavení
Rozsah nastavení 0,0 % ~ 150,0 % (jmenovitý proud měniče frekvence)
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Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.0 %

Jsou dva způsoby, jak provést stejnosměrné brzdění při zastavení: nastavení pa-
rametrů a digitální vstup. Stejnosměrné brzdění se aktivuje, pouze když
● je aktivován příkaz zastavení, a
● [b1.40]=0, a
● výstupní frekvence ≤[b1.41], a
● digitální vstup „Stejnosměrné brzdění při zastavení aktivováno“ je aktivní ne-

bo [b1.42]>0.

Když je [b1.42]>0 a digitální vstup „Stejnosměrné brzdění při zasta-
vení aktivováno“ (svorka Xn je nastavena na 13) je aktivní, provádí
měnič frekvence stejnosměrné brzdění, dokud se digitální vstup ne-
deaktivuje, a to dokonce i po uplynutí času [b1.42].

Obr. 8-8:   Stejnosměrné brzdění při zastavení

Aktuální výpočet proudu stejnosměrného brzdění při zastavení na-
jdete v popisech u parametru [b1.30].
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b1.44 Rezervováno
b1.45 Zesílení zpomalení při přebuzení
Rozsah nastavení 1.00 ~ 1.40
Minimální jednotka 0.01
Standardní nasta-
vení od výrobce 1.00

„Zesílení zpomalení při přebuzení“ je zesílení V/F charakteristiky potřebné pro
jemné ladění této funkce, které určuje úroveň přebuzení.
● Vyšší hodnota zesílení zvyšuje brzdný účinek přebuzení.
● Když se příliš zvyšuje skluz motoru, což může vyvolat nadproud (OC), přetíže-

ní měniče frekvence (OL-1) nebo přetížení motoru (OL-2), snižte hodnotu
[b1.45].

b1.46~b1.49 Rezervováno
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8.3 Skupina S0: V/F regulace
S0.00 Režim V/F regulace
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Lineární křivka
Tento režim znamená lineární regulaci napětí/frekvence, která se hodí pro
normální zátěže s konstantním krouticím momentem, jak je znázorněno na ob-
rázku níže.

Obr. 8-9:   Lineární křivka

● 1: Kvadratická křivka
Tento režim znamená kvadratickou regulaci napětí/frekvence, která se hodí
pro zátěže s proměnlivým krouticím momentem, jako jsou ventilátory, čerpa-
dla atd.
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Obr. 8-10:   Kvadratická křivka

● 2: Uživatelsky definovaná vícebodová křivka
Uživatel může definovat V/F křivku pomocí [S0.01] ~ [S0.06] pro speciální zá-
těže odvodňovacích strojů, odstředivek atd.

Obr. 8-11:   Uživatelsky definovaná vícebodová křivka

Nadměrné napětí při nízké frekvenci může způ-
sobit přehřátí a zničení motoru a měnič frekven-
ce se může zastavit v důsledku nadproudu nebo
aktivace nadproudové ochrany!

VAROVÁNÍ

S0.01 V/F frekvence 1
Rozsah nastavení 0,00 ~ [S0.03]
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Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

S0.02 V/F napětí 1
Rozsah nastavení 0,0 % ~ 120,0 % (jmenovité napětí motoru)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.0 %

S0.03 V/F frekvence 2
Rozsah nastavení [S0.01] ~ [S0.05]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

S0.04 V/F napětí 2
Rozsah nastavení 0,0 % ~ 120,0 % (jmenovité napětí motoru)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.0 %

S0.05 V/F frekvence 3
Rozsah nastavení [S0.03] ~ [b1.05]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

S0.06 V/F frekvence 3
Rozsah nastavení 0,0 % ~ 120,0 % (jmenovité napětí motoru)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.0 %

Každá V/F frekvence je omezena sousedními V/F frekvencemi. V tom případě mu-
sí být frekvence těchto bodů nastaveny ve vzestupném pořadí:
0 ≤ V/F frekvence 1 ≤ V/F frekvence 2 ≤ V/F frekvence 3 ≤ jmenovitá frekvence
motoru
Je nezbytné mít napětí nad jmenovitým napětím v rozsahu zeslabení pole. Proto:
● maximální hodnota [S0.05] „V/F frekvence 3“ může být vyšší než jmenovitá

frekvence.
● maximální hodnota [S0.06] „V/F napětí 3“ se může zvýšit nad 100 %.
Pro V/F křivku existují dvě možnosti:
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Obr. 8-12:   [S0.05] „V/F frekvence 3“ nad [S2.00] „jmenovitou frekvencí motoru“

Obr. 8-13:   [S0.05] „V/F frekvence 3“ pod [S2.00] „jmenovitou frekvencí motoru“

V tom případě je výstupní napětí omezeno na 100 %, i když je [S0.06] „V/F napě-
tí 3“ vyšší než 100 %.

S0.07~S0.19 Rezervováno
S0.20 Jmenovitá skluzová frekvence motoru
Rozsah nastavení 0,00 ~ 20,00 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

Používá se pro kompenzaci rozdílu rychlostí způsobeného zátěží ve V/F regulaci
a k zajištění toho, aby otáčky byly blízké synchronní rychlosti a zlepšilo se me-
chanické chování motoru, jak je znázorněno na obrázku níže:
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Obr. 8-14:   Kompenzace skluzové frekvence

Tento parametr musí být nastaven v souladu s údaji na identifikačním štítku mo-
toru. Pokud na identifikačním štítku není k dispozici, vypočítejte data s použitím
následujícího formuláře:

ns synchronní rychlost
P počty párů pólů
S jmenovitý skluz

nn jmenovitá rychlost
fs jmenovitá skluzová frekvence
fn jmenovitá frekvence

Obr. 8-15:   Výpočet skluzové frekvence

● Je-li kompenzace skluzové frekvence příliš velká, může rychlost
motoru překročit synchronní rychlost.

● Kompenzace skluzu nefunguje v podmínkách zrychlení, zpomalení,
regeneračního režimu a stejnosměrného brzdění.

S0.21 Zesílení napětí
Rozsah nastavení 0,0 % ~ 20,0 % (jmenovité napětí motoru)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 5.0 %

Chcete-li získat vyšší výstupní krouticí moment a lepší stabilizaci, obzvláště v
rozsahu nízkých rychlostí, musíte brát v úvahu napětí generované na odporu mo-
toru. Je tedy třeba zajistit zesílení napětí. Toto zesílení napětí závisí na odpoví-
dajících parametrech.
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● [S0.21]=0,1 % ~ 20,0 %: ruční zesílení krouticího momentu
Tato hodnota představuje hodnotu zesílení napětí při nulové frekvenci. Pro ji-
ný rozsah frekvencí se hodnota zesílení napětí lineárně, resp. kvadraticky sni-
žuje s rostoucí výstupní frekvencí, a to do určité hodnoty frekvence.
Pro lineární V/F křivku platí tato funkce pouze do poloviny základní frekvence,
například: je-li „základní frekvence“ [S2.00] = 50,00 Hz, platí funkce zesílení
krouticího momentu jen do 25,00 Hz.

Obr. 8-16:   Ruční zvýšení krouticího momentu při lineární V/F křivce

Pro kvadratickou V/F křivku platí tato funkce do základní frekvence, například:
je-li základní frekvence 50,00 Hz, platí funkce zesílení krouticího momentu jen
do 50,00 Hz.

Obr. 8-17:   Ruční zvýšení krouticího momentu při kvadratické V/F křivce
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Pro uživatelsky definovanou křivku je pravidlo pro zesílení stejné ja-
ko u lineární V/F křivky.

● [S0.21]=0,0 %: automatické zesílení krouticího momentu
Automaticky určuje procentuální hodnotu zvýšení výstupního napětí na zákla-
dě výstupní frekvence a zatěžovacího proudu. Lineární a kvadratické V/F křiv-
ky pro automatické zesílení krouticího momentu jsou znázorněny níže. Další
detaily najdete u parametru [S0.22].

Obr. 8-18:   Automatické zesílení krouticího momentu při lineární V/F křivce

Obr. 8-19:   Automatické zesílení krouticího momentu při kvadratické V/F křivce
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S0.22 Faktor zasílení I*R
Rozsah nastavení 0%~320%
Minimální jednotka 1%
Standardní nasta-
vení od výrobce 100%

Používá se pro další nastavení zesílení napětí. Standardní hodnota je 100 %, což
znamená, že není zapotřebí žádné nastavení. Vzorec je uveden níže:

Obr. 8-20:   Zesílení napětí

R1: odpor statoru
I1: proud statoru
Hodnota R1 tedy musí být přednastavena, vypočítána nebo vyladěna a pak zadá-
na do [S2.10].

S0.24 Stabilizace napětí při vysokém zatížení
Rozsah nastavení 0: deaktivace; 1: aktivace
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 1

Používá se k potlačení kolísání výstupního napětí a proudu, které je způsobeno
větším vlivem na napětí stejnosměrného meziobvodu v případě vysokého zatíže-
ní.

S0.25 Stabilizační faktor
Rozsah nastavení 0 % ~ 5000 %
Minimální jednotka 1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 0 %

Používá se k potlačení oscilací motoru v případě nízkého nebo žádného zatížení.
Zvýšení této hodnoty přináší lepší účinek potlačení oscilací (stabilizace), avšak
nadměrné zvýšení vede k nestabilnímu chodu motoru. Standardní hodnota 0 %
znamená, že se neprovádí žádné potlačení oscilací.

S0.26 Stabilizační filtrační faktor
Rozsah nastavení 10 % ~ 2000 %
Minimální jednotka 1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 100 %

Standardní hodnota dokáže potlačovat oscilace ve většině situací. Za následují-
cích okolností však může být užitečná úprava hodnoty:

Bosch Rexroth AG
Nastavení parametrů

 EFC 3600

74/235 DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P



● Zvyšte hodnotu, pokud potlačení oscilací není zřetelné, ale dávejte pozor na
nadměrné zvýšení, které vede k pomalejší odezvě potlačení.

● Jestliže oscilace nastávají při nízké rychlosti, snižte hodnotu.

S0.30 Kontrola omezení proudu

Rozsah nastavení
0: VYP
1: VYP při konstantní rychlosti
3: ZAP při konstantní rychlosti

Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

S0.31 Úroveň automatického omezení proudu
Rozsah nastavení 20 % ~ 250 % (jmenovitý proud měniče frekvence)
Minimální jednotka 1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 200 %

S0.32 Proporcionální faktor regulátoru proudu
Rozsah nastavení 0.000 ~ 1.000
Minimální jednotka 0.001
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.060

S0.33 Integrační časová konstanta regulátoru proudu
Rozsah nastavení 0.001 ~ 10.000
Minimální jednotka 0.001
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.200

[S0.30]: Používá se k omezení proudu tím, že brání spínání měniče frekvence.
Tato funkce je užitečná pro zátěže s velkou setrvačností nebo prudkými změna-
mi.
Je možné vybrat 3 režimy kontroly omezení proudu:
● [S0.30]=0: VYP.

Kontrola omezení proudu je ve všech případech deaktivovaná.
● [S0.30]=1: VYP při konstantní rychlosti.

Kontrola omezení proudu pracuje během zrychlení a zpomalení, ale nepracuje
při konstantní rychlosti.

● [S0.30]=3: ZAP při konstantní rychlosti.
Kontrola omezení proudu pracuje ve všech případech: zrychlení, zpomalení i
při konstantní rychlosti.

Regulátor proudu je PI regulátor s konfigurovatelným faktorem P a faktorem I.
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● Čím vyšší nastavená hodnota proporcionálního faktoru [S0.32], tím rychlejší
jsou změny proudu.

● Čím vyšší nastavená hodnota faktoru I [S0.33], tím menší je přesnost potlače-
ní proudu.

● Standardní hodnoty [S0.32] a [S0.33] mohou být pro většinu apli-
kací uspokojivé; je-li zapotřebí menší změna, zkuste nejprve zvýšit
proporcionální faktor, abyste eliminovali oscilace, a pak snižte in-
tegrační čas, abyste zajistili rychlou odezvu a zabránili překmitům.

● „Úroveň ochrany proti nadproudu při doběhu“ [E4.03] musí být
menší než „úroveň automatického omezení proudu“ [S0.31], jinak
se zobrazí varování „PrSE“ a parametr se nezmění.
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8.4 Skupina S2: Parametry motoru
S2.00 Jmenovitá frekvence motoru
Rozsah nastavení 5,00 ~ 400,00 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 50,00 Hz

S2.01 Jmenovité otáčky motoru
Rozsah nastavení 1 ~ 30 000 ot./min
Minimální jednotka 1 ot./min
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.02 Jmenovitý výkon motoru
Rozsah nastavení 0,1 ~ 1000,0 kW
Minimální jednotka 0,1 kW
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.03 Jmenovité napětí motoru
Rozsah nastavení 0 ~ 480 V
Minimální jednotka 1 V
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.04 Jmenovitý proud motoru
Rozsah nastavení 0,01 ~ 655,00 A
Minimální jednotka 0,01 A
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.05 Účiník
Rozsah nastavení 0.50 ~ 0.95
Minimální jednotka 0.01
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.10 Odpor statoru
Rozsah nastavení 0,00 ~ 50,00 Ω
Minimální jednotka 0,01 Ω
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.11 Odpor rotátoru
Rozsah nastavení 0,00 ~ 50,00 Ω
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Minimální jednotka 0,01 Ω
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.12 Rozptylová indukčnost
Rozsah nastavení 0,00 ~ 200,00 mH
Minimální jednotka 0,01 mH
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.13 Vzájemná indukčnost
Rozsah nastavení 0,0 ~ 3000,0 mH
Minimální jednotka 0,1 mH
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.14 Proud naprázdno
Rozsah nastavení 0,00 ~ [S2.04]
Minimální jednotka 0,01 A
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

S2.15 Výpočet fyzikálních údajů
Rozsah nastavení 0 ~ 3
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Před použitím „výpočtu fyzikálních údajů“ [S2.15] musí být nastaveny parametry
motoru ([S2.00] ~ [S2.05]). Potřebné informace můžete najít na identifikačním
štítku motoru.
● [S2.15]=0: Žádná akce.
● [S2.15]=1: Výpočet. Až bude výpočet hotový, proběhne aktualizace parametrů

[S2.10] ~ [S2.14].
● [S2.15]=2: Automatické nastavení, když je motor ve statickém režimu.
● [S2.15]=3: Automatické nastavení, když se motor otáčí.

S2.20 Typ čidla
Rozsah nastavení 0: PTC; 1: NTC
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

S2.21 Vstupní kanál teploty motoru
Rozsah nastavení 0: Neplatný; 1: Analogové vstupní napětí
Minimální jednotka 1
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Standardní nasta-
vení od výrobce 0

S2.22 Úroveň ochrany
Rozsah nastavení 0.0 ~ 10.0
Minimální jednotka 0.1
Standardní nasta-
vení od výrobce 2.0

S2.23 Tepelná časová konstanta motoru
Rozsah nastavení 0,0 ~ 400,0 min
Minimální jednotka 0,1 min
Standardní nasta-
vení od výrobce Závisí na modelu

Používá se pro ochranu motoru proti přehřátí. Jsou dva způsoby tepelné ochra-
ny motoru.

1. Ochrana s teplotním čidlem
Teplotní čidlo musí být externě připojeno k měniči frekvence. Pro tuto me-
todu jsou k dispozici výstupní vývody 10 V a GND na externím signálním ko-
nektoru měniče frekvence.

Obr. 8-21:   Ochrana s teplotním čidlem

● Pro dobré rozlišení teploty s kontinuálními čidly (obecně: NTC)
musí být hodnota odporu R blízká odporu čidla při limitu teploty
motoru.

● Pro spínací čidla (obecně: PTC) musí být hodnota odporu R blízká
odporu čidla při vysoké teplotě.

● Prahovou hodnotu ochrany lze definovat podle vlastností čidla.
Je-li AIV definováno k jinému účelu, nelze ochranu s čidlem aktivo-
vat ([S2.21] je vždy 0).
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2. Ochrana bez teplotního čidla
Tato funkce je založena na tepelném modelu motoru. Zjednodušený tepelný
model motoru je znázorněn níže:

Obr. 8-22:   Zjednodušený tepelný model motoru s modelem PT1

Standardní hodnota „tepelné časové konstanty motoru“ [S2.23] zá-
visí na typu zařízení. Jestliže „ochrana proti přetížení motoru“ OL-2
často spíná, přesvědčte se, že výstupní proud měniče frekvence
nepřekračuje 110 % jmenovitého proudu motoru, a přiměřeně zvyšte
hodnotu [S2.23].
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8.5 Skupina S3: Provozní parametry
S3.00 Frekvence krokování
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.05]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 5,00 Hz

S3.01 Čas zrychlení krokování
Rozsah nastavení 0,1 ~ 6000,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 5,0 s

S3.02 Čas zpomalení krokování
Rozsah nastavení 0,1 ~ 6000,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 5,0 s

● Vstup příkazu krokování má nejvyšší prioritu a je nezávislý na vstupu příkazu
„RUN“/„STOP“. Pokud je aktivován příkaz krokování, rozbíhá se měnič frek-
vence okamžitě na frekvenci stanovenou parametrem [S3.00] s časem zry-
chlení/zpomalení definovaným v [S3.01], resp. [S3.02] bez ohledu na to, zda
je měnič frekvence v režimu RUN nebo režimu STOP. Další detaily můžete vi-
dět na obrázku níže:

Obr. 8-23:   Čas zrychlení/zpomalení krokování

● Příkaz krokování pochází jedině z externích svorek nebo z komunikace.
● Když je aktivován příkaz krokování, běží motor s předem danou frekvencí,

když je příkaz krokování neaktivní, vrátí se motor do předchozího stavu.
● Jsou-li aktivovány příkazy krokování vpřed a vzad současně, měnič frekvence

se zastaví (STOP); je-li aktivován příkaz krokování vpřed/vzad během kroková-
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ní vzad/vpřed, měnič frekvence se zastaví podle parametru [b1.40] „Režim za-
stavení“.

S3.05 Frekvence přeskočení 1
Rozsah nastavení 0,00 Hz ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

S3.06 Frekvence přeskočení 2
Rozsah nastavení 0,00 Hz ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

S3.07 Frekvence přeskočení 3
Rozsah nastavení 0,00 Hz ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

S3.08 Rozsah frekvence přeskočení
Rozsah nastavení 0,00 ~ 30,00 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

Aby nedocházelo k mechanické rezonancí, je implementována tato funkce umo-
žňující definovat 3 frekvence přeskočení. Tyto 3 frekvence přeskočení jsou pod-
porovány, jak je vidět na obrázku níže:

Obr. 8-24:   Frekvence přeskočení a rozsah

● Je-li nastavená frekvence v určitém rozsahu a předchozí výstup je nad touto
oblastí, je výstupem maximální frekvence (frekvence přeskočení + rozsah
přeskočení / 2);
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● Je-li nastavená frekvence v určitém rozsahu a předchozí výstup je pod touto
oblastí, je výstupem minimální frekvence (frekvence přeskočení - rozsah
přeskočení / 2);

● Je-li nastavená frekvence v určitém rozsahu a předchozí výstup je uvnitř této
oblasti, je výstupem předchozí výstup.

● Pokud je nastavená frekvence v rozsahu hystereze (včetně hranič-
ních hodnot) definované frekvence přeskočení, je frekvence nasta-
vena na horní, resp. dolní mez rozsahu frekvence přeskočení.

● Je-li rozsah frekvence přeskočení nastaven na 0,00 Hz, není kon-
trola frekvence přeskočení aktivovaná.

● Dávejte pozor, aby se tyto 3 rozsahy frekvence nepřekrývaly ani
nebyly do sebe vnořené.

S3.09 Faktor zrychlení okna přeskočení
Rozsah nastavení 1 ~ 100
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 1

Tento parametr urychluje zrychlení uvnitř okna přeskočení, rozsah pro tento fak-
tor je 1 (normální zrychlení) až 100 (zrychlení 100krát rychlejší).

Když je faktor větší než 1, je výsledný čas zrychlení a zpomalení krat-
ší než nastavená hodnota.

S3.15 Restartování po výpadku napájení
Rozsah nastavení 0 ~ 1
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

S3.16 Čekací doba pro restartování po výpadku napájení
Rozsah nastavení 0,0 ~ 10,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 1,0 s

● [S3.15]=0: Zakázáno. Žádné restartování po výpadku napájení.
● [S3.15]=1: Povoleno. Restartování po výpadku napájení.
● Když je [b1.02]=0 (zdrojem příkazu RUN je panel) a měnič frekvence před vy-

pnutím běžel:
– [S3.15]=1: měnič frekvence se po obnovení napájení automaticky spustí po

uplynutí čekací doby [S3.16] bez opětovného stisknutí klávesy Run.
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– [S3.15]=0: měnič frekvence se spustí jedině po stisknutí klávesy Run.
Je-li zvolen jiný zdroj příkazu RUN ([b1.02]≠0):
– [S3.15]=1: měnič frekvence se po obnovení napájení automaticky spustí po

uplynutí čekací doby [S3.16], pouze pokud existuje příkaz chodu.
– [S3.15]=0: měnič frekvence zůstane po obnovení napájení zastavený, i když

existuje příkaz chodu. Chcete-li měnič frekvence spustit, zrušte a znovu ak-
tivujte příkaz chodu.

● Pokud měnič frekvence před vypnutím běžel s třívodičovým říze-
ním, bude po obnovení napájení rozhodnuto o restartu měniče
frekvence na základě stavu příslušné třívodičové svorky, neboť ta
je odpovědná za zastavení.

● Pokud měnič frekvence před vypnutím běžel s rušením elektrické-
ho napájení, nastane v důsledku podpětí situace UE-1 a měnič
frekvence se po obnovení napájení automaticky nerestartuje, a to
ani když [S3.15]=1. To se liší od restartování automatickým rese-
tem při chybě; další detaily najdete u [E4.15] a [E4.16].

● Je-li během čekací doby po zapnutí napájení aktivován příkaz cho-
du z komunikace jako zdroje a komunikace požaduje zastavení
měniče frekvence, pak se měnič frekvence automaticky nerestar-
tuje.

S3.20 Spínací bod brzdového střídače

Rozsah nastavení
Třída 200 V: 300 ~ 390 V
Třída 400 V: 600 ~ 885 V

Minimální jednotka 1 V

Standardní nasta-
vení od výrobce

Třída 200 V: 390 V
Třída 400 V: 885 V

S3.21 Brzdový poměr
Rozsah nastavení 1 % ~ 100 %
Minimální jednotka 1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 100 %

S3.30 Doba v pásmu necitlivosti při rotaci vpřed a vzad
Rozsah nastavení 0,0 ~ 60,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 4,0 s

[S3.30] představuje čekací dobu, když se měnič frekvence přepíná z rotace
vpřed na rotaci vzad nebo obráceně. Další informace najdete v obrázku níže:
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Obr. 8-25:   Doba v pásmu necitlivosti při rotaci vpřed a vzad

S3.32 Nastavená rychlost NAHORU/DOLŮ
Rozsah nastavení 0,10 ~ 100,0 Hz/s
Minimální jednotka 0,01 Hz/s
Standardní nasta-
vení od výrobce 1,00 Hz/s

S3.33 Počáteční frekvence svorek NAHORU/DOLŮ
Rozsah nastavení 0 ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

Používá se pro změny výstupní frekvence. Když je [b1.00] nebo [b1.16] nastave-
no na 4, je aktivována regulace NAHORU/DOLŮ jako hodnota příkazu. V tomto
režimu můžete snadno nastavit výstupní frekvenci pomocí svorek UP, DOWN a
vynulování. Při nastavení výstupní frekvence postupujte podle následujících po-
kynů.

1. Nastavení [b1.00] / [b1.16]=4.
2. Definujte libovolné 3 externí řídicí svorky v parametrech [E0.01] ~ [E0.05],

s jednou nastavenou na 9 „Přírůstek frekvence příkazu NAHORU“, jednou
na 10 „Úbytek frekvence příkazu DOLŮ“ a jednou na 11 „Vynulování nasta-
vení frekvence externí svorky“.

3. Nastavte [S3.32] „poměr nastavení NAHORU/DOLŮ“ pro míru změny frek-
vence svorek NAHORU/DOLŮ.
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Obr. 8-26:   Nastavení Nahoru/Dolů externích svorek

Kombinace řídicích svorek jsou popsány níže:

Vstup pro vynulování nastavené frekvence Otevřeno Zavřeno
Vstup NAHORU Otevřeno Zavřeno Oboje

Vstup DOLŮ Otevřen
o Zavřeno Otevřeno Zavřeno Oboje

Aktuální nastavená frekvence měniče frek-
vence Podržet Snížit Zvýšit Podržet Nula

● Svorky NAHORU/DOLŮ/vynulování fungují pouze v režimu RUN.
● Jestli budou frekvence změněné pomocí svorek NAHORU/DOLŮ

po vypnutí uloženy nebo ne, závisí na parametru [b1.01].

S3.34 Řízení ventilátoru
Rozsah nastavení 0 ~ 1
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Automaticky řízeno
Automatické řízení spouštění a zastavování chladicího ventilátoru podle dete-
kované teploty tepelné jímky.

● 1: Vždy zapnuto
Ventilátor je spuštěný, pokud je měnič frekvence zapnutý.
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S3.35 Zastavení klávesou Stop

Rozsah nastavení
0: Platí jen pro ovládání z ovládacího panelu
1: Platí pro všechny způsoby ovládání

Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 1
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8.6 Skupina E0: Parametry vstupních svorek
E0.00 Dvouvodičové/třívodičové ovládání chodu
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Aby měnič frekvence běžel s „dvouvodičovým/třívodičovým řízením chodu“, musí
být [b1.02] / [b1.17] nastaveno na 1.
Například: jedna svorka je přiřazena jako FWD ([E0.01]=23) a připojena ke K1;
druhá svorka je přiřazena jako REV ([E0.02]=24) a připojena ke K2.
● [E0.00]=0: Vpřed/Stop, Vzad/Stop

Obr. 8-27:   Dvouvodičové řízení_1

K1 K2 Stav chodu
Neaktivní Neaktivní Stop
Neaktivní Aktivní Vzad

Aktivní Neaktivní Vpřed
Aktivní Aktivní Stop

Jsou-li obě svorky aktivní současně, zastaví se měnič frekvence pod-
le režimu zastavení zkonfigurovaného pomocí [b1.40] a LED kontrol-
ky obou směrů (FWD a REV) svítí.

● [E0.00]=1: Vpřed/Vzad, RUN/STOP
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Obr. 8-28:   Dvouvodičové řízení_2

K1 K2 Stav chodu
Neaktivní Neaktivní Stop
Neaktivní Aktivní Stop

Aktivní Neaktivní Vpřed
Aktivní Aktivní Vzad

● [E0.00]=2: Třívodičové řízení
V případě „třívodičového řízení chodu“ musí být zkonfigurována další svorka a
připojena podle níže uvedeného popisu:

Obr. 8-29:   Třívodičové řízení

– K1 je zdrojem příkazu RUN
– K2 se pro volbu směru

– 0=vpřed
– 1=vzad

– K3 je zdrojem příkazu STOP (N.C. svorka v třívodičovém režimu)
– Vstup FWD je citlivý na hranu
– Vstup REV je citlivý na úroveň
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– Předvolte směr před nastavením příkazu RUN, jinak se směr změní (s
případnou „dobou v pásmu necitlivosti“).

● Při nastavení [E0.00] „dvouvodičového/třívodičového řízení cho-
du“ lze třívodičové řízení chodu zvolit jedině tehdy, když je zma-
pována třívodičová vstupní svorka. Jinak se objeví varování
„PrSE“.

● Při nastavení [E0.01] ~ [E0.05] je možné zrušit volbu třívodičové
vstupní svorky jedině tehdy, když bylo deaktivováno třívodičové
řízení. Jinak se objeví varování „PrSE“.

E0.01 Svorka X1
Rozsah nastavení 0 ~ 28
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E0.02 Svorka X2
Rozsah nastavení 0 ~ 28
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E0.03 Svorka X3
Rozsah nastavení 0 ~ 28
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E0.04 Svorka X4
Rozsah nastavení 0 ~ 28
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E0.05 Svorka X5
Rozsah nastavení 0 ~ 28
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

K dispozici je 5 externích digitálních vstupních svorek se vstupními režimy PNP a
NPN.
● 0: Žádná akce (Měnič frekvence neprovede žádnou operaci, ani když existuje

vstupní signál. Vícenásobný výběr je možný.)
● 1: Svorka více rychlostí 1
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● 2: Svorka více rychlostí 2
● 3: Svorka více rychlostí 3

K dispozici je 8 vícerychlostních režimů s kombinacemi 3 svorek.

Obr. 8-30:   Dáno více rychlostmi

X3 X2 X1 Příkaz frekvence
Odpovídající frekvence

a parametr času zrychlení/zpomalení
VYP VYP VYP Frekvence více rychlostí 0 [b1.04], [E2.35]
VYP VYP ZAP Frekvence více rychlostí 1 [E2.10], [E2.37]
VYP ZAP VYP Frekvence více rychlostí 2 [E2.11], [E2.39]
VYP ZAP ZAP Frekvence více rychlostí 3 [E2.12], [E2.41]
ZAP VYP VYP Frekvence více rychlostí 4 [E2.13], [E2.43]
ZAP VYP ZAP Frekvence více rychlostí 5 [E2.14], [E2.45]
ZAP ZAP VYP Frekvence více rychlostí 6 [E2.15], [E2.47]
ZAP ZAP ZAP Frekvence více rychlostí 7 [E2.16], [E2.49]

Obr. 8-2:   Nastavení svorek více rychlostí
● 4: Rezervováno
● 5: Svorka času zrychlení/zpomalení 1
● 6: Svorka času zrychlení/zpomalení 2
K dispozici jsou 4 možnosti času zrychlení/zpomalení s kombinacemi 2 svorek,
jak je uvedeno v tabulce níže.
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Čas zrychlení/zpoma-
lení

svorka 2

Čas zrychlení/zpoma-
lení

svorka 1
Zvolený čas zrychlení/zpomalení

Neaktivní Neaktivní
Je zvolen čas zrychlení 1 ([b1.20])

Je zvolen čas zpomalení 1 ([b1.21])

Neaktivní Aktivní
Je zvolen čas zrychlení 2 ([E2.00])

Je zvolen čas zpomalení 2 ([E2.01])

Aktivní Neaktivní
Je zvolen čas zrychlení 3 ([E2.02])
Je zvolen čas zpomalení 3 (E2.03])

Aktivní Aktivní
Je zvolen čas zrychlení 4 ([E2.04])

Je zvolen čas zpomalení 4 ([E2.05])

Obr. 8-3:   Volby času zrychlení/zpomalení
● 7: Třívodičové řízení chodu

Používá se k řízení měniče frekvence v třívodičovém režimu řízení. Viz parame-
tr [E0.00].

● 8: Volnoběh do zastavení aktivován
Funkce „Volnoběh do zastavení aktivován“ generuje příkaz STOP a přikazuje
měniči frekvence doběhnout volně do zastavení bez ohledu na režim zastavení
zkonfigurovaný pomocí [b1.40].

● 9: Přírůstek frekvence příkazu NAHORU
● 10: Úbytek frekvence příkazu DOLŮ
● 11: Vynulování nastavení frekvence externí svorky

Výše uvedené tři funkce se používají pro změny nastavené frekvence pomocí
svorek NAHORU/DOLŮ nebo k vynulování frekvence (na 0 Hz) pomocí svorky
vynulování. Viz parametry [S3.32] a [S3.33].

● 12: Rezervováno
● 13: Stejnosměrné brzdění při zastavení aktivováno

Tato funkce se používá, když je nastaven režim zastavení pomocí [b1.40]=0.
Další detaily najdete u parametrů [b1.40] ~ [b1.43].

● 14: Rezervováno
● 15: Jednoduché PLC zakázáno

Pokud běží PLC a tato svorka je zapnutá, měnič frekvence zastaví výstup a
motor doběhne na volnoběh do zastavení. Je-li tato svorka vypnutá, zůstane
měnič frekvence v klidovém stavu až do příští aktivace příkazu RUN.

[E2.30] Xi=15 Stav jednoduchého PLC
≠0 VYP Chod
≠0 ZAP Neaktivní
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[E2.30] Xi=15 Stav jednoduchého PLC
=0 VYP Neaktivní
=0 ZAP Neaktivní

● 16: Jednoduché PLC pozastaveno
Když je tato svorka zapnutá, je pozastaven chod PLC a měnič frekvence běží s
nulovou rychlostí; když je svorka vypnutá, obnoví měnič frekvence stav před
pozastavením PLC. Tato funkce závisí na na úrovni signálu vstupní svorky.

Krok
Stav

Xi=16
Stav Xa

(příkaz RUN)
Stav

měniče frekvence
Komentář

1 Neaktivní Aktivní Provoz  

2 Aktivní Aktivní
Zpomalení na 0 Hz (bez
stejnosměrného brzdění
při zastavení)

Čas zpomalení je založen na
aktuálním stupni x konfigura-
ci.

3 Neaktivní Aktivní Zrychlení na poslední cí-
lový stupeň

Čas zrychlení je založen na
posledním cílovém stupni x
konfiguraci.

4 Neaktivní Neaktivní Stop Zastavení podle [b1.40]
5 Neaktivní Aktivní Provoz Restart od začátku

● 17: Rezervováno
● 18: Druhý zdroj příkazu frekvence aktivován

Tato funkce se používá k přepínání zdroje příkazu frekvence mezi prvním ka-
nálem ([b1.00]) a druhým kanálem ([b1.16]), který je citlivý na úroveň. Když
je tato funkce neaktivní, je aktivován první kanál ([b1.00]); když je tato funkce
aktivní, je aktivován druhý kanál ([b1.16]).
Jestliže se stav externích svorek pro přepínání zdroje frekvence změní během
chodu, je přijat nový příkaz frekvence a měnič frekvence zrychluje nebo zpo-
maluje na novou přikázanou frekvenci.

● 19: Externí chybový vstup s N.O. kontaktem
● 20: Externí chybový vstup s N.C. kontaktem

K těmto svorkám je připojen externí chybový signál, a pokud je signál aktivní,
hlásí měnič frekvence chybu „E-St“ a zastaví se.
Reakce funkcí „Externí chybový vstup s N.O. kontaktem“ „Externí chybový
vstup s N.C. kontaktem“ je definována níže:
N.C.:
– Je-li svorka aktivní (zavřená), neexistuje žádná chyba.
– Je-li svorka neaktivní (otevřená), došlo k chybě.
N.O.:
– Je-li svorka neaktivní (otevřená), neexistuje žádná chyba.
– Je-li svorka aktivní (zavřená), došlo k chybě.
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● 21: Externí vstup RESET
Tato funkce pracuje stejným způsobem jako funkce resetu chyb z klávesnice a
umožňuje resetovat chyby dálkově. „Externí vstup RESET“ závisí na hraně
vstupního signálu (signál se mění z neaktivního na aktivní).

● 22: Druhý zdroj příkazu chodu aktivován
Tato funkce se používá k přepínání zdroje příkazu RUN/STOP mezi prvním ka-
nálem ([b1.02]) a druhým kanálem ([b1.17]). Když je tato svorka neaktivní, je
aktivován první kanál ([b1.02]); když je tato svorka aktivní, je aktivován druhý
kanál ([b1.17]).
Pokud je externí digitální vstupní svorka nastavena na „22: Druhý zdroj příka-
zu chodu aktivován“ a měnič je v režimu Run, doběhne měnič frekvence na
volnoběh do zastavení.

● 23: Vpřed (FWD)
● 24: Vzad (REV)

Tyto dvě funkce se používají pro ovládání příkazu RUN/STOP, viz parametr
[E0.00].

● 25: Krokování vpřed
● 26: Krokování vzad

Pokyny pro funkce krokování najdete u parametrů [S3.00]~[S3.02].
● 27: Vstup počitadla
● 28: Vynulování počitadla

Výše uvedené dvě funkce jsou počitadla pro externí signál. Viz parametry
[E1.13] a [E1.14].

E0.10 Analogové vstupní napětí (AIV), zesílení kanálu Kv
Rozsah nastavení 0.00 ~ 10.00
Minimální jednotka 0.01
Standardní nasta-
vení od výrobce 1.00

E0.12 Analogový vstupní proud (AIC), zesílení kanálu Kc
Rozsah nastavení 0.00 ~ 10.00
Minimální jednotka 0.01
Standardní nasta-
vení od výrobce 1.00

E0.15 Čas filtrace analogového kanálu
Rozsah nastavení 0,000 ~ 2,000 s
Minimální jednotka 0,001 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,100 s

E0.20 Analogová volba nastavení křivky
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Rozsah nastavení

0 ~ 3
0: křivka referenční charakteristiky AIC 1, křivka referenční charakteristiky AIV 1
1: křivka referenční charakteristiky AIC 1, křivka referenční charakteristiky AIV 2
2: křivka referenční charakteristiky AIC 2, křivka referenční charakteristiky AIV 1
3: křivka referenční charakteristiky AIC 2, křivka referenční charakteristiky AIV 2

Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E0.21 Křivka 1 min. reference
Rozsah nastavení 0,0 % ~ [E0.23]
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.0 %

E0.22 Frekvence odpovídající křivce 1 min. reference
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

E0.23 Křivka 1 max. reference
Rozsah nastavení [E0.21] ~ 100,0 %
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 100.0 %

E0.24 Frekvence odpovídající křivce 1 max. reference
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 50,00 Hz

E0.25 Křivka 2 min. reference
Rozsah nastavení 0,0 % ~ [E0.27]
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 0.0 %

E0.26 Frekvence odpovídající křivce 2 min. reference
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

E0.27 Křivka 2 max. reference
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Rozsah nastavení [E0.25] ~ 100,0 %
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 100.0 %

E0.28 Frekvence odpovídající křivce 2 max. reference
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 50,00 Hz

Měnič frekvence má dva externí analogové vstupy, analogový napěťový signál AIV
(0 ~ 10 V) a analogový proudový signál AIC (4 ~ 20 mA). Když je vstup AIV nebo
AIC použit jako referenční kanál frekvence, je vztah mezi referenčním kanálem a
nastavenou frekvencí ilustrován níže:

Obr. 8-31:   Vztah mezi referenčním kanálem a nastavenou frekvencí

● Vztah mezi „referenční frekvencí po zpracování zesílení a filtrace“ a „příkazy
nastavení frekvence“ je stanoven pomocí [E0.21] ~ [E0.28] a [E0.20].

● Oba vstupy, AIC i AIV, mohou používat jak křivku 1, tak křivku 2.
● [E0.21] ~ [E0.24] se používají k definování charakteristik křivky 1. Viz obrázek

níže:

Obr. 8-32:   Křivka charakteristiky 1

● [E0.25] ~ [E0.28] se používají k definování charakteristik křivky 2. Viz obrázek
níže:
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Obr. 8-33:   Křivka charakteristiky 2
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8.7 Skupina E1: Parametry výstupních svorek
E1.00 Stejnosměrný výstup
Rozsah nastavení 0 ~ 17
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 1

E1.02 Reléový výstup
Rozsah nastavení 0 ~ 17
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 1

● 0: Měnič frekvence připravený k chodu
Pokud po zapnutí nedojde k žádné chybě a neexistuje příkaz chodu, indikuje
aktivní výstup, že je měnič frekvence připravený k chodu.

● 1: Měnič frekvence běží
Výstupní svorky vydávají signál, když měnič frekvence běží a má výstup frek-
vence (včetně 0,00 Hz).

● 2: Indikace stejnosměrného brzdění
Když měnič frekvence používá stejnosměrné brzdění při spuštění nebo zasta-
vení, je výstup aktivní.

● 3: Měnič frekvence běží při nulové rychlosti
Když měnič frekvence běží s nulovou rychlostí, je výstup aktivní.

Během doby v pásmu necitlivosti při změně směru rotace neexistuje
pro tuto volbu žádný výstup.

● 4: Signál přiblížení frekvence/rychlosti
Viz související parametr „Frekvence se blíží k šířce detekce“ [E1.04].

● 5: Signál detekce úrovně frekvence (FDT1)
● 6: Signál detekce úrovně frekvence (FDT2)

Viz související parametry [E1.05] ~ [E1.08].
● 7: Indikace dokončení fáze jednoduchého PLC

Když je režim PLC [E2.30] = 1, 2 nebo 3, vydává tato svorka impulz na konci
každého stupně PLC. Když je dokončen stupeň, je vydán impulz v trvání 0,5 s.
Má-li některý ze stupňů dobu chodu 0,0 s, je tento stupeň přímo přeskočen a
výstup impulzu neproběhne. Podrobnosti o jednoduchém řízení PLC najdete u
parametrů [E2.10]~[E2.16] a [E2.30]~[E2.50].
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Obr. 8-34:   Indikace dokončení fáze jednoduchého PLC

Je-li doba chodu některého ze stupňů tak krátká, že tento stupeň
skončí před deaktivací signálu „dokončení fáze“ předchozího stupně,
zůstane signál aktivní a restartuje se výpočet doby trvání impulzu.

● 8: Indikace dokončení cyklu jednoduchého PLC
Když je režim PLC [E2.30]=1, 2 nebo 3, vydává tato svorka impulz (v trvání 0,5
s) na konci každého cyklu. Viz parametry [E2.10] ~ [E2.16] a [E2.30] ~
[E2.50].

Obr. 8-35:    [E2.30]=1, 2 nebo 3

● 9: Rezervováno
● 10: Indikace podpětí

Aktivní, když je napětí stejnosměrného meziobvodu nižší než 230 VDC (mode-
ly 200 V), resp. 430 V (modely 400 V). Deaktivuje se, když se napětí stejnos-
měrného meziobvodu obnoví a stabilizuje.

Tento digitální výstup se aktivuje při každé chybě soft startu.

● 11: Předběžné varování při přetížení měniče frekvence
Viz parametry [E1.09] a [E1.11].

● 12: Předběžné varování při přetížení motoru
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Viz parametry [E1.10] a [E1.12].
● 13: Zastaveno externí chybou

Tento signál se aktivuje, když je generována chyba „E-St“, a deaktivuje, když
je chyba resetována. Výstup je aktivní, jestliže se měnič frekvence zastaví kvůli
externí chybě. Informace o chybě „E-St“ najdete ve skupině „Externí digitální
vstup“.

● 14: Chybový výstup
Aktivní, když dojde k chybě; neaktivní, když je chyba resetována.

● 15: Rezervováno
● 16: Cílová hodnota počitadla dosažena

Když je počet vstupních impulzů roven hodnotě nastavení definované v
[E1.14], je výstup aktivní až do příštího impulzu vstupního signálu po vynulo-
vání hodnoty počitadla.

● 17: Střední hodnota počitadla dosažena
Když je počet vstupních impulzů roven hodnotě nastavení definované v
[E1.13], je výstup aktivní až do příštího impulzu vstupního signálu po vynulo-
vání hodnoty počitadla.
Příklad: [E1.13]=5, [E1.14]=8, počitadlo je vynulováno řízením externích svo-
rek a výstup je popsán níže:

Obr. 8-36:   Střední hodnota počitadla dosažena

E1.04 Frekvence se blíží k šířce detekce
Rozsah nastavení 0,00 ~ 400,0 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 2,50 Hz

Tato funkce se používá pro detekci rozdílu mezi výstupní a nastavenou frekvencí.
Indikační signály jsou vydávány, když je rozdíl mezi výstupní a nastavenou frek-
vencí v rozsahu nastaveném v [E1.04], jak je znázorněno na následujícím obráz-
ku:
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Obr. 8-37:   Frekvence se blíží k šířce detekce

E1.05 Úroveň detekce frekvence FDT1
Rozsah nastavení 0,00 ~ 400,0 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 50,00 Hz

E1.06 Úroveň detekce frekvence FDT1 šířka
Rozsah nastavení 0,00 ~ [E1.05]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 1,00 Hz

E1.07 Úroveň detekce frekvence FDT2
Rozsah nastavení 0,00 ~ 400,0 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 25,00 Hz

E1.08 Úroveň detekce frekvence FDT2 šířka
Rozsah nastavení 0,00 ~ [E1.07]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 1,00 Hz

Pokud výstupní frekvence překročí frekvenci nastavenou pomocí [E1.05] nebo
[E1.07], aktivuje se digitální výstup „signál detekce úrovně frekvence 1 nebo 2
(FDT1 nebo FDT2)“ do té doby, než výstupní frekvence klesne pod hodnotu na-
stavenou pomocí „([E1.05] nebo [E1.07]) - (E1.06] nebo [E1.08])“.
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Obr. 8-38:   Úroveň detekce frekvence

E1.09 Nastavení úrovně předběžného varování při přetížení měniče frekvence
Rozsah nastavení 20,0 % ~ 200,0 % (jmenovitý proud měniče frekvence)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 110.0 %

E1.10 Nastavení úrovně předběžného varování motoru
Rozsah nastavení 100,0 % ~ 250,0 % (jmenovitý proud motoru)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 100.0 %

Pokud výstupní proud překročí prahovou hodnotu definovanou v [E1.09] na do-
bu definovanou v [E1.11], aktivuje se tato funkce. Signál se okamžitě deaktivuje,
jakmile výstupní proud klesne pod prahovou úroveň stanovenou v [E1.09].

E1.11 Prodleva předběžného varování při přetížení měniče frekvence
Rozsah nastavení 0,0 ~ 20,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 2,0 s

E1.12 Prodleva předběžného varování při přetížení motoru
Rozsah nastavení 0,0 ~ 20,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 2,0 s
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Pokud výstupní proud překročí prahovou hodnotu definovanou v [E1.10] na do-
bu definovanou v [E1.12], aktivuje se tato funkce. Signál se okamžitě deaktivuje,
jakmile výstupní proud klesne pod prahovou úroveň stanovenou v [E1.10].

E1.13 Střední hodnota počitadla
Rozsah nastavení 0 ~ [E1.14]
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E1.14 Cílová hodnota počitadla
Rozsah nastavení [E1.13] ~ 9999
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Musí být zkonfigurován odpovídající digitální výstup pro „dosažení střední/cílové
hodnoty počitadla“, viz další detaily u [E1.00] a [E1.02].
Když počitadlo dosáhne své střední nebo cílové hodnoty [E1.13] / [E1.14], zů-
stane na této hodnotě, dokud není vynulováno platnou hranou signálu vstupní
svorky parametrizovaného jako „vynulování počitadla“. Dokud hodnota počitadla
není vynulována, zůstávají digitální výstupy zkonfigurované jako „DOutx=16: Cílo-
vá hodnota počitadla dosažena“ a „DOutx=17: Střední hodnota počitadla dosa-
žena“ aktivní. Tyto signály se resetují příští platnou spínací hranou signálu vstup-
ní svorky parametrizovaného jako „vstup signálu počitadla“ po vynulování hodno-
ty počitadla.

● Jestliže se změní některý z parametrů [E1.13], [E1.14], resp. kon-
figurace digitální vstupní svorky [E0.01] ~ [E0.05], je hodnota po-
čitadla vynulována a digitální výstupy definované jako „DOutx=16:
Cílová hodnota počitadla dosažena“ a „DOutx=17: Střední hodno-
ta počitadla dosažena“ se okamžitě deaktivují.

● Maximální povolená frekvence digitálního vstupu je 50 Hz a mini-
mální povolená šířka impulzů (aktivních i neaktivních) musí být
delší než 8 ms.

E1.30 Volba analogového výstupu FM1
Rozsah nastavení 0 ~ 7
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E1.31 Režim kanálu FM1
Rozsah nastavení 0: 0 ~ 10 V; 1: 2 ~ 10 V
Minimální jednotka 1
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Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E1.32 Nastavení zesílení FM1
Rozsah nastavení 0.00 ~ 10.00
Minimální jednotka 0.01
Standardní nasta-
vení od výrobce 1.00

● [E1.30] se používá k definování funkce analogových výstupů, jak je popsáno
níže:
[E1.30]=0: Výstupní frekvence. 0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V, vztahuje se k 0 ~ max. frek-
vence [b1.05]
[E1.30]=1: Nastavená frekvence. 0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V, vztahuje se k 0 ~ max.
frekvence [b1.05]
[E1.30]=2: Výstupní proud. 0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V, vztahuje se k 0 ~ 2 x (jmenovi-
tý proud)
[E1.30]=3: Rezervováno
[E1.30]=4: Výstupní napětí. 0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V, vztahuje se k 0 ~ 1.2 x (jmeno-
vité napětí*)
[E1.30]=5: Výstupní výkon. 0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V, vztahuje se k 0 ~ 1.2 x (jmeno-
vitý výkon)
[E1.30]=6: AIV. 0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V, vztahuje se k 0 ~ 10 V
[E1.30]=7: AIC. 0 ~ 10 V / 2 ~ 10 V, vztahuje se k 4 ~ 20 mA

*: Jmenovité napětí měniče frekvence je definováno v parametru
[b0.20].

● [E1.31] se používá pro volbu výstupních signálů 0 ~ 10 V nebo 2 ~ 10 V.
● [E1.32] znamená zesílení aplikované na analogové výstupní napětí.

Například: Když je hodnota zesílení 0,00, je analogové výstupní napětí 0 V. V
případě, že je „režim kanálu FM1“ [E1.31]=1: 2 ~ 10 V a zdrojová hodnota je
0,
– pokud zesílení=1,00, je analogové výstupní napětí 2 V.
– pokud zesílení=5,00, je analogové výstupní napětí 10 V.
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8.8 Skupina E2: Vícerychlostní a jednoduché PLC
E2.00 Doba zrychlení 2
Rozsah nastavení 0,1 ~ 6000,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 5,0 s

E2.01 Doba zpomalení 2
Viz [E2.00] „Doba zrychlení 2“
E2.02 Doba zrychlení 3
Viz [E2.00] „Doba zrychlení 2“
E2.03 Doba zpomalení 3
Viz [E2.00] „Doba zrychlení 2“
E2.04 Doba zrychlení 4
Viz [E2.00] „Doba zrychlení 2“
E2.05 Doba zpomalení 4
Viz [E2.00] „Doba zrychlení 2“
E2.10 Frekvence více rychlostí 1
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.06]
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 Hz

E2.11 Frekvence více rychlostí 2
Viz parametr [E2.10] „Frekvence více rychlostí 1“
E2.12 Frekvence více rychlostí 3
Viz parametr [E2.10] „Frekvence více rychlostí 1“
E2.13 Frekvence více rychlostí 4
Viz parametr [E2.10] „Frekvence více rychlostí 1“
E2.14 Frekvence více rychlostí 5
Viz parametr [E2.10] „Frekvence více rychlostí 1“
E2.15 Frekvence více rychlostí 6
Viz parametr [E2.10] „Frekvence více rychlostí 1“
E2.16 Frekvence více rychlostí 7
Viz parametr [E2.10] „Frekvence více rychlostí 1“

Parametry [E2.10] ~ [E2.16] spolu s [b1.04] se používají pro nastavení frekvencí
ve vícerychlostním řízení a jednoduchém PLC.
● Vícerychlostní řízení

Pomocí svorek vícerychlostního řízení spolu s řídicí svorkou vpřed/vzad (FWD-
CM a REV-CM) a svorkami zrychlení/zpomalení je možné nastavit 8 rychlostí.
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Pro vícerychlostní řízení lze dobu zrychlení/zpomalení a směr otáčení pro kaž-
dý stupeň zkonfigurovat pomocí parametrů [E2.35], [E2.37], [E2.39], [E2.41],
[E2.43], [E2.45], [E2.47] a [E2.49].

1. Pro měnič frekvence je k dispozici pouze 5 externích svorek di-
gitálních vstupů, a proto těchto 5 svorek správně přiřaďte, když
potřebujete svorku doby zrychlení/zpomalení a svorku FWD/
REV.

2. Zdroj nastavení frekvence [b1.00] / [b1.16] musí být před akti-
vací vícerychlostního řízení nastaven na 6.

3. Směr otáčení každého stupně závisí nejen na volbě operace
stupně, ale také na zdroji příkazu RUN, viz další detaily v Obr.
8-4 "Směr otáčení a zrychlení/zpomalení pro vícerychlostní/
jednoduché PLC" na straně 109.

4. Je-li nastavená frekvence příštího stupně nižší než stupeň sou-
časný, proběhne zpomalení na příští stupeň s dobou zpomalení
současného stupně; je-li nastavená frekvence příštího stupně
vyšší než stupeň současný, proběhne zrychlení na příští stupeň
s dobou zrychlení příštího stupně.

● Jednoduché řízení PLC
Jednoduché PLC je automatický režim chodu podle přednastavené doby zry-
chlení/zpomalení, frekvence chodu, doby chodu a směru otáčení. Jeden cy-
klus jednoduchého řízení PLC je znázorněn na obrázku níže.

Obr. 8-39:   Jednoduché řízení PLC

Osm stupňů f0~f7 se nastavuje pomocí parametrů [b1.04],
[E2.10]~[E2.16] a T0~T7 pomocí parametrů [E2.36], [E2.38],
[E2.40], [E2.42], [E2.44], [E2.46], [E2.48] a [E2.50].

E2.30 Režim chodu jednoduchého PLC
Rozsah nastavení 0 ~ 3
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Neaktivní.
Jednoduché řízení PLC je neaktivní.
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● 1: Režim 1.
Jednoduché PLC se zastaví po jednom cyklu. Když je PLC v tomto režimu,
zpomalí měnič frekvence po posledním stupni na 0,00 Hz a pak je generován
signál STOP. Měnič frekvence se zastaví podle konfigurace v režimu zastavení.

● 2: Režim 2.
Jednoduché PLC běží v cyklu a zastaví se při zadání příkazu zastavení. Když je
PLC v tomto režimu, zpomalí měnič frekvence po posledním stupni na 0,00 Hz
a pak se rozběhne od začátku cyklu PLC.

● 3: Režim 3.
Po jednom cyklu pokračuje měnič frekvence v chodu při nastavené frekvenci
posledního stupně.

E2.31 Jednoduché PLC s násobením času
Rozsah nastavení 1 ~ 60
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 1

Skutečná doba chodu každého stupně =[stupeň x doba chodu] * [E2.31].
[Stupeň x doba chodu] má možnou maximální hodnotu 6000,0 s, multiplikátor
času PLC [E2.31] má maximální hodnotu 60 a existuje 8 možných stupňů (0-7),
takže se maximální doba trvání jednoho cyklu PLC vypočítává jako: 8 * 6000,0 s *
60 = 800 hodin.

E2.35 Volba akce stupně 0

Rozsah nastavení
011, 012, 013, 014, 021, 022, 023, 024, 031, 032, 033, 034, 041, 042,
043, 044, 111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 131, 132, 133, 134,
141, 142, 143, 144

Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 011

E2.36 Doba chodu stupně 0
Rozsah nastavení 0,0 ~ 6000,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 20,0 s

E2.37 Volba akce stupně 1
Viz „Volba akce stupně 0“
E2.38 Doba chodu stupně 1
Viz „Doba chodu stupně 0“
E2.39 Volba akce stupně 2
Viz „Volba akce stupně 0“
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E2.40 Doba chodu stupně 2
Doba chodu stupně 0
E2.41 Volba akce stupně 3
Viz „Volba akce stupně 0“
E2.42 Doba chodu stupně 3
Doba chodu stupně 0
E2.43 Volba akce stupně 4
Viz „Volba akce stupně 0“
E2.44 Doba chodu stupně 4
Doba chodu stupně 0
E2.45 Volba akce stupně 5
Viz „Volba akce stupně 0“
E2.46 Doba chodu stupně 5
Doba chodu stupně 0
E2.47 Volba akce stupně 6
Viz „Volba akce stupně 0“
E2.48 Doba chodu stupně 6
Doba chodu stupně 0
E2.49 Volba akce stupně 7
Viz „Volba akce stupně 0“
E2.50 Doba chodu stupně 7
Doba chodu stupně 0

Definice volby stupně x akce je popsána níže:
● Displej 2 (úplně vlevo):

– 0: chod vpřed
– 1: chod vzad

● Displej 1:
– 1: Doba zrychlení 1, nastavená funkčním kódem [b1.20]
– 2: Doba zrychlení 2, nastavená funkčním kódem [E2.00]
– 3: Doba zrychlení 3, nastavená funkčním kódem [E2.02]
– 4: Doba zrychlení 4, nastavená funkčním kódem [E2.04]

● Displej 0 (úplně vpravo):
– 1: Doba zpomalení 1, nastavená funkčním kódem [b1.21]
– 2: Doba zpomalení 2, nastavená funkčním kódem [E2.01]
– 3: Doba zpomalení 3, nastavená funkčním kódem [E2.03]
– 4: Doba zpomalení 4, nastavená funkčním kódem [E2.05]
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1. Pokud je doba chodu stupně nastavena na 0, jednoduché PLC
tento stupeň přeskočí.

2. Regulační režim PID má ve srovnání s jednoduchým řízením
PLC vyšší prioritu. To znamená, že když je regulační režim PID
aktivní, je jednoduché řízení PLC interně deaktivováno. Předpo-
kladem chodu jednoduchého PLC je tedy deaktivace regulace
PID.

3. PLC lze pozastavit, resp. zakázat pomocí externích svorek a do-
končení cyklu, resp. fáze PLC může být signalizováno digitálním
výstupem. Další detaily najdete u parametrů [E0.01]~[E0.05] a
[E1.00]~[E1.02].

Pokud je zdroj příkazu chodu jiný, liší se zdroj příkazu směru otáčení, jak je po-
psáno v následující tabulce:

Zdroj frek-
vence Zdroj příkazu RUN Směr otáčení Čas zrychlení/

zpomalení

Několik ry-
chlostí

Pomocí ovládacího pan-
elu

Funkční kódy:
[E2.35], [E2.37], [E2.39], [E2.41],
[E2.43], [E2.45], [E2.47], [E2.49] Funkční kódy:

[E2.35], [E2.37],
[E2.39], [E2.41],
[E2.43], [E2.45],
[E2.47], [E2.49]

Pomocí externích svorek Externí svorky, tzn. dvouvodičový/třívodi-
čový řídicí režim

Pomocí komunikace Nastavení pomocí komunikace

Jednodu-
ché PLC

Pomocí ovládacího pan-
elu Funkční kódy:

[E2.35], [E2.37], [E2.39], [E2.41],
[E2.43], [E2.45], [E2.47], [E2.49]

Pomocí externích svorek
Pomocí komunikace

Obr. 8-4:   Směr otáčení a zrychlení/zpomalení pro vícerychlostní/jednoduché PLC
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8.9 Skupina E3: PID regulace
PID regulace je běžný přístup používaný v řízení procesů, jako jsou regulace prů-
toku, regulace tlaku, regulace teploty a jiné regulace procesů. Proporcionální, in-
tegrační a derivační operace jsou založeny na rozdílech mezi referenčními hod-
notami a jejich zpětnou vazbou, slouží k nastavení výstupní frekvence měniče
frekvence, tvoří systém negativní zpětné vazby a udržují regulované hodnoty sta-
bilně na referenčních úrovních.
Základní princip regulace je znázorněn na následujícím obrázku:

Obr. 8-40:   Princip PID regulace

E3.00 Referenční kanál PID
Rozsah nastavení 0 ~ 7
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Žádná PID regulace
● 1: Potenciometr na panelu
● 2: Digitální nastavení na panelu
● 3: Analogové vstupní napětí AIV

Když je jako referenční kanál zvoleno analogové vstupní napětí AIV, závisí od-
povídající referenční frekvence na nastavení parametrů [E0.10] a [E0.20] ~
[E0.28].

● 4 : Analogový vstupní proud AIC
Když je jako referenční kanál zvolen analogový vstupní proud AIC, závisí odpo-
vídající referenční frekvence na nastavení parametrů [E0.12] a [E0.20] ~
[E0.28].

● 5: Komunikace
● 6: Analogově-digitální nastavení [E3.03]
● 7: Digitální nastavení otáček [E3.04]
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E3.01 Zpětnovazební kanál PID
Rozsah nastavení 0 ~ 1
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Analogový vstupní proud
● 1: Analogové vstupní napětí
Oba mají povahu frekvence, odpovídající referenční frekvence se vztahuje k
[E0.10]~[E0.28].

E3.03 Analogově-digitální nastavení
Rozsah nastavení 0,00 ~ 10,00 V
Minimální jednotka 0,01 V
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 V

E3.04 Digitální nastavení otáček
Rozsah nastavení 0 ~ 30 000 ot./min
Minimální jednotka 1 ot./min
Standardní nasta-
vení od výrobce 0 ot./min

E3.10 P: Proporcionální zesílení
Rozsah nastavení 0.000 ~ 10.000
Minimální jednotka 0.001
Standardní nasta-
vení od výrobce 1.500

E3.11 Ti: Integrační časová konstanta
Rozsah nastavení 0,00 ~ 100,00 s (0,00 znamená žádnou integraci)
Minimální jednotka 0,01 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 s

E3.12 Td: Derivační časová konstanta
Rozsah nastavení 0,00 ~ 100,00 s (0,00 znamená žádnou integraci)
Minimální jednotka 0,01 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,00 s

E3.13 T: Vzorková perioda
Rozsah nastavení 0,01 ~ 100,00 s
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Minimální jednotka 0,01 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,50 s

● P: Proporcionální zesílení
– Rozhoduje o zesílení odchylky.
– Větší P znamená větší měřítko a rychlejší odezvu, ale příliš velké P vede k

oscilacím.
– P nemůže odchylky úplně eliminovat.

● Ti: Integrační časová konstanta
– Používá se k eliminaci odchylek.

Menší Ti znamená rychlejší odezvu měniče frekvence na změny odchylky,
ale příliš malé Ti vede k oscilacím.

– Speciální případ: Pokud je Ti=0, je složka I deaktivovaná.
Je-li složka I během PID regulace deaktivována, zastaví se integrace, ale vý-
stup zůstává na své aktuální hodnotě (není vynulován); po opětovné aktiva-
ci složky I během PID regulace pokračuje složka I v práci.

● Td: Derivační časová konstanta
– Používá se pro rychlou odezvu na změny odchylky mezi referencí a zpětnou

vazbou v systému.
Větší Td znamená rychlejší odezvu, ale příliš velké Td vede k oscilacím.

– Speciální případ: Pokud je Td=0, je složka D deaktivovaná.
Je-li složka D během PID regulace deaktivována, zastaví se derivační čin-
nost a okamžitá hodnota je vynulována.

● T: Vzorková perioda
Vzorková perioda je časový interval vzorkování PID regulace. Tato hodnota se
musí shodovat se zvolenou časovou konstantou Ti nebo Td. Normálně musí
být perioda vzorkování menší než 1/5 časové konstanty.

E3.14 Šířka odchylky
Rozsah nastavení 0,0 % ~ 20,0 % (referenční hodnota uzavřené smyčky)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 2.0 %

Používá se k nastavení limitu odchylky mezi referenčními a zpětnovazebními sig-
nály pro zastavení interní PID regulace a zachování stability výstupu za předpo-
kladu, že je odchylka zpětné vazby PID v rozsahu [E3.14].
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E3.15 Režim PID regulace
Rozsah nastavení 0 ~ 1
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Když výstupní hodnota regulace v uzavřené smyčce dosáhne horního ([b1.06])
nebo dolního ([b1.07]) limitu frekvence, má integrační režim dvě možnosti akce:
● 0: Zastavení integrační regulace

Integrační hodnota zůstane beze změny. Jestliže se změní trend referenčních
a zpětnovazebních hodnot, následuje integrační hodnota okamžitě změnu v
trendu. Pokud výstup dosáhne svého limitu frekvence, integrace se zastaví.

● 1: Pokračování integrační regulace
Integrační hodnota reaguje na změny mezi referenčními a zpětnovazebními
hodnotami. Pokud výstup dosáhne svého maximálního limitu frekvence, po-
kračuje integrátor do svého možného numerického limitu integrace, ne do ma-
ximálního limitu frekvence.
Jestliže se změní trend referenčních a zpětnovazebních hodnot, je zapotřebí
více času pro eliminaci dopadu souvislé integrační regulace předtím, než mů-
že integrační hodnota následovat změnu v trendu.
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8.10 Skupina E4: Chyby a ochrana
E4.01 Nastavení ochrany proti přepětí
Rozsah nastavení 0 ~ 2
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● 0: Oboje deaktivováno
● 1: Ochrana proti zastavení aktivována, brzdění deaktivováno
● 2: Ochrana proti zastavení deaktivována, brzdění aktivováno
Je-li [E4.01]=0/1, brzdový střídač nepracuje, ani když je dosažen jeho spínací
bod.
Když je [E4.01]=2, aktivuje se brzdový střídač s nastaveným brzdovým poměrem
při dosažení spínacího bodu bez ohledu na to, jestli je měnič frekvence v režimu
zastavení nebo v režimu chodu.
O způsobu spínání rozhodují dva faktory: Maximální pracovní cyklus (pracovní
poměr) a hysterezní napětí.

Maximální pracovní cyklus

Doba sepnutí brzdového střídače je omezena parametrem [S3.21]. Pokud je
hodnota nastavena příliš nízko, mohou se během brzdění vyskytnout chyby
přepětí.
● Čas t2=1 / 100 Hz = 10 ms
● Čas t1=t2 x [S3.21] / 100 %

Je-li spínání brzdového střídače řízeno maximálním pracovním cyklem, vypadá
průběh spínání takto:

Obr. 8-41:   Průběh spínání s maximálním pracovním cyklem
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Hysterezní napětí

Hysterezní napětí brzdění je fixováno takto:

Model Hysterezní napětí [V]
1P 200 V 10
3P 400 V 15

Je-li brzdový střídač řízen hysterezním napětím, vypadá průběh spínání takto:

Obr. 8-42:   Průběh spínání s hysterezním napětím

Když je pracovní cyklus nastaven na 100 %, probíhá spínání jen podle hystereze.
To znamená, že nedochází k žádnému spínání po 10 ms (100 Hz).

E4.02 Úroveň ochrany proti zastavovacímu přepětí

Rozsah nastavení
Třída 200 V: 300 ~ 390 V
Třída 400 V: 600 ~ 885 V

Minimální jednotka 1 V

Standardní nasta-
vení od výrobce

Třída 200 V: 390 V
Třída 400 V: 885 V

S ochranou proti zastavovacímu přepětí detekuje měnič frekvence během zpo-
malení napětí stejnosměrného meziobvodu a porovnává ho s „úrovní ochrany
proti zastavovacímu přepětí“ [E4.02].
● Když napětí stejnosměrného meziobvodu překročí úroveň ochrany proti zasta-

vovacímu přepětí, přestane výstupní frekvence klesat.
● Jakmile je napětí stejnosměrného meziobvodu nižší než úroveň ochrany proti

zastavovacímu přepětí, obnoví měnič frekvence zpomalování.
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Obr. 8-43:   Úroveň ochrany proti zastavovacímu přepětí během zpomalení

Příliš nízké nastavení tohoto parametru nemusí zajistit úspěšné zpo-
malení motoru.

E4.03 Úroveň ochrany proti zastavovacímu nadproudu
Rozsah nastavení 20,0 % ~ 250,0 % (jmenovitý výstupní proud měniče frekvence)
Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 200.0 %

Používá se k zabránění zastavení motoru v důsledku silného zatížení nebo příliš
krátké doby zrychlení. Tato funkce je vždy k dispozici během zrychlování a při
konstantní rychlosti.

Během zrychlení

● Je-li výstupní proud měniče frekvence během zrychlení větší než úroveň
ochrany proti zastavovacímu nadproudu [E4.03], zastaví se zvyšování výstupní
frekvence.

● Když je proud nižší než [E4.03], zrychlení se obnoví.
Tato funkce vede k delší době akcelerace, než je nastaveno.
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Obr. 8-44:   Úroveň ochrany proti zastavovacímu nadproudu během zrychlení

Při konstantní rychlosti

● Když výstupní proud překročí úroveň ochrany proti zastavení nastavenou v
[E4.03], začne měnič frekvence zpomalovat s definovanou dobou zpomalení.

● Pokud výstupní proud klesne pod hodnotu [E4.03], zrychluje měnič frekvence
na nastavenou frekvenci se stanovenou dobou zrychlení.

Obr. 8-45:   Úroveň ochrany proti zastavovacímu nadproudu při konstantní rychlosti

E4.04 Pokles frekvence při nízké rychlosti
Rozsah nastavení 0,10 ~ 300,00 Hz
Minimální jednotka 0,01 Hz
Standardní nasta-
vení od výrobce 25,00 Hz

E4.05 Zatížení při nulové rychlosti
Rozsah nastavení 25.0 % ~ 100.0 %
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Minimální jednotka 0.1 %
Standardní nasta-
vení od výrobce 25.0 %

● „Pokles frekvence při nízké rychlosti“ znamená, že když je frekvence vyšší než
[E4.04], je povoleným stálým proudem jmenovitý proud [S2.04]. Je-li frekven-
ce nižší než [E4.04], povolený stálý proud se lineárně sníží na zatížení při nu-
lové rychlosti [S2.23] v klidovém stavu.

● „Zatížení při nulové rychlosti“ znamená povolený stálý proud (procentuální
část jmenovitého proudu) v klidovém stavu.

Při nízké rychlosti se u většiny motorů může zhoršit chlazení, a proto se snižuje
také povolený stálý proud. V takovém případě se zkrátí přípustná doba pro přetí-
žení. Pro motor s externím chlazením je zatížení při nulové rychlosti [E4.05] na-
staveno na 100 % a pokles při nízké rychlosti je vypnutý.
Příklad:

Obr. 8-46:   Pokles frekvence při nízké rychlosti a zatížení při nulové rychlosti

Kde:
● Pokles frekvence při nízké rychlosti [E4.04]=30 Hz
● Zatížení při nulové rychlosti [E4.05]=25 %
● Tepelná časová konstanta [S2.23]=280 s

E4.06 Ochrana proti výpadku fází
Rozsah nastavení 0~3
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 3

● 0: Ochrana proti výpadku vstupní i výstupní fáze aktivní
● 1: Pouze ochrana proti výpadku vstupní fáze aktivní
● 2: Pouze ochrana proti výpadku výstupní fáze aktivní
● 3: Ochrana proti výpadku vstupní i výstupní fáze neaktivní

Bosch Rexroth AG
Nastavení parametrů

 EFC 3600

118/235 DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P



Když je aktivována ochrana proti výpadku vstupní fáze a dojde k výpadku vstupní
fáze, zobrazí se na panelu hlášení „IPH.L“. Když je aktivována ochrana proti vý-
padku výstupní fáze a dojde k výpadku výstupní fáze, zobrazí se na panelu hláše-
ní „OPH.L“.

● Výpadek vstupní fáze může být vyvolán také nevyvážeností síťové-
ho napětí nebo poruchou hlavních kondenzátorů. Ochrana není
schopná detekovat výpadek vstupní fáze za následujících okolnos-
tí:
– Není přítomen příkaz „RUN“
– Výstupní proud je nižší než cca 30 % jmenovitého proudu měni-

če frekvence
– Během zpomalení motoru

● V následujících případech existuje pásmo necitlivosti pro detekci
výpadku výstupní fáze:
– Výstupní frekvence je nižší než 1 Hz
– Během stejnosměrného brzdění
– Během restartování detekce rychlosti
– Během automatického ladění parametrů motoru
– Nesprávné nastavení [S2.04] „jmenovitého proudu motoru“

E4.15 Počet pokusů o reset chyby
Rozsah nastavení 0 ~ 3
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E4.16 Interval mezi pokusy o reset
Rozsah nastavení 2 ~ 60 s
Minimální jednotka 1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 10 s

Automatická funkce resetování chyb se používá k zajištění nepřetržitého chodu
bez lidských zásahů v případě příležitostných chyb, jako je nadproud a přepětí
při spuštění a v režimu chodu. Tuto funkci lze aktivovat nastavením [E4.15] na
nenulovou hodnotu.
Když dojde k chybě, měnič frekvence zastaví výstup a současně se zobrazí souvi-
sející chybový kód. Systém zůstane v režimu naprázdno po dobu prodlevy
[E4.16]. Potom je chyba automaticky resetována a je generován příkaz chodu
pro restartování měniče frekvence. Tato sekvence je provedena [E4.15]-krát v
řadě. Pokud chyba stále existuje, zůstane měnič frekvence v režimu naprázdno a
přestane provádět pokusy o automatické restartování. V takovém případě je za-
potřebí ruční reset chyby, aby se obnovil provoz.
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Automatický reset chyby je platný pro následující chyby: OC-1, OC-2, OC-3,
OE-1, OE-2, OE-3, OE-4, OL-1, OL-2, UE-1, E-St, OH a UH.

E4.20 Typ poslední chyby
Rozsah nastavení 0 ~ 51
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E4.21 2. chyba od konce – typ
Rozsah nastavení 0 ~ 51
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

E4.22 3. chyba od konce – typ
Rozsah nastavení 0 ~ 51
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Používá se k zaznamenání posledních tří chyb, které lze zobrazit po resetu. Infor-
mace o typech chyb najdete v Kap. 9.5.1  "Popis chyb a řešení" na straně 127.

E4.30 Výstupní frekvence při poslední chybě
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.05]
E4.31 Nastavená frekvence při poslední chybě
Rozsah nastavení 0,00 ~ [b1.05]
E4.32 Výstupní proud při poslední chybě
Rozsah nastavení 0.0 ~ 1000.0
E4.33 Výstupní napětí při poslední chybě
Rozsah nastavení 0 ~ 1000 V
E4.34 Napětí stejnosměrného meziobvodu při poslední chybě
Rozsah nastavení 0 ~ 1000 V
E4.35 Teplota modulu při poslední chybě

Parametry [E4.30] ~ [E4.35] jsou určené jen ke čtení. Chcete-li vy-
mazat chybové záznamy, použijte parametr [b0.05] „Inicializace pa-
rametrů“.
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8.11 Skupina H0: Komunikace
H0.00 Komunikační protokol
Rozsah nastavení 0
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

● [H0.00]=0: ModBus
Viz Kap. 13  "Komunikační protokoly" na straně 170.

H0.01 Rychlost přenosu
Rozsah nastavení 0 ~ 5
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 3

Používá se k nastavení rychlosti přenosu dat mezi externím počítačem a měni-
čem frekvence. Dostupné rychlosti přenosu jsou:
● 0: 1200 bit/s
● 1: 2400 bit/s
● 2: 4800 bit/s
● 3: 9600 bit/s
● 4: 19200 bit/s
● 5: 38 400 bit/s

H0.02 Formát dat
Rozsah nastavení 0 ~ 3
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 0

Používá se k nastavení formátu dat v protokolech.
● 0: N, 8, 1 (1 start bit, 8 datových bitů, 1 stop bit, bez kontroly parity)
● 1: E, 8, 1 (1 start bit, 8 datových bitů, 1 stop bit, sudá parita)
● 2: O, 8, 1 (1 start bit, 8 datových bitů, 1 stop bit, lichá parita)
● 3: N, 8, 2 (1 start bit, 8 datových bitů, 2 stop bity, bez kontroly parity)

Formát dat měniče frekvence musí být stejný jako formát dat exter-
ního počítače; jinak není možná normální komunikace.
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H0.03 Lokální adresa
Rozsah nastavení 1 ~ 247
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 1

● V komunikaci ModBus je maximální počet měničů frekvence v síti 247 (0 je
adresa vysílání).

H0.08 Doba detekce přerušení komunikace
Rozsah nastavení 0,0 ~ 60,0 s
Minimální jednotka 0,1 s
Standardní nasta-
vení od výrobce 0,0 s

H0.09 Postup při přerušení komunikace
Rozsah nastavení 0 ~ 1
Minimální jednotka 1
Standardní nasta-
vení od výrobce 1

Když je [H0.08]=0,0 s, je detekce přerušení deaktivovaná, jinak je detekce akti-
vovaná.
Pokud interval mezi současnou a příští komunikací překročí dobu stanovenou v
[H0.08], je ohlášena chyba nebo varování komunikace a proběhne další postup
definovaný v [H0.09]:
● 0: Motor po timeoutu komunikace doběhne na volnoběh do zastavení, bez

ohledu na nastavení parametru [b1.40] „Režim zastavení“.
● 1: Motor pokračuje v chodu při nastavené frekvenci. Chybové, resp. výstražné

hlášení viz Kap. 9  "Diagnostika" na straně 123.
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9 Diagnostika

9.1 Diagnostická hlášení při spuštění zařízení
Zobrazené

hlášení Diagnostika

8.8.8.8. Toto hlášení se zobrazuje, jakmile je zapnuto napájení, což detekuje ovládací panel.

P.oFF Toto hlášení se zobrazuje, když něco není v pořádku se spuštěním (napájecí napětí je
příliš slabé nebo je odpor soft startu závadný) a relé se nezapne.

ESS- Toto hlášení se zobrazuje, když je vstupní napětí při spuštění příliš nízké a není stabilní.
OE-4 Toto hlášení se zobrazuje, když je vstupní napětí při spuštění příliš vysoké.

FFE-
Toto hlášení se zobrazuje, když po úspěšném spuštění nastane problém s nekonzistencí
firmwaru. Možné příčiny a řešení najdete v Kap. 9.5  "Diagnostika při chybách" na stra-
ně 127.

„Parametr
monitorová-
ní“

Parametry monitorování se zobrazují na panelu po úspěšném spuštění na základě para-
metrů [b0.30] a [b0.31].

9.2 Diagnostika fungování parametrů

9.2.1 Skupiny parametrů
EFC 3600 disponuje 5 skupinami parametrů, mezi něž patří: skupina b „Základní
parametry“, skupina S „Standardní parametry“, skupina E „Rozšířené parame-
try“, skupina H0 „Parametry komunikace“ a skupina d0 „Parametry monitorová-
ní“.
K různým skupinám lze získat přístup v závislosti na různých nastaveních v
[b0.02], jak je popsáno níže:

Nastavení b0.02 Lze získat přístup ke skupinám parametrů
0 b
1 b, S
2 b, S, E
3 b, S, E, H
4 b, parametry režimu spuštění

Níže je popsána diagnostika každé skupiny parametrů:
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Skupina parametrů
Zobrazená
úroveň 1

Zobrazená
úroveň 2

Popis

Skupna b (b0 a b1)
-b0- b0.00~b0.40

Každá skupina má různá
submenu. Detaily ke
každému parametru na-
jdete v Kap. 8  "Nastave-
ní parametrů" na straně
46.

-b1- b1.00~b1.45

Skupina S (S0, S2 a S3)
-S0- S0.00~S0.33
-S2- S2.00~S2.23
-S3- S3.00~S3.35

Skupina E
(E0, E1, E2, E3 a E4)

-E0- E0.00~E0.28
-E1- E1.00~E1.32
-E2- E2.00~E2.50
-E3- E3.00~E3.15
-E4- E4.01~E4.35

Skupina H0 H0 H0.00~H0.09
Skupina d0 d0 d0.00~d0.20

Při stisknutí klávesy RUN zobrazí měnič frekvence parametry monito-
rování podle [b0.30] „Zobrazení monitorování chodu“.

9.2.2 Zálohování parametrů
Pro EFC 3600 lze nastavení všech uživatelských parametrů uložit jako zálohu do
ovládacího panelu a načítat je z něho.

Zobrazené hlášení Diagnostika
"-""--""---""----" Během zálohování…
[b0.20] Zálohování hotovo
EEPr Zálohování se nepodařilo

9.2.3 Heslo
EFC 3600 nabízí možnost chránit hodnoty parametrů proti náhodné nebo nepo-
volané změně pomocí hesla.
● Je-li uživatelské heslo [b0.00]=0, je ochrana uživatelským heslem neaktivní a

všechny uživatelské parametry lze číst a měnit.
● Pokud je uživatelské heslo [b0.00]≠0, je ochrana uživatelským heslem aktivní

a všechny uživatelské parametry jsou pouze pro čtení.
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9.3 Diagnostika pro vypnutí, resp. výpadek napájení

9.3.1 V zastaveném stavu

Zobrazené hlášení
P.oFF

Pokud napětí stejnosměrného meziobvodu klesne v následujících dvou situacích
pod určitou hodnotu, zobrazí se výše uvedené hlášení:

1. Normální vypnutí: vede k tomu, že napětí stejnosměrného meziobvodu kles-
ne pod prahovou hodnotu podpětí a objeví se toto hlášení.

2. Náhlý výpadek napájení: vede k tomu, že napětí stejnosměrného meziobvo-
du nejprve klesne pod prahovou hodnotu podpětí a objeví se toto hlášení,
ale pak se regeneruje předtím, než napětí CPU klesne na vypínací úroveň,
znovu se aktivuje soft restart a toto hlášení je automaticky resetováno.

9.3.2 V režimu chodu

Zobrazené hlášení
UE-1

Pokud napětí stejnosměrného meziobvodu klesne v následujících dvou situacích
pod určitou hodnotu, zobrazí se výše uvedené hlášení:

1. Normální vypnutí: vede k tomu, že napětí stejnosměrného meziobvodu kles-
ne pod prahovou hodnotu podpětí a objeví se toto hlášení.

2. Náhlý výpadek napájení: vede k tomu, že napětí stejnosměrného meziobvo-
du nejprve klesne pod prahovou hodnotu podpětí a objeví se toto hlášení,
ale pak se regeneruje předtím, než napětí CPU klesne na vypínací úroveň,
znovu se aktivuje soft restart a toto hlášení je automaticky resetováno.
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9.4 Diagnostika při výstrahách
EFC 3600 má celkem 4 typy výstražných hlášení, jak je uvedeno v následující ta-
bulce:

Zobrazené
hlášení

Diagnostika

PrSE Jestliže existuje jakýkoli spor v nastavení parametrů, je nastavená hodnota neplatná
a zobrazí se toto hlášení. Po 1,5 s se zobrazí předchozí data.

S.Err Toto hlášení se zobrazuje, pokud se uživatel pokusí změnit parametr, který je read-
only nebo chráněný heslem, v režimu RUN. Po 1,5 s se zobrazí předchozí data.

P.oFF Jak je popsáno výše, toto hlášení se zobrazí, pouze když dojde k vypnutí, resp. vý-
padku napájení v režimu STOP.

C-dr
Toto hlášení se zobrazuje, pokud timeout přerušení komunikace překročí hodnotu
definovanou v [H0.08], když je parametr [H0.09] „Postup při přerušení komunika-
ce“ nastavený na „1: pokračovat v chodu“.

Všechna varování nezpůsobují automatické vypnutí.
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9.5 Diagnostika při chybách

9.5.1 Popis chyb a řešení
Když EFC 3600 detekuje stav nebo situaci, která ovlivňuje správný provoz nebo
mu brání, je generováno chybové hlášení, jak je popsáno níže:

Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

OC-1

Na
dp

ro
ud

 p
ři 

ko
ns

ta
nt

ní
ry

ch
lo

st
i

Náhlá změna v režimu chodu Omezte výskyt a rozsah náhlých změn.
Nízké síťové napětí Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.
Výkon motoru a výkon měniče frek-
vence se neshodují

Výkon motoru se musí shodovat s výko-
nem měniče frekvence.

Příliš velká setrvačnost nebo zatí-
žení

Zkontrolujte výkon motoru, výkon měni-
če a zátěž.

Kabel motoru je příliš dlouhý.
● Snižte nosnou frekvenci.
● Použijte větší měnič frekvence.

Nadměrná kompenzace krouticího
momentu

● Zkontrolujte velikost zesílení napětí.
● Snižte velikost zesílení napětí, dokud

neklesne proud.

OC-2

Na
dp

ro
ud

 b
ěh

em
 zr

yc
hl

en
í

Doba zrychlení je příliš krátká Prodlužte dobu zrychlení.
Příliš velká spouštěcí frekvence Snižte spouštěcí frekvenci.
Příliš velká setrvačnost rotace zá-
těže, příliš velká rázová zátěž

Prodlužte dobu zrychlení, omezte náhlé
změny zatížení.

Příkaz chodu aplikován, když mo-
tor dobíhá

Restartujte po zastavení motoru nebo
spusťte s rychlostí sledování
([b1.30]=2).

Nesprávné nastavení V/F křivky Upravte V/F křivku.
Výkon motoru a výkon měniče frek-
vence se neshodují

Výkon motoru se musí shodovat s výko-
nem měniče frekvence.

Nadměrná kompenzace krouticího
momentu

● Zkontrolujte velikost zesílení napětí.
● Snižte velikost zesílení napětí, dokud

neklesne proud.
Nesprávné nastavení parametrů
motoru Nastavte správně parametry motoru.
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

OC-3

Na
dp

ro
ud

 b
ěh

em
zp

om
ale

ní
Doba zpomalení je příliš krátká Prodlužte dobu zpomalení.
Příliš velká setrvačnost rotace zá-
těže Použijte vhodný brzdný odpor.

Výkon motoru a výkon měniče frek-
vence se neshodují

Výkon motoru se musí shodovat s výko-
nem měniče frekvence.

Přebuzení Snižte [b1.45].
Nesprávné nastavení parametrů
motoru Nastavte správně parametry motoru.

OE-1

Př
ep
ět

í p
ři

ko
ns

ta
nt

ní
 ry

ch
lo

st
i Rázové napětí z napájecího zdroje Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.

Zkrat motoru k zemi způsobuje
nadměrné nabití kondenzátorů
stejnosměrného meziobvodu

Zkontrolujte zapojení motoru.

Příliš velká setrvačnost rotace zá-
těže Použijte vhodný brzdný odpor.

Rušivý šum Zkontrolujte zapojení řídicího obvodu,
hlavního obvodu a uzemnění.

OE-2

Př
ep
ět

í b
ěh

em
zr

yc
hl

en
í

Rázové napětí z napájecího zdroje Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.
Zkrat motoru k zemi způsobuje
nadměrné nabití kondenzátorů
stejnosměrného meziobvodu

Zkontrolujte zapojení motoru.

Přímé spuštění během chodu mo-
toru

Restartujte po zastavení motoru nebo
spusťte s rychlostí sledování ([b1.30])

Příliš krátká doba zrychlení
Prodlužte dobu zrychlení ([b1.20]) ne-
bo použijte křivku S
([b1.22]~[b1.24]).
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

OE-3

Př
ep
ět

í b
ěh

em
 zp

om
ale

ní

Rázové napětí z napájecího zdroje Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.
Zkrat motoru k zemi způsobuje
nadměrné nabití kondenzátorů
stejnosměrného meziobvodu

Zkontrolujte zapojení motoru.

Příliš velká setrvačnost rotace zá-
těže Použijte vhodný brzdný odpor.

Příliš krátká doba zpomalení

● Prodlužte dobu zpomalení
([b1.21]).

● Použijte brzdný odpor nebo dyna-
mickou brzdnou odporovou jednot-
ku.

● Aktivujte ochranu proti zastavovací-
mu přepětí během zpomalení
([E4.01]=1).

Nesprávné zapojení brzdného od-
poru Zkontrolujte zapojení podle návodu.

Brzdový střídač je poškozený. Vyměňte měnič frekvence.

OL-1

Př
et

íže
ní

 m
ěn

iče

Dlouhá doba přetížení Zkraťte dobu přetížení, snižte zátěž.

Příliš velká proporce V/F křivky Upravte nastavení V/F proporce a zvy-
šte krouticí moment.

Výkon motoru a výkon měniče frek-
vence se neshodují

Výkon motoru se musí shodovat s výko-
nem měniče frekvence.

K přetížení dochází při nižší ry-
chlosti

● Snižte zátěž při nižší rychlosti.
● Snižte nosnou frekvenci ([b0.21]).
● Zvyšte kapacitu měniče frekvence.

Příliš velké zatížení, příliš krátká
doba zrychlení/zpomalení nebo cy-
klu

● Upravte zátěž, dobu zrychlení/
zpomalení nebo cyklu.

● Zvyšte kapacitu měniče frekvence.
Nízké síťové napětí Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.
Nadměrné nastavení zesílení krou-
ticího momentu Snižte hodnotu [S0.21].
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

OL-2

Př
et

íže
ní

 m
ot

or
u

Motor zablokovaný Zabraňte zablokování motoru.

Normální motor běží dlouhou dobu
s velkou zátěží při nízké rychlosti

● Zvyšte výstupní frekvenci měniče
frekvence ([b1.04] nebo potencio-
metr).

● Snižte zátěž.
● Použijte motor s proměnlivou frek-

vencí nebo nastavte zatížení při nulo-
vé rychlosti ([E4.05]) na vyšší hod-
notu.

● Nastavte správnou tepelnou časovou
konstantu motoru ([S2.23])

Nízké síťové napětí Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.

Příliš velká proporce V/F křivky Upravte V/F proporci a zvyšte krouticí
moment.

Příliš velká náhlá změna zátěže Zkontrolujte zátěž.
Nesprávný vstup jmenovitého pro-
udu motoru

Nastavte správný jmenovitý proud mo-
toru na [S2.04].

Několik motorů běží se stejným
měničem frekvence.

K měniči frekvence nepřipojujte více
než jeden motor.

Přebuzení Snižte [b1.45].

EEP-

Fl
as

h –
 čt

en
í/

zá
pi

s –
 ch

yb
a

Flash disk ve špatném stavu Zkuste zálohovat data z ovládacího pan-
elu a pak vyměňte měnič frekvence.

SPI-

Ko
m

un
ika

ce
 S

PI
pr

ob
lém

Problém EMC na hlavní desce
Zkontrolujte zapojení řídicího obvodu,
hlavního obvodu a uzemnění a najděte
zdroj rušení.

Interní chyba na I/O desce Odstraňte problém EMC, a pokud nasta-
ne znovu, vyměňte měnič frekvence.

E-St

Ex
te

rn
í c

hy
ba

Externí chyba způsobená vstupní-
mi signály z externích svorek

Zkontrolujte stav externích svorek a zji-
stěte příčinu chyby.

Nesprávné zapojení, resp. nasta-
vení multifunkčních externích svo-
rek

Zajistěte, aby byly správné externí sig-
nály správně připojeny ke správným
multifunkčním externím svorkám, které
jsou přiřazeny k externímu chybovému
vstupu ([E0.01]~[E0.05]=19,20).

RS-

Ex
te

rn
í

ko
m

un
ika

ce
ch

yb
a Problém s připojením zařízení Zkontrolujte komunikační zapojení

zařízení.
Nesprávné nastavení rychlosti
přenosu Nastavte správnou rychlost přenosu.
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

CF

Ch
yb

a o
bv

od
u

(z
 d

et
ek

ce
 p

ro
ud

u)
Odchylka je mimo rozsah kvůli
EMC nebo závadě detekce proudu

● Odstraňte problém EMC.
Jestliže se chyba vyskytne znovu, vy-
měňte měnič frekvence.

OT

Na
dm

ěr
ná

 te
pl

ot
a

m
ot

or
u

Přehřátí motoru
● Zajistěte lepší chlazení.
● Zkontrolujte zatížení.

Teplotní čidlo závadné Vyměňte motor.

Nesprávná úroveň ochrany
Jiný motor s jinou maximální teplotou,
zkonfigurujte externí dělicí obvod a zvol-
te úroveň ochrany [S2.22].

CPUd

Hl
av

ní
 d

es
ka

Ch
yb

a C
PU Jednotka CPU je rušená externím

šumem a chodem programu na ne-
platnou adresu

Zkontrolujte zapojení řídicího obvodu,
hlavního obvodu a uzemnění a najděte
zdroj rušení.

SC

Zk
ra

t Interní chyba IGBT Vyměňte měnič frekvence.
Externí zkrat motoru fáze-fáze Zkontrolujte motor.
Zemní zkrat Odstraňte zkrat a zkontrolujte motor.

IPHL

Vý
pa

de
k v

st
up

ní
 fá

ze
 (p

ro
 tř

ífá
zo

vý
m
ěn

ič 
fre

kv
en

ce
)

Abnormální, opominuté nebo
přerušené připojení elektrického
napájení měniče frekvence

Postupujte podle pracovních pokynů,
zkontrolujte připojení elektrického na-
pájení a opravte opomenuté nebo
přerušené připojení.

Spálená pojistka Zkontrolujte pojistku.
Nerovnováha v třech fázích vstup-
ního elektrického napájení

Zkontrolujte, jestli nevyvážená situace
překračuje požadavky.

Porucha kondenzátoru hlavního
obvodu Vyměňte měnič frekvence.

OPHL

Vý
st

up
vý

pa
de

k f
áz

e Abnormální, opomenuté nebo
přerušené připojení výstupů měni-
če frekvence

Zkontrolujte připojení výstupů měniče
frekvence, opravte opomenuté nebo
přerušené připojení.

Nerovnováha v třech fázích výstu-
pů Zkontrolujte motor.
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

OH

Na
dm

ěr
ná

 te
pl

ot
a m

ěn
iče

 fr
ek

ve
nc

e

Teplota měniče frekvence (tepelné
jímky) je vyšší než max. přípustná
teplota 85 °C.

● Snižte okolní teplotu, zlepšete venti-
laci a rozptyl tepla, odstraňte pra-
chové nánosy ze vzduchových potru-
bí, zkontrolujte ventilátor a jeho
přípojku elektrického napájení (po-
kud existuje).

● Snižte zatížení, je-li příliš vysoké.
● Snižte nosnou frekvenci [b0.21].

Chyba obvodu detekce teploty Vyměňte měnič frekvence.

CPUC

Ch
yb

a I
/O

 d
es

ky

Kritická chyba CPU na I/O desce

● Zkontrolujte zapojení řídicího obvo-
du, hlavního obvodu a uzemnění a
najděte zdroj rušení.

● Jestliže se to stane znovu, vyměňte
měnič frekvence.

CPUE

Od
st

ra
ni

te
ln

ý
pa

ne
l, c

hy
ba

Kritická chyba CPU na ovládacím
panelu

● Zkontrolujte zapojení řídicího obvo-
du, hlavního obvodu a uzemnění a
najděte zdroj rušení.

● Jestliže se to stane znovu, vyměňte
měnič frekvence.

CE3-

Pr
ob

lém
 S

PI
 m

ez
i o

ds
tra

ni
te

ln
ým

pa
ne

lem
 a 

I/O
 d

es
ko

u

Problém s ovládacím panelem

● Zkontrolujte zapojení řídicího obvo-
du, hlavního obvodu a uzemnění a
najděte zdroj rušení.

● Jestliže se to stane znovu, vyměňte
ovládací panel nebo měnič frekven-
ce.

CE4-

In
te

rn
í p

ro
bl

ém
 na

ov
lád

ac
ím

 p
an

elu

Problém s ovládacím panelem

● Zkontrolujte zapojení řídicího obvo-
du, hlavního obvodu a uzemnění a
najděte zdroj rušení.

● Jestliže se to stane znovu, vyměňte
ovládací panel nebo měnič frekven-
ce.
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

FFE-
Fi

rm
wa

re
 se

ne
sh

od
uj

e Ovládací panel může být připojený
k měniči frekvence se starším,
resp. novějším firmwarem

Kontaktujte technický servis.

I/O deska může být přenesena do
jiného zařízení Kontaktujte technický servis.

PSr-

Pr
ob

lém
 s 

ele
kt

ric
ký

m
 na

pá
je

ní
m

 na
 hl

av
ní

 d
es

ce Situace přetížení 10 V na I/O desce Odstraňte situaci přetížení.
Problémy EMC na zákaznickém I/O
rozhraní

Eliminujte rušení okolního prostředí ne-
bo EMI

Interní problém

● Zkontrolujte zapojení řídicího obvo-
du, hlavního obvodu a uzemnění a
najděte zdroj rušení.

● Vyměňte měnič frekvence.

EEPr

Ch
yb

a E
EP

RO
M

 na
ov

lád
ac

ím
 p

an
elu

Výpadek napájení během zápisu/
čtení Inicializace parametrů

Pokud dojde k chybě při normál-
ním napájení, ukazuje to na pro-
blém s ovládacím panelem

Vyměňte ovládací panel.

Verze firmwaru panelu se neshodu-
je s hlavní deskou Kontaktujte technický servis.

ESS-

Ch
yb

a s
of

t s
ta

rtu

Hodnota odporu soft startu se
změnila kvůli nadměrné teplotě Vyměňte měnič frekvence.

Síťový vstup je nestabilní Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.
Síťový vstup je slabý Zvyšte kapacitu napájení.
Výpadek vstupní fáze během spu-
štění (3 fáze) Opravte výpadek vstupní fáze.

Porucha kondenzátoru hlavního
obvodu Vyměňte měnič frekvence.

CE5-

In
te

rn
í p

ro
bl

ém
 na

hl
av

ní
 d

es
ce

Problém s CPU na hlavní desce
● Zkontrolujte zapojení.
● Pokud chyba nastane znovu, kontak-

tujte technický servis.
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

UE-1

Po
dp
ět

í b
ěh

em
 ch

od
u Výpadek napájení během chodu Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.

Porucha kondenzátoru hlavního
obvodu Vyměňte měnič frekvence.

UH

M
ěn

ič 
fre

kv
en

ce
 –

 ne
do

st
at

eč
ná

te
pl

ot
a

Okolní teplota je nižší než -15 °C

● Zkontrolujte okolní teplotu měniče
frekvence.

● Zajistěte přiměřenou okolní teplotu,
kterou měnič frekvence vyžaduje.

Závada teplotního čidla Vyměňte měnič frekvence.

FHE-

Zá
va

da
 p

ar
am

et
rů

 vý
ro

bc
e

ne
bo

 ne
sh

od
a

s h
ar

dw
ar

em

Poškození parametrů Kontaktujte technický servis.

CE7-

Na
pá

je
ní

 1
5 

V
ch

yb
a p

řív
od

u Chyba interního obvodu Kontaktujte technický servis.

Problém EMC Eliminujte rušení okolního prostředí ne-
bo EMI

dir1

Ro
ta

ce
sm

ěr
ch

yb
a 1 Parametr [b1.10], ovládání směru

= 1, jen vpřed. Příkaz směru je
vzad

Nastavte parametr správně.

dir2

Ro
ta

ce
sm

ěr
ch

yb
a 2 Parametr [b1.10], ovládání směru

= 2, jen vzad. Příkaz směru je
vpřed

Nastavte parametr správně.
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

CE8-

Pr
ob

lém
 ko

m
un

ika
ce

na
 I/

O 
de

sc
e (

žá
dn

é k
om

un
ika

čn
í

rá
m

ce
 ne

př
ija

ty
 z 

I/O
 d

es
ky

) Problém EMC Eliminujte rušení okolního prostředí ne-
bo EMI

Závada na I/O desce Vyměňte I/O desku nebo pohon.

CE0-

Pr
ob

lém
 ko

m
un

ika
ce

na
 hl

av
ní

 d
es

ce
(k

om
un

ika
čn

í r
ám

ce
 p
řij

at
é

z h
lav

ní
 d

es
ky

 m
ají

 ch
yb

u k
on

tro
ln

íh
o s

ou
čt

u) Problém EMC Eliminujte rušení okolního prostředí ne-
bo EMI

Závada na hlavní desce Vyměňte měnič frekvence.

CE1-

Pr
ob

lém
 ko

m
un

ika
ce

na
 ov

lád
ac

ím
 p

an
elu

(k
om

un
ika

čn
í r

ám
ce

př
ija

té
 z 

od
st

ra
ni

te
ln

éh
o

pa
ne

lu
 m

ají
 ch

yb
u k

on
tro

ln
íh

o s
ou
čt

u) Problém EMC Eliminujte rušení okolního prostředí ne-
bo EMI

Závada na odstranitelné desce Vyměňte odstranitelnou desku nebo
měnič frekvence.
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Chybový
kód Název chyby Možná příčina Řešení

CE2-

Pr
ob

lém
 ko

m
un

ika
ce

na
 hl

av
ní

 d
es

ce
 (n

ee
xis

tu
jí

žá
dn

á k
om

un
ika

čn
í d

at
a

př
ija

tá
 z 

hl
av

ní
 d

es
ky

 ce
lko

vě
)

Problém EMC Eliminujte rušení okolního prostředí ne-
bo EMI

Závada na hlavní desce Vyměňte měnič frekvence.

CE6-

Pr
ob

lém
 ko

m
un

ika
ce

na
 od

st
ra

ni
te

ln
é d

es
ce

 (n
ee

xis
tu

jí
žá

dn
á k

om
un

ika
čn

í d
at

a
př

ija
tá

 z 
od

st
ra

ni
te

ln
é d

es
ky

 ce
lko

vě
)

Problém EMC Eliminujte rušení okolního prostředí ne-
bo EMI

Závada na odstranitelné desce Vyměňte odstranitelnou desku nebo
měnič frekvence.

CE9-

Fi
rm

wa
re

ch
yb

a v
er

ze

Verze firmwaru I/O desky se ne-
shoduje s jinými verzemi v systému Kontaktujte technický servis.

OE-4

Př
ep
ět

í
bě

he
m

 za
st

av
en

í

Elektrické napájecí napětí je příliš
vysoké Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.

Rázové napětí z napájecího zdroje Zkontrolujte vstupní napájecí napětí.

Rušivý šum

● Zkontrolujte zapojení řídicího obvo-
du, hlavního obvodu a uzemnění a
najděte zdroj rušení.

● Příliš velká setrvačnost zátěže

Obr. 9-1:   Popis chyb a řešení

Inicializace parametrů resetuje nastavení všech parametrů na stan-
dardní hodnoty od výrobce. Než provedete tuto operaci, zálohujte
nezbytná data.

9.5.2 Reakce měniče frekvence na chyby
Jestliže dojde k chybě v režimu chodu, musí měnič frekvence vhodným způso-
bem zareagovat. Při všeobecných chybách měnič frekvence doběhne na volno-
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běh do zastavení. Některé chyby mohou být spojeny se zvláštní chybovou reakcí
(např. chyba komunikace); tyto zvláštní reakce jsou konfigurovatelné. Je-li konfi-
gurovatelná reakce na chybu nastavena na „ignorovat chybu“, chyba se nezobra-
zí ani neuloží do paměti chyb.

9.5.3 Odstranění chybového hlášení
Chybové hlášení lze odstranit následujícím postupem:
● Stiskněte tlačítko STOP.
● Aktivujte digitální I/O svorku zkonfigurovanou jako „externí reset chyby“.

Dokud není chyba resetována, jsou všechna ostatní tlačítka nebo
příkazy chodu z externích zdrojů ignorovány. Po resetu se displej vr-
átí do stavu, v jakém byl před chybou.

9.5.4 Paměť chyb
Do paměti chyb se zapisuje několik diagnostických chybových hlášení. Tři po-
slední chyby jsou uloženy v [E4.20]~[E4.22]. Poslední chyba se vždy ukládá do
[E4.20] a předchozí chybové kódy se posunou o jedno místo dozadu v paměti FI-
FO. Nejstarší chyba (hodnota [E4.22] před výskytem nové chyby) je z paměti FI-
FO vymazána a ztracena. Stav systému při poslední chybě je zaznamenán v
[E4.30]~[E4.35].
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9.5.5 Automatický reset chyby
Automatický mechanismus resetování chyb lze zkonfigurovat nastavením [E4.15]
na nenulovou hodnotu. Pokud dojde k chybě, proběhne normální reakce na chy-
bu a diagnostika, jak je popsáno výše. Když měnič frekvence zastaví PWM vý-
stup, zůstane systém v režimu naprázdno po dobu prodlevy [E4.16]. Potom je
chyba automaticky resetována a je generován příkaz chodu pro restartování mě-
niče frekvence. Tato sekvence je provedena [E4.15]-krát v řadě. Pokud chyba
stále existuje, zůstane měnič frekvence v režimu naprázdno a přestane provádět
pokusy o automatické restartování. Pro obnovení provozu je zapotřebí ruční re-
set.
Je-li požadován ruční reset chyby (pomocí tlačítka STOP nebo I/O svorky, viz vý-
še), když je zobrazena chyba během sekvence automatického resetu chyby (bě-
hem doby prodlevy mezi chybou a pokusem o automatický restart), je sekvence
přerušena a chyba resetována. Měnič frekvence zůstane v režimu naprázdno a
neprovádí žádné další pokusy o automatické restartování.
Pokud je měnič frekvence úspěšně restartován, přestaví se počet pokusů o auto-
matický restart na [E4.15].
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10 Technické údaje

10.1 Všeobecné technické údaje
Vstup

Napětí elektrického napájení
1 AC 200 ~ 240 V (-10 % / +10 %) (TN-Net)
3 AC 380 ~ 480 V (-15 % / +10 %) (TN-Net)

Frekvence elektrického napájení 50 ~ 60 Hz (±5 %)
Výstup
Jmenovité výstupní napětí Odpovídající vstupnímu napětí

Jmenovitý výkon
0,4 ~ 2,2 kW (1P AC 200 ~ 240 V)
0,4 ~ 4,0 kW (3P AC 380 ~ 480 V)

Výstupní frekvence 0 ~ 400 Hz
Spínací frekvence 1 ~ 15 kHz
Účinnost měniče frekvence >95%

Kapacita přetížení

150 % jmenovitého proudu po dobu 60 s + 100 % jmenovitého
proudu po dobu 540 s
200 % jmenovitého proudu po dobu 1 s + 100 % jmenovitého
proudu po dobu 19 s

Hlavní funkce
Regulační režim V/F regulace

V/F křivka Lineární režim, režim kvadratické křivky, režim uživatelsky defi-
nované vícebodové křivky

Rozsah regulace rychlosti 1:50

Spouštěcí krouticí moment
150 % * jmenovitého krouticího momentu při 3 Hz
100 % * jmenovitého krouticího momentu při 1,5 kHz

Rozlišení frekvence
Analogové nastavení: 1/1000 max. frekvence
Digitální nastavení: 0,01 Hz

Přesnost regulace frekvence
Analogové nastavení: ±0,1 % max. frekvence (25 ± 10 ℃)
Digitální nastavení: ±0,01 % max. frekvence (-10 ~ 50 ℃)

Vícerychlostní řízení Pomocí jednoduchého PLC nebo řídicích svorek
Režim křivky zrychlení/zpomalení Lineární, křivka S

Stejnosměrná brzda
Aktivační frekvence stejnosměrné brzdy: 0 ~ 50 Hz
Doba stejnosměrného brzdění: 0 ~ 20 s
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Stavová hlášení prostřednictvím
multifunkčního výstupního signálu

Měnič frekvence v chodu, měnič frekvence pro chod, indikace
stejnosměrného brzdění, měnič frekvence běžící s nulovou ry-
chlostí, FDT1/FDT2, signál blížící se frekvence/rychlosti, bloko-
vání podpětí zastaveno, předběžné varování přetížení motoru /
měniče frekvence, zastavení externí chybou, chybový výstup, blí-
žící se cílová/střední hodnota počitadla, indikace dokončení fá-
ze/cyklu jednoduchého PLC

Hlavní řídicí funkce

Automatická PWM adaptace frekvence, hlavní a pomocná refe-
rence, kompenzace skluzu, zesílení krouticího momentu, volba
automatické stabilizace napětí, stejnosměrná brzda, restartování
okamžitě po chybě napájení, inteligentní řízení ventilátoru, dvou-
vodičové/třívodičové řízení, rychlé spuštění, kopírování parame-
trů, PID regulace, vícerychlostní řízení, řízení bez sepnutí atd.

Individualizované funkce

Řídicí příkazy Nastavení pomocí ovládacího panelu, řídicích svorek a komuni-
kace

Nastavení frekvence
Nastavení pomocí digitálního ovládacího panelu, analogového
napětí, analogového proudu, komunikace, potenciometru, jed-
noduchého PLC a výstupu PID, které mohou být kdykoli přepíná-
ny

Pomocné nastavení frekvence Flexibilní ladění frekvence, syntéza frekvence atd.

Analogová výstupní svorka
Analogový výstup, 0/ 2 ~ 10 V, výstupní frekvence chodu, nasta-
vená frekvence, výstupní proud, výstupní výkon, výstupní napětí,
analogové vstupní napětí a analogový vstupní proud

Komunikace
Komunikační protokol ModBus
Komunikační rozhraní RS485
Ovládací panel

Sedmisegmentový displej

Zobrazení různých parametrů, včetně výstupních otáček, výstup-
ní frekvence, nastavené frekvence, nastavených otáček, výstup-
ního napětí, výstupního proudu, výstupního výkonu, analogové-
ho vstupu, napětí stejnosměrného meziobvodu, analogového vý-
stupu, stavu digitálního vstupu, uživatelsky definované nastave-
né frekvence, uživatelsky definované výstupní frekvence, cílové
technické hodnoty PID, zpětnovazební technické hodnoty PID,
teploty modulu, okamžité nosné frekvence, verze firmwaru atd.

LED kontrolka Signalizuje nastavený směr, stav RUN
Ochrana
Ochrana proti zkratu mezi fázemi, ochrana proti chybě uzemnění, ochrana proti přetížení, ochrana
proti přepětí, ochrana proti podpětí, tepelná ochrana motoru / měniče frekvence, inteligentní ochrana
proti přetížení (snížení nosné frekvence při O.H.), ochrana proti zastavení atd.
Volitelné součásti
Brzdný odpor, vstupní tlumivka, výstupní filtr, komunikační kabel pro řízení skříně atd.
Prostředí
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Snížení výkonu / maximální výška
instalace

Do 1000 m nad hladinou moře: žádné
1000 ~ 4000 m nad hladinou moře: 1 % / 100 m

Okolní teplota
-10 ~ 50 ℃ (provozní)
-20 ~ 60 ℃ (skladovací)

Relativní vlhkost < 90 % RH (bez kondenzace)

Vibrace
1 g (< 20 Hz)
6 g (20 ~ 50 Hz)

Povolený stupeň znečištění 2 (EN 50178)
Konstrukce
Stupně krytí IP20 (montáž na kovové stěně v řídicí skříni)

Typ chlazení
Přirozené chlazení (≤0,75 kW)
Nucené vzduchové chlazení (>0,75 kW)

Standardy a atesty
CE; UL (v přípravě)
Montážní režim
Montáž na stěně

Obr. 10-1:   Všeobecné technické údaje
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10.2 Elektrické parametry
1 fáze 200 V sériově

Model EFC 3600-□□□□-1P2-MDA-7P-NNNN 0K40 0K75 1K50 2K20 –
Třída výkonu [kW] 0.4 0.75 1.5 2.2 –
Jmenovitý vstupní proud [A] 5.8 9.6 15.0 19.7 –
200 V jmenovitý vstupní proud [A] 2.3 3.9 7.0 9.7 –
240 V jmenovitý vstupní proud [A] 1.9 3.3 5.8 8.1 –
Jmenovitý výstupní zdánlivý výkon [kVA] 0.8 1.4 2.4 3.4 –

3 fáze 400 V sériově
Model EFC 3600-□□□□-3P4-MDA-7P-NNNN 0K40 0K75 1K50 2K20 4K00
Třída výkonu [kW] 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0
Jmenovitý vstupní proud [A] 1.3 2.3 3.9 5.6 9.8
380 V jmenovitý vstupní proud [A] 1.2 2.1 3.7 5.1 8.8
480 V jmenovitý vstupní proud [A] 1.0 1.6 2.9 4.0 7.0
Jmenovitý výstupní zdánlivý výkon [kVA] 0.8 1.4 2.4 3.4 5.8

Obr. 10-2:   Elektrické parametry

□□□□: nahrazuje jiný výkon.
● tj. 0K40 znamená 0,4 kW.

10.3 Snížení elektrických parametrů

10.3.1 Snížení parametrů a okolní teplota
Okolní teplota pro EFC 3600 je -10 ~ 50 ℃.
● Je-li okolní teplota v tomto rozsahu, není zapotřebí žádné snížení.
● Pokud je okolní teplota mimo tento rozsah, je možné měnič frekvence nainsta-

lovat a používat, i když se dále sníží výkonové údaje.

Pro jednofázový model 2,2 kW je nutné snížit zatížení o 10 % na kaž-
dých 5 ℃ zvýšení teploty, pokud měnič frekvence pracuje při 40 ~ 50
℃.
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10.3.2 Snížení parametrů a síťové napětí
Snížení proudu podle síťového napětí
Měniče frekvence EFC 3600 jsou tepelně dimenzované pro jmenovité proudy.
Tento jmenovitý proud je k dispozici se specifikovaným jmenovitým napětím. Při
odchylkách napětí v přípustném rozsahu věnujte pozornost následujícím poky-
nům:
● Usíť<Ujmenovité: Když je síťové napětí pod jmenovitou hodnotou, je zakázáno

odebírat vyšší proudy, aby bylo zaručeno zachování rozptylovaného výkonu.
● Usíť>Ujmenovité: Když je síťové napětí vyšší než jmenovitá hodnota, proběhne sní-

žení přípustných stálých výstupních proudů, aby byly kompenzovány zvýšené
ztráty spínáním.

Obr. 10-1:   Snížení parametrů a síťové napětí

● 400 V model: při síťovém napětí ＜ 380 V:
1 % snížení výkonu na každé 4 V.

● 200 V model: při síťovém napětí ＜ 200 V:
1 % snížení výkonu na každé 2 V.

10.3.3 Snížení parametrů a výstupní proud
Pro celý rozsah EFC 3600 od 0,4 ~ 4,0 kW je snížení proudu na základě frekven-
ce impulzů zbytečné.
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11 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

11.1 Požadavky na EMC

11.1.1 Všeobecné informace

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) nebo elektromagnetické rušení (EMI) za-
hrnuje následující požadavky:

● Dostatečná odolnost elektrické instalace nebo elektrického zařízení proti šu-
mu z externího elektrického, magnetického nebo elektromagnetického rušení
šířeného přes vedení nebo vzduchem.

● Dostatečně nízké emise elektrického, magnetického nebo elektromagnetické-
ho šumu z elektrické instalace nebo elektrického zařízení do jiných okolních
zařízení přes vedení nebo vzduchem.

11.1.2 Odolnost proti šumu v systému pohonu

Základní struktura pro odolnost proti šumu

Následující obrázek ilustruje rušení pro definici požadavků odolnosti proti šumu
v systému pohonu.

Obr. 11-1:   Odolnost proti šumu v systému pohonu
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Minimální požadavky na odolnost pro PDS určené k použití v druhém prostředí

Port Jev

Základní stan-
dard

pro testovací
metodu

Úroveň
Výkonové

(akceptační)
kritérium

Po
rt 

sk
řín
ě

ESD IEC 61000-4-2
4 kV CD nebo 8 kV AD
není-li CD možné

B

Vysokofrekvenční elektro-
magnetické pole, amplitudo-
vě modulované

IEC 61000-4-3

80 až 1000 MHz 10 V/m
1,4 až 2,0 GHz 3 V/m
2,0 až 2,7 GHz 1 V/m
80 % AM (1 kHz)

A

Vý
ko

no
vé

 p
or

ty Rychlý přechod IEC 61000-4-4 2 kV/5 kHz B
Ráz 1,2/50 μs, 8/20 μs IEC 61000-4-5 1 kV a, 2 kV b B

Vedené vysokofrekvenční
běžný režim IEC 61000-4-6

0,15 MHz až 80 MHz 10 V
80 % AM (1 kHz)

A

Vý
ko

no
vá

ro
zh

ra
ní

Rychlý přechod IEC 61000-4-4
2 kV/5 kHz
Kapacitní svorka

B

Si
gn

áln
í

ro
zh

ra
ní Rychlý přechod IEC 61000-4-4

1 kV/5 kHz
Kapacitní svorka

B

Vedené vysokofrekvenční
běžný režim IEC 61000-4-6

0,15 MHz až 80 MHz 10 V
80 % AM (1 kHz)

A

Po
rty

 p
ro

ce
su

m
ěř

en
í

říd
icí

 ve
de

ní Rychlý přechod IEC 61000-4-4
2 kV/5 kHz
Kapacitní svorka

B

Vedené vysokofrekvenční
běžný režim IEC 61000-4-6

0,15 MHz až 80 MHz 10 V
80 % AM (1 kHz)

A

Obr. 11-1:   Minimální požadavky na odolnost pro PDS určené k použití v druhém prostředí
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Minimální požadavky na odolnost pro PDS určené k použití v prvním prostředí

Port Jev

Základní stan-
dard

pro testovací
metodu

Úroveň
Výkonové

(akceptační)
kritérium

Po
rt 

sk
řín
ě

ESD IEC 61000-4-2
4 kV CD nebo 8 kV AD
není-li CD možné

B

Vysokofrekvenční elektromag-
netické pole, amplitudově mo-
dulované

IEC 61000-4-3

80 – 1000 MHz 3 V/m
1,4 – 2,0 GHz 3 V/m
2,0 – 2,7 GHz 1 V/m
80 % AM (1 kHz)

A

Vý
ko

no
vé

 p
or

ty Rychlý přechod IEC 61000-4-4 1 kV/5 kHz B
Ráz 1,2/50 μs, 8/20 μs IEC 61000-4-5 1 kV a, 2 kV b B

Vedené vysokofrekvenční běž-
ný režim IEC 61000-4-6

0,15 – 80 MHz 3 V
80 % AM (1 kHz)

A

Vý
ko

no
vá

ro
zh

ra
ní

Rychlý přechod IEC 61000-4-4
1 kV/5 kHz
Kapacitní svorka

B

Po
rty

 p
ro

ce
su

m
ěř

en
í

říd
icí

 ve
de

ní Rychlý přechod IEC 61000-4-4
0,5 kV/5 kHz
Kapacitní svorka

B

Vedené vysokofrekvenční běž-
ný režim IEC 61000-4-6

0,15 – 80 MHz 3 V
80 % AM (1 kHz)

A

Obr. 11-2:   Minimální požadavky na odolnost pro PDS určené k použití v prvním prostředí
● CD: Kontaktní výboj.
● AD: Výboj vzduchem.
● AM: Amplitudová modulace.
● c: Sdružené spojení.
● d: Fázové spojení.

Kritérium vyhodnocení

Kritérium vyhodnocení Vysvětlení (zkrácená forma z EN 61800-3)
A Odchylky v povoleném rozsahu
B Automatické obnovení po rušení
C Vypnuto bez automatického obnovení. Zařízení zůstane nepoškozené

Obr. 11-3:   Kritérium vyhodnocení
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11.1.3 Emise šumu ze systému pohonu
Příčiny emisí šumu

Pohony s regulovanou proměnlivou rychlostí jsou vybaveny měniči obsahujícími
výkonné polovodiče. Výhodných změn rychlosti s vysokou přesností se dosahuje
pomocí modulace napětí měniče šířkou impulsů. Ta může v motoru generovat
sinusové proudy s proměnlivou amplitudou a frekvencí.
Čím strměji roste napětí, tím více taktovací kmitočet a výsledné harmonické
kmitočty způsobují nežádoucí, ale fyzikálně nevyhnutelné emise rušivého napětí
a rušivých polí (širokopásmové rušení). Rušení spočívá zejména v asymetrickém
rušení ke kostře.
Šíření tohoto rušení silně závisí na těchto faktorech:
● konfigurace připojených pohonů
● počet připojených pohonů
● podmínky montáže
● místo instalace
● radiační podmínky
● zapojení a instalace
Jestliže se rušení dostává ze zařízení do připojených vedení v nefiltrované formě,
mohou tato vedení vyzařovat rušení do vzduchu (anténní efekt). To platí i pro
výkonová vedení.

Limitní hodnoty pro poruchy ve vedení

Podle normy IEC EN 61800-3 nebo CISPR 11 (odpovídá EN 55011) se rozlišují
limitní hodnoty v následující tabulce. Pro tuto dokumentaci jsou obě normy
zkombinovány do tříd limitních hodnot A2.1 nebo B1.
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IEC / EN
61800-3 CISPR 11 Vysvětlení V tomto

dokumentu
Křivky

charakteristik
limitních hodnot

Kategorie C4
2. prostředí

Žádné

Musí být splněn jeden z následujících
3 požadavků:
● Síťový proud >400 A, IT síť nebo

požadované dynamické chování
pohonu není dosaženo pomocí
EMC filtru.

● Upravte limitní hodnoty pro použití
a provoz na pracovišti.

● Musíte provést plánování EMC a
předložit příslušný doklad.

Žádné –

Kategorie C3
2. prostředí

Třída A;
skupina 2, I

>100 A

Limitní hodnota v průmyslových
prostředích musí vyhovovat aplikacím
připojeným k napájecí síti se
jmenovitými proudy >100 A.

A2.1
1.1
1.2

Kategorie C3
2. prostředí

Třída A;
skupina 2,

I≤100 A

Limitní hodnota v průmyslových
prostředích musí vyhovovat aplikacím
připojeným k napájecí síti se
jmenovitými proudy ≤ 100 A.

A2.2
2.1
2.2

Kategorie C2
1. prostředí

Třída A;
skupina 1

Limitní hodnota v obytných
prostředích nebo v budovách
napájených ze sítě nízkého napětí v
obytných oblastech musí vyhovovat

A1
3.1
3.2

Kategorie C1
1. prostředí

Třída B;
skupina 1

Limitní hodnota v obytných
prostředích musí vyhovovat B1

4.1
4.2

Obr. 11-4:   Limitní hodnoty pro poruchy ve vedení

Výrobky EFC 3600 odpovídající „kategorii C1 1. prostředí“ procházejí
procesem ověřování.
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1.1 C3 2. prostředí, QP, I>100 A (třída A,
skupina 2, I>100 A)

1.2 C3 2. prostředí, AV, I>100 A (třída A, sku-
pina 2, I>100 A)

2.1 C3 2. prostředí, QP, I≤100 A (třída A,
skupina 2, I≤100 A)

2.2 C3 2. prostředí, AV, I≤100 A (třída A, sku-
pina 2, I≤100 A)

3.1 C2 1. prostředí, QP (1. prostředí, i když
je zdroj rušení v 2. prostředí) (třída A,
skupina 1)

3.2 C2 1. prostředí, AV (1. prostředí, i když
je zdroj rušení v 2. prostředí) (třída A,
skupina 1)

4.1 C1 1. prostředí, QP (1. prostředí, i když
je zdroj rušení v 2. prostředí) (třída B,
skupina 1)

4.2 C1 1. prostředí, AV (1. prostředí, i když
je zdroj rušení v 2. prostředí) (třída B,
skupina 1)

Obr. 11-2:   Limitní hodnoty pro poruchy ve vedení (IEC 61800-3); limitní charakteristika v ce-
lém rozsahu frekvence

● Limitní hodnota pro 1. prostředí má význam také v případě, že
zdroj rušení 2. prostředí ovlivňuje 1. prostředí.

● Označení „třída“ a „skupina“ podle CISPR 11.
● QP: metoda měření kvazišpiček.
● AV: metoda měření s aritmetickým průměrováním.
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Druhé prostředí, průmyslové oblasti

Zařízení nepřipojená přímo k síti nízkého napětí pro napájení budov v obytných
oblastech.
Pokud mají být limitní hodnoty v průmyslové oblasti oddělené od veřejného
napájení transformátorovou stanicí splněny jen v hranicích objektu nebo v
sousední síti nízkého napětí, nemusí být zapotřebí filtr. V blízkosti měřicích
snímačů, měřicích vedení nebo měřicích zařízení se obvykle požaduje používání
filtru rušení.
Zvýšení odolnosti citlivého zařízení proti šumu může být často z ekonomického
hlediska lepším řešením než opatření pro potlačení rušení v instalaci systému
pohonu.

První prostředí

Prostředí zahrnující obytné oblasti a objekty přímo připojené, bez
mezistupňového transformátoru, k síti nízkého napětí napájející budovy v
obytných oblastech.
Středně velké výrobní závody a průmyslové podniky mohou být připojeny k
veřejné síti nízkého napětí společně s obytnými budovami. V takovém případě
existuje vysoké riziko pro příjem rádia a televize, pokud nejsou zavedena
opatření pro potlačení rádiového rušení. Proto se obecně doporučují uvedená
opatření.

Jmenovitý proud napájecí sítě

Jmenovitý proud napájecí sítě (＞ 100 A nebo ≤ 100 A) je specifikován místním
dodavatelem elektrické energie v místě připojení k síti. Například pro
průmyslové firmy jsou takovými místy připojení rozvodné stanice dodavatele
elektrické energie.
Protože pro obytné oblasti se všemi aplikacemi není možné dosáhnout nižších
limitních hodnot s použitím obvyklých opatření (například v případě velkých a
elektricky neuzavřených instalací, delších kabelů motorů nebo velkého počtu
pohonů), je nutné dodržovat následující upozornění uvedené v normě EN
61800-3.

Podle normy IEC 61800-3 jsou součásti systému pohonu EFC 3600
výrobky
● kategorie C3: s interním EMC filtrem
● kategorie C1: s externím EMC filtrem
Měnič frekvence EFC 3600 s interním EMC filtrem je použitelný v
průmyslovém prostředí (kategorie C3). Při instalaci externího EMC
filtru může EFC 3600 splňovat požadavky C1.
Uzemnění interního EMC filtru může být odpojeno odstraněním
uzemňovacího šroubu, viz Kap. 5.11  "Odstranění uzemňovacího
šroubu interního filtru EMC" na straně 30.
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 VAROVÁNÍ
V prostředí domácností (kategorie C1) může měnič frekvence EFC 3600 s
interním EMC filtrem vyvolávat rádiové rušení, takže pak mohou zapotřebí
dodatečná protiopatření.

V následujících kapitolách jsou popsány limitní třídy (podle kategorií C1, C2, C3,
C4 v souladu s normou EN 61800-3), které mohou být dosaženy pro měnič
frekvence Bosch Rexroth EFC 3600.

11.2 Zajištění požadavků EMC
Normy a předpisy

Na evropské úrovni platí směrnice EU. V zemích EU jsou tyto směrnice převede-
ny na předpisy platné na národní úrovni. Platnou směrnicí pro EMC je směrnice
EU 2004/108/ES, která byla na národní úrovni v Německu převedena na předpis
EMVG („předpis o elektromagnetické kompatibilitě zařízení“) ze dne 2008-02-26.

EMC vlastnosti součástí

Součásti pohonu a řízení Rexroth jsou zkonstruovány a vyrobeny v souladu se
současným platným stavem standardizace, podle zákonných předpisů směrnice
EU EMC 2004/108/ES a německých zákonů.
Shoda se standardy EMC byla testována za použití typického uspořádání s prů-
během testů odpovídajícím standardu s předepsanými interními a externími
EMC filtry.
● Požadavky kategorie C3 podle výrobní normy EN 61800-3 byly splněny pro

EFC 3600 s interním EMC filtrem.
● Požadavky kategorie C1 podle výrobní normy EN 61800-3 byly splněny pro

EFC 3600 s externím EMC filtrem.
● Minimální požadavky na odolnost v druhém prostředí podle výrobní normy EN

61800-3 byly splněny pro EFC 3600 s interními i externími EMC filtry.

Použitelnost pro konečný výrobek

Měření systému pohonu s uspořádáním typickým pro systém nejsou ve všech
případech použitelná pro stav ve stroji nebo instalaci. Odolnost proti šumu a
emise šumu závisejí do značné míry na těchto faktorech:
● konfigurace připojených pohonů
● počet připojených pohonů
● podmínky montáže
● místo instalace
● radiační podmínky
● zapojení a instalace
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Kromě toho závisejí požadovaná opatření na požadavcích elektrické bezpečnost-
ní technologie a ekonomické efektivity v aplikaci.
S ohledem na maximální možnou ochranu proti rušení jsou v aplikačních manuá-
lech součástí a v této dokumentaci obsaženy pokyny pro montáž a instalaci.

Případy rozlišované s ohledem na prohlášení o shodě EMC

S ohledem na platnost harmonizovaných norem rozlišujeme následující případy:
● Případ 1: Dodání systému pohonu.

V souladu s předpisy vyhovuje systém pohonu EFC 3600 výrobní normě EN
61800-3 C3 (s interními EMC filtry) nebo EN 61800-3 C1 (s externími EMC fil-
try). Systém pohonu je uveden v prohlášení o shodě EMC. Tím jsou splněny
zákonné požadavky podle směrnice EMC.

● Případ 2: Přejímací test stroje nebo instalace s nainstalovanými systémy po-
honu.
Pro přejímací test stroje nebo instalace platí výrobní norma pro příslušný typ
stroje, resp. instalace, pokud existuje. V posledních letech bylo vytvořeno ně-
kolik nových výrobních norem.

Tyto nové výrobní normy obsahují odkazy na výrobní normu EN 61800-3 pro po-
hony, nebo předepisují požadavky vyšší úrovně s přísnějšími nároky na filtraci a
instalaci. Když chce výrobce uvést stroj nebo instalaci na trh, musí jeho konečný
výrobek „stroj/instalace“ splňovat výrobní normu platnou pro příslušný stroj,
resp. instalaci. Orgány a zkušební laboratoře odpovídající za EMC obvykle vychá-
zejí z této výrobní normy.
Tato dokumentace specifikuje vlastnosti EMC, kterých lze dosáhnout ve stroji
nebo instalaci se systémem pohonu sestávajícím ze standardních součástí.
Dále specifikuje podmínky, za nichž mohou uvedené vlastnosti EMC dosaženy.

11.3 Opatření EMC pro navrhování a instalaci

11.3.1 Pravidla pro navrhování instalací s regulátory pohonu v souladu s
EMC

Základem pro navrhování a instalaci pohonů v souladu s EMC jsou následující
pravidla:

Síťový filtr

Správně používejte síťový filtr doporučený společností Rexroth pro potlačení rá-
diového rušení v napájecím přívodu systému pohonu.

Uzemnění řídicí skříně

Propojte navzájem všechny kovové části skříně na největší možné ploše, aby bylo
zaručeno dobré elektrické spojení. Totéž platí pro montáž externího síťového fil-
tru. V případě potřeby použijte rýhované podložky, které se zaříznou do povrcho-
vého nátěru. Připojte dveře skříně k řídicí skříni s použitím co možná nejkratších
uzemňovacích pásků.
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Vedení linek

Zabraňte propojení vedení s vysokým šumovým potenciálem a vedení bez šumu;
proto musí být signální, síťové a motorové vedení a napájecí kabely vedeny od-
děleně. Minimální vzdálenost: 10 cm. Vložte oddělovací plechy mezi napájecí a
signální vedení. Oddělovací plechy několikrát uzemněte.
Mezi vedení s vysokým šumovým potenciálem patří:
● Vedení na síťové přípojce (vč. synchronizačního připojení)
● Vedení na přípojce motoru
● Vedení na přípojce stejnosměrného meziobvodu
Obecně lze rušení zabránit vedením kabelů v blízkosti uzemněných desek z oce-
lového plechu. Z tohoto důvodu nesmí být kabely a vodiče vedeny volně ve
skříni, nýbrž v blízkosti pláště nebo montážních panelů skříně. Oddělte kabelové
přívody a vývody filtru pro potlačení rádiového rušení.

Prvky pro potlačení rušení

Následující součásti instalujte v řídicí skříni v kombinacích potlačujících rušení:
● Stykače
● Relé
● Elektromagnetické ventily
● Elektromechanická počitadla provozních hodin
Spojte tyto kombinace přímo na každé cívce.

Kroucené kabely

Nestíněné kabely náležející ke stejnému okruhu (přívodní a zpětný kabel) musí
být kroucené, nebo musíte nechat co možná nejmenší prostor mezi přívodním a
zpětným kabelem. Nepoužité kabely musí být na obou koncích uzemněné.

Vedení měřicích systémů

Vedení měřicích systémů musí být stíněná. Stínění připojte na obou koncích na
co největší ploše k uzemnění. Stínění nesmí být přerušené, např. použitím vlože-
ných svorek.

Digitální signální vedení

Stínění digitálních signálních vedení uzemněte na obou koncích (vysílač a přijí-
mač) na co možná největší ploše a s nízkou impedancí. Tím eliminujete nízkof-
rekvenční rušivý proud (v rozsahu síťových frekvencí) na stínění.

Analogová signální vedení

Stínění analogových signálních vedení uzemněte na jednom konci (vysílač nebo
přijímač) na co možná největší ploše a s nízkou impedancí. Tím eliminujete ní-
zkofrekvenční rušivý proud (v rozsahu síťových frekvencí) na stínění.
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Připojení síťové tlumivky

Připojovací vedení síťové tlumivky na regulátoru pohonu musíte udržovat co nej-
kratší a musíte je zkroutit.

Instalace napájecího kabelu motoru

● Používejte stíněný napájecí kabel motoru nebo veďte napájecí kabely motorů
ve stíněné trubce.

● Používejte co možná nejkratší napájecí kabel motoru.
● Uzemněte napájecí kabel motoru na obou koncích na co možná největší ploše,

aby bylo zaručeno dobré elektrické spojení.
● Doporučuje se vést kabely motoru ve stíněném provedení uvnitř řídicí skříně.
● Nepoužívejte žádné kabely stíněné ocelí.
● Stínění napájecího kabelu motoru nesmí být přerušeno namontovanými sou-

částmi, např. výstupními tlumivkami, sinusovými filtry nebo filtry motoru.

11.3.2 Optimální instalace EMC v objektu a řídicí skříni
Všeobecné informace

Pro optimální instalaci z hlediska EMC se doporučuje speciální oddělení oblasti
bez rušení (síťové připojení) a oblasti náchylné k rušení (součásti pohonu), jak
je znázorněno na obrázcích níže.

● Pro optimální instalaci EMC v řídicí skříni používejte samostatný
panel řídicí skříně pro součásti pohonu.

● Měniče frekvence musí být namontovány v kovové skříni a připoje-
ny k elektrickému napájení s uzemněním.

● Pro měniče frekvence s interním filtrem byl v testech EMC použí-
ván stíněný kabel o délce 15 m mezi motorem a měničem frekven-
ce.

● Pro koncový aplikační systém s měniči frekvence je nutné potvrdit
splnění směrnic EMC.

Rozdělení na oblasti (zóny)

Vzorové uspořádání v řídicí skříni: Viz Obr. 11-3 "Montáž řídicí skříně podle ob-
lastí rušení – vzorové uspořádání" na straně 156.
Rozlišujeme tři oblasti:

1. Oblast řídicí skříně bez rušení (zóna A):
Ta zahrnuje tyto součásti:
● Napájecí přívod, vstupní svorky, pojistka, hlavní vypínač, strana sítě síťo-

vého filtru pro pohony a odpovídající připojovací vedení.
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● Přípojka řídicího napětí nebo pomocného napětí s jednotkou napájecího
zdroje, pojistkou a dalšími součástmi, pokud tato přípojka není vedena
přes síťový filtr střídavých pohonů.

● Všechny součásti, které nejsou elektricky spojené se systémem pohonu.
2. Oblast náchylná k rušení (zóna B):

● Síťové připojení mezi systémem pohonu a síťovým filtrem pro pohony,
síťový stykač.

● Linky rozhraní regulátoru pohonu.
3. Oblast silně náchylná k rušení (zóna C):

● Napájecí kabely motorů včetně jednotlivých žil.
Nikdy neveďte kabely jedné z těchto oblastí souběžně s kabely jiné oblasti, aby
nedošlo k žádnému nežádoucímu zavlečení rušení z jedné oblasti do druhé a aby
nebyl přeskočen filtr s ohledem na vysokou frekvenci. Používejte co možná nej-
kratší spojovací vedení.
Doporučení pro komplexní systémy: Nainstalujte součásti pohonu v jedné skříni
a řídicí jednotky ve skříni druhé, samostatné.
Špatně uzemněné dveře skříně fungují jako antény. Proto připojte dveře řídicí
skříně ke skříni nahoře, uprostřed a dole krátkými uzemňovacími vodiči s
průřezem nejméně 6 mm2, nebo, ještě lépe, uzemňovacími pásky se stejným
průřezem. Dbejte na to, aby spojovací body měly dobrý kontakt.
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11.3.3 Montáž řídicí skříně podle oblastí rušení – vzorové uspořádání

Obr. 11-3:   Montáž řídicí skříně podle oblastí rušení – vzorové uspořádání
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11.3.4 Návrh a instalace v zóně A – oblast řídicí skříně bez rušení
Uspořádání součástí v řídicí skříni

Dodržujte vzdálenost nejméně 200 mm (vzdálenost d1 na obrázku):
● Mezi součástmi a elektrickými prvky (spínači, tlačítky, pojistkami, svorkovými

konektory) v oblasti bez rušení A a mezi součástmi ve zbývajících dvou obla-
stech B a C

Dodržujte vzdálenost nejméně 400 mm (vzdálenost d4 na obrázku):
● Mezi magnetickými součástmi (např. transformátory, síťovými tlumivkami a

tlumivkami stejnosměrných meziobvodů, které jsou přímo připojené k napáje-
cím přípojkám systému pohonu) a součástmi a vedeními bez rušení, mezi sítí
a filtrem včetně síťového filtru v oblasti A

Nejsou-li tyto vzdálenosti dodrženy, jsou do součástí a vedení bez rušení, připo-
jených k síti, vstřikována magnetická rozptylová pole a bez ohledu na nainstalo-
vaný filtr dojde na síťové přípojce k překročení limitních hodnot.

Vedení kabelů v linkách bez rušení do síťové přípojky

Dodržujte vzdálenost nejméně 200 mm (vzdálenost d1 a d3 na obrázku):
● Mezi napájecím přívodem nebo linkami mezi filtrem a výstupním bodem z řídi-

cí skříně v oblasti A a linkami v oblasti B a C
Pokud to není možné existují dvě alternativy:

1. Nainstalujte vedení ve stíněné formě a připojte stínění v několika bodech
(přinejmenším na začátku a na konci vedení) k montážní desce nebo plášti
řídicí skříně na velké ploše.

2. Oddělte vedení od ostatních vedení náchylných k rušení v oblastech B a C
pomocí uzemněné distanční desky připevněné vertikálně k montážní desce.

Uvnitř řídicí skříně nainstalujte co možná nejkratší vedení a připojte je přímo k
uzemněnému kovovému povrchu montážní desky nebo pláště řídicí skříně.
Síťové napájecí kabely z oblastí B a C nesmí být připojeny k síti bez filtru.

V případě, že nedodržíte pokyny pro vedení kabelů uvedené v této
kapitole, bude zcela nebo částečně neutralizován efekt síťového fil-
tru. Následkem toho bude úroveň šumu rušivých emisí v rozsahu 150
kHz až 40 MHz vyšší a budou překročeny limitní hodnoty v připojova-
cích bodech stroje nebo instalace.

Vedení a připojení nulového vodiče (N)

Pokud spolu s trojfázovým zapojením použijete nulový vodič, nesmí být nainsta-
lován bez filtru v oblastech B a C, aby nedošlo k rušení sítě.

Ventilátor motoru na síťovém filtru

Jednofázové nebo trojfázové napájecí kabely ventilátorů motorů, které jsou ob-
vykle vedeny souběžně s napájecími kabely motoru nebo linkami náchylnými k
rušení, musí být filtrovány:
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● V měniči frekvence jen s přívodními napájecími jednotkamipomocí existujícího
trojfázového filtru měniče frekvence

Zajistěte, aby se ventilátor nevypnul při vypnutí napájení.

Zátěže na síťovém filtru měniče frekvence

● K síťovému filtru měniče frekvence připojujte jen povolené zátěže!

Stínění síťových napájecích vedení v řídicí skříni

Jestliže existuje vysoký stupeň vstřikování rušení do síťového napájecího vedení
uvnitř řídicí skříně, ačkoli jste dodrželi výše uvedené pokyny (opatření EMC pod-
le norem), postupujte takto:
● V oblasti A používejte jen stíněné kabely.
● Připojte stínění na začátku i na konci vedení pomocí spon k montážní desce.
Stejný postup může být zapotřebí pro dlouhé kabely (více než 2 m) mezi bodem
připojení síťového napájení řídicí skříně a filtrem uvnitř ní.

Síťové filtry pro stejnosměrné pohony

V ideálním případě namontujte externí síťový filtr na dělicí linku mezi oblastmi A
a B. Dejte pozor, aby uzemňovací spojení mezi tělesem filtru a skříní regulátorů
pohonu mělo dobré vlastnosti z hlediska elektrické vodivosti.
Jsou-li na straně zátěže externího filtru připojeny jednofázové zátěže, smí jejich
proud dosahovat maximálně 10 % trojfázového provozního proudu. Vysoce nevy-
vážené zatížení externího filtru může zhoršit jeho kapacitu potlačení rušení.
Pokud je síťové napětí vyšší než 480 V, připojte externí filtr k výstupní straně
transformátoru a ne k jeho straně přívodní.

Uzemnění

V případě špatných uzemňovacích přípojek v instalaci musí být vzdálenost mezi
linkami do uzemňovacích bodů E1, E2 v oblasti A a ostatními uzemňovacími bo-
dy měniče frekvence nejméně d4=400 mm, aby bylo minimalizováno vstřikování
rušení z uzemnění a uzemňovacích kabelů do vstupních napájecích vedení.
Viz též "Rozdělení na oblasti (zóny)" na straně  0 .

Bod připojení pro uzemňovací vodič zařízení na stroji, instalaci a v řídicí skříni

Uzemňovací vodič napájecího kabelu stroje, instalace nebo řídicí skříně, určený
pro zařízení, musí být permanentně zapojený v bodě PE a musí mít průřez nej-
méně 10 mm2, popř. musí být doplněn druhým uzemňovacím vodičem zařízení s
použitím samostatných svorkových konektorů (podle normy EN 61800-5-1: 2007,
část 4.3.5.4). Pokud je průřez vnějšího vodiče větší, musí být přiměřeně větší ta-
ké průřez uzemňovacího vodiče zařízení.
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11.3.5 Návrh a instalace v zóně B – oblast řídicí skříně náchylná k rušení
Uspořádání součástí a vedení

Moduly, součásti a vedení v oblasti B musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně
d1=200 mm od modulů a vedení v oblasti A.
Alternativa: Stíněné moduly, součásti a vedení v oblasti B s použitím distančních
desek namontovaných vertikálně na montážní desce z modulů a vedení v oblasti
A, nebo použití stíněných vedení.
Elektrické napájecí jednotky pro přípojky pomocného nebo řídicího napětí v mě-
niči frekvence připojujte k síti jedině přes síťový filtr. Viz "Rozdělení na oblasti
(zóny)" na straně  0 .
Mezi regulátorem pohonu a filtrem nainstalujte co možná nejkratší vedení.

Připojení řídicího nebo pomocného napětí

Pouze ve výjimečných případech musíte připojit elektrickou napájecí jednotku a
jištění pro připojení řídicího napětí k fázovému a nulovému vodiči. V takovém
případě namontujte a nainstalujte tyto součásti v oblasti A dostatečně daleko od
oblastí B a C měniče frekvence.
Veďte připojení mezi přípojkou řídicího napětí měniče frekvence a elektrickou
napájecí jednotkou použitou v oblasti B tak, aby bylo co nejkratší.

Vedení linek

Veďte linky podél uzemněných kovových povrchů, abyste minimalizovali vy-
zařování rušivých polí do oblasti A (efekt vysílací antény).

11.3.6 Návrh a instalace v zóně C – oblast řídicí skříně silně náchylná k
rušení

Oblast C zahrnuje zejména napájecí kabely motorů, obzvláště v bodě připojení k
regulátoru pohonu.

Vliv napájecího kabelu motoru

Čím delší kabel motoru, tím větší musí být jeho rozptylové kondenzátory. Aby by-
ly splněny určité limitní hodnoty EMC, je povolená rozptylová kapacitance síťo-
vého filtru omezená.
● Používejte co možná nejkratší napájecí kabely motorů.

Vedení napájecích kabelů motorů a kabelů kodérů motorů

Napájecí kabely motorů a kabely kodérů motorů veďte podél uzemněných kovo-
vých povrchů, uvnitř i vně řídicí skříně, abyste minimalizovali vyzařování rušivých
polí. Pokud je to možné, veďte napájecí kabely motorů a kabely kodérů motorů v
uzemněných kovových kabelových trubkách.
Napájecí kabely motorů a kabely kodérů motorů veďte
● ve vzdálenosti nejméně d5=100 mm od vedení bez rušení, jakož i od signál-

ních kabelů a signálních linek
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(alternativně oddělené uzemněnou distanční deskou)
● v samostatných kabelových trubkách, pokud je to možné

Vedení napájecích kabelů motorů a síťových připojovacích linek

Pro měniče frekvence (regulátory pohonu s individuální síťovou přípojkou) veďte
napájecí kabely motorů a (nefiltrované) síťové připojovací linky souběžně na ma-
ximální vzdálenost 300 mm. Za touto vzdáleností veďte napájecí kabely motorů a
silové přívodní kabely v opačných směrech a pokud možno v samostatných kabe-
lových trubkách.
V ideálním případě by měl být vývod napájecích kabelů motorů na řídicí skříni
umístěn ve vzdálenosti nejméně d3=200 mm od (filtrovaného) silového přívodní-
ho kabelu.

11.3.7 Uzemňovací přípojky
Plášť a montážní deska

Pomocí vhodných uzemňovacích přípojek je možné zabránit emisím rušení, pro-
tože je rušení nejkratší možnou cestou odvedeno do země.
Uzemňovací přípojky kovových plášťů součástí kritických z hlediska EMC (jako
jsou filtry, zařízení s měničem frekvence, připojovací body stínění kabelů, zaříze-
ní s mikroprocesory a spínací napájecí jednotky) musí mít dobrý kontakt na vel-
ké ploše. Totéž platí pro všechny šroubové přípojky mezi montážní deskou a stě-
nou řídicí skříně a pro montáž uzemňovacího meziobvodu na montážní desku.
Nejlepším řešením je použít montážní desku se zinkovým povlakem. V porovnání
s nalakovanou deskou mají přípojky na této ploše dobrou dlouhodobou stabilitu.

Připojovací prvky

Pro nalakované montážní desky používejte jako připojovací prvky vždy šroubové
přípojky se zoubkovanými pojistnými podložkami a pocínované šrouby se zinko-
vým povlakem. V připojovacích bodech odstraňte nátěr, abyste dosáhli bezpeč-
ného elektrického kontaktu na velké ploše povrchu. Kontaktu na velké ploše po-
vrchu můžete dosáhnout s použitím nenalakovaných spojovacích povrchů nebo
několika spojovacích šroubů. V případě šroubových přípojek můžete vytvořit kon-
takt s nalakovanými povrchy pomocí zoubkovaných pojistných podložek.

Kovové povrchy

Vždy používejte spojovací prvky (šrouby, matice, podložky) s dobře elektricky vo-
divým povrchem.
Holé kovové povrchy se zinkovým povlakem nebo pocínované mají dobré vlast-
nosti z hlediska elektrické vodivosti.
Anodizované, žlutě chromátované kovové povrchy s černou koncovou úpravou z
dělového bronzu nebo nalakované mají špatné vlastnosti z hlediska elektrické
vodivosti.
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Uzemňovací vodiče a přípojky stínění

Pro připojení uzemňovacích vodičů a přípojek stínění není důležitý průřez, ale
kontaktní plocha, protože vysokofrekvenční rušivé proudy procházejí zejména po
povrchu vodiče.

11.3.8 Instalace signálních linek a signálních kabelů
Vedení linek

Doporučujeme následující opatření:
● Signální a řídicí linky veďte odděleně od napájecích kabelů s minimální vzdále-

ností d5=100 mm (viz "Rozdělení na oblasti (zóny)" na straně  0 ) nebo s
uzemněným oddělovacím plechem. Optimálním způsobem je vést je v samo-
statných kabelových trubkách. Pokud je to možné, veďte signální linky do řídi-
cí skříně jen v jednom bodě.

● Jestliže se signální linky kříží s napájecími kabely, veďte je v úhlu 90°, abyste
zabránili vstřikování rušení.

● Nepoužité připojené rezervní kabely uzemněte přinejmenším na obou koncích,
aby neměly anténní efekt.

● Nepoužívejte zbytečně dlouhá vedení.
● Kabely veďte co možná nejblíže k uzemněným kovovým povrchům (vztažný po-

tenciál). Ideálním řešením jsou uzavřené, uzemněné kabelové kanály nebo ko-
vové trubky, které jsou však povinné jen v případě přísných požadavků (citlivé
přístroje).

● Nezavěšujte linky ani je neveďte podél syntetických nosičů, protože by fungo-
valy jako přijímací antény (odolnost proti šumu), ale také jako antény vysílací
(emise rušení). Výjimečným případem jsou pružné kabelové dráhy na krátkých
vzdálenostech maximálně 5 m.

Stínění

Stínění kabelů připojte bezprostředně u zařízení v nejkratší vzdálenosti a
nejpřímějším způsobem, na co možná největší ploše.
Stínění analogových signálních linek připojte na jednom konci na velké ploše,
obvykle v řídicí skříni u analogového zařízení. Dbejte na to, aby připojení k uzem-
nění, resp. kostře bylo krátké a na velké ploše povrchu.
Stínění digitálních signálních linek připojte na obou koncích na velké ploše po-
vrchu a v krátkém provedení. V případě rozdílu potenciálů mezi začátkem a kon-
cem vedení zapojte souběžně přídavný uzemňovací vodič. Tím zabráníte průcho-
du kompenzačního proudu skrze stínění. Orientační hodnota průřezu je 10 mm2.
Samostatné přípojky musíte v každém případě opatřit konektory s uzemněným
kovovým pouzdrem.
V případě, že nestíněné linky patří ke stejnému obvodu, musíte zkroutit přívodní
a zpětný kabel.
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11.3.9 Všeobecná opatření pro potlačení rádiového rušení u relé, styka-
čů, spínačů, tlumivek a indukčních zátěží

Pokud jsou ve spojení s elektronickými zařízeními a součástmi spínány indukční
zátěže, např. tlumivky, stykače nebo relé, pomocí kontaktů nebo polovodičů, je
pro ně třeba zavést vhodná opatření k potlačení rušení:
● Instalace rekuperačních diod v případě stejnosměrného provozu
● V případě střídavého provozu instalace obvyklých RC prvků pro potlačení ru-

šení v závislosti na typu stykače, bezprostředně u indukčnosti
K tomuto účelu slouží jedině prvek pro potlačení rušení umístěný bezprostředně
u induktance. Jinak je úroveň emitovaného šumu příliš vysoká, což může negativ-
ně ovlivnit funkci elektronického systému a pohonu.
Pokud je to možné, musí být mechanické spínače a kontakty provedeny pouze
jako rychlé. Kontaktní tlak a kontaktní materiál se musí hodit pro odpovídající
spínací proudy.
Pomalé kontakty musí být nahrazeny kontakty rychlými nebo spínači v pevné fá-
zi, protože silně odskakují a jsou dlouhou dobu v nedefinovaném stavu sepnutí,
přičemž jsou v případě indukčních zátěží emitovány elektromagnetické vlny. Tyto
vlny jsou pak obzvláště kritickým aspektem v případě tlakových nebo teplotních
spínačů.
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12 Příslušenství

12.1 Brzdný odpor

12.1.1 Stručný úvod
Energie regenerovaná během zpomalování (snižování frekvence) trojfázového
střídavého elektromotoru je přiváděna do měniče frekvence. Aby nedošlo k
přepětí měniče frekvence, je možné používat externí brzdný odpor. Výkonový
tranzistor vybíjí energii z napětí stejnosměrného meziobvodu (prahová hodnota
brzdového napětí cca 720 VDC pro model 400 V a 380 VDC pro model 200 V) do
brzdného odporu a energie se ztrácí ve formě tepla.

● Pokud použijete odpor nižší než doporučená hodnota (ale ne
menší než minimální odpor), kontaktujte prodejce nebo výrobce,
který vám vypočítá odporový výkon.

● Je nutné brát v úvahu bezpečnost a hořlavost okolních podmínek.
Udržujte všechny předměty ve vzdálenosti 10 cm od brzdného od-
poru.

● Brzdný odpor nemůže pracovat dlouhou dobu při přetížení. Hod-
nota 10násobku jmenovitého zatížení nesmí překročit 5 sekund.

● Při prvním použití se z brzdného odporu může kouřit, protože je-
ho povrchy obsahují organický silikon; to je normální a nemá to
vliv na výkon brzdného odporu.

12.1.2 Volba brzdného odporu
K dispozici jsou brzdné odpory s různými výkonovými parametry pro rozptylování
energie, když měnič frekvence běží v režimu generátoru.
Uvedené tabulky obsahují optimální kombinaci měniče frekvence, brzdové jed-
notky a brzdného odporu a počet součástí potřebný k provozu jednoho měniče
frekvence s ohledem na uvedený zmírňující poměr OT.

OT Brzdový poměr
Tb Doba brzdění

Tc Doba cyklu

Obr. 12-1:   Brzdový poměr
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EFC 3600
měnič frekvence

Brzdový
střídač

Brzdný odpor

Model
[kW]

Typový kód Typový
kód Počet Typový kód Parametr Počet

0.4

1x
20

0 
V

0K40-1P2-MDA Interní – 0060-N400R-D 400 Ω/60 W 1
0.75 0K75-1P2-MDA Interní – 0100-N190R-D 190 Ω/100 W 1
1.5 1K50-1P2-MDA Interní – 0200-N095R-D 95 Ω/200 W 1
2.2 2K20-1P2-MDA Interní – 0300-N065R-D 65 Ω/300 W 1
0.4

3x
40

0 
V

0K40-3P4-MDA Interní – 0060-N2K0R-D 2000 Ω/60 W 1
0.75 0K75-3P4-MDA Interní – 0100-N1K0R-D 1000 Ω/100 W 1
1.5 1K50-3P4-MDA Interní – 0200-N500R-D 500 Ω/200 W 1
2.2 2K20-3P4-MDA Interní – 0300-N330R-D 330 Ω/300 W 1
4.0 4K00-3P4-MDA Interní – 0500-N180R-D 180 Ω/500 W 1

Obr. 12-1:   Volba brzdného odporu, brzdový poměr OT=10 %

● Úplný typový kód měniče frekvence je:
EFC3600-□□□□-□□□-□□□-7P-NNNN

● Úplný typový kód brzdného odporu je:
FELR01.1N-□□□□-□□□□□-□-560-NNNN

□ znamená typový kód uvedený v tabulce; Qty. znamená počet.

EFC 3600
měnič frekvence

Brzdný
střídač

Brzdný odpor

Model
[kW]

Typový kód Typový
kód Počet Typový kód Parametr Počet

0.4

1x
20

0 
V

0K40-1P2-MDA Interní – 0100-N400R-D 400 Ω/100 W 1
0.75 0K75-1P2-MDA Interní – 0200-N190R-D 190 Ω/200 W 1
1.5 1K50-1P2-MDA Interní – 0400-N095R-D 95 Ω/400 W 1
2.2 2K20-1P2-MDA Interní – 0500-N065R-D 65 Ω/500 W 1
0.4

3x
40

0 
V

0K40-3P4-MDA Interní – 0100-N2K0R-D 2000 Ω/100 W 1
0.75 0K75-3P4-MDA Interní – 0200-N1K0R-D 1000 Ω/200 W 1
1.5 1K50-3P4-MDA Interní – 0400-N500R-D 500 Ω/400 W 1
2.2 2K20-3P4-MDA Interní – 0500-N330R-D 330 Ω/500 W 1
4.0 4K00-3P4-MDA Interní – 1K00-N180R-D 180 Ω/1000 W 1

Obr. 12-2:   Volba brzdného odporu, brzdový poměr OT=20 %
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● V tabulkách odpovídá doporučený brzdný odpor 100 % brzdného
momentu, zvoleného podle potřeby. Pokud aktuálně potřebný
krouticí moment není 100 %, je nutné brzdný odpor v tabulce
nepřímo úměrně upravit, tzn., kolikrát se brzdný moment zvýší
oproti 100 %, tolikrát se brzdný odpor musí snížit a obráceně.

● Při výběru brzdného odporu Rb dbejte na to, aby byl proud Ic pro-
cházející odporem menší než kapacita proudového výstupu brzdo-
vé jednotky. Proud Ic procházející brzdným odporem lze vypočítat
podle vzorce Ic=Ud/Rb, kde Ud je brzdové provozní napětí brzdové
jednotky.

● Po nastavení brzdného odporu je nutné vhodně upravit také jeho
výkon. Výkon lze vypočítat podle vzorce Pmax=Ud

2 / Rb. Podle
okamžitého pracovního stavu je možné zvolit brzdový poměr OT %
tak, aby se přiměřeně snížil výkon brzdného odporu pro přerušo-
vané brzdové zatížení. Výkon brzdného odporu lze vypočítat podle
vzorce PR=K * Pmax * OT %, kde k je součinitel snížení výkonu
brzdného odporu. Zvolený brzdný moment musí být obecně nižší
než 150 % jmenovitého krouticího momentu motoru; budete-li
potřebovat další informace, obraťte se na technickou podporu.
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12.1.3 Brzdný odpor v hliníkovém pouzdře

Obr. 12-2:   Brzdný odpor v hliníkovém pouzdře
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0500-N065R-D 65 500

A

335 317 60 – 30 1.5 M6 500 1.03
0500-N180R-D 180 500 335 317 60 – 30 1.5 M6 500 1.03
0500-N330R-D 330 500 335 317 60 – 30 1.5 M6 500 1.03
0400-N095R-D 95 400 265 247 60 – 30 1.5 M6 500 0.8
0400-N500R-D 500 400 265 247 60 – 30 1.5 M6 500 0.8
0300-N065R-D 65 300 215 197 60 – 30 1.5 M6 500 0.62
0300-N330R-D 330 300 215 197 60 – 30 1.5 M6 500 0.62
0200-N095R-D 95 200 165 147 60 – 30 1.5 M6 500 0.464
0200-N190R-D 190 200 165 147 60 – 30 1.5 M6 500 0.464
0200-N500R-D 500 200 165 147 60 – 30 1.5 M6 500 0.464
0200-N1K0R-D 1000 200 165 147 60 – 30 1.5 M6 500 0.464
0100-N190R-D 190 100 165 148 40 – 20 1.5 M6 500 0.24
0100-N400R-D 400 100 165 148 40 – 20 1.5 M6 500 0.24
0100-N1K0R-D 1000 100 165 148 40 – 20 1.5 M6 500 0.24
0100-N2K0R-D 2000 100 165 148 40 – 20 1.5 M6 500 0.24
0060-N400R-D 400 60 115 98 40 – 20 1.5 M6 500 0.165
0060-N2K0R-D 2000 60 115 98 40 – 20 1.5 M6 500 0.165
1K00-N180R-D 180 1000 B 400 384 50 30 107 – M6 – 3.6

Obr. 12-3:   Rozměry hliníkového brzdného odporu
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12.2 Komunikační rozhraní

12.2.1 Adaptér RS485/RS232
Adaptér RS232/RS485 (FEAA01.1-RS485-RS232-NNNN-NN, viz Kap. 17.3  "Přílo-
ha 3: Typové kódování" na straně 226) se používá pro spojení rozhraní RS485
(ModBus) s rozhraním RS232 v PC nebo jiné řídicí jednotce.

12.2.2 Kabel pro adaptér RS485/RS232
Kabel FRKB0002/005,0, který je 1 m dlouhý (viz Kap. 17.3  "Příloha 3: Typové kó-
dování" na straně 226), se používá pro připojení měniče frekvence k adaptéru
RS485/232.

12.3 Příslušenství pro montáž řídicí skříně

12.3.1 Kabel ovládacího panelu pro montáž řídicí skříně
Kabel FRKS0001/001,0, který je 1 m dlouhý (viz Kap. 17.3  "Příloha 3: Typové kó-
dování" na straně 226), se používá pro připojení ovládacího panelu při montáži
řídicí skříně s měničem frekvence. Pro připojení ovládacího panelu lze použít ta-
ké kabel FRKS0002/003,0, který je 3 m dlouhý (viz Kap. 17.3  "Příloha 3: Typové
kódování" na straně 226). Při připojení kabelu FRKS0001 nebo FRKS0002 je
nutné odstranit panel na měniči frekvence a připojit kabel zde.

12.4 Příslušenství pro připojení stíněného kabelu
Stínicí vrstva stíněných kabelů musí být spolehlivě připojena ke svorkám stínění
měniče frekvence. Pro pohodlné připojení stíněných kabelů je k dispozici příslu-
šenství (držák a dva šrouby).

Postup připojení

Krok 1: Povolte dva šrouby u symbolů  na tepelné jímce měniče frekvence.
Krok 2: Umístěte součást ① držáku pod těsnění šroubů a pak utáhněte dva šrou-
by.
Krok 3: Vložte stíněné kabely do součásti ② držáku se stínicí vrstvou spolehlivě v
kontaktu s kovem.
Krok 4: Utáhněte dva šrouby z příslušenství (součást ③).
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Obrázek rozměrů a připojení

Obr. 12-3:   Připojení stíněných kabelů s příslušenstvím
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13 Komunikační protokoly

13.1 Stručný úvod
Měniče frekvence EFC 3600 jsou vybaveny standardním komunikačním portem
RS485, který umožňuje komunikaci s řídicí stanicí prostřednictvím protokolu
ModBus. S použitím PC, PLC nebo externího počítače lze realizovat řízení sítě
„jedna hlavní jednotka / více podřízených jednotek“ (nastavení příkazu řízení
frekvence a frekvence chodu, změny parametrů funkčních kódů, monitorování
stavu chodu měniče frekvence a chybová hlášení) a plnit speciální požadavky
aplikací.

13.2 Protokol ModBus

13.2.1 Popis protokolu

Stručný úvod

● ModBus je protokol master/slave. Pouze jedno zařízení může v určitý okamžik
posílat příkazy po síti.

● Hlavní stanice (master) řídí výměnu informací tím, že volá podřízené stanice
(slave). Pokud to hlavní stanice neschválí, nemůže žádná podřízená stanice
posílat informace. V případě chyby během výměny dat, pokud není přijata žá-
dná odpověď, se hlavní stanice dotazuje podřízených stanic, které nereagova-
ly na volání.

● Není-li podřízená stanice schopná rozpoznat hlášení z řídicí stanice, zašle do
řídicí stanice výjimečnou odpověď.

● Podřízené stanice nemohou komunikovat navzájem, vždy jen prostřednictvím
softwaru řídicí stanice, která načítá data z jedné podřízené stanice a odesílá
je do jiné. Existují dva typy dialogů mezi hlavní stanicí a stanicemi podřízený-
mi:
– Hlavní stanice posílá požadavek do podřízené stanice a čeká na její odpo-

věď.
– Hlavní stanice posílá požadavek do všech podřízených stanic, ale nečeká na

jejich odpověď (vysílání).

Přenos

Přenos je režim RTU (remote terminal unit) s rámci neobsahujícími žádné záhlaví
hlášení nebo koncovou značku. Typický formát rámce RTU je znázorněn níže:

Adresa podřízené jed-
notky Funkční kód Data CRC

1 bajt 1 bajt 0 ~ 252 bajtů CRC low|CRC high

Obr. 13-1:   Typický formát rámce RTU
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Data jsou přenášena jako binární kódy.

● Adresa 0 je vyhrazena jako adresa vysílání.
● Všechny podřízené uzly musí rozpoznávat adresu vysílání pro zápisovou funkci

(bez potřeby odpovědi).
● Hlavní uzel nemá žádnou konkrétní adresu, adresu musí mít pouze podřízené

uzly (od 1 ~ 247).
Pro režim přenosu RTU jsou níže uvedeny tři formáty typových znaků:
● 1 start bit, 8 datových bitů, 1 stop bit, žádná parita;
● 1 start bit, 8 datových bitů, 1 stop bit, sudá parita;
● 1 start bit, 8 datových bitů, 1 stop bit, lichá parita;
● 1 start bit, 8 datových bitů, 2 stop bity, žádná parita.
Znak nebo bajt je odeslán v tomto pořadí (zleva doprava):

<- nejnižší platný bit (LSB) nejvyšší platný bit (MSB) ->
S kontrolou parity

Start 1 2 3 4 5 6 7 8 Parita Stop
Bez kontroly parity

Start 1 2 3 4 5 6 7 8 Stop Stop

Obr. 13-2:   Režim přenosu RTU
Rámce hlášení jsou odděleny klidovým intervalem v trvání nejméně 3,5 znaku.
Celý rámec musí být přenesen jako souvislý proud bajtů. Je-li interval mezi dvě-
ma samostatnými rámci kratší než 3,5 znaku, je adresa podřízené jednotky dru-
hého rámce kvůli nesprávnému rozpoznání rámců chybně zpracována jako sou-
část prvního rámce, kontrola CRC se nepodaří a dojde k chybě komunikace. Po-
kud se mezi dvěma bajty vyskytne klidový interval delší než 1,5 znaku, je rámec
hlášení prohlášen za neúplný a přijímač ho musí vyhodit.

13.2.2 Rozhraní
Komunikační rozhraní měniče frekvence EFC 3600 je znázorněno níže:
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Obr. 13-1:   Komunikační rozhraní

13.2.3 Funkční kódy a formát hlášení ModBus

Podporované funkce

Hlavní funkcí protokolu ModBus je číst a zapisovat parametry. Různé funkční kó-
dy rozhodují o různých požadavcích na operace. Funkce ModBus řízené měni-
čem EFC 3600 a jejich limity jsou uvedeny v následující tabulce:

Kód Název funkce Vysílání Max. hodnota N
3=0x03 Čtení N slov registru NE 16
6=0x06 Zápis jednoho slova registru ANO –
8=0x08 Diagnostika NE –

16=0x10 Zápis N slov registru ANO 16
23=0x17 Čtení/zápis N slov registru NE 16

Obr. 13-3:   Funkce a limity EFC 3600 ModBus

„Čtení“ a „zápis“ jsou uvažovány z pohledu hlavní stanice.

Formáty hlášení Modbus jsou různé podle funkčních kódů uvedených níže.

Č. podřízené
jednotky 0x03

Adresa 1. slova Počet slov CRC16
Hi | Lo Hi | Lo Lo | Hi

Obr. 13-4:   Funkce 3 – požadavek z hlavní jednotky

Podříze-
ná jed-
notka
č.

0x03

Počet bajtů 1. slovo – hodnota

–

Poslední hodnota slo-
va CRC16

Závisí na
požadavku hlavní jed-

notky
Hi | Lo Hi | Lo Lo | Hi

Obr. 13-5:   Funkce 3 – odpověď z podřízené jednotky
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Č. podřízené
jednotky 0x06

Adresa slova Hodnota slova CRC16
Hi | Lo Hi | Lo Lo | Hi

Obr. 13-6:   Funkce 6 – požadavek hlavní jednotky a odpověď z podřízené jednotky (ve stej-
ném formátu)

Č. podřízené
jednotky 0x08

Testovací slovo 1 Testovací slovo 2 CRC16
Hi | Lo Hi | Lo Lo | Hi

Obr. 13-7:   Funkce 8 – požadavek hlavní jednotky a odpověď z podřízené jednotky (ve stej-
ném formátu)

Č.
podříze
né jed-
notky

0x10
Adresa 1. slova

Počet
slov

Počet baj-
tů

1. slovo –
hodnota –

Poslední
hodnota slo-

va
CRC16

Hi | Lo Hi | Lo  Hi | Lo Hi | Lo Lo | Hi

Obr. 13-8:   Funkce 16 – požadavek z hlavní jednotky

Č. podřízené
jednotky 0x10

Adresa 1. slova Počet slov CRC16
Hi | Lo Hi | Lo Lo | Hi

Obr. 13-9:   Funkce 16 – odpověď z podřízené jednotky

Podříze
ná jed-
notka
č.

0x17

Adresa 1.
slova ke čtení

Počet slov
ke čtení

Adresa 1. slova
pro zápis

Hi | Lo Hi | Lo Hi | Lo

Počet slov
pro zápis

Počet bajtů
pro zápis

Hodnota 1. slova
pro zápis –

Hodnota posledního
slova

pro zápis
CRC16

Hi | Lo Hi | Lo Hi | Lo Lo | Hi

Obr. 13-10:   Funkce 23 – požadavek z hlavní jednotky

Č. podřízené
jednotky 0x17

Počet přečte-
ných bajtů

1. slovo
hodnota přečtena –

Poslední slovo
hodnota přečtena

CRC16

 Hi | Lo Hi | Lo Lo | Hi

Obr. 13-11:   Funkce 23 – odpověď z podřízené jednotky
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Příklad funkčních kódů

● Funkce 0x03: Čtení N slov registru, rozsah: 1 ~ 16.
Příklad: Je nutno přečíst 2 souvislá slova začínající v komunikačním registru
0100H podřízeného měniče frekvence s adresou 01H. Struktura rámců je po-
psána v následujících tabulkách.

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 03H
Vyšší bajt počáteční adresy 01H
Nižší bajt počáteční adresy 00H
Vyšší bajt dat 00H
Nižší bajt dat 02H
Nižší bajt CRC C5H
Vyšší bajt CRC F7H
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-12:   Funkce 0x03 – požadavek z hlavní jednotky RTU

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 03H
Bajty dat 04H
Vyšší bajt dat v registru 0100H 00H
Nižší bajt dat v registru 0100H 05H
Vyšší bajt dat v registru 0101H 00H
Nižší bajt dat v registru 0101H 00H
Nižší bajt CRC EAH
Vyšší bajt CRC 32H
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-13:   Funkce 0x03 – odpověď z podřízené jednotky RTU
● Funkce 0x06: Zápis jednoho slova registru
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Častý zápis může poškodit interní registry!UPOZORNĚNĺ
– Při zapisování dat do interních registrů existuje limit počtu zápisů. Jakmile

počet zápisů překročí limitní hodnotu, může se poškodit adresa registru.
Vyhněte se proto častému zapisování!

– Podrobnosti o uživatelských oprávněních zápisu najdete v Kap. 17.2.1  "Po-
pis symbolů atributů v tabulkách parametrů" na straně 194.

Příklad: Zápis 0000H do komunikačního registru s adresou 0005H podřízené-
ho měniče frekvence s adresou 01H. Struktura rámců je popsána v následují-
cích tabulkách:

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 06H
Vyšší bajt adresy zápisového registru 00H
Nižší bajt adresy zápisového registru 05H
Vyšší bajt zapisovaných dat 00H
Nižší bajt zapisovaných dat 00H
Nižší bajt CRC 99H
Vyšší bajt CRC CBH
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-14:   Funkce 0x06 – požadavek z hlavní jednotky RTU

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 06H
Vyšší bajt adresy zápisového registru 00H
Nižší bajt adresy zápisového registru 05H
Vyšší bajt zapisovaných dat 00H
Nižší bajt zapisovaných dat 00H
Nižší bajt CRC 99H
Vyšší bajt CRC CBH
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-15:   Funkce 0x06 – odpověď z podřízené jednotky RTU
● Funkce 0x08: Diagnostika

Příklad: Pro testování komunikační smyčky 2 souvislých slov 1234H a 5678H s
adresou podřízeného měniče frekvence 01H je struktura rámců popsána v ná-
sledujících tabulkách:
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Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 08H
Vyšší bajt subfunkce 00H
Nižší bajt subfunkce 00H
Vyšší bajt testovacího slova 1 12H
Nižší bajt testovacího slova 1 34H
Vyšší bajt testovacího slova 2 56H
Nižší bajt testovacího slova 2 78H
Nižší bajt CRC 73H
Vyšší bajt CRC 33H
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-16:   Funkce 0x08 – požadavek z hlavní jednotky RTU

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 08H
Vyšší bajt subfunkce 00H
Nižší bajt subfunkce 00H
Vyšší bajt testovacího slova 1 12H
Nižší bajt testovacího slova 1 34H
Vyšší bajt testovacího slova 2 56H
Nižší bajt testovacího slova 2 78H
Nižší bajt CRC 73H
Vyšší bajt CRC 33H
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-17:   Funkce 0x08 – odpověď z podřízené jednotky RTU
● Funkce 0x10: Zápis N slov registru, rozsah 1 ~ 16.

Příklad: Změna 2 souvislých registrů počínaje od 0114H se slovy 0032H a
0032H s adresou podřízeného měniče frekvence 01H. Struktura rámců je po-
psána v následujících tabulkách:

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 10H
Vyšší bajt počáteční adresy zápisového registru 01H
Nižší bajt počáteční adresy zápisového registru 14H
Vyšší bajt čísla registru 00H
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Nižší bajt čísla registru 02H
Bajty dat 04H
Vyšší bajt dat v registru 0109H 00H
Nižší bajt dat v registru 0109H 32H
Vyšší bajt dat v registru 010AH 00H
Nižší bajt dat v registru 010AH 32H
Nižší bajt CRC DEH
Vyšší bajt CRC DAH
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-18:   Funkce 0x10 – požadavek z hlavní jednotky RTU

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 10H
Vyšší bajt počáteční adresy zápisového registru 01H
Nižší bajt počáteční adresy zápisového registru 14H
Vyšší bajt čísla registru 00H
Nižší bajt čísla registru 02H
Nižší bajt CRC 00H
Vyšší bajt CRC 30H
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-19:   Funkce 0x10 – odpověď z podřízené jednotky RTU
● Funkce 0x17: Čtení/zápis N slov registru, rozsah 1 ~ 16.

Příklad: Čtení dat ve 2 souvislých registrech počínaje adresou 0114H, zápis
00C8H a 00C8H do 2 souvislých registrů počínaje adresou 0117H. Struktura
rámců je popsána v následujících tabulkách:

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 17H
Vyšší bajt počáteční adresy čtecího registru 01H
Nižší bajt počáteční adresy čtecího registru 14H
Vyšší bajt čísla čtecího registru 00H
Nižší bajt čísla čtecího registru 02H
Vyšší bajt počáteční adresy zápisového registru 01H
Nižší bajt počáteční adresy zápisového registru 17H
Vyšší bajt čísla zápisového registru 00H
Nižší bajt čísla zápisového registru 02H
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Bajty dat pro zápis 04H
Vyšší bajt dat v registru 0109H 00H
Nižší bajt dat v registru 0109H C8H
Vyšší bajt dat v registru 010AH 00H
Nižší bajt dat v registru 010AH C8H
Nižší bajt CRC 38H
Vyšší bajt CRC E3H
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-20:   Funkce 0x17 – požadavek z hlavní jednotky RTU

Start Doba přenosu pro 3,5 bajtu
Adresa podřízené jednotky 01H
Funkční kód ModBus 17H
Bajty čtecího registru 04H
Vyšší bajt čtecího registru 0100H 00H
Nižší bajt čtecího registru 0100H 32H
Vyšší bajt čtecího registru 0101H 00H
Nižší bajt čtecího registru 0101H 32H
Nižší bajt CRC D9H
Vyšší bajt CRC 3DH
Konec Doba přenosu pro 3,5 bajtu

Obr. 13-21:   Funkce 0x17 – odpověď z podřízené jednotky RTU

Chybové kódy a kódy výjimek

Pokud podřízená jednotka obdrží požadavek bez chyby komunikace, ale nemůže
ho zpracovat, vrátí výjimečnou odpověď, která obsahuje chybový kód a kód vý-
jimky, informující hlavní jednotku o povaze chyby. Chybový kód se vytváří nasta-
vením nejvyššího platného bitu (MSB) funkčního kódu na 1 (tzn. funkční kód
plus 0x80, např. 0x83, 0x86, 0x90, 0x97) a výjimečná odpověď má formát popsa-
ný níže.

Č. podřízené jednotky Chybový kód Kód výjimky CRC16
   Lo | Hi

Kódy výjimek pro měniče frekvence EFC 3600:
● 1 = parametr nelze změnit kvůli blokování uživatelským heslem
● 2 = požadovaná funkce není podřízenou jednotkou rozpoznána, tzn., není rov-

na 3, 6, 8, 16 nebo 23
● 3 = adresa slova uvedená v požadavku v podřízené jednotce neexistuje
● 4 = hodnoty slov uvedené v požadavku nejsou v podřízené jednotce přípustné
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● 5 = parametry nelze změnit v režimu chodu
● 6 = parametry jsou read-only, takže je nelze změnit
● 7 = neplatná operace požadovaná funkcí měniče frekvence(*)

● 9 = chyba čtení/zápisu EEPROM
● B = funkční kód 3, rozsah čtení překračuje 16

● (*) zahrnuje situace uvedené níže:
– Zápisové operace na [b0.06] kopírování parametru, [b0.30] dis-

pleji monitorování chodu, [b0.31] displeji monitorování zasta-
vení a [S2.15] výpočtu fyzikálních údajů jsou zakázány.

– Zápisové operace na [b0.00] uživatelském hesle, [b0.01] hesle
výrobce a [b0.05] inicializaci parametrů podporují jen funkci 6.

– Multifunkční digitální vstupní svorky ([E0.01] ~ [E0.05]) nedo-
volují zápisové operace s opakovanou nenulovou hodnotou.

13.2.4 Distribuce adres v registrech mapování komunikace
Registry mapování komunikace ModBus existují ve třech typech: registry para-
metrů měniče frekvence, registry řízení komunikace a registry zpětné vazby sta-
vu komunikace.
● Registry parametrů měniče frekvence
Registry parametrů měniče frekvence odpovídají vzájemně jednoznačně funkč-
ním kódům. Čtení a zapisování souvisejících funkčních kódů lze dosáhnout čte-
ním a zapisováním obsahu registrů parametrů měniče frekvence prostřednictvím
komunikace ModBus. Charakteristiky a rozsah čtení a zapisování funkčních kódů
jsou ve shodě s popisem funkčních kódů měniče frekvence. Adresa registru para-
metrů měniče frekvence se skládá z vysokého bajtu představujícího skupinu
funkčních kódů a nízkého bajtu představujícího index ve skupině. Skupiny jsou
mapovány takto:

Adresa vy-
sokého baj-

tu 0x
00

0x
01

0x
02

0x
03

0x
04

0x
05

0x
06

0x
07

0x
08

0x
09

0x
0A

0x
0B

0x
0C

0x
0D

Skupina b0 b1 S0 Rezervováno S2 S3 E0 E1 E2 E3 E4 H0 P0(*) d0(**)

Obr. 13-22:   Registry parametrů měniče frekvence

（*）: Skupiny parametrů výrobce (skupina P) mohou být vždy čteny
(nezávisle na nastavení hesla výrobce). Jestli je možné změnit para-
metr prostřednictvím komunikace, závisí na nastavení hesla.
（**）: Parametry skupiny monitorování (skupina d0) jsou vždy chráně-
né proti zápisu.

Příklady:

EFC 3600 Bosch Rexroth AG
Komunikační protokoly

DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P 179/235



Čtení teploty modulu ([d0.16]) měniče frekvence EFC 3600 s použitím adresy
registru 0x0D10 (0x0D = skupina d0, index 0x10=16).
Nastavení režimu V/f křivky (S0.00) měniče frekvence EFC 3600 s použitím adre-
sy registru 0x0200 (0x02 = skupina S0, index 0).
Přístup k neexistujícímu funkčnímu kódu je potvrzen kódem výjimky 3 (viz Kap.
13.2.3  "Funkční kódy a formát hlášení ModBus" na straně 172).
● Registry řízení komunikace
Adresa registru příkazových slov pro řízení komunikace je 0x4000. Tento registr
je určený jen pro zápis (write-only). Měnič frekvence je řízen zapisováním dat do
adresy. Definice každého bitu je uvedena v následující tabulce:

Bit Hodnota Popis
15~8 – Rezervováno

7
1 Řídicí slovo aktivní
0 Neaktivní

6
1 Zastavení zpomalení/zrychlení aktivní (zastavení interního generátoru li-

neární charakteristiky zpomalení/zrychlení)
0 Neaktivní

5
1 Reset chyby aktivní
0 Neaktivní

4
1 Nouzové zastavení aktivní
0 Neaktivní

3
1 Zastavení podle nastavení parametrů
0 Neaktivní

2
1 vzad
0 Vpřed

1
1 Krokování aktivní (směr krokování je dán bitem 2)
0 Neaktivní

0
1 Příkaz chodu aktivní
0 Neaktivní

Obr. 13-23:   Registry řízení komunikace
Adresa registru nastavení frekvence pro řízení komunikace je 0x4001. Tento regi-
str je určený pro čtení i zápis. Když je parametr [b1.00] „První zdroj nastavení
frekvence“ nastavený na „5: Dáno komunikací“, je možné nastavovat měnič frek-
vence zapisováním dat do této adresy.
Je-li kontrola komunikačních rámců úspěšná (CRC platné), měnič frekvence vždy
akceptuje obsah řídicího slova. Případné konflikty (např. příkaz chodu a příkaz
zastavení aktivní současně) se řeší s použitím aplikačních funkcí (generátor
RUN/STOP, řízení krokování apod.). To zaručuje, že bude měnič vždy reagovat
stejným způsobem, nezávisle na zdroji příkazu chodu.
● Registry zpětné vazby stavu komunikace (0x5000)
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Stav měniče frekvence lze monitorovat čtením registru. Tento registr je určený
jen pro čtení (read-only). Definice každého bitu je uvedena v následující tabulce:

Bit Hodnota Popis
15 ~ 11 – Chybový kód (rovný [E4.20])
10 ~ 8 – Rezervováno

7
1 Chyba
0 Žádná chyba

6
1 Zastavovací nadproud
0 Normální

5
1 Zastavovací přepětí
0 Normální

4
1 Zpomalení
0 Ne ve zpomalení

3
1 Zrychlení
0 Ne ve zrychlení

2
1 Krokování
0 Ne v krokování

1
1 Chod
0 Stop

0
1 vzad
0 Vpřed

Obr. 13-24:   Registry zpětné vazby stavu komunikace (0x5000)
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13.2.5 Příklad komunikace ModBus
Jedna adresa podřízené jednotky je 01H. Nastavení frekvence měniče frekvence
se provádí podle parametru „Dáno komunikací“ a zdroj příkazu RUN je nastaven
na „Zadávání příkazů pomocí komunikace“. Je požadováno, aby motor připojený
k měniči frekvence běžel s 50 Hz (rotace vpřed). Této operace lze dosáhnout s
funkcí 0x10 (funkce 16) protokolu ModBus. Hlášení požadavků z hlavní jednotky
a odpovědi z jednotky podřízené jsou uvedeny v následující tabulce:
● Příklad 1: Spuštění 01# měniče frekvence pro rotaci vpřed s frekvencí 50,00

Hz (vyjádřenou interně jako 5000)

 
Podřízená
jednotka

adresa

Funkční
kód

Start
adresa

Číslo
adresy

Bajty
dat

Data
obsah

Kód CRC

Požadavek 0x01 0x10 0x4000 0x0002 0x04
0x0081
0x1388

0x9F12

Odpověď 0x01 0x10 0x4000 0x0002 N/A N/A 0x5408

● Příklad 2: Čtení výstupní frekvence 01# měniče frekvence a výstupní rychlosti

 
Adresa

podřízené
jednotky

Funkční
kód

Start
adresy

Číslo
adresy

Bajty
dat

Obsah dat Kód CRC

Požadavek 0x01 0x03 0x0D04 0x0002 N/A N/A 0x8766

Odpověď 0x01 0x03 N/A N/A 0x04
0x00E2
0x0015

0x9BCA

● Příklad 3: Zastavení 01# měniče frekvence podle režimu zastavení s funkčním
kódem

 
Adresa

podřízené
jednotky

Funkční
kód

Start
adresy

Číslo
adresy

Bajty
dat

Obsah dat Kód CRC

Požadavek 0x01 0x06 0x4000 N/A N/A 0x0088 0x9C6C
Odpověď 0x01 0x06 0x4000 N/A N/A 0x0088 0x9C6C
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13.2.6 Speciální poznámky
1. Externí počítač nemůže zapisovat do funkčních kódů [b0.06] „kopírování

parametru“, [b0.30] „displej monitorování chodu“ a [b0.31] „displej moni-
torování zastavení“.

2. [b0.00] „uživatelské heslo“ a [b0.05] „inicializace parametrů“ nepodporují
opakovaný zápis včetně jednotlivého zápisu v opakovaném zápisu; parame-
try identifikačního štítku motoru a fyzikální údaje motoru se nesmí změnit
současně; operace zápisu na multifunkčních digitálních vstupních svorkách
([E0.01] ~ [E0.05]) nedovoluje opakovanou nenulovou hodnotu.

3. Jestliže se změní komunikační protokol, vrátí se rychlost přenosu, datový
rámec a lokální adresa na standardní nastavení od výrobce.

4. Odpověď při čtení uživatelského hesla a hesla výrobce v případě čtení z
externího počítače je „0000“.

5. Externí počítač může nastavit, změnit nebo zrušit uživatelské heslo; kon-
krétní operace je stejná jako v situaci, kdy je „zdrojem příkazu chodu“ klá-
vesnice.

6. Přístup k řídicím a stavovým registrům není omezen uživatelským heslem.
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13.2.7 Komunikační síť

Síťové propojení

Komunikační síť je znázorněna na následujícím obrázku; obsahuje PC, PLC nebo
externí počítač a různé měniče frekvence, které jsou propojeny stíněnými krou-
cenými kabelovými páry přes adaptéry RS232/485. Podřízená jednotka na konci
sítě vyžaduje zakončovací odpor s doporučenou hodnotou 120 Ω, 0,25 W.

Obr. 13-2:   Komunikační síťové propojení

Kabely se smí připojovat, pouze když je měnič
frekvence vypnutý!

VAROVÁNÍ

Doporučení k síťovému propojení

● K připojení rozhraní RS485 používejte stíněné kroucené kabelové páry.
● Kabel ModBus musí být dostatečně vzdálený od napájecích kabelů (minimálně

30 cm).
● Zabraňte křížení kabelů ModBus a napájecích kabelů, resp. používejte kolmé

křížení, je-li takové křížení nevyhnutelné.
● Stínicí vrstva kabelů musí být připojena k ochrannému uzemnění nebo k

uzemnění zařízení, pokud je uzemnění zařízení již připojeno k uzemnění
ochrannému. Žádný bod sítě RS485 neuzemňujte přímo.

● Uzemňovací kabely nesmí za žádných okolností tvořit smyčku.
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14 Údržba

14.1 Bezpečnostní pokyny

Vysoké elektrické napětí! Nebezpečí usmrcení
nebo těžkého zranění při zasažení elektrickým
proudem!

VAROVÁNÍ

● Obsluhovat, udržovat a opravovat toto zařízení mají povoleno pouze osoby vy-
školené a kvalifikované pro práce s elektrickými zařízeními nebo na nich.

● Nikdy nezapínejte elektrické zařízení, ani pro krátké měření nebo zkoušky, ne-
ní-li uzemňovací vodič zařízení trvale připojen k montážním bodům součástí
určených k tomuto účelu.

● Než začnete pracovat s elektrickými součástmi o napětí vyšším než 50 V, mu-
síte zařízení odpojit od síťového napájení. Zajistěte, aby síťové napájení ne-
mohlo být znovu připojeno.

● V měničích frekvence se ve stejnosměrných meziobvodech používají konden-
zátory jako akumulátory energie. Akumulátory energie si zachovávají svou
energii i po vypnutí napájecího napětí. Měniče frekvence jsou dimenzované
tak, aby po vypnutí napájecího napětí klesla hodnota napětí pod 50 V během
doby vybíjení maximálně 10 minut.

14.2 Denní kontroly
Provádějte denní kontroly podle údajů v následující tabulce; prodloužíte tím ži-
votnost měničů frekvence.

Kontrola
kategorie

Předmět kontroly Kritérium kontroly
Kontrola
výsledek

Okolní
podmínky

Teplota -10 ~ 50 ℃ (bez mrazu a kondenzace)  
Relativní vlhkost <90 % (bez kondenzace)  

Prach, voda
a netěsnosti

Žádné nadměrné množství prachu nebo znám-
ky netěsností
(vizuální kontrola)

 

Plyn Žádný neobvyklý zápach  
Zvuk Žádný neobvyklý zvuk  
Ovládací panel
displej

Žádný chybový kód  

Frekvenční
měnič

Ventilátor Žádné zanesení nebo znečištění  

Motor Zvuk Žádný neobvyklý zvuk  

Obr. 14-1:   Seznam denních kontrol
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14.3 Pravidelné kontroly
Kromě denních kontrol jsou rovněž nezbytné pravidelné kontroly měničů frek-
vence. Interval kontrol musí být kratší než 6 měsíců. Detaily prací jsou uvedeny v
následující tabulce:

Kontrola
kategorie

Předmět kontroly Kritérium kontroly Řešení

Napájecí zdroj Napětí Specifikováno na identifi-
kačním štítku

1 fáze: 200~240 V
(-10 % / +10 %)
3 fáze: 380~480 V
(-15 % / +10 %)

Napájecí kabel Napájecí kabel Žádná změna barvy nebo
poškození

Vyměňte kabel.
Signální vedení Signální vedení Vyměňte signální vedení.

Svorka
připojení

Konektorová svorka
a kabel/linka

Žádné volné spojení Utáhněte konektor a šroub
svorkyKonektorová svorka

a svorkovnice

Frekvenční
měnič

Vizuální
vzhled

Žádná deformace Kontaktujte servisní techniky.

Ventilátor

Žádná změna barvy nebo de-
formace Vyměňte ventilátor.

Žádné zanesení nebo zneči-
štění

Odstraňte zablokování a vyči-
stěte ventilátor.

Chladicí systém
(chladič, přívod, vý-
vod)

Žádné ucpání nebo cizí ma-
teriály

Uvolněte ucpání a odstraňte
cizí materiály.

Deska plošných spojů Žádné znečištění prachem
nebo olejem

Vyčistěte desku
s plošnými spoji.

Kondenzátor stejnos-
měrného meziobvodu

Žádná netěsnost, barevná
změna, prasklina nebo
expanze při vypnutém pojist-
ném ventilu

Vyměňte kondenzátor stejnos-
měrného meziobvodu (musí
provést servisní technici)

Příslušenství
Připojení Žádné volné spojení Utáhněte šroub svorky.

Kabel Žádná změna barvy nebo po-
škození Vyměňte kabel.

Obr. 14-2:   Seznam pravidelných kontrol
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14.4 Demontáž a montáž ovládacího panelu

Obr. 14-1:   Demontáž ovládacího panelu
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Obr. 14-2:   Montáž ovládacího panelu
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14.5 Demontáž a montáž ventilátoru

Obr. 14-3:   Demontáž ventilátoru
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Obr. 14-4:   Montáž ventilátoru

15 Servis a podpora
Pro zajištění rychlé a optimální podpory je vám k dispozici hustá celosvětová se-
rvisní síť. Naši experti jsou vám kdykoli připraveni poradit a pomoci. Jsme tu pro
vás nepřetržitě každý den včetně víkendů a svátků.

Servis pro Německo

Naše technologické centrum v Lohru řeší všechny záležitosti související se servi-
sem elektrických pohonů a řídicích jednotek.
Servisní podporu / servisní linku můžete kontaktovat na:

Telefon: +49 9352 40 5060
Fax: +49 9352 18 4941
E-mail: service.svc@boschrexroth.de
Internet: http://www.boschrexroth.com
Na našich internetových stránkách naleznete další informace týkající se servisu,
oprav (např. zasílací adresy) a školení.
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Servis celosvětově

V zemích mimo Německo se nejprve obraťte na svého kontaktního partnera. Te-
lefonní čísla servisních linek naleznete u adres prodejců uvedených na internetu.

Příprava informací

Připravíte-li si následující informace, můžeme vám pomoci rychle a efektivně:
● podrobný popis poruchy a dalších okolností,
● údaje na typových štítcích příslušných výrobků, obzvláště typové kódy a sério-

vá čísla,
● vaše kontaktní údaje (telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu).
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16 Likvidace a ochrana životního prostředí

16.1 Likvidace
Obalové materiály

Obalovými materiály jsou lepenka a polystyren. Tyto materiály mohou být snad-
no recyklovány. Z ekologických důvodů byste nám neměli vracet prázdné obaly.

16.2 Ochrana životního prostředí
Žádný únik nebezpečných látek

Naše výrobky neobsahují žádné nebezpečné látky, které by se při správném pou-
žívání mohly uvolňovat. Normálně není třeba očekávat žádné negativní vlivy na ži-
votní prostředí.
Materiály obsažené v elektronických zařízeních:
● ocel
● hliník
● měď
● syntetické materiály
● elektronické součásti a moduly

Recyklace

Vzhledem k vysokému obsahu kovů je možné většinu součástí výrobků recyklo-
vat. Abyste mohli nejlepším možným způsobem recyklovat kovy, je nezbytné roz-
montovat výrobky na jednotlivé moduly. Kovy obsažené v elektrických a elektro-
nických modulech mohou být rovněž recyklovány s využitím specializovaných
procesů třídění. Syntetické materiály zbývající po těchto procesech mohou být
recyklovány tepelně.

Bosch Rexroth AG
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17 Příloha

17.1 Příloha 1: Zkratky
Systém pohonu měniče frekvence Rexroth EFC 3600 se skládá z jednotlivých
součástí (komponent) pro použití za různých okolností.
● EFC 3600: Měnič frekvence EFC 3600
● FPCC: Ovládací panel
● FELR: Brzdný odpor
● FEAA: Adaptér rozhraní RS485/232
● FRKB: Kabel adaptéru rozhraní
● FRKS: Kabel ovládacího panelu

EFC 3600 Bosch Rexroth AG
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17.2 Příloha 2: Seznam parametrů

17.2.1 Popis symbolů atributů v tabulkách parametrů

Atribut parametru Popis

RUN/STOP Nastavení parametru lze změnit, když je měnič frekvence v režimu RUN nebo
STOP.

STOP Nastavení parametru lze změnit, pouze když je měnič frekvence v režimu
STOP.

mpwd Nastavení parametru lze změnit, pouze když je deaktivována ochrana he-
slem výrobce.

pouze pro čtení Nastavení parametru je read-only (pouze ke čtení) a není možné ho změnit.

Obr. 17-1:   Popis symbolů atributů v tabulkách parametrů

17.2.2 Skupina b0: Systémové parametry

Heslo a kontrola přístupu

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

b0.00 Uživatelské heslo 0 ~ 65535 1 0 RUN/
STOP

b0.01
Výrobce
heslo

0 ~ 65535 1 0 STOP

b0.02
Přístupové oprávnění
nastavení

0: Základní parametry
1: Standardní parametry
2: Rozšířené parametry
3: Pokročilé parametry
4: Režim spuštění

1 0 RUN/
STOP

b0.03 Rezervováno – – – –
b0.04 Rezervováno – – – –

Bosch Rexroth AG
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Konfigurace systému

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

b0.05 Inicializace
parametrů

0: Žádná akce
1: Obnovení standardního nastavení od
výrobce
2: Odstranění chybového záznamu
Poznámka: Hodnota je po skončení ope-
race automaticky nastavena na 0.

1 0 STOP

b0.06 Kopírování
parametrů

0: Žádná akce
1: Čtení parametru
2: Zápis parametru
Poznámka: Hodnota je po skončení ope-
race automaticky nastavena na 0.

1 0 STOP

b0.07
~

b0.19
Rezervováno – – – –

Konfigurace měniče frekvence

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

b0.20 Nastavení jmenovitého
napětí měniče frekvence

200 V: 200 ~ 240 V
400 V: 380 ~ 480 V

1 V
220 V
380 V

STOP

b0.21 Nosná frekvence 1 ~ 15 kHz 1 kHz 4 kHz RUN/STOP

b0.22
Automatické
nastavení
nosná frekvence

0: VYP
1: ZAP

1 0 STOP

b0.23
~

b0.29
Rezervováno – – – –
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Displej monitorování

Funkční
kód Název Rozsah nastavení

Min.
jednot-

ka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

b0.30
Chod
monitorování
displej

0: Výstupní frekvence
1: Výstupní otáčky
2: Nastavená frekvence
3: Nastavené otáčky
4: Výstupní napětí
5: Výstupní proud
6: Výstupní výkon
7: Napětí stejnosměrného meziobvo-
du
8: Analogový vstup AIV
9: Analogový vstup AIC
10: Uživatelsky definovaná nastave-
ná rychlost
11: Uživatelsky definovaná výstupní
rychlost
12: Stav digitálního vstupu
13: Stav digitálního výstupu
14: Cílová technická hodnota PID
15: Zpětnovazební technická hodno-
ta PID
16: Teplota modulu
17: Verze firmwaru 1
18: Verze firmwaru 2
19: Verze firmwaru 3
20: Aktuální nosná frekvence

1 0 RUN/STOP

b0.31
Stop
monitorování
displej

1 2 RUN/STOP

b0.32
Uživatelsky defi-
novaný proporcio-
nální faktor pro ry-
chlost

0.01 ~ 100.00 0.01 1.00 RUN/STOP
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Funkční
kód Název Rozsah nastavení

Min.
jednot-

ka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

b0.33
Koeficient PID re-
ference / zpětné
vazby

0.01 ~ 100.00 0.01 1.00 RUN/STOP

b0.34
~

b0.39
Rezervováno – – – –

Informace o systému

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

b0.40 Kumulativní doba chodu 0 ~ 65 535 hodin 1 hodina 0 mpwd
b0.41

~
b0.49

Rezervováno – – – –
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17.2.3 Skupina b1: Základní parametry

Základní řízení chodu

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

b1.00

První
frekvence
nastavení
zdroj

0: Dáno potenciometrem na pan-
elu
1: Dáno digitálním nastavením na
panelu
2: Dáno externím analogovým AIV
3: Dáno externím analogovým AIC
4: Nastavení pomocí externích
svorek UP/DOWN
5: Dáno komunikací.
6: Dáno více rychlostmi

1 0 STOP

b1.01
Digitální nastavení
frekvence
uložení

0: Bez uložení při vypnutí a zasta-
vení
1: Bez uložení při vypnutí; uložení
při zastavení
2: Uložení při vypnutí; bez uložení
při zastavení
3: Uložení při vypnutí a zastavení

1 0 STOP

b1.02
První RUN
příkaz
zdroj

0: Zadávání příkazů pomocí panelu
1: Zadávání příkazů pomocí exter-
ních svorek
2: Zadávání příkazů pomocí komu-
nikace

1 0 STOP

b1.03 Rezervováno – – – –

b1.04
Digitální nastavení
frekvence

[b1.07] ~ [b1.06] 0,01 Hz 50,00 Hz RUN/
STOP

b1.05 Max. frekvence 50,00 ~ 400,00 Hz 0,01 Hz 50,00 Hz STOP

b1.06
Maximální
frekvence

[b1.07] ~ [b1.05] 0,01 Hz 50,00 Hz RUN/
STOP

b1.07
Minimální
frekvence

0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/
STOP

b1.08
Minimální
frekvence
režim

0: Chod s 0 Hz
1: Chod s minimální frekvencí

1 0 STOP
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Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

b1.09
Hystereze
frekvence šířka

0,00 ~ [b1.07] 0.01 0.00 STOP

b1.10 Ovládání směru

0: Oba směry
1: Jen vpřed
2: Jen vzad
3: Obrácení standardního směru

1 0 STOP

b1.11
Ovládací panel
řízení směru

0: vpřed; 1: vzad 1 0 RUN/
STOP

b1.12
~

b1.14
Rezervováno – – – –

b1.15
Kombinace frek-
vence
zdroj příkazu

0: Žádná kombinace
1: První nastavení frekvence + dru-
hé nastavení frekvence
2: První nastavení frekvence - dru-
hé nastavení frekvence

1 0 STOP

b1.16

Druhý
frekvence
nastavení
zdroj

0: Dáno potenciometrem na pan-
elu
1: Dáno digitálním nastavením na
panelu
2: Dáno externím analogovým
vstupním napětím (AIV)
3: Dáno externím analogovým
vstupním proudem (AIC)
4: Nastavení pomocí externích
svorek UP/DOWN
5: Dáno komunikací.
6: Dáno více rychlostmi

1 2 STOP

b1.17
Druhý RUN
zdroj příkazu

0: Zadávání příkazů pomocí panelu
1: Zadávání příkazů pomocí exter-
ních svorek
2: Zadávání příkazů pomocí komu-
nikace

1 1 STOP

b1.18
~

b1.19
Rezervováno – – – –
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Řízení zrychlení/zpomalení

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

b1.20 Doba zrychlení 1 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 5,0 s RUN/STOP
b1.21 Doba zpomalení 1 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 5.0 s RUN/STOP

b1.22 Režim křivky zrychlení/zpoma-
lení

0: Lineární
1: Křivka S

1 0 STOP

b1.23
Fáze spuštění křivky S
poměr

0.0 % ~ 40.0 % 0.1 % 20.0 % STOP

b1.24
Fáze zastavení křivky S
poměr

0.0 % ~ 40.0 % 0.1 % 20.0 % STOP

b1.25
~

b1.29
Rezervováno – – – –
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Konfigurace spuštění

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

b1.30 Režim spuštění

0: Spuštění přímo
1: Brzdění před spuštěním
2: Spuštění se zachycením ry-
chlosti

1 0 STOP

b1.31
Spouštěcí
frekvence

0,00 ~ 50,00 Hz 0,01 Hz 0,05 Hz STOP

b1.32
Spouštěcí
frekvence
doba podržení

0,0 ~ 20,0 s 0,1 s 0,1 s STOP

b1.33
Spuštění stejnos-
měrné
doba brzdění

0,0 ~ 20,0 s (0,0 znamená žádnou
operaci stejnosměrného brzdění
při spuštění)

0,1 s 0,0 s STOP

b1.34
Spuštění stejnos-
měrné
brzdění proud

0.0 % ~ 150.0 %
(jmenovitý proud měniče frekven-
ce)

0.1 % 0.0 % STOP

b1.35
~

b1.39
Rezervováno – – – –
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Konfigurace zastavení

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Stan-
dardní

nastave-
ní od vý-

robce

Atribut

b1.40 Režim zastavení

0: Zpomalení do zastavení
1: Volnoběh do zastavení
2: Příkaz volnoběhu do zastavení,
zpomalení, když se změní směr

1 0 STOP

b1.41

Zastavení stejnos-
měrné
brzdění počáteční
frekvence

0,00 ~ 50,00 Hz 0,01 Hz 0,00 Hz STOP

b1.42
Zastavení stejnos-
měrné
doba brzdění

0,0 ~ 20,0 s
(0,0 znamená, že stejnosměrné
brzdění při zastavení neproběh-
ne)

0,1 s 0,0 s STOP

b1.43
Zastavení stejnos-
měrné
brzdění proud

0.0 % ~ 150.0 %
(jmenovitý proud měniče frekven-
ce)

0.1 % 0.0 % STOP

b1.44 Rezervováno – – – –

b1.45
Pře-
buzení
zesílení

1.00 ~ 1.40 0.01 1.00 RUN/STOP

b1.46
~

b1.49
Rezervováno – – – –
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17.2.4 Skupina S0: V/F regulace

V/F křivka

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S0.00 Režim V/F křivky

0: Lineární

1: Kvadratická křivka
2: Uživatelsky definovaná vícebo-
dová křivka

1 0 STOP

S0.01 V/F frekvence 1 0,00 ~ [S0.03] 0,01 Hz 0,00 Hz STOP

S0.02 V/F napětí 1
0.0 % ~ 120.0 %
(jmenovité napětí motoru)

0.10 % 0.00 % STOP

S0.03 V/F frekvence 2 [S0.01] ~ [S0.05] 0,01 Hz 0,00 Hz STOP

S0.04 V/F napětí 2
0.0 % ~ 120.0 %
(jmenovité napětí motoru)

0.10 % 0.00 % STOP

S0.05 V/F frekvence 3 [S0.03] ~ [b1.05] 0,01 Hz 0,00 Hz STOP

S0.06 V/F napětí 3
0.0 % ~ 120.0 %
(jmenovité napětí motoru)

0.10 % 0.00 % STOP

S0.07
~

S0.19
Rezervováno – – – –
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Vylepšená V/F regulace

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S0.20
Motor, jmenovitá
skluzová frekvence

0,00 ~ 20,00 Hz 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/
STOP

S0.21 Zesílení napětí
0.0 % ~ 20.0 %
(0.0 znamená automatické zesí-
lení krouticího momentu)

0.1 % 5.0 % RUN/
STOP

S0.22 Faktor zesílení I*R 0 % ~ 320 % 1 % 100 % RUN/
STOP

S0.23 Rezervováno – – – –

S0.24
vysoká zátěž
napětí
stabilizace

0: Deaktivace
1: Aktivace

1 1 RUN/
STOP

S0.25
Stabilizační
faktor

0 % ~ 5000 % 1 % 0 % RUN/
STOP

S0.26
Stabilizační
filtrační faktor

10 % ~ 2000 % 1 % 100 % RUN/
STOP

S0.27
~

S0.29
Rezervováno – – – –

Kontrola nesepnutí

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S0.30
Omezení proudu
řízení

0: VYP
1: VYP při konstantní rychlos-
ti
3: ZAP při konstantní rychlos-
ti

1 0 STOP

S0.31
Proud, automatické
omezení úroveň

20 % ~ 250 %
(jmenovitý proud měniče
frekvence)

1 % 200 % STOP

Bosch Rexroth AG
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Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S0.32
Regulátor proudu
proporcionální faktor

0.000 ~ 1.000 0.001 0.060 STOP

S0.33
Regulátor proudu
Integrační časová
konstanta

0.001 ~ 10.000 0.001 0.200 STOP

17.2.5 Skupina S2: Parametry motoru

Parametry identifikačního štítku motoru

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S2.00 Jmenovitá frekvence motoru 5,00 ~ 400,00 Hz 0,01 Hz 50,00 Hz STOP

S2.01 Jmenovité otáčky motoru 1 ~ 30 000 ot./min 1
ot./min na modelu STOP

S2.02 Jmenovitý výkon motoru 0,1 ~ 1000,0 kW 0,1 kW na modelu STOP
S2.03 Jmenovité napětí motoru 0 ~ 480 V 1 V na modelu STOP
S2.04 Jmenovitý proud motoru 0,01 ~ 655,00 A 0,01 A na modelu STOP
S2.05 Účiník 0.50 ~ 0.95 0.01 na modelu STOP
S2.06

~
S2.09

Rezervováno – – – –

Fyzikální údaje motoru

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S2.10 Odpor statoru 0,00 ~ 50,00 Ω 0,01 Ω na modelu STOP
S2.11 Odpor rotátoru 0,00 ~ 50,00 Ω 0,01 Ω na modelu STOP

S2.12
Rozptylová
indukčnost

0,00 ~ 200,00 mH 0,01 mH na modelu STOP

S2.13 Vzájemná indukčnost 0,0 ~ 3000,0 mH 0,1 mH na modelu STOP
S2.14 Proud naprázdno 0.0 ~ [S2.04] 0.1A na modelu STOP
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Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S2.15
Fyzikální údaje
výpočet

0: Žádná akce
1: Výpočet.
2: Automatické ladění, když je
motor v klidu
3: Automatické ladění, když se
motor otáčí

1 0 STOP

S2.16
~

S2.19
Rezervováno – – – –

Tepelná ochrana motoru

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S2.20 Typ čidla 0: PTC; 1: NTC 1 0 STOP
S2.21 Vstupní kanál teploty motoru 0: Neplatný; 1: AIV 1 0  
S2.22 Úroveň ochrany 0.0 ~ 10.0 0.1 2.0 STOP
S2.23 Tepelná časová konstanta motoru 0.0 ~ 400.0 min 0.1 na modelu STOP
S2.24

~
S2.39

Rezervováno – – – –

17.2.6 Skupina S3: Provozní parametry

Parametry krokování

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S3.00 Frekvence krokování 0,00 ~ [b1.05] 0,01 Hz 5,00 Hz RUN/STOP
S3.01 Čas zrychlení krokování 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 5,0 s RUN/STOP
S3.02 Čas zpomalení krokování 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 5,0 s RUN/STOP
S3.03

~
S3.04

Rezervováno – – – –
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Frekvence přeskočení

Funkční kód Název Rozsah nastavení Min. jed-
notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

S3.05 Frekvence přeskočení 1 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz STOP
S3.06 Frekvence přeskočení 2 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz STOP
S3.07 Frekvence přeskočení 3 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz STOP

S3.08 Rozsah frekvence přesko-
čení 0,00 ~ 30,00 Hz 0,01 Hz 0,00 Hz STOP

S3.09
Frekvence přeskočení
okno zrychlení
faktor

1~100 1 1 STOP

S3.10 ~ S3.14 Rezervováno – – – –

Restartování po výpadku napájení

Funkční kód Název Rozsah nasta-
vení

Min. jed-
notka

Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S3.15 Restartování po výpadku napá-
jení

0: Zakázáno.
1: Povoleno.

1 0 STOP

S3.16 Čekací doba pro restartování
po výpadku napájení 0,0 ~ 10,0 s 0,1 s 1,0 s STOP

S3.17 ~ S3.19 Rezervováno – – – –

Řízení brzdového střídače

Funkční kód Název Rozsah nastavení Min. jed-
notka

Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S3.20
Brzdový střídač
spínací bod

Třída 200 V: 300 ~ 390 V
Třída 400 V: 600 ~ 885 V

1 V
390 V
885 V

STOP

S3.21 Brzdový poměr 1 % ~ 100 % 1 % 100 % STOP
S3.22 ~ S3.29 Rezervováno – – – –
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Další řízení chodu

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

S3.30 Doba v pásmu necitlivosti při
rotaci vpřed a vzad 0,0 ~ 60,0 s 0,1 s 4,0 s STOP

S3.32 Nastavená rychlost NAHO-
RU/DOLŮ 0,10 ~ 100.00 Hz/s 0,01

Hz/s 1,00 Hz/s RUN/STOP

S3.33 Počáteční frekvence svorek
NAHORU/DOLŮ [b1.07] ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP

S3.34 Řízení ventilátoru
0: Automaticky řízeno
1: Vždy zapnuto

1 0 RUN/STOP

S3.35 Zastavení klávesou Stop

0: Platí pouze pro ovlá-
dání z klávesnice
1: Platí pro všechny způ-
soby ovládání

1 1 RUN/STOP

17.2.7 Skupina E0: Vstupní svorky

Multifunkční digitální vstupní svorky

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

E0.00
Dvouvodičové/
třívodičové ovládá-
ní chodu

0: Vpřed/Stop, Vzad/Stop
1: Vpřed/Vzad, RUN/STOP
2: Třívodičové řízení

1 0 STOP

E0.01 Svorka X1

0 ~ 28

1 0 STOP
E0.02 Svorka X2 1 0 STOP
E0.03 Svorka X3 1 0 STOP
E0.04 Svorka X4 1 0 STOP
E0.05 Svorka X5 1 0 STOP
E0.06

~
E0.09

Rezervováno – – – –

Rozsah nastavení [E0.01] ~ [E0.05] je následující:
0: Žádná akce (povoleno více voleb)
1: Řídicí svorka více rychlostí 1
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2: Řídicí svorka více rychlostí 2
3: Řídicí svorka více rychlostí 3
4: Rezervováno
5: Svorka času zrychlení/zpomalení 1
6: Svorka času zrychlení/zpomalení 2
7: Třívodičové řízení chodu
8: Volnoběh do zastavení aktivován
9: Přírůstek frekvence příkazu NAHORU
10: Úbytek frekvence příkazu DOLŮ
11: Vynulování nastavení frekvence externí svorky
12: Rezervováno
13: Stejnosměrné brzdění při zastavení aktivováno
14: Rezervováno
15: Jednoduché PLC zakázáno
16: Jednoduché PLC pozastaveno
17: Rezervováno
18: Druhý zdroj příkazu frekvence aktivován
19: Externí chybový vstup s NO kontaktem
20: Externí chybový vstup s NC kontaktem
21: Externí vstup RESET
22: Aktivace druhého zdroje příkazu chodu
23: Vpřed (FWD)
24: Vzad (REV)
25: Krokování vpřed
26: Krokování vzad
27: Vstup počitadla
28: Vynulování počitadla

Zesílení analogového vstupního kanálu

Funkční kód Název
Nastavení

rozsah
Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E0.10 Analogové vstupní napětí
(AIV), zesílení kanálu Kv 0.00 ~ 10.00 0.01 1.00 RUN/STOP

E0.11 Rezervováno – – – –
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Funkční kód Název
Nastavení

rozsah
Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E0.12 Analogový vstupní proud
(AIC), zesílení kanálu Kc 0.00 ~ 10.00 0.01 1.00 RUN/STOP

E0.13 ~ E0.14 Rezervováno – – – –

Čas filtrace analogového vstupu

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E0.15 Čas filtrace analogového kanálu 0,000 ~ 2,000 s 0,001 s 0,100 s RUN/STOP
E0.16

~
E0.19

Rezervováno – – – –

Konfigurace křivky analogového vstupu

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

E0.20
Analogové nastavení
výběr křivky

0 ~ 3
0 = referenční charakteri-
stická křivka AIC 1;
referenční charakteristic-
ká křivka AIV 1
1 = referenční charakteri-
stická křivka AIC 1;
referenční charakteristic-
ká křivka AIV 2
2 = referenční charakteri-
stická křivka AIC 2;
referenční charakteristic-
ká křivka AIV 1
3 = referenční charakteri-
stická křivka AIC 2;
referenční charakteristic-
ká křivka AIV 2

1 0 RUN/STOP

E0.21 Křivka 1 min. reference 0,0 % ~ [E0.23] 0.10 % 0.00 % RUN/STOP

Bosch Rexroth AG
Příloha

 EFC 3600

210/235 DOK-RCON03-EFC-3600***-IT02-CS-P



Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

E0.22 Frekvence odpovídající
křivce 1 min. reference 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP

E0.23 Křivka 1 max. reference [E0.21] ~ 100,0 % 0.10 % 100.00 % RUN/STOP

E0.24 Frekvence odpovídající
křivce 1 max. reference 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 50,00 Hz RUN/STOP

E0.25 Křivka 2 min. reference 0,0 % ~ [E0.27] 0.10 % 0.00 % RUN/STOP

E0.26 Frekvence odpovídající
křivce 2 min. reference 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP

E0.27 Křivka 2 max. reference [E0.25] ~ 100,0 % 0.10 % 100.00 % RUN/STOP

E0.28 Frekvence odpovídající
křivce 2 max. reference 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 50,00 Hz RUN/STOP

E0.29
~

E0.39
Rezervováno – – – –
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17.2.8 Skupina E1: Výstupní svorky

Multifunkční výstupní svorky

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

E1.00 Stejnosměr-
ný výstup

0: Měnič frekvence připravený k chodu
1: Měnič frekvence běží
2: Indikace stejnosměrného brzdění
3: Měnič frekvence běží při nulové ry-
chlosti
4: Signál přiblížení frekvence/rychlosti
5: Signál detekce úrovně frekvence
(FDT1)
6: Signál detekce úrovně frekvence
(FDT2)
7: Indikace dokončení fáze jednoduchého
PLC
8: Indikace dokončení cyklu jednoduché-
ho PLC
9: Rezervováno
10: Indikace podpětí
11: Předběžné varování při přetížení mě-
niče frekvence
12: Předběžné varování při přetížení mo-
toru
13: Zastaveno externí chybou
14: Chybový výstup
15: Rezervováno
16: Cílová hodnota počitadla dosažena
17: Střední hodnota počitadla dosažena

1 1 STOP

E1.01 Rezervová-
no – – –

E1.02
Relé
výstup

1 1 STOP

E1.03 Rezervová-
no – – – –
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Detekce frekvence

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E1.04
Frekvence se blíží
k šířce detekce

0.00 ~ 400.0 0.01 2.50 RUN/STOP

E1.05
Detekce frekvence
úroveň FDT1

0.00 ~ 400.0 0.01 50.00 RUN/STOP

E1.06
Detekce frekvence
úroveň FDT1 šířka

0,00 ~ [E1.05] 0.01 1.00 RUN/STOP

E1.07
Detekce frekvence
úroveň FDT2

0.00 ~ 400.0 0.01 25.00 RUN/STOP

E1.08
Detekce frekvence
úroveň FDT2 šířka

0,00 ~ [E1.07] 0.01 1.00 RUN/STOP

Předběžná ochrana proti přetížení

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

E1.09
Nastavení úrovně předběžné-
ho varování při přetížení mě-
niče frekvence

20.0 % ~ 200.0 %
(jmenovitý proud měniče
frekvence)

0.1 % 110.0 % STOP

E1.10 Nastavení úrovně předběžné-
ho varování přetížení motoru

100.0 % ~ 250.0 %
(jmenovitý proud moto-
ru)

0.1 % 100.0 % RUN/
STOP

E1.11
Předběžné varování při přetí-
žení měniče frekvence
prodleva

0.0 ~ 20.0 0.1 2.0 STOP

E1.12
Přetížení motoru
prodleva předběžného varo-
vání

0.0 ~ 20.0 0.1 2.0 RUN/
STOP
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Počitadlo externích signálů

Funkční kód Název Rozsah nastavení Min. jed-
notka

Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E1.13 Střední hodnota počita-
dla 0 ~ [E1.14] 1 0 RUN/STOP

E1.14 Cílová hodnota počita-
dla [E1.13] ~ 9999 1 0 RUN/STOP

E1.15 ~ E1.29 Rezervováno – – – –

Analogová výstupní svorka

Funkční
kód Název Rozsah nastavení

Min.
jednot-

ka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

E1.30
FM1 analogový
výstup výběr

0: Frekvence chodu
1: Nastavená frekvence
2: Výstupní proud
3: Rezervováno
4: Výstupní napětí
5: Výstupní výkon
6: Analogové vstupní napětí
7: Analogový vstupní proud

1 0 RUN/STOP

E1.31
FM1 kanál
režim

0: 0 ~ 10 V
1: 2 ~ 10 V

1 0 RUN/STOP

E1.32 Nastavení zesílení
FM1 0.00 ~ 10.00 0.01 1.00 RUN/STOP

E1.33
~

E1.40
Rezervováno – – – –
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17.2.9 Skupina E2: Vícerychlostní a jednoduché PLC

Doba zrychlení/zpomalení 2, 3 a 4

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E2.00 Doba zrychlení 2 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 10 s RUN/STOP
E2.01 Doba zpomalení 2 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 10 s RUN/STOP
E2.02 Doba zrychlení 3 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 10 s RUN/STOP
E2.03 Doba zpomalení 3 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 10 s RUN/STOP
E2.04 Doba zrychlení 4 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 10 s RUN/STOP
E2.05 Doba zpomalení 4 0,1 ~ 6000,0 s 0,1 s 10 s RUN/STOP
E2.06

~
E2.09

Rezervováno – – – –

Frekvence několika rychlostí

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E2.10 Frekvence více rychlostí 1 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP
E2.11 Frekvence více rychlostí 2 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP
E2.12 Frekvence více rychlostí 3 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP
E2.13 Frekvence více rychlostí 4 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP
E2.14 Frekvence více rychlostí 5 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP
E2.15 Frekvence více rychlostí 6 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP
E2.16 Frekvence více rychlostí 7 0,00 ~ [b1.06] 0,01 Hz 0,00 Hz RUN/STOP
E2.17

~
E2.19

Rezervováno – – – –
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Jednoduché základní řízení PLC

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E2.30
Jednoduché PLC
režim chodu

0: Žádná akce
1: Režim 1
2: Režim 2
3: Režim 3

1 0 STOP

E2.31
Jednoduché PLC
násobení času

1 ~ 60 1 1 STOP

E2.32
~

E2.34
Rezervováno – – – –

Řízení stupně PLC

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E2.35 Volba akce stupně 0

011, 012, 013, 014
021, 022, 023, 024
031, 032, 033, 034
041, 042, 043, 044
111, 112, 113, 114
121, 122, 123, 124
131, 132, 133, 134
141, 142, 143, 144

1 011 STOP

E2.36 Doba chodu stupně 0 0,0 ~ 6000,0 s 0,1 s 20,0 s STOP

E2.37 Volba akce stupně 1 Viz „Volba akce stupně
0“ 1 011 STOP

E2.38 Doba chodu stupně 1 0,0 ~ 6000,0 s 0,1 s 20,0 s STOP

E2.39 Volba akce stupně 2 Viz „Volba akce stupně
0“ 1 011 STOP

E2.40 Doba chodu stupně 2 0,0 ~ 6000,0 s 0,1 s 20,0 s STOP

E2.41 Volba akce stupně 3 Viz „Volba akce stupně
0“ 1 011 STOP

E2.42 Doba chodu stupně 3 0,0 ~ 6000,0 s 0,1 s 20,0 s STOP
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Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E2.43 Volba akce stupně 4 Viz „Volba akce stupně
0“ 1 011 STOP

E2.44 Doba chodu stupně 4 0,0 ~ 6000,0 s 0,1 s 20,0 s STOP

E2.45 Volba akce stupně 5 Viz „Volba akce stupně
0“ 1 011 STOP

E2.46 Doba chodu stupně 5 0,0 ~ 6000,0 s 0,1 s 20,0 s STOP

E2.47 Volba akce stupně 6 Viz „Volba akce stupně
0“ 1 011 STOP

E2.48 Doba chodu stupně 6 0,0 ~ 6000,0 s 0,1 s 20,0 s STOP

E2.49 Volba akce stupně 7 Viz „Volba akce stupně
0“ 1 011 STOP

E2.50 Doba chodu stupně 7 0,0 ~ 6000,0 s 0,1 s 20,0 s STOP
E2.51

~
E2.70

Rezervováno – – – –
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17.2.10 Skupina E3: Funkce PID

Základní konfigurace PID

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E3.00
PID reference
kanál

0: Žádná PID regulace
1: Potenciometr na panelu
2: Digitální nastavení na panelu
3: Analogový vstup AIV
4: Analogový vstup AIC
5: Analogově-digitální nastavení
[E3.03]
6: Digitální nastavení otáček
[E3.04]
7: Komunikace

1 0 STOP

E3.01
PID zpětná vazba
kanál

0: AIC
1: AIV

1 0 STOP

E3.02 Rezervováno – – – –

E3.03
Analogové
digitální nastavení

0,00 ~ 10,00 V 0.01 0.00 RUN/STOP

E3.04
Otáčky
digitální nastavení

0 ~ 30 000 ot./min 1
ot./min 0 ot./min RUN/STOP

E3.05
~

E3.09
Rezervováno – – – –
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PID regulace

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E3.10
P:
Proporcionální ze-
sílení

0.0 ~ 10.000 0.001 1.500 RUN/STOP

E3.11
Ti:
Integrační časová
konstanta

0.00 ~ 100,00 s
(0,00 znamená žádnou integraci)

0,01 s 0,00 s RUN/STOP

E3.12
Td:
Derivační časová
konstanta

0.00 ~ 100,00 s
(0,00 znamená žádnou derivaci)

0,01 s 0,00 s RUN/STOP

E3.13
T:
Vzorková perioda

0,01 ~ 100,00 s 0,01 s 0,50 s RUN/STOP

E3.14 Limit odchylky
0.0 % ~ 20.0 %
(referenční hodnota uzavřené
smyčky)

0.1 % 2.0 % RUN/STOP

E3.15
PID
regulace
režim

0: Zastavení integračního nastave-
ní, když se frekvence blíží k horní-
mu/dolnímu limitu
1: Pokračování integračního nasta-
vení, když se frekvence blíží k hor-
nímu/dolnímu limitu

1 0 RUN/STOP
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17.2.11 Skupina E4: Ochrana a chyby

Konfigurace ochrany

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E4.00 Rezervováno – – – –

E4.01 Nastavení ochra-
ny proti přepětí

0: Oboje deaktivováno
1: Ochrana proti zastavení aktivo-
vána, brzdění deaktivováno
2: Ochrana proti zastavení deakti-
vována, brzdění aktivováno

1 0 STOP

E4.02
Úroveň ochrany
proti zastavova-
címu přepětí

Třída 200V: 300 ~ 390 V
Třída 400V: 600 ~ 885 V

1 V
390 V
885 V

STOP

E4.03
Úroveň ochrany
proti zastavova-
címu nadproudu

20.0 % ~ 200.0 %
(jmenovitý výstupní proud měniče
frekvence)

0.1 % 200.0 % STOP

E4.04
Pokles frekvence
při nízké rychlos-
ti

0,10 ~ 300,00 Hz 0,01 Hz 25,00 Hz RUN/STOP

E4.05 Zatížení při nulo-
vé rychlosti 25.0 % ~ 100.0 % 0.1% 25.0 % RUN/STOP

E4.06
Výpadek fáze
ochrana

0: Ochrana proti výpadku vstupní i
výstupní fáze aktivní
1: Pouze ochrana proti výpadku
vstupní fáze aktivní
2: Pouze ochrana proti výpadku
výstupní fáze aktivní
3: Ochrana proti výpadku vstupní i
výstupní fáze neaktivní

1 3 RUN/STOP

E4.07
~

E4.14
Rezervováno – – – –
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Reset chyby

Funkční kód Název Rozsah nastavení Min. jed-
notka

Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

E4.15 Počet pokusů o re-
set chyby

0 ~ 3
(0: Bez automatického re-
setu)

1 0 STOP

E4.16 Interval mezi poku-
sy o reset 2 ~ 60 s 1 s 10 s STOP

E4.17 ~ E4.19 Rezervováno – – – –

Paměť chybových kódů

Funkční kód Název
Nastavení

rozsah
Min.

jednotka

Od výrob-
ce

standardní
Atribut

E4.20 Typ poslední chyby

0 ~ 51

1 0 pouze pro čte-
ní

E4.21 Typ předposlední chyby 1 0 pouze pro čte-
ní

E4.22 Typ předpředposlední chyby 1 0 pouze pro čte-
ní

E4.23 ~ E4.29 Rezervováno – – – –

● 0: Žádná chyba
● 1: OC-1, znamená, že nadproud vzniká při chodu konstantní rychlostí
● 2: OC-2, znamená, že nadproud vzniká při zrychlení
● 3: OC-3, znamená, že nadproud vzniká při zpomalení
● 4: OE-1, znamená, že přepětí vzniká při chodu konstantní rychlostí
● 5: OE-2, znamená, že přepětí vzniká při zrychlení
● 6: OE-3, znamená, že přepětí vzniká při zpomalení
● 7: OL-1, znamená přetížení měniče frekvence
● 8: OL-2, znamená přetížení motoru
● 9: EEP-, čtení/zápis chyby EEP, když dojde k chybě čtení nebo zápisu do EEP,

resp. na flash disk
● 10: SPI-, chyba interní komunikace
● 11: E-St, externí chyba
● 12: RS-, chyba externí komunikace
● 13: CF, závada obvodu, když něco není v pořádku s detekcí proudu
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● 14: Rezervováno
● 15: OT, nadměrná teplota
● 16: CPU-, jednotka CPU je rušená externím signálem a chodem programu na

neplatnou adresu
● 17: SC, došlo ke zkratu IGBT
● 18: IPHL, výpadek vstupní fáze
● 19: OPHL, výpadek výstupní fáze
● 20: OH, nadměrná teplota měniče frekvence
● 21: PRSE, chyba souboru parametrů

Stav systému při poslední chybě

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

E4.30 Výstupní frekvence při poslední chy-
bě 0,00 ~ [b1.05] 0.01 0.00 pouze pro

čtení

E4.31 Nastavená frekvence při poslední
chybě 0,00 ~ [b1.05] 0.01 0.00 pouze pro

čtení

E4.32 Výstupní proud při poslední chybě 0.0 ~ 1000.0 0.1 0.0 pouze pro
čtení

E4.33 Výstupní napětí při poslední chybě 0 ~ 1000 V 1 0 pouze pro
čtení

E4.34 Napětí stejnosměrného meziobvodu
při poslední chybě 0 ~ 1000 V 1 0 pouze pro

čtení

E4.35 Teplota modulu při poslední chybě – 1 0 pouze pro
čtení
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17.2.12 Skupina H0: Komunikace

Všeobecná konfigurace komunikace

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka
Standardní
nastavení

od výrobce
Atribut

H0.00 Komunikační pro-
tokol 0: ModBus 1 0 STOP

H0.01 Rychlost přenosu

0: 1200 bit/s
1: 2400 bit/s
2: 4800 bit/s
3: 9600 bit/s
4: 19200 bit/s
5: 38 400 bit/s

1 3 STOP

H0.02 Formát dat

0: N, 8, 1 (1 start bit, 8 datových
bitů, 1 stop bit, bez kontroly pari-
ty)
1: E, 8, 1 (1 start bit, 8 datových
bitů, 1 stop bit, sudá parita)
2: O, 8, 1 (1 start bit, 8 datových
bitů, 1 stop bit, lichá parita)
2: N, 8, 2 (1 start bit, 8 datových
bitů, 1 stop bit, žádná parita)

1 0 STOP

H0.03 Lokální adresa 1 ~ 247 1 1 STOP
H0.04

~
H0.07

Rezervováno – – – –

H0.08
Doba detekce
přerušení komuni-
kace

0.0 (neplatné),
0,1 ~ 60,0 s

0,1 s 0,0 s STOP

H0.09 Postup při přeruše-
ní komunikace

0: Volnoběh do zastavení
1: Pokračování chodu

1 1 STOP
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17.2.13 Skupina d: Parametry monitorování

Parametry monitorování

Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

d0.00 Výstupní frekvence 0.00 ~ 400.0 0,01 Hz 0 pouze pro
čtení

d0.01 Výstupní rychlost 0 ~ 65535 rps 0 pouze pro
čtení

d0.02 Nastavená frekvence. 0.00 ~ 400.0 0,01 Hz 0 pouze pro
čtení

d0.03 Nastavená rychlost 0 ~ 65535 1 0 pouze pro
čtení

d0.04 Výstupní napětí 0 ~ 480 1 V 0 pouze pro
čtení

d0.05 Výstupní proud 0.0 ~ 1000.0 0,1 A 0 pouze pro
čtení

d0.06 Výstupní výkon 0.0 ~ 1000.0 0,1 kW 0 pouze pro
čtení

d0.07 Napětí stejnosměrného meziobvo-
du 0 ~ 800 1 V 0 pouze pro

čtení

d0.08 Analogový vstup AIV 0.0 ~ 10.0 0.1 V 0 pouze pro
čtení

d0.09 Analogový vstup AIC 0.0 ~ 20.0 0.1 mA 0 pouze pro
čtení

d0.10 Uživatelsky definovaná nastavená
rychlost 0.0 ~ 6000.0 0.1 0 pouze pro

čtení

d0.11 Uživatelsky definovaná výstupní
rychlost 0.0 ~ 6000.0 0.1 0 pouze pro

čtení

d0.12 Stav digitálního vstupu 0 ~ 31 1 0 pouze pro
čtení

d0.13 Stav digitálního výstupu 0 ~ 3 1 0 pouze pro
čtení

d0.14 Referenční technická hodnota PID 0.0 ~ 6000.0 0.1 0 pouze pro
čtení

d0.15 Zpětnovazební technická hodnota
PID 0.0 ~ 6000.0 0.1 0 pouze pro

čtení

d0.16 Teplota modulu – 1 0 pouze pro
čtení
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Funkční
kód Název Rozsah nastavení Min. jed-

notka

Standard-
ní nasta-
vení od
výrobce

Atribut

d0.17 Softwarová verze 1 0.00 ~ 99.99 0.01 * pouze pro
čtení

d0.18 Softwarová verze 2 0.00 ~ 99.99 0.01 * pouze pro
čtení

d0.19 Softwarová verze 3 0.00 ~ 99.99 0.01 * pouze pro
čtení

d0.20 Aktuální nosná frekvence 1 ~ 15 1 kHz * pouze pro
čtení
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17.3 Příloha 3: Typové kódování

17.3.1 Typové kódování EFC 3600

Obr. 17-1:   Typové kódování EFC 3600
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17.3.2 Typové kódování funkčních modulů EFC 3600

Typové kódování ovládacího panelu

Obr. 17-2:   Typové kódování ovládacího panelu
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17.3.3 Typové kódování příslušenství EFC 3600

Typové kódování brzdného odporu

Obr. 17-3:   Typové kódování brzdného odporu
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Typové kódování adaptéru rozhraní

Obr. 17-4:   Typové kódování adaptéru rozhraní

Typové kódování kabelu adaptéru rozhraní

Obr. 17-5:   Typové kódování kabelu adaptéru rozhraní
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Typové kódování kabelu ovládacího panelu

Obr. 17-6:   Typové kódování kabelu ovládacího panelu
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