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Instrukcja obsługi 
FALOWNIK HITACHI serii SJ-P1 Spis treści 

Rozdział 1 Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa 
Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 

Rozdział 4 Ustawienia 

Rozdział 3 Nastawa pracy i przykładowe 
konfiguracje wejść/wyjść 

Rozdział 5 Wykrywanie i usuwanie usterek 

Rozdział 6 Konserwacja i przeglądy 

Rozdział 7 Specyfikacja 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do 
późniejszego użytku.

W przypadku jakichkolwiek 
zapytań lub problemów 
przeczytaj Rozdział 5 
Wykrywanie i usuwanie usterek 
lub skontaktuj się z Działem 
technicznym ds. falowników 
korzystając z danych 
kontaktowych znajdujących się 
na ostatniej stronie instrukcji.  

Kontakty 

"Instrukcja została przetłumaczona przez 
Zeltech Mechatronika Spółka z o.o.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne będą 
rozpatrywane w oparciu o obowiązującą 
instrukcję w języku angielskim." 

"The instruction has been translated by 
Zeltech Mechatronika Spólka z o.o.
Any warranty claims will be considered on 
the basis of the applicable instruction in 
English. "
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Szybkie 
uruchomienie 

Szybkie uruchomienie
W celu instalacji i podłączenia przewodów 
falownika należy dokładnie przeczytać Rozdział 
1 „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” i 
Rozdział 2 „Instalacja i oprzewodowanie” 
Instrukcji obsługi falownika P1.  

Używanie klawiatury operatora AI 

Lp. Opis 

(1) Przycisk F1 służy do wyświetlania funkcji w 
lewym dolnym rogu ekranu (np. Powrót i Anuluj). 

(2) Przycisk F2 służy do wyświetlania funkcji w 
prawym dolnym rogu ekranu (np. Zapisz i opcje). 

(3) Przycisk RUN rozpoczyna pracę silnika gdy jest 
aktywny 

(4) Przycisk STOP/RESET spowalnia silnik aż do 
zatrzymania, lub resetuje blokadę falownika. 

(5) 
Do przewijania ekranu oraz danych służą strzałki 
w prawo/lewo oraz w górę/dół, do zatwierdzania 
wyboru danych służy przycisk SEL (pośrodku). 

(6) Ekran wyświetlacza 
(7) Włącza się po wydaniu rozkazu pracy. 
(8) Włącza się gdy panel jest zasilony. 

Sposób odczytywania informacji z ekranu (6) 

<a> Typ źródła zasilania (wejściowe)., <b> Zacisk SET do 
ustawiania 1-ego/2-ego silnika., 
<c>Tryb wyświetlania parametrów, <d>Nr ekranu 
wyświetlacza, <e> Bezpieczeństwo funkcjonalne. STO, 
<f>Tryb sterowania rozkazami, 
<g>Działanie funkcji EzSQ 

 Zadawianie częstotliwości przy pomocy 
klawiatury operatora 

W przypadku AA101 = 09 
ustaw częstotliwość 
klawiatury operatora 

W przypadku AA101 = 01 
ustaw częstotliwość z 
zacisku Ai1. 

Nastawa pracy za pomocą klawiatury operatora 

W przypadku AA111 = 03 
ustaw bieg/stop za 
pomocą klawiatury 
operatora. 

W przypadku AA111 = 01 
ustaw bieg/stop z zacisku 
FW/RV. 

Mimo że falownik dysponuje wieloma funkcjami, nie ma 
potrzeby korzystania z każdej z nich. Jeśli zachodzi 
potrzeba nastaw funkcji w bardziej szczegółowy sposób, 
należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami 
zawartymi w niniejszej Instrukcji obsługi i Podręczniku 
użytkownika (do pobrania ze strony internetowej systemów 
urządzeń przemysłowych Hitachi)  

Zaciski 

8 
[RV] 

9 
[FW] 

COM 

AA111 
Miejs.zad.rozk.ruch.M1 

01: listwa ster.[FW]/[RV] 
02: funk.3-przewodów 
03: panel 

MENU ZAPISZ 

Wejście/wyjście analog. 

H Ai1 L 

Potencjometryczny 
opornik dla źródła 
częstotliwości (1 kΩ, 
1 W lub więcej) 
(zalecany) 

FA-01 
Częst. Zadana (panel) 

46.49 Hz 
[0.00-60.00] 

MENU     ZAPISZ 

AA101 
Miejsce zadaw. częstot. 

01: zacisk Ai1 
02: zacisk Ai2 
03: zacisk Ai3 

MENU         ZAPISZ 

Funkcja 
F1 

Funkcja 
F2 

Rozkaz 
częstotliwo

ści 

Obszar wyświetlania danych/parametrów 

Funkcja przycisku 

RUN  

Stan 
pracy 

Ostrzeżen
ie 

<b> <d> <c> <a> 

<g> <f> <e>  

NIEBEZ 
PIECZEŃ 

STWO 

(6) 
(1) (2) 

(7) 

(4) 

(8) 

(3) 

(5) 
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Wstęp Wstęp/wskazania 

Wstęp 

Dziękujemy za zakup falownika Hitachi P1 serii SJ. 
Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe zasady obsługi i 
konserwacji falownika Hitachi P1 serii SJ.  

Aby zmniejszyć zużycie papieru, Instrukcję obsługi 
zawierającą aktualne informacje załączamy wyłącznie z 
Podręcznikiem użytkownika. Bardziej szczegółowe 
informacje można uzyskać za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej. 

■ Informacje na temat Instrukcji obsługi (niniejszej
instrukcji) 
Instrukcja obsługi dostarcza podstawowych informacji 
niezbędnych do obsługi produktu. Należy przeczytać 
Instrukcję obsługi, a także Podręcznik użytkownika 
zawierający bardziej szczegółowe informacje. 

■ Informacje na temat Podręcznika użytkownika
Podręcznik użytkownika dostarcza informacji niezbędnych 
do obsługi produktu. Podręcznik użytkownika należy 
przeczytać, aby poznać sposób użytkowania produktu 
zgodnie z przeznaczeniem. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności mogących pojawić 
się w wyniku aktualizacji treści Instrukcji obsługi, 
pierwszeństwo będzie mieć opis zawarty w Podręczniku 
użytkownika. Należy korzystać z falownika przestrzegając 
specyfikacji opisanych w Podręczniku użytkownika. Należy 
też zapobiegać zagrożeniom wykonując odpowiednie 
przeglądy i konserwacje. 

Pod poniższym odnośnikiem można pobrać niezbędne 
dokumenty: 

Strona internetowa systemów urządzeń przemysłowych 
Hitachi 

https://www.zeltech.pl/oferta/falowniki/hitachi/seria-sj-p1#tab1

■ Obsługa opcjonalnych produktów
W przypadku użytkowania falownika z opcjonalnymi 
produktami należy też przeczytać instrukcje dostarczone z 
tymi produktami. 

Uwagi 

■ Prawidłowe użytkowanie falownika
Przed obsługą falownika należy przeczytać Instrukcję 
obsługi i Podręcznik użytkownika, aby dokładnie zrozumieć 
zasady prawidłowej obsługi oraz środki ostrożności 
dotyczące produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
prawidłowej eksploatacji. 

Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi, konserwacji i 
przeglądów należy dokładnie zrozumieć zasadę działania 
sprzętu, zapoznać się z informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, uwagami oraz poznać sposób obsługi i 
serwisowania falownika. 

■ Uwagi
Żaden fragment niniejszej Instrukcji obsługi nie może być 
powielany ani poprawiany w jakikolwiek sposób bez zgody 
wydawcy. 

Treść Instrukcji obsługi podlega zmianom bez uprzedzenia. 

W przypadku zgubienia Instrukcji zamówienie nowej w 
formie drukowanej będzie się wiązać z opłatą. 

Nie wolno wykonywać czynności nieopisanych w niniejszej 
Instrukcji. Ponadto nie wolno obsługiwać produktu w 
sposób, którego nie określono w Instrukcji. Może dojść do 
nieoczekiwanej usterki lub wypadku. 

W przypadku stwierdzenia niejasności lub błędów w 
opisach, brakujących opisów, źle ulokowanych lub 
brakujących stron bądź pytań dotyczących treści Instrukcji 
należy skontaktować się z wydawcą. 

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za 
jakiekolwiek skutki wykonanych czynności, niezależnie od 
wymienionych przypadków. Z góry przepraszamy za 
wszelkie możliwe niedogodności z tego tytułu. 

W przypadku stwierdzenia niejasności lub błędów w 
opisach, brakujących opisów, źle ulokowanych lub 
brakujących stron lub pytań dotyczących treści Instrukcji 
należy skontaktować się z Działem technicznym ds. 
falowników korzystając z danych kontaktowych 
znajdujących się na tylnej okładce.  

Należy pamiętać, że końcowy użytkownik falownika 
powinien otrzymać Instrukcję obsługi, Podręcznik 
użytkownika i instrukcję każdego opcjonalnego produktu, 
który ma zostać użyty. 
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Rozdział 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Rozdział 1 Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa 

Typy ostrzeżeń 

W Instrukcji obsługi poziomy ważności środków ostrożności 
i zagrożeń szczątkowych oznaczono w następujący 
sposób: „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE” i 
„UWAGA”. 

Znaczenie symboli 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w 
których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie 
doprowadzi do śmierci bądź kalectwa lub może 
doprowadzić do strat majątkowych. 

OSTRZEŻENIE 
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w 
których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może 
doprowadzić do śmierci bądź kalectwa lub strat 
majątkowych. 

UWAGA 
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, w 
których nieostrożne lub niewłaściwe postępowanie może 
doprowadzić do mniej znaczących obrażeń ciała lub też 
do poważnego uszkodzenia urządzenia. 

Należy pamiętać, że nawet sytuacja oznaczona symbolem 
„ UWAGA” może doprowadzić do poważnego zagrożenia 
zależnie od okoliczności. Należy przestrzegać wszystkich 
wskazań dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ 
zawierają one ważne informacje. 

Opis symboli bezpieczeństwa 

Każde z tych słów ma w instrukcji określone znaczenie. 
Wszystkich informacji i zaleceń opatrzonych poniższymi 
symbolami należy bezwzględnie przestrzegać. 

Znaczenie symboli 

 

Wskazuje niebezpieczeństwo, ostrzeżenie lub 
uwagę odnośnie ryzyka pożaru, porażenia 
prądem i wystąpienia wysokiej temperatury 
podczas obsługi produktu. 
Obok symbolu  zamieszczono szczegółowe 
informacje słowne lub obrazkowe. 

 

Symbol po lewej stronie wskazuje na 
„niespecyficzne i ogólne 
niebezpieczeństwo lub uwagę”. 

 

Symbol po lewej stronie wskazuje na 
„możliwe uszkodzenie wskutek 
porażenia prądem elektrycznym”. 

 

Wskazuje na „czynność zabronioną”, której nie 
wolno wykonywać podczas obsługi produktu. 

 

Wskazuje na „czynność obowiązkową” 
wykonywaną zgodnie z instrukcjami podczas 
obsługi produktu. 
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Rozdział 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 Uwaga! 
 
 

Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić 
do śmierci bądź kalectwa lub uszkodzenia 
falownika, silnika lub całego systemu. 

Przed instalacją, podłączaniem przewodów, 
obsługą, konserwacją, przeglądami lub 
eksploatacją falownika należy dokładnie 
przeczytać Instrukcję obsługi i załączone 
dokumenty. 

 

 Środki ostrożności dotyczące instalacji 
 
 

● Istnieje ryzyko pożaru! 

• Nie wolno umieszczać materiałów palnych obok 
zainstalowanego falownika. 

• Należy zapobiegać możliwości dostania się ciał 
obcych (np. odcinków przewodów, rozpylonych 
materiałów spawalniczych, wiór żelaznych, 
przewodów i pyłu) do wnętrza falownika. 

• Falownik należy instalować na powierzchniach 
niepalnych, np. metalowych. 

• Falownik należy instalować w przewiewnych 
pomieszczeniach niewystawionych na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Należy unikać miejsc, w których falownik będzie 
wystawiony na wysoką temperaturę, dużą 
wilgotność, kondensację, działanie pyłu, gazów 
wybuchowych, gazów żrących, gazów palnych, 
pyłu szlifierskiego lub słonej wody. 

 

● Istnieje ryzyko obrażeń ciała! 

• Nie wolno instalować i obsługiwać 
falownika, jeśli jest on uszkodzony lub 
brakuje jakiejkolwiek z jego części. 

 
 

 Środki ostrożności dotyczące 
oprzewodowania 
 
 

● Istnieje ryzyko porażenia prądem lub 
pożaru! 

 
• Falownik należy uziemić. 
• Podłączaniem przewodów powinien 

zajmować się wykwalifikowany elektryk. 
• Przed podłączeniem przewodów należy 

upewnić się, że odłączono zasilanie. 
 

 
 

● Istnieje ryzyko awarii falownika!. 

• Nie wolno ciągnąć za przewód po jego 
podłączeniu. 

 

 
 

Na wielu rysunkach zawartych w Instrukcji obsługi 
przedstawiono falownik po zdemontowaniu pokryw i/lub 
części maskujących w celu pokazania szczegółów 
Nie wolno obsługiwać falownika w stanie pokazanym na 
tych rysunkach. Po zdemontowaniu pokryw i/lub części 
maskujących przed rozpoczęciem pracy należy je 
ponownie zamontować w ich pierwotnych miejscach, a 
podczas obsługi falownika należy przestrzegać 
wszystkich wskazań zawartych w niniejszej instrukcji. 

 
 
 

● Istnieje ryzyko obrażeń ciała wskutek 
spadnięciu falownika 

• Podczas przenoszenia falownika nie wolno go 
trzymać za pokrywy. 

• Falownik należy instalować na konstrukcji będącej 
w stanie utrzymać masę określoną w Instrukcji 
obsługi. 

• Falownik należy instalować na pionowej ścianie, która 
nie jest poddawana drganiom. 

 
 
 
 
 

● Istnieje ryzyko awarii falownika!. 

• Falownik jest urządzeniem precyzyjnym. 
Nie wolno dopuszczać do jego upadku, ani 
wystawiać go na duże uderzenia. 

• Nie wolno też stawać na urządzeniu ani 
umieszczać na nim ciężkich ładunków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Istnieje ryzyko porażenia prądem i obrażeń 
ciała! 

• Przewody należy podłączać po zainstalowaniu 
falownika. 

 
 
 
 
 

● Istnieje ryzyko zwarcia lub błędu 
doziemienia! 

• Nie wolno usuwać gumowych tulei z 
odcinków przewodów. W przeciwnym razie 
przewód może ulec uszkodzeniu. 

 
Uwaga 

 
Nakaz 

 
Nakaz 

 
Pożar 

 
Obrażenia 

 
Zakaz 

 
Zakaz 

 
Awaria 

 
Zakaz 

OSTRZEŻENIE 
 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 
 

 

 
 

 
Porażenie 

Pożar 

 
Nakaz 

 
Awaria 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

 
Uwaga 

 
Nakaz 

 
Obraże
nia po 

 

 
Zakaz 

 
Nakaz 

 
Porażenie 
Obrażenia 

 
Nakaz 

 
Zwarcie 

Błąd 
doziemien

ia 

 
Zakaz 

 
Zakaz 
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● Istnieje ryzyko obrażeń ciała lub pożaru! 

• Nie wolno podłączać zasilania AC do 
któregokolwiek z zacisków wyjściowych (U, 
V i W). 

• Należy upewnić się, że napięcie zasilania AC 
odpowiada napięciu znamionowemu 
falownika. 

 
 

● Istnieje ryzyko porażenia prądem i 
obrażeń ciała! 

• Przed przesunięciem przełącznika SW 
upewnij się, że odłączono zasilanie 
falownika. 

• Ponieważ falownik obsługuje dwa tryby 
pracy wentylatora chłodzącego, zatrzymanie 
pracy wentylatora nie zawsze oznacza 
wyłączenia zasilania. Dlatego też przed 
podłączaniem przewodów należy upewnić 
się, że zasilanie jest wyłączone. 

 
 

Środki ostrożności dotyczące biegu i  
biegu próbnego 

 
 
 

● Istnieje ryzyko porażenia prądem lub 
pożaru! 

• Po podłączeniu zasilania do falownika nie 
wolno dotykać żadnych zewnętrznych części 
ani zacisków falownika. Nie wolno też 
sprawdzać sygnałów ani podłączać lub 
odłączać żadnych przewodów ani łączników. 

• Po podłączeniu zasilania do falownika nie 
wolno dotykać żadnych zewnętrznych części 
falownika. Nie wolno też umieszczać w nim 
prętów. 

 
● Istnieje ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym! 

• Przed podłączeniem zasilania do falownika 
należy zamknąć pokrywę listwy zaciskowej. 
Nie wolno otwierać pokrywy listwy 
zaciskowej po podłączeniu zasilania do 
falownika lub gdy wciąż występuje w nim 
napięcie. 

• Nie wolno obsługiwać przełączników 
mokrymi rękami. 

 
 
 

● Istnieje ryzyko obrażeń ciała lub pożaru! 

• Po podłączeniu zasilania do falownika nie 
wolno dotykać żadnych zacisków falownika, 
nawet po jego zatrzymaniu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

● Istnieje ryzyko pożaru! 

• Nie wolno stosować zasilania 
jednofazowego. 

• Nie wolno podłączać opornika bezpośrednio 
do któregokolwiek z zacisków DC (PD, P i 
N). 

• Nie wolno używać stycznika 
zainstalowanego po stronie pierwotnej lub 
wtórnej falownika w celu zatrzymywania 
jego pracy. 

 
• Wszystkie śruby należy dokręcać 

określonym momentem. 
• Nie wolno pozostawiać poluzowanych śrub. 
• Do obwodów wejściowych należy podłączyć 

wyłącznik różnicowo-prądowy. 
• Należy używać wyłącznie przewodów 

zasilających, wyłączników 
różnicowo-prądowych i styczników o 
odpowiedniej mocy (parametrach). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Istnieje ryzyko obrażeń ciała lub 
uszkodzenia maszyny. 

 
• Nie wolno wybierać funkcji ponownego 

startu do sterowania narastaniem i 
przemieszczaniem ładunku, ponieważ po jej 
uruchomieniu występuje stan wolnego 
wybiegu. 

 
● Istnieje ryzyko obrażeń ciała! 
• Jeśli wybrano funkcję ponownego startu, 

falownik nagle ponownie uruchomi się po 
przerwie w stanie blokady. Nie wolno zbliżać się 
do maszyny sterowanej przez falownik, który 
pracuje w takich warunkach. (Konstrukcja 
maszyny powinna zapewniać bezpieczeństwo 
ludzi, nawet po nagłym ponownym uruchomieniu 
falownika). 

• Przycisk [STOP] na klawiaturze operatora 
zadziała wyłącznie, gdy aktywowano go w 
ustawieniach. Przełącznik stopu bezpieczeństwa 
należy włączać oddzielnie. 

• Jeśli do falownika wysłano rozkaz pracy przed 
krótkotrwałym zanikiem zasilania, falownik 
wznowi swoje działanie po przywróceniu 
zasilania. Jeśli tego typu ponowne uruchomienie 
może narazić ludzi na niebezpieczeństwo, 
obwód sterowania należy zaprojektować w taki 
sposób, aby wyeliminować możliwość 
ponownego włączenia się falownika po 
przywróceniu zasilania. 

• Jeśli do falownika wysłano rozkaz pracy przed 
przejściem falownika w stan alarmu, falownik 
nagle ponownie uruchomi się po zresetowaniu 
stanu alarmu. Przed zresetowaniem stanu 
alarmu do falownika nie należy wysyłać żadnych 
rozkazów pracy. 

OSTRZEŻENIE 
 

 
Obrażenia 

Pożar 

 
Nakaz 

 
Porażenie 
Obrażenia 

 
Nakaz 

 
Zakaz 

OSTRZEŻENIE 
 

 
Porażenie 

Pożar 

 
Zakaz 

 
Zakaz 

 
Porażenie 

 
Zakaz 

 
Obrażenia 

Pożar 

 
Pożar 

 
Zakaz 

 
Nakaz 

 
Obrażenia 

Uszkodzenie 

 
Zakaz 

 
Obrażenia 

 
Zakaz 

 
Nakaz 
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● Istnieje ryzyko obrażeń ciała lub 
uszkodzenia maszyny. 

• Falownik pozawala na łatwe sterowanie 
prędkością silnika lub operacjami maszyny. 
Przed obsługą falownika należy sprawdzić 
moc i parametry silnika lub maszyny 
sterowanej przez falownik. 

• Gdy silnik działa przy wysokiej częstotliwości, 
należy sprawdzić czy maksymalna liczba 
obrotów określana przez producentów silnika i 
maszyny jest zgodna. 

• Podczas obsługi falownika należy sprawdzać 
silnik pod kątem kierunku obrotów, 
nieprawidłowych dźwięków i drgań. 

 
 Środki ostrożności dotyczące 
konserwacji/przeglądów 
 
 

● Istnieje ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym! 

 
• Przed przeglądem falownika należy 

odłączyć zasilanie i poczekać co najmniej 
10 minut. (Przed przeglądem należy 
sprawdzić, czy zgasła lampka ładowania 
falownika, oraz czy napięcie DC między 
zaciskami P i N wynosi 45 V lub mniej). 

 
 Środki ostrożności dotyczące utylizacji 
 
 

 
● Istnieje ryzyko obrażeń ciała i 

wybuchu! 
 

• W celu utylizacji falownika należy go przekazać 
do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów 
przemysłowych. Utylizacja falownika we 
własnym zakresie może spowodować wybuch 
kondensatora lub wydzielanie się trującego 
gazu. 

• W celu naprawy falownika należy skontaktować 
się z dystrybutorem. 

 
 Inne środki ostrożności 
 
 
 

 
● Istnieje ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym, pożaru i obrażeń ciała! 
 
 

• Nie wolno modyfikować falownika. 
 
 
 
 
 

 
 
 

● Istnieje ryzyko poparzenia. 

• Nie wolno dotykać radiatora, ponieważ 
nagrzewa się on podczas pracy falownika. 

● Istnieje ryzyko obrażeń ciała! 

• W razie potrzeby należy zainstalować 
hamulec zewnętrzny. 

 
 
 
 
 
 

• Do prac związanych z konserwacją, przeglądem 
i wymianą części należy wyznaczać wyłącznie 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach. (Przed 
wykonywaniem prac związanych z konserwacją 
i przeglądem należy zdejmować zegarki i 
metalowe ozdoby, np. bransolety, a do 
wykonania prac należy używać izolowanych 
narzędzi). 

 
 
 
 
 
 
 

• Wśród odpowiednich podmiotów zajmujących się 
utylizacją odpadów należy wymienić punkt 
zbiórki odpadów przemysłowych/przewoźnika 
odpadów przemysłowych i zakład utylizacji 
odpadów przemysłowych. W celu utylizacji 
falownika należy przestrzegać procedur 
wymienionych w ustawie o odpadach i 
gospodarce odpadami. 

 
 
 
 
 
 
 

● Istnieje ryzyko znacznego skrócenia cyklu 
życia produktu! 

 

• Jeśli zachodzi potrzeba sterylizacji i dezynfekcji 
drewnianych materiałów opakowaniowych, należy 
stosować metody inne niż fumigacja drewna. W 
przypadku stosowania fumigacji drewna części 
elektroniczne są narażane na trwałe uszkodzenie 
wskutek działania wydzielanych gazów i oparów. 
Korozję falownika mogą powodować w 
szczególności środki odkażające na bazie 
fluorowców (w tym fluoru, chloru, bromu i jodu). 

OSTRZEŻENIE 
 

 
Obrażenia 

Uszkodzenie 

 
Nakaz 

 
Poparzenie 

 
Zakaz 

 
Obrażenia 

 
Nakaz 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

 
Porażenie 

 
Nakaz 

 
Zakaz 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

 
Porażenie 

Pożar 
Obrażenia 

 
Zakaz 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

 
Obrażenia 
Wybuch 

 
Nakaz 

 
Nakaz 

UWAGA 
 

 
Cykl 
życia 

 
Nakaz 
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Oświadczenie odnośnie Dyrektywy 
europejskiej (CE) 
Zalecenia odnośnie EMC (kompatybilności 
elektromagnetycznej) 
(P1-00046L - 04750L/P1-00041H - 03610H) 
Falownik P1 serii SJ spełnia wymagania Dyrektywy w 
sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
(2014/30/UE). 
Użytkując falownik na terytorium Europy należy jednak 
przestrzegać następujących specyfikacji i wymagań 
Dyrektywy EMC oraz innych norm europejskich: 
 
1. Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego 
• Wahania napięcia zasilania od -15% do 10% lub mniej. 
• Niezrównoważenie napięcia zasilania±3% lub mniej 
• Wahania częstotliwości±4% lub mniej 
• Odkształcenie napięcia zasilania±10% lub mniej 
2. Instalacja: 
• Należy uaktywnić wbudowany filtr falownika P1 serii SJ. 

(Patrz Instalacja i oprzewodowanie). 
* Aby zapewnić jeszcze skuteczniejsze zmniejszanie 

zakłóceń można użyć (opcjonalnego) zewnętrznego filtra 
EMC. (Zgodnego z wymaganiami wyższej kategorii). W 
zależności od serii i mocy falownika dostępne są też inne 
zewnętrzne filtry EMC. Zawsze należy używać 
odpowiedniego filtra EMC. 

 
 
 

 

 

 

Tabela 1 Warunek zgodności w przypadku używania 
wbudowanego filtra EMC 

 
Uwagi dotyczące Dyrektywy maszynowej 
Falownik P1 serii SJ spełnia wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa funkcjonalnego. Szczegóły zawiera 
załączona „Instrukcja bezpieczeństwa funkcjonalnego”. 

 
 

 
 

Urządzenie powinno być instalowane, nastawiane i 
serwisowane przez przeszkolony personel 
zaznajomiony z konstrukcją i sposobem obsługi 
urządzenia. 
Mogą wystąpić niebezpieczne okoliczności. 
Niestosowanie środków zapobiegawczych opisanych w 
niniejszej instrukcji może doprowadzić do obrażeń 
ciała. 

 
3. Wymagania dotyczące oprzewodowania 
• W celu podłączenia przewodów silnika należy używać 

przewodów ekranowanych, a ich długość należy określić 
na podstawie poniższej tabeli (Tabela 1). 

• Częstotliwość kluczowania tranzystorów musi być 
zgodna z wymaganiami dotyczącymi EMC, dlatego też 
należy ją nastawiać na podstawie poniższej tabeli 
(Tabela 1). 

• Przewody głównego obwodu należy oddzielać od 
przewodów obwodu sterowania. 

4. Wymagania środowiskowe (muszą być spełnione w 
przypadku stosowania filtra): 

• Temperatura otoczenia: od –10 to 50°C (Wymagane jest 
obniżenie wartości znamionowych w zależności od 
nastaw parametrów i temperatury. Należy sprawdzić 
specyfikacje). 

• Wilgotność względna: w zakresie od 20% do 90% (bez 
kondensacji pary) 

• Drgania: 5,9 m/s2 (0,6 G) (od 10 do 55 Hz) lub mniej 
(P1-00044L do 01240L/P1-00041H do 00620H) 

2,94 m/s2 (0,3 G) (od 10 do 55Hz) lub mniej 
(P1-01530L do 04300L/P1-00770H do 03610H) 

• Określone położenie: W pomieszczeniach (bez 
wystawienia na działanie gazów żrących i pyłu)na 
wysokości 1000 m. n.p.m. lub mniejszej 

model kat. długość kabla 
(m) 

częst. klucz. 
tranz. (kHz) model kat. długość kabla 

(m) 
częst. klucz. 
tranz. (kHz) 

P1-00044-L C3 5 2.5     
P1-00080-L C3 5 2.5 P1-00041-H C3 5 2.5 
P1-00104-L C3 5 2.5 P1-00054-H C3 5 2.5 
P1-00156-L C3 5 2.5 P1-00083-H C3 5 2.5 
P1-00228-L C3 5 2.5 P1-00126-H C3 5 2.5 
P1-00330-L C3 1 1 P1-00175-H C3 1 2.5 
P1-00460-L C3 1 1 P1-00250-H C3 1 2.5 
P1-00600-L C3 1 1 P1-00310-H C3 1 2.5 
P1-00800-L C3 1 1 P1-00400-H C3 1 2.5 
P1-00930-L C3 1 1 P1-00470-H C3 1 2.5 
P1-01240-L C3 5 2.5 P1-00620-H C3 1 2.5 
P1-01530-L C3 5 2.5 P1-00770-H C3 1 2.5 
P1-01850-L C3 5 2.5 P1-00930-H C3 1 2.5 
P1-02290-L C3 5 2.5 P1-01160-H C3 5 2.5 
P1-02950-L C3 5 2.5 P1-01470-H C3 5 2.5 
P1-03520-L C3 5 2.5 P1-01760-H C3 10 2.5 
P1-04300-L C3 5 2.5 P1-02130-H C3 10 2.5 

    P1-02520-H C3 10 2.5 
    P1-03160-H C3 10 2.5 

 
Obrażenia 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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Oświadczenie odnośnie norm UL 
Uwagi odnośnie norm UL i cUL 
(P1-00044-L do 04300-L/P1-00041-H do 03610-H) 
(Należy spełnić wymagania normy: IEC61800-5-1) 

Oznaczenia ostrzegawcze 
INFORMACJE OGÓLNE: 
Urządzenia są falownikami AC budowy otwartej lub 
zamkniętej typu 1 (w przypadku stosowania dodatkowej 
ramy typu 1) przeznaczonymi do podłączenia trójfazowego 
zasilania i trójfazowego napięcia wyjściowego. 
Są przeznaczone do umieszczenia w obudowie. 
Służą do doprowadzania regulowanego napięcia i 
regulowanej częstotliwości do silnika AC. Falownik 
automatycznie utrzymuje wymagane parametry napięcia i 
częstotliwości pozwalając na regulację zakresu prędkości 
silnika. 

- Przewód 
(1) Wykorzystuj przewody miedziane dobierane na 

temp. pracy 60/75°C lub o takich samych 
parametrach. Dotyczy modeli ***. 

(2) Wykorzystuj przewody miedziane dobierane na 
temp. pracy 75°C lub o takich samych parametrach. 
Dotyczy modeli serii P1 z wyjątkiem ***. 

- Wartość znamionowa prądu zwarciowego 
(3) Urządzenie powinno być zasilane ze źródła 

zapewniającego prąd symetryczny nie większy niż 
10 kA, przy napięciu maks. 240 V. Modele z 
oznaczeniem L. 

(4) Urządzenie powinno być zasilane ze źródła 
zapewniającego prąd symetryczny nie większy niż 
10 kA, przy napięciu maks. 480V. Modele z 
oznaczeniem H. 

(5) Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe nie 
zapewnia zabezpieczenia rozgałęzionych obwodów 
prądowych. Zabezpieczenia rozgałęzionych 
obwodów prądowych należy zapewnić zgodnie z 
wymaganiami przepisów NEC i obowiązujących 
przepisów miejscowych. 

- Parametry środowiskowe 
(6) Instaluj urządzenie w środowisku do 2 stopnia 

zanieczyszczenia. 

(7) Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 
45°C lub 50°C dla urządzeń bez zestawów typu 1 
lub Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 
45°C lub 50°C dla urządzeń z zestawami 1 lub o 
takich samych paramterach. 

 

 
 
 

UL i cUL 
(P1-00044-L do 04750-L/P1-00041-H do 03610-H) 
(Zgodność z normami: IEC61800-5-1) 

Oznaczenia ostrzegawcze 
INFORMACJE OGÓLNE: 
Urządzenia są falownikami AC budowy otwartej lub 
zamkniętej typu 1 (w przypadku stosowania dodatkowej 
ramy typu 1) przeznaczonymi do podłączenia trójfazowego 
zasilania i trójfazowego napięcia wyjściowego.  
Są przeznaczone do umieszczenia w obudowie. Służą do 
doprowadzania regulowanego napięcia i regulowanej 
częstotliwości do silnika AC. Falownik automatycznie 
utrzymuje wymagane parametry napięcia i częstotliwości 
pozwalając na regulację zakresu prędkości silnika. 

- Przewód 
(1) Wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. 

pracy 60/75°C lub o takich samych parametrach. 
Dotyczy modeli ****. 

(2) Wykorzystuj przewody miedziane dobierane na temp. 
pracy 75°C lub o takich samych parametrach. Dotyczy 
modeli serii P1 z wyjątkiem ****. 

• Wartość znamionowa prądu zwarciowego 
(3) Urządzenie powinno być zasilane ze źródła 

zapewniającego prąd symetryczny nie większy niż 
10 kA, przy napięciu maks. 240 V. Modele z 
oznaczeniem L. 

 
(4) Urządzenie powinno być zasilane ze źródła 

zapewniającego prąd symetryczny nie większy niż 10 
kA, przy napięciu maks. 480V. Modele z oznaczeniem 
H. 

(5) Wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe nie 
zapewnia zabezpieczenia rozgałęzionych obwodów 
prądowych. Zabezpieczenia rozgałęzionych obwodów 
prądowych należy zapewnić zgodnie z wymaganiami 
przepisów NEC i obowiązujących przepisów 
miejscowych. 

• Parametry środowiskowe 
(6) Instaluj urządzenie w środowisku do 2 stopnia 

zanieczyszczenia. 

(7) Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 45°C 
lub 50°C dla urządzeń bez zestawów typu 1 lub 
Temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 45°C 
lub 50°C dla dla urządzeń z zestawami 1 lub o takich 
samych parametrach. 
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(8) Zabezpieczenie przeciążeniowe - termiczne dla 

silnika jest skuteczne w przypadku obciążenia 
wynoszącego 120% wartości prądu pełnego 
obciążenia. 

(9) Wartości momentów i przekroje przewodów dla 
zacisków przewodów podano w poniższej tabeli. 

(10) Oznaczenie parametrów bezpieczników / 
wyłączników wskazuje, że urządzenie należy 
podłączyć do wymienionego wyłącznika z 
wyzwalaczem termicznym, obsługującego napięcie 
znamionowe 600 V, przy parametrach prądu 
przedstawionych w poniższej tabeli. 

(11) Połączenie przewodów należy wykonać przy użyciu 
zacisków pętli zamkniętej zgodnych z wymaganiami 
UL i CN dobranych do przekroju użytego przewodu. 
Zacisk należy zabezpieczyć za pomocą zaciskarki 
określonej przez producenta zacisku. 

(12) Napęd nie zapewnia zabezpieczenia 
przeciążeniowego - termicznego dla silnika.  

(13) Niebezpieczeństwo porażenia - na 
pojemnościowych elementach falownika 
niebezpieczne napięcie utrzymuje się do 10 minut. 

 
 
 
 

 

 
(8) Zabezpieczenie przeciążeniowe - termiczne dla silnika 

jest skuteczne w przypadku obciążenia wynoszącego 
120% wartości prądu pełnego obciążenia. 

(9) Wartości momentów i przekroje przewodów dla 
zacisków przewodów podano w poniższej tabeli. 

(10) Oznaczenie parametrów bezpieczników / wyłączników 
wskazuje, że urządzenie należy podłączyć do 
wymienionego wyłącznika z wyzwalaczem 
termicznym, obsługującego napięcie znamionowe 
600 V, przy parametrach prądu przedstawionych w 
poniższej tabeli. 

(11) Połączenie przewodów należy wykonać przy użyciu 
zacisków pętli zamkniętej zgodnych z wymaganiami 
UL i CN dobranych do przekroju użytego przewodu. 
Zacisk należy zabezpieczyć za pomocą zaciskarki 
określonej przez producenta zacisku. 

(12) Napęd nie zapewnia zabezpieczenia 
przeciążeniowego - termicznego dla silnika. 

(13) Niebezpieczeństwo porażenia 
- na pojemnościowych elementach falownika 

niebezpieczne napięcie utrzymuje się do 10 minut. 
 
 
 
 
 
Niebezpieczeństwo! 
Istnieje ryzyko obrażeń ciała lub porażenia prądem 
elektrycznym. 
Przed instalacją należy dokładnie przeczytać Instrukcję 
obsługi. 
Przed obsługą falownika należy odłączyć zasilanie i 
poczekać co najmniej 10 minut. 
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Lista. Wartości momentów i przekroje przewodów 

 
 

 

 
 

 
 

Nr modelu Wymagany moment (N.m)  Przekroje przewodów (AWG) 
   VLD LD ND 

P1-00044-L 1.4  14 14 14 
P1-00080-L 1.4  14 14 14 
P1-00104-L 1.4  14 14 14 
P1-00156-L 1.4  10 14 14 
P1-00228-L 1.4  10 10 10 
P1-00330-L 3.0  8 8 8 
P1-00460-L 3.0  4 6 8 
P1-00600-L 4.0  4 4 6 
P1-00800-L od 2.5 do 3.0  2 2 4 
P1-00930-L od 5.5 do 6.6  1/0 1 2 
P1-01240-L od 5.5 do 6.6  2/0 1/0 1/0 
P1-01530-L 6.0  Równoległe 1/0 Równoległe 1/0 Równoległe 1/0 
P1-01850-L 15.0  Równoległe 1/0 Równoległe 1/0 4/0 
P1-02290-L od 6.0 do 10.0  Równoległe 2/0 Równoległe 1/0 Równoległe 1/0 
P1-02950-L 19.6  Równoległe 3/0 Równoległe 3/0 350kcmil 
P1-03520-L      
P1-04300-L      

Nr modelu Wymagany moment (N.m)   Przekroje przewodów 
(AWG) 

 

   VLD LD ND 
P1-00041-H 1.4  14 14 14 
P1-00054-H 1.4  14 14 14 
P1-00083-H 1.4  14 14 14 
P1-00126-H 1.4  12 12 14 
P1-00175-H 3.0  10 10 12 
P1-00250-H 3.0  8 8 10 
P1-00310-H 4.0  8 8 8 
P1-00400-H 4.0  6 6 6 
P1-00470-H 4.0  6 6 6 
P1-00620-H 4.0  3 3 6 
P1-00770-H 6.0  1 2 3 
P1-00930-H 15.0  1 1 1 
P1-01160-H od 6.0 do 10.0  Równoległe 2/0 Równoległe 1/0 1 
P1-01470-H od 6.0 do 10.0  Równoległe 1/0 Równoległe 1/0 2/0 
P1-01760-H      
P1-02130-H      
P1-02520-H      
P1-03160-H      
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Rozdział 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
Parametry bezpieczników / wyłączników 

 

Notatka) Ważne, aby dla systemu dobrać odpowiedni 
bezpiecznik i wyłącznik. 

 
 

 

 
 

Nr modelu Rozmiar bezpiecznika (maksymalnie A) Wyłącznik (maksymalnie A) 

 Typ Wartość 
znamionowa Typ Wartość znamionowa 

P1-00044-L J,cc,G,T 50 A Czasowo zależny 50 A 
P1-00080-L J,cc,G,T 50 A Czasowo zależny 50 A 
P1-00104-L J,cc,G,T 50 A Czasowo zależny 50 A 
P1-00156-L J,cc,G,T 50 A Czasowo zależny 50 A 
P1-00228-L J,cc,G,T 50 A Czasowo zależny 50 A 
P1-00330-L J,cc,G,T 150 A Czasowo zależny 150 A 
P1-00460-L J,cc,G,T 150 A Czasowo zależny 150 A 
P1-00600-L J,cc,G,T 150 A Czasowo zależny 150 A 
P1-00800-L J,cc,G,T 200 A Czasowo zależny 200 A 
P1-00930-L J,cc,G,T 200 A Czasowo zależny 200 A 
P1-01240-L J,cc,G,T 200 A Czasowo zależny 200 A 
P1-01530-L J,cc,G,T 300 A Czasowo zależny 300 A 
P1-01850-L J,cc,G,T 300 A Czasowo zależny 300 A 
P1-02290-L J,cc,G,T 300 A Czasowo zależny 300 A 
P1-02950-L J,cc,G,T 350 A Czasowo zależny 350 A 
P1-03520-L     
P1-04300-L     

Nr modelu Rozmiar bezpiecznika (maksymalnie A) Wyłącznik (maksymalnie A) 
 Typ Wartość znamionowa Typ Wartość znamionowa 

P1-00041-H J,cc,G,T 30 A Czasowo zależny 30 A 
P1-00054-H J,cc,G,T 30 A Czasowo zależny 30 A 
P1-00083-H J,cc,G,T 30 A Czasowo zależny 30 A 
P1-00126-H J,cc,G,T 30 A Czasowo zależny 30 A 
P1-00175-H J,cc,G,T 75 A Czasowo zależny 75 A 
P1-00250-H J,cc,G,T 75 A Czasowo zależny 75 A 
P1-00310-H J,cc,G,T 75 A Czasowo zależny 75 A 
P1-00400-H J,cc,G,T 100 A Czasowo zależny 100 A 
P1-00470-H J,cc,G,T 100 A Czasowo zależny 100 A 
P1-00620-H J,cc,G,T 100 A Czasowo zależny 100 A 
P1-00770-H J,cc,G,T 200 A Czasowo zależny 200 A 
P1-00930-H J,cc,G,T 200 A Czasowo zależny 200 A 
P1-01160-H J,cc,G,T 200 A Czasowo zależny 200 A 
P1-01470-H J,cc,G,T 250 A Czasowo zależny 250 A 
P1-01760-H     
P1-02130-H     
P1-02520-H     
P1-03160-H     



 

1-10 
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(Notatki) 
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Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 

Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 

Kontrola falownika 
Sprawdź zawartość opakowania, a także model falownika 
na tabliczce znamionowej. 
 

 

 

 

 

Model produktu należy określić w następujący sposób: 
Np.: Parametry wg wymagań japońskich przepisów, 

Napięcie wejściowe: klasa 200 V 
Moc silnika 3,7 kW dla wartości znamionowych dla 
standardowego obciążenia (ND) 
Prąd znamionowy dla standardowego obciążenia 
(ND) 17,5 A 
Prąd znamionowy dla małego obciążenia (LD) 19,6 A 
Prąd znamionowy dla bardzo małego obciążenia 

(VLD) 22,8 A 

 
(1) Nazwa serii P1 
(2) Maksymalny prąd znamionowy silnika (przy prądzie znamionowym dla 

VLD) 
00001: 0,1 A do 99999: 9999,9 A 

(3) Parametry mocy wejściowej L: trójfazowa, klasa 200 V; H: trójfazowa, 
klasa 400 V 

(4) Panel B: brak części roboczej; F: obecność części roboczej 
(5) Region (Brak): Japonia; E: Europa/Azja Południowo-wschodnia; 

U: Ameryka Północna; C: Chiny 
* W przypadku opcji (Brak) pozostawia się puste pole. 

(6) Wbudowany filtr szumów 
F: obecność wbudowanego filtra szumów; CB: obecność skrzynki 
przyłączeniowej  

* W przypadku obecności F i B stosuje się oznaczenie FCB. 
 
 
 
 
 

Przykładowy opis tabliczki znamionowej (dla P1-00228-LFF) 
 

 

 

* Szczegółowa konfiguracja i opis różnią się w zależności 
od modelu. 
Szczegóły zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 
 
 
* Jeśli zamówiono opcjonalne produkty, zostaną one 

dostarczone z załączonymi instrukcjami użytkowania. 
 

 

 

 

 
* Poniższa ilustracja przedstawia przykład urządzenia 

P1-00228-LFF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Model falownika 

Znamionowe parametry wejściowe 
(Częstotliwość/napięcie/liczba 
faz/prąd) 
Znamionowe parametry wyjściowe 
(Częstotliwość/napięcie/liczba 
faz/prąd znamionowy) 

Nr produkcyjny; fabryczny nr seryjny 

Model: P1-00228-LFF 

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. MADE IN JAPAN 

Ver.1.0 
INVERTER SJ series type 

 
Input/Entrée:50Hz,60Hz 200–240V 3ph 27.1/23.3/20.8A 

 

Output/Sortie:0-590Hz  200–240V 3ph 22.8/19.6/17.5A 

MFG No. 62AA******  BB001  /  037L - 5.5- 5.5- 3.7/ 
Date:****     NE*****-*** 

P1 - 00228 L F  F 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

  

- 

Obudowa falownika Instrukcja obsługi 
(niniejszy dokument) 

Śruby zaczepowe do zawieszania falownika 
* P1-01850L/-00930H lub nowsze 

(w komplecie) 

Radiator 
 

Pokrywa listwy 
zacisków 

Tabliczka 
znamionowa 

Płyta izolująca 

Przegroda 
przewodów 

Listwa zaciskowa obwodu 
sterowania 

Zaciski głównego 
obwodu 

Klawiatura operatora 

Opcjonalne gniazda 
* Szczegóły zawierają Instrukcje 

użytkowania poszczególnych 
opcjonalnych produktów. 

Instrukcja bezpieczeństwa 
funkcjonalnego 

Złącze USB (Micro-B) 
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Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 

 
Sposób składania zapytania i gwarancja 
produktu 

Sposób składania zapytania 
• W celu złożenia zapytania na temat uszkodzeń lub 

usterek produktu bądź zadania pytania dotyczącego 
produktu należy skontaktować się z dostawcą produktu 
lub Działem technicznym ds. falowników korzystając z 
danych kontaktowych znajdujących się na ostatniej 
stronie instrukcji. 

Gwarancja produktu 
• Na produkt udzielana jest gwarancja zgodnie z OWS 

dystrybutora. W okresie obowiązywania gwarancji 
niektóre naprawy usterek produktu nie będą podlegać 
gwarancji (naprawa na koszt użytkownika) w 
następujących przypadkach: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gwarancja dotyczy wyłącznie dostarczonego falownika i 

wyklucza wszelkie uszkodzenia innych urządzeń i 
instalacji spowodowane usterką falownika. 

 

 
Zgłaszając falownik do gwarancji należy podać: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naprawa na koszt użytkownika: 
• Po upływie okresu gwarancyjnego wszelkie przeglądy i 

naprawy produktu zostaną wykonane na koszt 
użytkownika. Mimo obowiązującego okresu 
gwarancyjnego przeglądy i naprawy usterek 
niepodlegających gwarancji, które wymieniono po lewej 
stronie, są płatne. 

 
• Aby zgłosić naprawę na koszt użytkownika, należy 

skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Hitachi. 
 
• Dane kontaktowe dotyczące lokalnych dystrybutorów 

Hitachi znajdują się na tylnej okładce. 
 

■ Nazwę modelu rozpoczynającą się od symbolu P1 
podano na tabliczce znamionowej. 

■ Nr produkcyjny z tabliczki znamionowej. 

■ Data zakupu przez użytkownika 

■ Miejsce wystąpienia i stopień uszkodzenia 

Treść pytania 
usterka wystąpiła wskutek niewłaściwego użytkowania niezgodnie 
ze wskazaniami określonymi w Instrukcji obsługi bądź naprawę lub 
modyfikację produktu wykonała niewykwalifikowana osoba, 

 

 

 

usterka wystąpiła z przyczyn, których nie można przypisać 
dostarczonemu produktowi, 

usterka wystąpiła wskutek użytkowania produktu poza 
dopuszczalnym zakresem parametrów, lub 

usterka wystąpiła wskutek klęski żywiołowej lub innych 
zdarzeń losowych. 

 

 

 



 

2-3 

Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 
 
Instalacja falownika 

 
Transport 

 
• Falownik składa się z plastikowych części. 

Podczas przenoszenia falownika należy zachować 
ostrożność, aby ich nie uszkodzić. 

 
• Nie wolno przenosić falownika trzymając go za 

przednią pokrywę lub pokrywę listwy zaciskowej. 
W przeciwnym razie falownik może upaść na 
podłoże. 

 
• Nie wolno instalować i obsługiwać falownika, jeśli 

jest on uszkodzony lub brakuje jakiejkolwiek z jego 
części. 

 
Temperatura otoczenia 

 
• Należy unikać instalacji falownika w miejscach, w 

których temperatura otoczenia przekracza 
dopuszczalny zakres określony w specyfikacji 
standardowego falownika. 
Temperatura otoczenia: 

Znamionowa dla ND: od -10 do 50°C 
Znamionowa dla LD: od -10 do 45°C 
Znamionowa dla VLD: od -10 do 40°C 

 
• Wokół falownika należy pozostawić wystarczającą 

ilość miejsca. Zmierzyć temperaturę w punkcie 
oddalonym o ok. 5 cm od najniższego środkowego 
punktu falownika, a następnie sprawdzić, czy 
zmierzona temperatura nie przekracza 
dopuszczalnego zakresu. Obsługa falownika w 
temperaturach spoza zakresu skróci okres 
użytkowania falownika (zwłaszcza kondensatora), 
skutkując jego uszkodzeniem. 

 
Wilgotność 

 
• Należy unikać instalacji falownika w miejscach, w 

których wilgotność względna przekracza 
dopuszczalny zakres (od 20% do 90%) określony 
w specyfikacji standardowego falownika. Nie 
należy umieszczać falownika w miejscach, w 
których będzie on narażony na kondensację pary 
wodnej. 

 
• Kondensacja pary wodnej wewnątrz falownika 

będzie powodować zwarcia mogące skutkować 
jego uszkodzeniem. Nie należy też umieszczać 
falownika w miejscach, w których będzie on 
wystawiony na bezpośrednie promieniowanie 
słoneczne. 

 

 
 
 

Powierzchnia do umieszczenia falownika 
 
• Podczas pracy falownik będzie się nagrzewać do 

wysokiej temperatury (do 150°C). Aby uniknąć 
zagrożenia pożarowego, falownik należy 
instalować na pionowych ścianach wykonanych z 
niepalnych materiałów (np. z metalu). 

 

• W szczególności należy też zachowywać 
wystarczającą odległość między falownikiem a 
innymi źródłami ciepła (np. rezystorami 
hamowania i dławikami), jeśli znajdują się w 
pobliżu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Między falownikiem a 
kanałami kablowymi 
znajdującymi się nad i pod 
falownikiem należy zostawiać 
wystarczającą przestrzeń, tak 
aby nie zakłócać wentylacji 
falownika. 

 
* Rysunek wymiarowy falownika 

zamieszczono na stronie 2-5. 

W przypadku P1-00044-L do 
P1-02950-L (ND004L do 
ND550L) lub P1-00041-H do 
P1-01800-H (ND007H do 
ND550H) 

5 cm lub 

 

5 cm lub 

 

10cm lub 

 

10cm lub 

 

W przypadku P1-03520-L do 
P1-04300-L (ND750L do ND900L) 
lub P1-02160-H do P1-03610-H 
(ND750H do ND1320H) 

5 cm lub 

 

5 cm lub 

 

30cm lub 

 

30cm lub 

 
* Pod falownikami poniższych modeli należy zostawić 

22 cm wolnej przestrzeni na potrzeby wymiany 
zużytych części: 

• P1-00800-L(ND150L) do P1-02950-L(ND550L) 
• P1-00380-H(ND150H) do P1-01800-H(ND550H) 

Fa
lo

w
ni

k 

Przepływ 

 

Ściana 
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Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 

 
Powietrze otoczenia 

 
• Nie należy instalować falownika w miejscach, w 

których falownik będzie wystawiony na działanie 
pyłu, gazów żrących, gazów palnych, pyłu 
szlifierskiego lub słonej wody. 

 
• Dostanie się cząstek ciał obcych do wnętrza 

falownika spowoduje jego awarię. Jeśli falownik 
jest użytkowany w środowiskach o znacznym 
zapyleniu, należy go instalować w całkowicie 
zamkniętej obudowie. 

 
Sposób instalacji i ustawianie 

 
• Falownik należy instalować w pozycji pionowej i 

mocować go za pomocą śrub na powierzchni, na 
której nie występują drgania i która jest w stanie 
utrzymać masę falownika. 

 
• Niewłaściwa instalacja falownika może 

spowodować zmniejszenie skuteczności jego 
chłodzenia, co z kolei może doprowadzić do jego 
zablokowania lub uszkodzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montaż w obudowie 
• Montując wiele falowników w obudowie z 

wentylatorem chłodzącym, należy dokładnie 
przemyśleć rozmieszczenie wentylatora 
chłodzącego, wlotu powietrza i falowników. 
Niewłaściwe rozmieszczenie elementów zmniejszy 
skuteczność chłodzenia falownika i doprowadzi do 
wzrostu temperatury otoczenia. Rozmieszczenie 
należy rozplanować w taki sposób, aby 
temperatura otoczenia falownika pozostawała w 
zakresie określonym w tabeli parametrów. 

 
 
 
 

 

 
Zmniejszanie rozmiaru obudowy 
 
• Po zamontowaniu falownika w obudowie w taki 

sposób, że radiator falownika znajduje się poza 
obudową ilość ciepła wytwarzanego wewnątrz 
obudowy można zmniejszyć podobnie, jak rozmiar 
obudowy. Zamontowanie falowników modeli od 
P1-00046-L do P1-00250-L (od ND004L do 
ND037L) i od P1-00041-H do P1-00126-H (od 
ND007H do ND037H) w obudowie z radiatorem 
znajdującym się poza obudową wymaga 
opcjonalnego specjalnego metalowego łącznika. 
Pozostałe modele można instalować za pomocą 
łączników na korpusie. Aby zamontować falownik w 
obudowie z radiatorem znajdującym się poza 
obudową, należy wyciąć moduł obudowy zgodnie z 
określonymi wymiarami cięcia. 

 
• Sekcja chłodząca (łącznie z radiatorem) 

znajdująca się poza obudową jest wyposażona w 
wentylator chłodzący. W związku z tym obudowy 
nie należy umieszczać w środowiskach roboczych, 
w których będzie ona wystawiona na działanie 
wilgoci, mgły olejowej lub pyłu. 

• Radiator nagrzewa się do wysokiej temperatury. W 
razie potrzeby należy zamontować pokrywę 
ochronną. 

 
*) Przybliżona utrata mocy falownika 

Moc 
falownika 

(kW) 
0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 

Utrata przy 
obciążeniu 

70% (W) 
64 76 102 127 179 242 312 435 575 698 

Utrata przy 
obciążeniu 
100% (W) 

70 88 125 160 235 325 425 600 800 975 

Sprawność 
przy mocy 

znamionowej 
(%) 

85.1 89.5 92.3 93.2 94.0 94.4 94.6 94.8 94.9 95.0 

 
Moc falownika 

(kW) 22 30 37 45 55 75 90 110 132 

Utrata przy 
obciążeniu 70% 

(W) 
820 1100 1345 1625 1975 2675 3375 3900 4670 

Utrata przy 
obciążeniu 
100% (W) 

1150 1550 1900 2300 2800 3800 4800 5550 6650 

Sprawność 
przy mocy 

znamionowej 
(%) 

95.0 95.0 95.1 95.1 95.1 95.2 95.2 95.2 95.2 

 

Zacisk 

 

Zacisk 

 

Zacisk 

 

Zacisk 

 

(Źle) 

Wentylator 

 

Falownik 

(Dobrze) 

Wentylator 

 

Falownik 

Położenie wentylatora 
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Rysunki wymiarowe 
* W przypadku dodania opcjonalnych części do falownika 

wymagane będzie zapewnienie dodatkowej przestrzeni w 
kierunku w głąb falownika zależnie od schematu 
oprzewodowania. Zachowaj odległość wynoszącą co najmniej 
50 mm. Szczegóły zawierają Instrukcje użytkowania 
poszczególnych opcjonalnych produktów. 

 
Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 00044-L(004L), 00080-L(007L), 

00104-L(015L),00156-L(022L), 
00228-L(037L) 

klasa 400 V 00041-H(007H), 00054-H(015H), 00083-H 
(022H),00126-H(037H) 

Wymi
ary 

Szer. (mm) Wys. (mm) Gł. (mm) 
150 255 140 

 
Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 00330-L(055L), 00460-L(075L), 

00600-L(110L) 
klasa 400V 00175-H(055H), 

00250-H(075H),00310-H(110H) 
Wymi

ary 
Szer. (mm) Wys. (mm) Gł. (mm) 

210 260 170 

 

 
 
(Przykładowy opis) Odpowiednie szczegóły zawiera 
Rozdział 7 „Specyfikacje”. Na przykład oznaczenie 
00046-L(004L) wskazuje, że prąd znamionowy VLD wynosi 
4,6 A (moc silnika prądu znamionowego ND wynosi 
0,4 kW), L oznacza klasę zasilania 200 V, a H — klasę 
400 V. 
 

Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 00800-L(150L), 00930-L(185L), 

01240-L(220L) 
klasa 400 V 00400-H(150H), 

00470-H(185H),00620-H(220H) 
Wymi

ary 
Szer. (mm) Wys. (mm) Gł. (mm) 

245 390 190 

 
 

Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 01530-L(300L) 
klasa 400 V 00770-H(300H) 
Wymi

ary 
Szer. (mm) Wys. (mm) Gł. (mm) 

540 300 195 
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Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 

 

Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 01850-L(370L), 02290-L(450L), 
klasa 400 V 00930-H(370H), 

01160-H(450H),01470-H(550H)  
Wymi

ary 
Szer. (mm) Wys. (mm) Gł. (mm) 

550 390 250 

 
Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 02950-L(550L) 
Wymi

ary 
Szer. (mm) Wys. (mm) Gł. (mm) 

700 480 250 
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Podłączanie przewodów falownika 
Odpowiednie urządzenia peryferyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa Funkcja 
<1> Przewód elektryczny Patrz tabela „Zalecane przekroje przewodów, akcesoria 

elektroinstalacyjne i zaciski obciskane” na stronie 2-9. 
 

<2> Wyłącznik różnicowo-prądowy  
<3> Stycznik  
<4> Dławik sieciowy 

(W celu tłumienia harmonicznych, i 
poprawy współczynnika mocy)  

Stosowany do zmniejszania harmonicznych na wejściu, gdy 
współczynnik niezrównoważenia napięcia wejściowego przekroczy 
3% (i gdy moc zasilania jest większa bądź równa 500 kVA). 
Przyczynia się do zmniejszenia wahań napięcia linii zasilającej. 
Poprawia także współczynnik mocy. 

<5> Filtr szumów falownika 
 

Ten element tłumi zakłócenia generowane przez falownik i 
przesyłane do sieci. Filtr taki należy stosować po stronie pierwotnej 
(na wejściu) falownika. 

<6> Filtr szumów radiowych 
(Dławik zerowy)  

Podczas pracy falownik może generować szumy radiowe przez 
przewody zasilające. 
Ten filtr szumów służy do tłumienia szumów radiowych 
(powstających na wejściu falownika). 

<7> Filtr pojemnościowy 
(szumów radiowych)  

Filtr pojemnościowy redukuje szumy radiowe powstające na wejściu 
falownika. 

<8> Dławik DC  Tłumi harmoniczne generowane przez falownik. 
<9> Rezystor hamujący Celem stosowania funkcji hamowania prądnicowego jest 

zwiększenie możliwości wyhamowania przez falownik obciążonego 
silnika (zwiększenie momentu hamującego) <10> Jednostka hamująca  

<11> Filtr szumów na wyjściu 
 

Ten filtr szumów należy stosować między falownikiem i silnikiem w 
celu zmniejszania szumów na wyjściu falownika przenoszonych 
przez kable w celu zmniejszania zakłóceń elektromagnetycznych 
mających wpływ na odbiór radioodbiorników i telewizorów oraz w celu 
zapobiegania nieprawidłowej pracy aparatury pomiarowej i czujników. 

<12> Filtr szumów radiowych 
(Dławik zerowy)  

Ten filtr szumów redukuje szumy radiowe powstające na wyjściu 
falownika. (Filtr ten można stosować zarówno na wejściu, jak i na 
wyjściu). 

<13> Dławik silnikowy 
Zmniejsza wibracje i zapobiega 
nieprawidłowemu działaniu 
przekaźnika termicznego. 

Użycie falownika w celu zasilania silnika może spowodować drgania 
silnika większe niż w przypadku jego zasilania bezpośrednio z sieci. 
Dławik ten wygładza kształt fali napięcia zasilającego silnik, 
redukując drgania silnika (pulsację momentu obrotowego). Po jego 
podłączeniu między falownikiem a silnikiem również eliminuje 
harmoniczne w przewodach zasilających silnik (zalecany przy 
przewodach dłuższych niż 10 m). Należy pamiętać, że aby zapobiec 
nieprawidłowemu działaniu zamiast przekaźnika termoelektrycznego 
można stosować czujnik prądu. 

<14> Filtr LCR Filtr wygładzający sygnał wyjściowy napięcia. Umożliwia też 
tłumienie napięcia udarowego. 

Łączna długość 
kabla 

Prąd gładki (mA) 

100 m lub mniej 50 
300 m lub mniej 100 

R S T 

R0 

T0 

Zasilani
e 

 

U V W 

PD 

P 

N 

Silnik 

M 

RB 

<1> 

<2> 

<3> 

INV 

<4> 

<5> 

<6> 

<7> 

<8> 

<9> 

<10> 

<11> 

<12> 

<13> 

<14> 

 
Uwagi: 
• Urządzenia peryferyjne opisywane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie, gdy falownik jest 

połączony ze standardowym 3-fazowym, 4-biegunowym silnikiem klatkowym. 
• Dobieraj wyłączniki o odpowiednich parametrach. 
(Używaj wyłączników zgodnych z charakterystyką falowników). 
• Dla zachowania bezpieczeństwa używaj wyłączników różnicowo-prądowych. 
• Używaj przewodów miedzianych (kabel HIV), charakteryzujących się maksymalną temperaturą dla 

izolacji 75°C. 
• Jeśli długość linii energetycznej przekracza 20 m, użyj kabla o grubości większej niż dopuszczalna. 
• Wszystkie śruby zacisków dokręcaj określonym momentem. 

Poluzowane śruby zacisków mogą spowodować zwarcia i pożar. 
Dokręcanie śrub zacisków zbyt dużym momentem może doprowadzić do uszkodzenia listwy 
zaciskowej lub korpusu falownika. 

• Wyłącznik różnicowo-prądowy dobieraj w taki sposób, że znamionowa wartość prądu gładkiego jest 
zgodna z łączną długością kabli podłączonych między falownikiem a źródłem zasilania oraz między 
falownikiem a silnikiem. Nie stosuj wyłączników szybkich, a wyłączniki o zwłoce zależnej. 
Wyłączniki szybkie mogą powodować zakłócenia w działaniu. 

• W przypadku używania kabla CV do wykonywania połączeń w metalowym kanale średnia wartość 
upływu prądu powinna wynosić 30 mA/km. 

• W przypadku używania kabla IV, który charakteryzuje się wysoką przenikalnością elektryczną 
względną, wartość upływu prądu jest około osiem razy większa niż w standardowym kablu. Dlatego 
też używając kabla IV, korzystaj z wyłącznika różnicowo-prądowego, dla którego wartość prądu 
gładkiego jest osiem razy większa niż podana w poniższej tabeli. Jeśli łączna długość kabla 
przekracza 100 m, używaj kabla CV. 

• Nie ciągnij za przewód zasilający po jego podłączeniu. W przeciwnym razie może dojść do 
poluzowania śrub. 
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Oprzewodowanie głównego obwodu 
Podłącz przewody do głównego obwodu falownika. 
Poniższa ilustracja przedstawia wyłącznie połączenia 
źródła zasilania i przewodów z silnikiem. 
Aby podłączyć przewody do listwy zaciskowej w głównym 
obwodzie, otwórz pokrywę listwy zaciskowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Omówienie listwy zaciskowej głównego 
obwodu 

 
* Oświadczenia odnośnie dyrektywy CE i normy UL zawiera Rozdział 1 

„Informacje dotyczące bezpieczeństwa”. 
* Rozmiar śruby może być różny w zależności od zacisku. Informacje na 

temat rozmiaru śruby zacisku do kabla linii energetycznej zawiera strona 
2-9/2-10, a informacje na temat innych zacisków zawierają rysunki 
schematu połączeń na stronie 2-11 lub kolejnych. 

* Tabele na stronie 2-9/2-10 przedstawiają orientacyjne specyfikacje kabli, 
zacisków obciskanych i wartości momentów. 

* Zalecane przekroje przewodów są różne w zależności od znamionowych 
wartości nastawionego obciążenia (ND/LD/VLD). 

* Przekroje przewodów wymienione w tabelach na stronie 2-9/2-10 
przedstawiają projektowe wartości na podstawie parametrów linii HIV (o 
oporze cieplnym 75°C). 

* Stosuj okrągłe zaciski obciskane (dotyczy normy UL) przeznaczone dla 
przewodów elektrycznych w przypadku podłączania przewodu 
elektrycznego do listwy zaciskowej głównego obwodu. Zaciski obciskane 
należy obciskać zaciskarką zalecaną przez producenta zacisków 
obciskanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
* Odpowiednie urządzenia należy dobierać opierając się na następujących 

orientacyjnych wartościach:  
Prąd znamionowy wyłącznika >(1.4 × Prąd wejściowy) 
Prąd wejściowy = 
(Prąd znamionowy × 0.8 [współczynnik mocy silnika])/(0.7 [współczynnik 
mocy wejściowej] × 0.96 [sprawność przetwarzania falownika]) 
W przypadku opcji DCL i ACL współczynnik mocy wejściowej można 
poprawić do około 0.95. 

* Styczniki magnetyczne należy dobrać spośród dostępnych w klasie AC-3. 
Jeśli nie jest prowadzona komercyjna eksploatacja lub w czasie pracy nie 
występują przerwy, można dobrać inne styczniki spośród dostępnych w 
klasie AC-1. 

Symbol Nazwa zacisku Opis 
R,S,T 
(L1,L2,L3) 

Wejście zasilania 
falownika 

Podłączyć do źródła zasilania AC. Stosując przetwornik z odzyskiem (serii HS900A) 
pozostaw te zaciski niepodłączone. 

U,V,W 
(T1,T2,T3) Wyjście falownika Podłącz silnik trójfazowy. 

PD,P 
(+1,+) 

Zacisk podłączania 
dławika DC 

Odłącz łącznik z zacisków PD i P, a następnie podłącz opcjonalny dławik korygujący 
współczynnik mocy (DCL). 

P,RB 
(+,RB) 

Zacisk do podłączania 
zewnętrznego rezystora 
hamującego 

Podłącz opcjonalny zewnętrzny rezystor hamujący. Informacje na temat modeli z 
wewnętrznym obwodem hamowania zawiera Rozdział 7 „Specyfikacje”.  

P,N 
(+,-) 

Zacisk do podłączania 
jednostki hamowania 
odzyskowego 

Podłącz opcjonalną jednostkę hamowania odzyskowego (BRD). 

 Zacisk uziemienia 
falownika 

Służy za zacisk uziemienia obudowy falownika do ziemi. Podłącz modele klasy 200 V 
i 400 V do uziemienia odpowiednio typu D i typu C.  

ELCB 

Wyłącznik 
różnicowo-prądowy 

Stycznik 
elektromagnetyczny 

MC 
Trójfazowe 

źródło 
zasilania 

AC 

R/L1 

S/L2 

T/L3 

R0 
T0 

U/T1 

V/T2 

W/T3 

Źródło zasilania 
obwodu 

 

Uziemienie typu D 

(model klasy 200 V) 
   

    

Złącze J51 

Silnik trójfazowy AC 
  

M 

Sekcja zacisków 
głównego 

 

 

Łącznik lub zacisk 

Wyłącz Włącz P PD RB N 

Łącznik 

Wbudowany filtr EMC 
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Zalecane przekroje przewodów, akcesoria 
elektroinstalacyjne i zaciski obciskane 

■klasa 200 V

 
 
 

Odpowiedni 
model falownika 

P1 
P1-******* 

Wskazanie 
wartości 

znamionowe
j ND 

ND**** 

Nastawa 
prądu 

znamion
owego 

Przekrój kabla linii 
energetycznej (mm2) 

R,S,T,U,V,W, 
P,PD,N 

Przekrój 
przewodu 

uziemiającego 
(mm2) 

Przekrój 
zewnętrznego 

rezystora 
hamującego 

między P a RB 
(mm2) 

Rozmiar 
śruby 

zacisku kabla 
linii 

energetyczne
j 

Zacisk 
obciskany 

Moment dokręcania 
N•m 

Odpowiednie urządzenie 
(Napięcie wejściowe od 200 do 220 V) 

Wyłącznik 
różnicowo-prądowy (ELB) 

Stycznik 
magnetyczny 

(MC) 

00044-L 004L 
ND 

14(2.1) 14(2.1) 14(2.1) M4 2-4 1.4 EX50B(10A) HS8 LD 
VLD 

00080-L 007L 
ND 

14(2.1) 14(2.1) 14(2.1) M4 2-4 1.4 
EX50B(10A) HS8 

LD EX50B(15A) HS10 
VLD HS20 

00104-L 015L 
ND 

14(2.1) 14(2.1) 14(2.1) M4 2-4 1.4 
EX50B(15A) 

HS20 LD EX50B(20A) VLD 

00156-L 022L 
ND 14(2.1) 14(2.1) 14(2.1) 

M4 
2-4 

1.4 
EX50B(20A) HS25 

LD 10(5.3) 10(5.3) 10(5.3) 5.5-4 EX50B(30A) VLD HS35 

00228-L 037L 
ND 

10(5.3) 10(5.3) 10(5.3) M4 5.5-4 1.4 
EX50B(30A) HS35 LD EX50B(40A) VLD HS50 

00330-L 055L 
ND 

8(8.4) 8(8.4) 8(8.4) M5 8-5 3.0 
EX50B(50A) HS50 

LD EX60(60A) H65C VLD 

00460-L 075L 
ND 8(8.4) 

8(8.4) 
8(8.4) 

M5 
8-5 

3.0 
EX60(60A) H65C 

LD 6(13.3) 6(13.3) 14-5 EX100(75A) H80C VLD 4(21.2) 4(21.2) 22-5 EX100(100A) 

00600-L 110L 
ND 6(13.3) 

6(13.3) 
6(13.3) 

M6 
14-6 

4.0 EX100(100A) H80C 
LD 4(21.2) 4(21.2) 22-6 H100C 

VLD RXK125-S(125A) H125C 

00800-L 150L 
ND 4(21.2) 

6(13.3) 
4(21.2) 

M6 
22-6 

od 2.5 do 3.0 RXK125-S(125A) H125C 
LD 

2(33.6) 2(33.6) 38-6 
VLD EX225(150A) H150C 

00930-L 185L 
ND 2(33.6) 

6(13.3) 
2(33.6) 

M8 
38-8 

od 5.5 do 6.6 EX225(150A) H150C LD 1(42.4) 1(42.4) 60-8 VLD 1/0(53.5) 1/0(53.5) EX225(175A) H200C 

01240-L 220L 
ND 1/0(53.5) 

6(13.3) 
1/0(53.5) 

M8 
60-8 

od 5.5 do 6.6 
EX225(175A) H200C 

LD EX225(200A) 
H250C VLD 2/0(67.4) 2/0(67.4) 70-8 EX225(225A) 

01530-L 300L 
ND 2/0(67.4) 

4(21.2) ― M8 
70-8 

6.0 
EX225(225A) H250C LD 1/0×2(53.5×2) 60-8 RXK250-S(250A) 

VLD EX400B(300A) H300C 

01850-L 370L 
ND 4/0(107.2) 

4(21.2) ― M8 
100-8 

15.0 
RXK250-S(250A) H300C 

LD 1/0×2(53.5×2) 60-8 EX400B(300A) 
VLD EX400B(350A) H400C 

02290-L 450L 
ND 1/0×2(53.5×2) 4(21.2) ― M8 60-8 od 6.0 do 10.0 

EX400B(350A) 
H400C LD EX400B(400A) VLD 2/0×2(67.4×2) 70-8 

02950-L 550L 
ND 350kc(177) 

3(26.7) ― M10 
180-8 

19.6 
EX400B(400A) H400C 

LD 3/0×2(85.0×2) 80-8 EX400B(500A) H600C VLD EX400B(600A) 

03520-L 750L 
ND 

― ― ― ― ― ― 
― ― 

LD ― ― 
VLD ― ― 

04300-L 900L 
ND 

― ― ― ― ― ― 
― ― 

LD ― ― 
VLD ― ― 
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■klasa 400 V 

 

 
 

 

Odpowiedni 
model falownika 

P1-******* 

Wskazanie 
wartości 

znamionowe
j ND**** 

Nastawa 
prądu 

znamion
owego 

Przekrój kabla linii 
energetycznej (mm2) 
R,S,T,U,V,W,P,PD,N 

Przekrój 
przewodu 

uziemiającego 
(mm2) 

Przekrój 
zewnętrznego 

rezystora 
hamującego 

między P a RB 
(mm2) 

Rozmiar 
śruby 

zacisku 
Zacisk 

obciskany 
Moment 

dokręcania N•m 

Odpowiednie urządzenie 
(Napięcie wejściowe 380～440 V) 

Wyłącznik 
różnicowo-prądowy (ELB) 

Stycznik 
magnetyczny 

(MC) 

00041-H 007H 
ND 

14(2.1) 14(2.1) 14(2.1) M4 2-4 1.4 
EX50C(5A) 

HS8 LD EX50C(10A) VLD 

00054-H 015H 
ND 

14(2.1) 14(2.1) 14(2.1) M4 2-4 1.4 EX50C(10A) HS10 LD 
VLD HS20 

00083-H 022H 
ND 

14(2.1) 14(2.1) 14(2.1) M4 2-4 1.4 
EX50C(10A) 

HS20 LD EX50C(15A) VLD 

00126-H 037H 
ND 14(2.1) 14(2.1) 14(2.1) 

M4 
2-4 

1.4 EX50C(20A) HS20 
LD 12(3.3) 12(3.3) 12(3.3) 5.5-4 HS25 

VLD EX50C(30A) HS35 

00175-H 055H 
ND 12(3.3) 12(3.3) 12(3.3) 

M5 5.5-5 3.0 EX50C(30A) 
HS35 

LD 10(5.3) 10(5.3) 10(5.3) HS50 VLD 

00250-H 075H 
ND 10(5.3) 10(5.3) 10(5.3) 

M5 
5.5-5 

3.0 EX50C(40A) 
HS50 

LD 8(8.4) 8(8.4) 8(8.4) 8-5 H65C VLD EX50C(50A) 

00310-H 110H 
ND 

8(8.4) 8(8.4) 8(8.4) M6 8-6 4.0 EX50C(50A) H65C LD 
VLD EX60B(60A) H80C 

00400-H 150H 
ND 

6(13.3) 8(8.4) 6(13.3) M6 14-6 4.0 
EX60B(60A) 

HS80C LD EX100B(75A) VLD 

00470-H 185H 
ND 

6(13.3) 8(8.4) 6(13.3) M6 14-6 4.0 EX100B(75A) H80C LD 
VLD EX100B(100A) 

00620-H 220H 
ND 6(13.3) 

8(8.4) 
6(13.3) 

M6 
14-6 

4.0 EX100B(100A) H100C LD 3(26.7) 3(26.7) 38-6 
VLD RXK125-H(125A) H125C 

00770-H 300H 
ND 3(26.7) 

6(13.3) ― M8 38-8 6.0 RXK125-H(125A) H125C LD 2(33.6) 
VLD 1(42.4) 60-8 EX225(150A) H150C 

00930-H 370H 
ND 

1(42.4) 6(13.3) ― M8 60-8 15.0 EX225(150A) H150C LD 
VLD EX225(175A) H200C 

01160-H 450H 
ND 1(42.4) 

6(13.3) ― M8 60-8 od 6.0 do 10.0 
EX225(175A) 

H200C LD 1/0(53.5) EX225(200A) VLD 2/0(67.4) 70-8 

01800-H 550H 
ND 2/0(67.4) 

4(21.2) ― M8 
70-8 

od 6.0 do 10.0 
EX225(200A) H200C 

LD 1/0×2(53.5×2) 60-8 RXK250-H(250A) H250C 
VLD 

02160-H 750H 
ND 

― ― ― ― ― ― 
― ― 

LD ― ― 
VLD ― ― 

02600-H 900H 
ND 

― ― ― ― ― ― 
― ― 

LD ― ― 
VLD ― ― 

03250-H 1100H 
ND 

― ― ― ― ― ― 
― ― 

LD ― ― 
VLD ― ― 

03610-H 1320H 
ND 

― ― ― ― ― ― 
― ― 

LD ― ― 
VLD ― ― 
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Oprzewodowanie 
Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 00044-L(004L), 00080-L(007L), 00104-L(015L), 

00156-L(022L),00228-L(037L) 
klasa 400 V 00041-H(007H), 00054-H(015H), 

00083-H(022H),00126-H(037H) 

 

 
* Przełączanie złącza zwarciowego umożliwi 

włączenie/wyłączenie filtra EMC. 
 
 

Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 00330-L(055L), 00460-L(075L), 00600-L(110L) 
klasa 400 V 00175-H(055H), 00250-H(075H), 00310-H(110H) 

 

 
* Przełączanie złącza zwarciowego umożliwi 

włączenie/wyłączenie filtra EMC. 

 
 

Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 00800-L(150L)/00930-L(185L)/01240-L(220L) 

 

 
* Wymiana łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtr EMC. 
 

Model (P1-*****-*) 
klasa 400 V 00400-H(150H), 00470-H(185H), 00620-H(220H) 

 

 
* Przełączanie złącza zwarciowego umożliwi 

włączenie/wyłączenie filtra EMC. 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M6 
Inne zaciski: M6 

  

G 
  

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) R0  

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

 RB 
(RB) 

  

G 

łączący 

    

 

 

    

EMC 
Wyłączono filtr EMC 

Włączono filtr EMC 

T0 

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

Wejście zasilania 

Wyjście do silnika 

   S 
(L2) 

  

 T 
(L3) 

  

 U 
(T1) 

(T2) (T3) 
   P 

(+) 
  

 N 
(-) 
  

 RB 
(RB) 

  

G 

Łącznik 

 

   

 

Zacisk uziemienia z łącznikiem  
do włączania filtra EMC 

T0 

00800-L/00930-L 
Rozmiar śruby 

R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M6 
Inne zaciski:  M6 

Inne zaciski:  M8 
 01240-L 
Rozmiar śruby 

R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M6 
I  i ki  M8 

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

G 
  

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

R0  

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

RB 
(RB) 

  

G 

Łącznik 

 

   

 

EMC 
Włączono filtr 

 EMC 
Wyłączono filtr 

 

T0 00330-L/00460-L/ 
00175-H/00250-H 
Rozmiar śruby 

R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M5 
Inne zaciski:  M5 

00600-L/00310-H 
Rozmiar śruby 

R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M6 
Inne zaciski: M6 

R 
(L1) 

S 
(L2) 

T 
(L3) 

RB 
(RB) 

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

R0 T0 G PD 
(+1) 

P 
(+) 

N 
(-) 

G 

zaciski PD i P 
EMC 
Włączono filtr EMC EMC 

Wyłączono filtr EMC 

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: 
M4 
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Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 01530-L(300L) 

 

  
* Przełączanie łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtra EMC. 
 

Model (P1-*****-*) 
klasa 400 V 00770-H(300H) 

 

 

 
* Przełączanie łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtra EMC. 

 
Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 01850-L(370L) 

 

 
* Przełączanie łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtra EMC. 
 

Model (P1-*****-*) 
klasa 400 V 00930-H(370H) 

 

 

 
* Przełączanie łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtra EMC. 

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

RB 
(RB) 

  

Łącznik łączący zaciski 
PD i P 

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

G G 

R0  

Zwora filtra 
EMC 

T0 

Włącz 

Wyłącz 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M8 
Inne zaciski:  M8 

  

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

Łącznik 

 

    

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

G G 

R0  

Zwora filtra 
EMC 

T0 

Włącz 

Wyłącz 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M8 
Inne zaciski: M8 

  

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

RB 
(RB) 

  

Łącznik łączący 
zaciski PD i P 

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

G G 

R0  

Zwora filtra 
EMC 

T0 

Włącz 

Wyłącz 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M6 
Inne zaciski:  M8 

  

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

Łącznik 

 

    

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

G G 

R0  

Zwora filtra 
EMC 

T0 

Włącz 

Wyłącz 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M6 
Inne zaciski: M8 
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Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 02290-L(450L) 

 

 
* Przełączanie łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtra EMC. 
 

Model (P1-*****-*) 
klasa 400 V 01160-H(450H) 

 

 

 
* Przełączanie łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtra EMC. 

 
Model (P1-*****-*) 
klasa 200 V 02950-L(550L) 

 

 
* Przełączanie łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtra EMC. 

 
Model (P1-*****-*) 
klasa 400 V 01470-H(550H) 

 

 

 
* Przełączanie łącznika umożliwi włączenie/wyłączenie filtra EMC. 

 

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

RB 
(RB) 

  

Łącznik 

 

    

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

G G 

R0  

Zwora filtra 
EMC 

T0 

Włącz 

Wyłącz 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M8 
Inne zaciski:  M8 

  

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

Łącznik 

 

    

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

G G 

R0  

Zwora filtra 
EMC 

T0 

Włącz 

Wyłącz 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M8 
Inne zaciski:  M8 

  

R 
(L1) 

  

S 
(L2) 

  

T 
(L3) 

  

U 
(T1) 

V 
(T2) 

W 
(T3) 

PD 
(+1) 

  

P 
(+) 
  

N 
(-) 
  

RB 
(RB) 

Łącznik 

 

    

Wejście zasilania Wyjście do silnika 

G G 

R0  

Zwora filtra 
EMC 

T0 

Włącz 

Wyłącz 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M8 
Inne zaciski:  M8 

  

R 
(L1) 

S 
(L2) 

T 
(L3) 

U 
(T1)V 

V 
(T2)W 

W 
(T3)R0 

PD 
(+1) 

P 
(+) 

N 
(-) 

Łącznik 

Wejście zasilania 
Łącznik łączący Wyjście do silnika 

GR 
 

G 

R0 PD 
(+1) 

Zwora filtra 
EMC 

T0G 
  

Włącz 

Wyłącz 

Rozmiar śruby 
R0,T0: M4 
Zacisk uziemienia: M8 
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Oprzewodowanie obwodu sterowania 

 
Konfiguracja przełączników (fabryczna: Patrz ilustracja po 
prawej stronie) 

 
* Listwę zaciskową SJ700 można podłączyć do falownika 

P1 za pomocą dedykowanej karty przekaźników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazanie Nazwa 
przełącznika 

Opis (przed wysyłką: podkreślona część) 

Ai1 
(SW1) 

Zmiana wejścia 
analogowego 1 

Zmiana specyfikacji wejścia analogowego 1 (zacisk Ai1). 
10 V: Dostępne jest wejście napięcia. 
20 mA: Dostępne jest wejście prądu. 

Ai2 
(SW2) 

Zmiana wejścia 
analogowego 2 

Zmiana specyfikacji wejścia analogowego 2 (zacisk Ai2). 
10 V: Dostępne jest wejście napięcia. 
20 mA: Dostępne jest wejście prądu. 

Ao1 
(SW3) 

Zmiana wyjścia 
analogowego 1 

Zmiana specyfikacji wyjścia analogowego 1 (zacisk Ao1). 
10 V: Zapewniono wyjście napięcia. 
20 mA: Zapewniono wyjście prądu. 

Ao2 
(SW4) 

Zmiana wyjścia 
analogowego 2 

Zmiana specyfikacji wyjścia analogowego 2 (zacisk Ao2). 
10 V: Zapewniono wyjście napięcia. 
20 mA: Zapewniono wyjście prądu. 

P.SEL 
(SW5) 

Zmiana 
sposobu 
zasilania 
zacisków 
wejściowych 

Zmiana sposobu zasilania zacisków wejściowych. 
IN: Aktywacja zacisków wejściowych przez wewnętrzne źródło zasilania. 
EX: Aktywacja zacisków wejściowych przez podłączenie zewnętrznego 

źródła zasilania. 
(W przypadku EX wymagane jest zasilanie między zaciskami wejściowymi 
a COM.) 

SRC/SINK 
(SW6) 

Przełączanie 
logiki 
radiatora/źródła 
zacisku 
wejściowego 

Przełączono logikę radiatora lub źródła zacisku wejściowego. 
Opcja włączana, gdy SW5 jest w pozycji IN. 

SINK: Przełączenie na logikę radiatora. 
SRC: Przełączenie na logikę źródła. 

Sekcja zacisków 
obwodu sterowania 

Zacisk źródła 
zasilania 24 V 

P+
P- 
1/RS 
2/SCHG 
3/JG 
4/FRS 
5/2CH 
6/CF1 
7/CF2 
8/RV 
9/FW 
A/EXT 
B/USP 

COM 

Interfejs 
Zacisk źródła zasilania 
24 V 

P24 

H 

Ai1 

Ai2 

Ai3 

L 

Wejście 
analogowe 1 

(+) 
(-) 

(±) 
(0) 

TH
+ 

AL2 
AL1 
AL0 

16a 
16c 

11/FA1 
12/RUN 

13/OL 
14/OTQ 
15/WAF 

CM2 

FM 

CM1 

Ao1 

Ao2 L 

SP 
SN 
SP 
SN 

RP 

P24S 
STC 

CMS 

ST1 

ST2 

ED+ 

ED- 

TH- 

Przekaźnik alarmowy 
Styczki 1C 

Przekaźnik 
Styczki 1A 

Zaciski wyjściowe 
*sterowanie zarówno  
wspólnym plusem jak 
minusem 

L L 

10 V 

20 mA 
10 V 

20 m

 

10 V 

10 V 
20 m

 
20 m

 

Detekcja 
napięcia 

Detekcja prądu 

Detekcja 
napięcia 

Detekcja prądu 

Zaciski 
wejściowe 

Wejście termistora 
RS485 

Wejście 
bezpieczeństwa 
funkcjonalnego 

Wyjście 
potwierdzenia 
bezpieczeństwa 
funkcjonalnego 

Wejście 
analogowe 2 

Wejście 
analogowe 3 

Logika sterowania 
wspólnym plusem, lub 
minusem zacisku 
wejściowego jest 
przełączana przez SW6. 

P2
 

CM1 

DC24V 

 

P24 

CM
1 

P2
 IN 

EX 

Źródło 

minus  

(SW5) 
(SW6) 

(SW1) 

(SW2) 

(SW3) 

(SW4) 

Sekcja zacisków obwodu 
sterowania 

SW
4 

SW
3 

SW
2 

SW
1 

SW
5 

SW
6 

10 V 

20 mA 

10 V 

20 mA 

10 V 

20 mA 

10 V 

20 mA 

IN 

EX 

SINK 

SRC 
Ao2 Ao1 Ai2 Ai1 P.SEL 

(SW4)  (SW3)  (SW2)  (SW1)  (SW5)  (SW6) 
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■ Zalecane końcówki dla oprzewodowania 
• W celu zapewnienia łatwiejszego podłączania 

przewodów i zwiększenia niezawodności połączeń dla 
kabli sygnałowych zaleca się poniższe końcówki 
tulejowe. 
Końcówki tulejkowe izolowane 

*) Producent: Phoenix Contact 

 

■ Sposób podłączania przewodów 
1. Wciśnij pomarańczową część listwy zaciskowej obwodu 

sterowania do gniazda za pomocą śrubokręta płaskiego 
(o szerokości 2,5 mm lub większej). (aby odsłonić otwór 
do umieszczenia przewodu) 

2. Umieść przewód w otworze do umieszczenia przewodu 
(okrągłym) wciskając pomarańczową część za pomocą 
śrubokręta płaskiego.  

3. Zabierz śrubokręt płaski. Przewód jest podłączony.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaciskarka: CRIMPFOX UD 6-4 lub CRIMPFOX ZA 3 

 

 
• Wyciągając przewód z gniazda wciskaj pomarańczową 

część za pomocą śrubokręta płaskiego (po odsłonięciu 
otworu do umieszczenia przewodu). 

Przekrój kabla 
zasilającego 
mm2 (AWG) 

Model zacisku 
prętowego* L1 [mm] L2 [mm] φ d [mm] φ D [mm] 

 

0.25 (24) AI 0,25-8YE 8 12.5 0.8 2.0 

0.34 (22) AI 0,34-8TQ 8 12.5 0.8 2.0 

0.5 (20) AI 0,5-8WH 8 14 1.1 2.5 

0.75 (18) AI 0,75-8GY 8 14 1.3 2.8 

 

Wciśnij pomarańczową 
część do gniazda za 
pomocą śrubokręta 
płaskiego. 

 
 
 

Umieść przewód.  
 

Zabierz śrubokręt płaski. 
Przewód jest podłączony.   

 
 

2,5 mm  
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Sekcja oprzewodowania obwodu 
sterowania 

■ Zaciski wejściowe 
• Wszystkie zaciski COM mają ten sam potencjał 

elektryczny. 
• Zmień SW5 na zewnętrzne źródło zasilania (EX), aby 

podłączyć źródło zasilania między zaciskami 
wejściowymi od 1 do 9, A lub B i COM. 

• Logika wspólnego minusa lub wspólnego plusa zacisku 
wejściowego jest przełączana przez SW6. 

(Przykładowe oprzewodowanie) 
 
 
 
 
 
 
 

• [] oznacza domyślne nastawy fabryczne. 

 
■ Domyślna funkcja zacisku ([symbol: nr nastawy]) 
[RS:028] Reset 
• Reset przy każdym zablokowaniu. 
 
[SCHG:015] Zmiana źródła poleceń 
• Zmiana na polecenie głównej prędkości [AA101](OFF) 

lub polecenie podrzędnej prędkości [AA102](ON). 
 
[JG:029] Bieg próbny 
• Bieg przy częstotliwości [AG-20] po przyjęciu polecenia 

pracy przez [JG]ON. 
 
[FRS:032] Wybieg swobodny (wolny) 
• [FRS]ON puszcza silnik wybiegiem. 
 
[2CH:031]Dwustopniowe przyspieszanie/zwalnianie 
• [2CH]ON aktywuje drugi zestaw nastaw czasów 

przyspieszania i zwalniania [AC124][AC126]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

[FW:001]Kierunek obrotów w prawo [RV:002]Kierunek 
obrotów w lewo 

W prawo W lewo Opis 
OFF OFF Brak rozkazu 
ON OFF Rozkaz pracy dla pracy w prawo 
OFF ON Rozkaz pracy dla pracy w lewo 
ON ON Brak rozkazu (niespójna logika) 

[CF1:003]Wielopoziomowa nastawa prędkości 1 i 
[CF2:004]Wielopoziomowa nastawa prędkości 2 
Wielopoziom
owa nastawa 
prędkości 1 

CF1 

Wielopozi
omowa 
nastawa 

prędkości 
2 CF2 

Opis 

OFF OFF Włączono źródło nastawionej częstotliwości. 
ON OFF Włączono źródło częstotliwości [Ab-11]. 
OFF ON Włączono źródło częstotliwości [Ab-12]. 
ON ON Włączono źródło częstotliwości [Ab-13]. 

*) Nastawy CF3 i 4 umożliwiają nastawienie nawet 16 
poziomów prędkości. 

[EXT:033]Zewnętrzny sygnał blokady 
• [EXT]ON wysyła sygnał blokady[Er012]. 
[USP:034]Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem 
• W stanie [USP]ON, jeśli polecenie pracy wydano przed 

włączeniem źródła zasilania, zostanie wysłany sygnał 
blokady [Er013]. 

 Symbol Nazwa zacisku Opis Charakterystyka elektryczna 

Pr
og

ra
m

ow
al

ne
 z

ac
is

ki
 w

ej
śc

io
w

e 

W
ej

śc
ie

 c
yf

ro
w

e 

Za
ci

sk
 

9, 8, 
7, 6, 
5, 4, 
3, 2, 
1 

Zacisk 
wejściowy 

Funkcje zacisków można wybierać w zależności od nastaw 
parametrów dla poszczególnych zacisków. 
Przełączenie SW6 w pozycję SRC lub SINK umożliwi wybór logiki 
źródłoa lub dren.  

Napięcie między poszczególnymi 
zaciskami wejściowymi i zaciskami 
COM 
• WŁ. napięcie min. DC 18 V 
• WYŁ. napięcie maks. DC 3 V 
• Maks. dopuszczalne napięcie DC 

27 V 
• Prąd obciążenia 5,6 mA (przy DC 

27 V) 

Im
pu

ls
 

A Wejście 
impulsowe-A Zacisk wejścia impulsowego. Zaciski A i B także mogą służyć jako 

wejście impulsowe.  
Funkcje zacisków można wybierać w zależności od nastaw 
parametrów dla poszczególnych zacisków. 
Maks. częstotliwość impulsów wejściowych wynosi 32 kpps. 

Napięcie między zaciskiem 
wejściowym a COM 
• WŁ. napięcie min. DC 18 V 
• WYŁ. napięcie maks. DC 3 V 
• Maks. dopuszczalne napięcie DC 

27 V 
• Prąd obciążenia 5,6 mA (przy DC 

27 V) 
• Maks. częstotliwość impulsów 

wejściowych 32 kpps 

B Wejście 
impulsowe-B 

W
sp

ól
ne

 

COM Wejście 
(wspólne) 

Wspólny zacisk dla zacisków wejść cyfrowych (1,2,3,4,5,6,7,8,9,A i 
B). Dostępne są trzy zaciski COM. 

 

Zaciski 

 1 
[RS] 

2 
[SCHG] 

3 
[JG] 

4 
[FRS] 

5 
[2CH] 

6 
[CF1] 

7 
[CF2] 

8 
[RV] 

9 
[FW] 

A 
[EXT] 

B 
[USP] 

COM COM COM 

Sekcja zacisków obwodu 
sterowania SW6 SW5 
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■Zaciski wyjściowe 
 
 
(Przykładowe oprzewodowanie) 
 
 
 
 

[AL]                  [MJA] 
 
 
 
○,X: Wyposażenie, w tym lampy, przekaźniki i PLC 
○,RY: Przekaźniki 
• [] oznacza domyślne nastawy fabryczne. 

■ Domyślna funkcja zacisku 
[FA1:002] Sygnał osiągnięcia poziomu częstotliwości 
• Sygnał pojawi się, gdy częstotliwość wyjściowa osiągnie 

wartość częstotliwości sterowania.  
 
[RUN:001] Sygnał biegu 
• Włączy się podczas pracy (wyjście PWM). 
 
[OL:035] Sygnalizacja przeciążenia prądem 
• Sygnał pojawi się, kiedy prąd wyjściowy jest większy niż 

ustawiony próg w nastawie sygnalizacji przeciążenia 
prądem. 

 
[OTQ:019] Sygnalizacja przeciążenia momentem 
• Sygnał pojawi się, gdy stosuje się moment powodujący 

przeciążenie lub jest on większy od wektora 
bezczujnikowego bądź stosuje się sterowanie 
wektorowe. 

 
[WAF:030] Ostrzeżenie o zbyt niskiej prędkości wentylatora 
• Sygnalizuje stan zbyt niskiej prędkości wentylatora/ów 

chłodzących falownik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[AL:017] Praca 
• W przypadku [CC-17]=00 (nastawa fabryczna) 

Źródło 
zasilania 

Status AL0-AL1 AL0-AL2 

ON Normalna 
praca 

Otwarty Zamknięty 

ON Blokowanie Zamknięty Otwarty 
OFF – Otwarty Zamknięty 

• W przypadku [CC-17]=01 
Źródło 

zasilania 
Status AL0-AL1 AL0-AL2 

ON Normalna 
praca Zamknięty Otwarty 

ON Blokowanie Otwarty Zamknięty 
OFF – Otwarty Zamknięty 

 
[MJA:018] 
• Sygnalizuje błąd nieaktywnego anulowania blokady. 

 Symbol Nazwa zacisku Opis Charakterystyka elektryczna 

Pr
og

ra
m
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ne
 z
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śc

io
w

e 

W
yj

śc
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 c
yf

ro
w

e 

O
tw

ar
ty

 k
ol

ek
to

r 15 
14 
13 
12 
11 

Zacisk 
wyjściowy 

Funkcje zacisków można wybierać w zależności od 
nastaw parametrów dla poszczególnych zacisków. 
Dostępne zarówno w przypadku logiki dren, jak i 
źródła. 

Wyjście otwartego kolektora 
Między każdym kolektorem i CM2 
• Spadek napięcia po włączeniu: 4 V lub 
mniej 
• Maks. dopuszczalne napięcie 27 V 
• Maks. dopuszczalny prąd 50 mA 

CM2 Wyjście 
(wspólne) 

Wspólny zacisk dla zacisków wyjściowych od 11 do 
15.  

Pr
ze

ka
źn

ik
 

16A 
16C 

Zacisk 
przekaźnika 1a Przekaźniki dla wyjścia styku A 

Maksymalna zdolność łączeniowa 
• 250 V AC, 2 A (obciążenie 
rezystancyjne) 
• 250 V AC, 1 A (obciążenie indukcyjne) 
(Minimalna zdolność łączeniowa) 
• 1 V DC, 1 mA 

AL0 
AL1 
AL2 

Zacisk 
przekaźnika 1c Przekaźniki dla wyjścia styku C 

Maksymalna zdolność łączeniowa 
AL1/AL0: 
• 250 V AC, 2 A (obciążenie 
rezystancyjne) 
• 250 V AC, 0,2 A (obciążenie 
indukcyjne) 
AL2/AL0: 
• 250 V AC, 1A (obciążenie 
rezystancyjne) 
• 250 V AC, 0,2 A (obciążenie 
indukcyjne) 
Minimalna zdolność łączeniowa 
(wspólna) 
• 100 V AC, 10 mA 
• 5 V AC, 100 mA 

11 
[FA1] 

12 
[RUN] 

13 
[OL] 

14 
[OTQ] 

15 
[WAF] 

CM2 

Zacisk 

 

RY RY RY RY RY 

AL2 AL1 AL0 

Przekaźnik alarmowy 
Zacisk wyjściowy 

X 

Sekcja zacisków obwodu sterowania 

X 

16A 16C 

Przekaźnik 
Zacisk wyjściowy 
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Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 
 
■Wejście/wyjście analogowe 
(Przykładowe oprzewodowanie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■Zewnętrzny termistor 
(Przykładowe oprzewodowanie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• W przykładzie po lewej stronie, gdy użyty jest 
potencjometr w H-Ai1-L, należy przestawić 
przełącznik SW1 wejścia analogowego 1 (Ai1) na 
opcję napięcia dla wejścia napięciowego. 

• W przykładzie po lewej stronie, gdy miernik 
częstotliwości odczytuje też prąd (od 4 do 20mA), 
należy przestawić przełącznik SW3 wyjścia 
analogowego 1 (Ao1) na opcję prądu. 

 
 
 
 
 

 
• Skręć kable łączące termistor z zaciskiem TH tylko między 

TH+ i TH- oraz oddziel skręcone kable od innych. 
• Ponieważ przez kable podłączone do termistora przepływa 

bardzo mały prąd, należy oddzielić kable od (kabli linii 
energetycznej) podłączonych do głównego obwodu. 

• Długość kabli podłączonych do termistora powinna wynosić 
20 m lub mniej. 

 Symbol Nazwa 
zacisku Opis Charakterystyka elektryczna 
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Źr
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L 

Zacisk COM 
dla 
analogowego 
źródła zasilania 

Zaciski COM dla zacisków wejść analogowych (Ai1,Ai2,Ai3) i 
zacisków wyjść analogowych (Ao1,Ao2). Dostępne są dwa zaciski 
L: 

 

H 

Źródło 
zasilania 
nastawy 
prędkości 

Źródło zasilania DC 10 V. Dla napięcia wejściowego z zacisków 
wejściowych (Ai1,Ai2,Ai3) z zastosowaniem zmiennego opornika. 

Maks. dopuszczalny prąd wejściowy 
20 mA 

W
ej

śc
ie

 a
na

lo
go

w
e 

Ai1 

Zacisk 1 
wejścia 
analogowego 
(Selektor 
napięcia/prądu 
SW1) 

Do przełączania selektora na napięcie wejściowe od 0 do 10 V DC 
lub prąd wejściowych od 0 do 20 mA służy wejście Ai1 lub Ai2. 
Służy jako wejście sygnału prędkości i wejście sygnału sprzężenia 
zwrotnego. 

Dla wejścia napięciowego: 
• Impedancja wejściowa ok. 10 kΩ 
• Dopuszczalne napięcie wejściowe od 

0,3 V do 12 V DC 
 

Dla wejścia prądowego: 
• Impedancja wejściowa ok. 100 kΩ 
• Maks. dopuszczalny prąd wejściowy 

24mA 
Ai2 

Zacisk 2 
wejścia 
analogowego 
(Selektor 
napięcia/prądu 
SW2) 

Ai3 
Zacisk 3 
wejścia 
analogowego 

Dostępny zakres napięcia wejściowego wynosi od -10 V do 10 V 
DC. 
Służy jako wejście sygnału prędkości i wejście sygnału sprzężenia 
zwrotnego. 

Tylko wejście napięciowe: 
• Impedancja wejściowa ok. 10 kΩ 
• Dopuszczalne napięcie wejściowe od 

-12 V do 12 V DC 

W
yj

śc
ie

 a
na

lo
go

w
e Ao1 

Zacisk 1 
wyjścia 
analogowego 
(Selektor 
napięcia/prądu 
SW3) Wyjście Ao1 lub Ao2 służy jako wyjście dla danych monitorowania 

falownika przez przełączanie selektora na napięcie wyjściowe od 
0 do 10 V DC lub prąd wyjściowy od 0 do 20 mA. 

Dla wyjścia napięcia: 
• Maks. dopuszczalny prąd wyjściowy 

2 mA 
• Dokładność napięcia wyjściowego 

±10% 
(Temperatura otoczenia: 25±10 stopni 
C) 

Dla wejścia prądowego: 
• Dopuszczalna impedancja obciążenia 

250 Ω lub mniej 
• Dokładność prądu wyjściowego ±20% 

(Temperatura otoczenia: 25±10 stopni 
C) 

Ao2 

Zacisk 2 
wyjścia 
analogowego 
(Selektor 
napięcia/prądu 
SW4) 

 Symbol Nazwa zacisku Opis Charakterystyka elektryczna 
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TH+ 
Wejście 
zewnętrznego 
termistora 

Podłącz do zewnętrznego termistora, aby umożliwić zablokowanie 
falownika w przypadku wykrycia nietypowej temperatury. 
Podłącz termistor do TH+ i TH-. Wartość impedancji na potrzeby 
wykrywania błędów temperatury można nastawiać w zakresie od 0 Ω 
do 9999 Ω. 
[Zalecane parametry termistora] 
Dopuszczalna moc znamionowa: 100 mW lub więcej 
Impedancja przy błędzie temperatury: 3 kΩ 

od 0 do 5 V DC 
[Obwód wejściowy] 

TH- 

Wspólny zacisk 
dla wejścia 
zewnętrznego 
termistora 

Ao2 Ao1 

Wejście/wyjście analogowe 

H Ai1 Ai2 Ai3 L L 

potencjometr dla źródła częstotliwości 
(0,5 kΩ do 2 kΩ) 
* Zaleca się 1 kΩ, 1 W lub więcej 

Miernik 
częstotliwości 

       

TH- TH+ 

Zaciski zewnętrznego 
termistora 

 
Termistor 

DC 
5 V  
1 kΩ 
2 kΩ 

TH- 

TH
 Termistor 

SW4 SW3 SW2 SW1 Sekcja zacisków obwodu 
sterowania 

Sekcja zacisków obwodu sterowania 



 

2-19 

Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 
 
■Zaciski bezpieczeństwa funkcjonalnego 
* Odpowiednie informacje dotyczące stosowania funkcji bezpieczeństwa 

zawiera załączona „Instrukcja bezpieczeństwa 
funkcjonalnego”. 

 

 
 
 
 
 
 
■Zaciski wyjściowe FM 
 
(Przykładowe  
oprzewodowanie) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wyjście FM można wybrać na wyjściu PWM z cyklem 
6,4 ms lub wyjściu impulsów ze zmiennym cyklem.  

• Wyjście FM można dostosowywać zmieniając nastawy 
parametrów. 

 

Symbol Nazwa zacisku Opis 

P24S Zacisk źródła zasilania 
wyjściowego 24 V 

Szczegóły zawiera 
załączona „Instrukcja 
bezpieczeństwa 
funkcjonalnego”. 

CMS 
Zacisk COM 
bezpieczeństwa 
funkcjonalnego 

STC Zacisk przełączania logiki 
ST1 Wejście 1 STO 
ST2 Wejście 2 STO 

ED+ Zacisk wyjściowy dla 
monitorowania 

ED- Zacisk wyjściowy COM dla 
monitorowania 

 Symbol Nazwa zacisku Opis Charakterystyka elektryczna 
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FM Monitorowanie 
cyfrowe (napięcie) 

Wyjście monitorowania cyfrowego można wybrać na 
wyjściu PWM z cyklem 6,4 ms lub wyjściu impulsów ze 
zmiennym cyklem obciążenia o wartości ok. 50%.  

Wyjście zliczania impulsów od 0 do 
10 V DC 
• Maks. dopuszczalny prąd 

wyjściowy 1,2mA 
• Częstotliwość maksymalna 

3,60 kHz 

CM1 
Zacisk COM dla 
monitorowania 
cyfrowego 

Wspólny zacisk na potrzeby monitorowania cyfrowego. 
Służy też jako wartość potencjału odniesienia 0 V dla 
P24. 

 

FM CM1 

Wyjście cyfrowe 

Miernik częstotliwości 
(PWM) 

Sekcja zacisków obwodu sterowania 

ED+ ED- 

Zacisk 

 

 

Zacisk 
bezpieczeństwa 

P24S STC CMS 

ST1 ST2 STC 

Sekcja zacisków obwodu sterowania 
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Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 
 
■Komunikacja szeregowa 
(Przykładowe oprzewodowanie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■Wejście/wyjście zasilania 24 V 
(Przykładowe oprzewodowanie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Zaciski SP i SN o tej samej nazwie są wewnętrznie 

połączone; opcja ta jest dostępna w przypadku wielu 
oprzewodowań. 

• Bardziej szczegółowy opis stosowania komunikacji 
Modbus zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Doprowadzanie zewnętrznego zasilania 24 V między P+ 

i P- może spowodować zmianę nastaw parametrów i 
wykonanie opcjonalnych operacji komunikacyjnych bez 
zasilania sterowania. 

 
 

 Symbol Nazwa zacisku Opis Charakterystyka elektryczna 
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SP 
SN 
RP 
SG 

Zacisk MODBUS 
(RS-485) 

Zacisk SP: Sygnał różnicowy (+) RS-485 
Zacisk SN: Sygnał różnicowy (-) RS-485 
Zacisk RP: Podłącz do zacisku SP przez rezystor 

krańcowy 
Zacisk SG: Podłącz do uziemienia sygnału 

zewnętrznych urządzeń 
komunikacyjnych. 

Dostępne są dwa zaciski SP i dwa zaciski SN, które 
podłączane są wewnętrznie. 
Maksymalna przepustowość wynosi 115,2 kb/s. 

Wbudowany termistor krańcowy (120 Ω) 
Aktywny: Zwarte RP-SN 
Nieaktywny: Otwarte RP-SN 
 

 Symbol Nazwa zacisku Opis Charakterystyka elektryczna 
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24
 V
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P24 

Zacisk źródła 
zasilania 
wyjściowego 
24 V 

Zacisk doprowadza zasilanie 24 V DC dla sygnałów 
stykowych. Maksymalny prąd wyjściowy 100 mA 

CM1 
Zacisk 
odniesienia dla 
wyjścia 24 V 

Służy jako zacisk odniesienia 0 V dla sygnału stykowego. 
Służy też jako wspólny zacisk dla wyjścia FM.  

P+ 

Zacisk dla 
wejścia 
zewnętrznego 
zasilania 24 V 
(24V) 

Doprowadza zewnętrzne zasilanie 24 V DC do falownika. 
Doprowadzenie zasilania 24 V może spowodować zmianę 
nastaw parametrów i wykonanie opcjonalnych operacji 
komunikacyjnych bez zasilania sterowania. 

Dopuszczalne napięcie wejściowe 
DC 24 V±10% 

Maks. dopuszczalny prąd 1 A 

P- 

Zacisk dla 
wejścia 
zewnętrznego 
zasilania 24 V 
(0V) 

SP SN SP SN RP SG 

Komunikacja 

 

(-) (+) Do aktywacji rezystora krańcowego, 
zwarcie między zaciskami RP a SN. 

Sekcja zacisków obwodu sterowania 

FM CM1 

 
Wyjście cyfrowe 

Sekcja zacisków obwodu sterowania 

Zacisk źródła 
zasilania 24 V 

Zaciski 
zewnętrznego 
zasilania 24 V 

P+ P24 P- 

Zewnętrzne źródło zasilania 24 V DC 
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Rozdział 2 Instalacja i oprzewodowanie 
 
Zagrożenie szczątkowe 
 

Części narażone na zagrożenie szczątkowe 
Gdy instalacja została zakończona, przed włączeniem 
zasilania należy sprawdzić, czy nie występuje żadne 
zagrożenie szczątkowe. 
 
■Lista kontrolna zagrożeń szczątkowych 

 
 
 

Lista kontrolna zagrożeń szczątkowych 

* Prace związane z instalacją, podłączaniem przewodów i 
nastawami mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 
pracownicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa części 
NIEBEZ

PIECZEŃS
TWO 

OSTRZ
EŻENIE UWAGA 

(A) 

Listwa 
zaciskowa 
głównego 
obwodu 

8,10   

(B) Radiator 4  1 

(C) 
Listwa zacisków 
wejściowych/wyj

ściowych 
11,12   

‐ Nieokreślone 
części 9  2,3,5,6,7 

Lp
. ✓ Faza 

operacyjna Praca Część Zagrożenie 
szczątkowe Szczegóły szkody lub uszkodzenia Środki zapobiegawcze 

1 □ Instalacja Instalacja (B) UWAGA Uszkodzenie wskutek niewłaściwego 
transportu. 

Nie dopuść do upadku produktu z wysokości. Nie 
wywieraj nacisku podczas trzymania za pokrywę i 
klawiaturę operatora. 

2 □ Instalacja Instalacja ‐ UWAGA 

Skrócenie okresu użytkowania części 
wskutek użytkowania w miejscach, w 
których produkt jest narażony na 
bezpośrednie nasłonecznienie lub 
działanie temperatury wykraczającej 
poza określony zakres. 

Zapewnij temperaturę mieszczącą się w określonym 
zakresie przez cały rok, stosując chłodzenie lub 
wietrzenie. 

3 □ Instalacja Instalacja ‐ UWAGA 

Zwarcie wskutek użytkowania w 
miejscach, w których temperatura 
wykracza poza określony zakres lub 
występuje kondensacja pary wodnej. 

Zapewnij temperaturę mieszczącą się w określonym 
zakresie przez cały rok, stosując chłodzenie lub 
wietrzenie. Instaluj produkt w miejscach, w których nie 
dochodzi do kondensacji pary wodnej. 

4 □ Instalacja Instalacja (B) NIEBEZPIEC
ZEŃSTWO 

Wentylator chłodzący nagrzewa się 
do wysokiej temperatury 
przekraczającej 150°C, co prowadzi 
do zapalenia się ściany wykonanej z 
palnych materiałów. 

Instaluj produkt na niepalnej metalowej ścianie. 

5 □ Instalacja Instalacja ‐ UWAGA 
Uszkodzenie części wskutek dostania 
się pyłu i gazów żrących do wnętrza 
urządzenia. 

Instaluj produkt w całkowicie zamkniętej obudowie. 

6 □ Instalacja Instalacja ‐ UWAGA 

Skrócenie okresu użytkowania części 
wskutek pogorszenia chłodzenia po 
umieszczeniu produktu w pozycji 
poziomej. 

Instaluj produkt w pozycji pionowej. 

7 □ Instalacja Instalacja ‐ UWAGA 

Awaria wentylatora chłodzącego z 
powodu obecności wilgoci lub 
rozpylonego oleju po wystawieniu 
radiatora na zewnątrz. 

Po wystawieniu radiatora na zewnątrz instaluj produkt 
w miejscach, gdzie nie występuje wilgoć ani rozpylony 
olej. 

8 □ Instalacja i 
konserwacja 

Oprzewod
owanie (A) NIEBEZPIEC

ZEŃSTWO 

Pożar wewnątrz spowodowany przez 
łuk powstały w wyniku poluzowania 
śrub przez drgania. 

Regularnie sprawdzaj, czy śruby są odpowiednio 
dokręcone. 

9 □ Instalacja i 
konserwacja 

Oprzewod
owanie ‐ NIEBEZPIEC

ZEŃSTWO 

Pożar palnych materiałów 
spowodowany przez łuk powstały w 
wyniku poluzowania śrub przez 
drgania. 

Regularnie sprawdzaj, czy śruby są odpowiednio 
dokręcone. Nie umieszczaj materiałów palnych obok 
produktu. 

10 □ 
Eksploatacja 

i 
konserwacja 

Przegląd 
oprzewod

owania 
(A) NIEBEZPIEC

ZEŃSTWO 

Ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym wskutek dotknięcia 
części pod wysokim napięciem przy 
otwartej pokrywie. 

Nie otwieraj pokrywy po włączeniu zasilania. Poczekaj 
co najmniej 10 minut do wyłączenia zasilania, a 
następnie sprawdź, czy napięcie między P i N jest 
znacznie mniejsze niż 45 V DC, dzięki czemu można 
będzie rozpocząć pracę. 

11 □ 
Eksploatacja 

i 
konserwacja 

Przegląd 
oprzewod

owania 
(C) NIEBEZPIEC

ZEŃSTWO 

Ryzyko porażenia prądem 
elektrycznym wskutek dotknięcia 
narzędziem części pod wysokim 
napięciem przy otwartej pokrywie. 

Nie otwieraj pokrywy po włączeniu zasilania. Poczekaj 
co najmniej 10 minut do wyłączenia zasilania, a 
następnie sprawdź, czy napięcie między P i N jest 
znacznie mniejsze niż 45 V DC, dzięki czemu można 
będzie rozpocząć pracę. 

12 □ Eksploatacja Obsługa (C) NIEBEZPIEC
ZEŃSTWO 

Silnik po zatrzymaniu automatycznie 
włączył się. 

Jeśli nastawiono funkcję automatycznego ponownego 
uruchamiania silnika po jego zatrzymaniu, należy to 
wyraźnie zaznaczyć. 

(B) 

(A) 

(C) 
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(Notatki) 
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Rozdział 3 Nastawa pracy i przykładowe konfiguracje wejść/wyjść 

Rozdział 3 Nastawa pracy i przykładowe 
konfiguracje wejść/wyjść 
W tym rozdziale opisano podstawowe nastawy, 
zadawanie częstotliwości wymaganej do działania, 
przykładowe konfiguracje zadawania rozkazów pracy i 
przykłady skonfigurowanych zacisków wejść/wyjść. 

■Podstawowe nastawy 1 
 Wybór specyfikacji obciążenia. 
• Wybierz [Ub-03] Wybór specyfikacji obciążenia na 

ekranie nastaw parametrów. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Po zmianie [Ub-03] parametry nastawione dla prądu 

zostaną automatycznie proporcjonalnie dostosowane do 
zmienionego prądu znamionowego; zmienią się też 
nastawione wartości. 

• W przypadku nastawiania prądu z użyciem 
zabezpieczenia przeciążeniowego, funkcji 
elektronicznych termicznych i ostrzegawczych 
wymagane będzie ponowne potwierdzenie; w związku z 
tym w pierwszej kolejności należy nastawić specyfikację 
obciążenia. 

 
■Parametr 

Parametr Szczegóły Dane nastawy 

[Ub-03] Wybór specyfikacji 
obciążenia. 

00: VLD 
01: LD 
02: ND 

*) Podkreślona wartość jest nastawiona domyślne. 

 
 
Szczegółowy opis wymaganych czynności zawiera 
Rozdział 4 „Ustawienia”. 

■Podstawowe nastawy 2 
 Nastawianie danych silnika. 
• Nastaw parametry wymienione w poniższej tabeli na 

ekranie nastawiania parametrów w zależności od 
używanego silnika (np. silnik indukcyjny i silnik z 
magnesami stałymi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■Parametr 
Silnik indukcyjny (IM) 

Parametr Szczegóły Dane nastawy 
[AA121] Wybór trybu sterowania, 

1-wszy silnik 
00([charakt. stałomomentowa 
V/f]) 

[Hb102] Wybór mocy silnika  0.01 do 630.00 (kW) 

[Hb103] Nastawa biegunów silnika od 2 do 48 (biegunów) 

[Hb104] Częstotliwość bazowa 10.00 do 590.00 (Hz) 

[Hb105] Częstotliwość 
maksymalna 10.00 do 590.00 (Hz) 

[Hb106] Napięcie znamionowe 1 do 1000 (V) 

[Hb108] Prąd znamionowy 0.01 do 9999.99 (A) 

 
 
Silnik synchroniczny (silnik z magnesami stałymi)(SM(PMM)) 

Parametr Szczegóły Dane nastawy 

[AA121] Wybór trybu sterowania, 
1-wszy silnik 

09(Sterowanie bezczujnikowe 
wektorowe przy 0 Hz)/ 

Sterowanie SM/PMM: 

[Hd101] Stała silnika 
00(IE3)/ 
01(Silnik)/ 
02(Stała 2) 

[Hd102] Wybór mocy 0.01 do 630.00 (kW) 

[Hd103] Nastawa biegunów silnika od 2 do 48 (biegunów) 

[Hd104] Częstotliwość bazowa 10.00 do 590.00 (Hz) 

[Hd105] Częstotliwość 
maksymalna 10.00 do 590.00 (Hz) 

[Hd106] Napięcie znamionowe 1 do 1000 (V) 

[Hd108] Prąd znamionowy 0.01 do 9999.99 (A) 

 

Ub-03 
Wybór specyfikacji 
obciążenia 
 00: VLD 

01: LD 
02: ND 

 MENU OPCJA 

AA121 
Wybór trybu sterow. M1 
 

0:stało momentow.U/f 
1:zredukowana U/f 
2:wolna nastawa U/f 
3:autopodb.momentu
  

 MENU OPCJA 
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Zadanie częstotliwości i wydanie rozkazu ruchu to 
niezbędne warunki dla sterowania silnika. 

■Zadawanie częstotliwości 1 
 Częstotliwość należy nastawić za pomocą 
klawiatury operatora 
• wybierz funkcję [AA101]=09 Zadawanie częstotliwości 

na ekranie nastaw parametrów. 

• Zmień źródło częstotliwości w parametrze (1)[FA-01] na 
ekranie monitorowania lub (2)[Ab110] na ekranie nastaw 
parametrów. 

(1) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Zadawanie częstotliwości 
• Zmień źródło częstotliwości w nastawie [Ab110] 

Wielopoziomowa nastawa prędkości-0 nr 1 
nastawa częstotliwości za pomocą przycisków 
GÓRA i DÓŁ. 

 

 

■Parametr 
Parametr Szczegóły Dane 

nastawy 

[AA101] Nastawa częstotliwości za 
pomocą klawiatury operatora 09 

[FA-01]*) Rozkaz głównej prędkości 0.00Hz 

[Ab110]*) Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-0 nr 1 0.00Hz 

* Gdy [AA101]=09, zmiana wprowadzona w 
parametrze [FA-01] lub [Ab110] automatycznie 
zostanie odzwierciedlona w drugim. Gdy nie 
wprowadzono żadnej zmiany lub została ona 
odzwierciedlona w [FA-01], funkcja zacisku lub 
parametr [AA101] nie będzie wymagać użycia 
klawiatury operatora jako źródła wydawania 
rozkazów. *) Nastaw wartość częstotliwości na 
wartość inną niż 0.00. 

 
 
■Wydawanie rozkazu ruchu 1 
 Rozpoczęcie ruchu za pomocą klawiatury 
operatora 
• Wybierz [AA111]=03 Przycisk RUN na klawiaturze 

operatora na ekranie nastaw parametrów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Rozkaz ruch/stop 
Naciśnij przycisk RUN i STOP na klawiaturze 
operatora, aby odpowiednio uruchomić i zatrzymać 
falownik. 

 

 

■Parametr 

Parametr Szczegóły Dane 
nastawy 

[AA111] Miejsce zadawania rozkazu 
ruchu, 1-wszy silnik 03 

 

Przycisk RUN (start) Przycisk STOP (stop) 

FA-01 
Częstotliwość zadana 

46.49 
[0.00-60.00] 

MENU OPCJA 

Ab110 
Wielop. nast. pr.. 

46.49 
[0.00-60.00] 

MENU OPCJA 
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■Zadawanie częstotliwości 2 
 Wybierz źródło częstotliwości korzystając z 

zacisków wielopoziomowej nastawy prędkości 
• Gdy nie wydano rozkazu wielopoziomowej nastawy 

prędkości, należy polegać na nastawie parametru 
[AA101]. 

• Aby użyć wielopoziomowej nastawy prędkości 0, wybierz 
parametr [AA101]=09 Zadawanie częstotliwości. 

 

 
 
 
■Zadawanie częstotliwości 
• Przełącz źródło częstotliwości przez użycie opcji 

ON/OFF na zaciskach wielopoziomowej nastawy 
prędkości [CF1] i [CF2]. 

 

■Parametr 
Parametr Szczegóły Dane 

nastawy 

[AA101] Nastawa częstotliwości za 
pomocą klawiatury operatora 09 

[FA-01]*1) Zadawanie głównej 
prędkości 0.00Hz 

[Ab110]*1) 
Wielopoziomowa nastawa 

prędkości-0 nr 1 
([CF1]OFF/[CF2]OFF) 

0.00Hz 

[Ab-11]*2) 
Wielopoziomowa nastawa 

prędkości 1 
([CF1]ON/[CF2]OFF) 

0.00Hz 

[Ab-12] *2) 
Wielopoziomowa nastawa 

prędkości 2 
([CF1]OFF/[CF2]ON) 

0.00Hz 

[Ab-13] *2) 
Wielopoziomowa nastawa 

prędkości 3 
([CF1]ON/[CF2]ON) 

0.00Hz 

[CA-06] Zacisk 6 = [CF1]. 001 
[CA-07] Zacisk 7 = [CF2]. 002 

* 1) Gdy [AA101]=09, zmiana wprowadzona w 
parametrze [FA-01] lub [Ab110] automatycznie 
zostanie odzwierciedlona w drugim.  
Gdy nie wprowadzono żadnej zmiany lub została 
ona odzwierciedlona w [FA-01], funkcja zacisku 
lub parametr [AA101] nie będzie wymagać użycia 
klawiatury operatora jako źródła wydawania 
rozkazów. 
Nastaw wartość częstotliwości na wartość inną 
niż 0.00. 

*2) Nastawić wartość częstotliwości na wartość inną 
niż 0.00. 

 
Wydawanie rozkazu ruchu 2 
 Obsługa z użyciem zacisku FW/RV 
• Wybierz parametr [AA111]=01 Zacisk [FW][RV] na 

ekranie nastaw parametrów. 
 
 

 

 
 
 
■Rozkaz ruch/stop 

Wydawanie rozkazu ruch/stop przez 
włączenie/wyłączenie zacisku [FW] lub zacisku 
[RV]. 

 

■Parametr 
Parametr Szczegóły Dane 

nastawy 
[AA111] Ruch z użyciem zacisku 

FW/RV 
01 

[CA-09] Zacisk 9 = [FW]. 001 
[CA-08] Zacisk 8 = [RV]. 002 

 

Zaciski 

 7 

 

8 
[RV] 

9 
[FW] 

A 

 

COM Zaciski 

 5 

 

6 
[CF1] 

7 
[CF2] 

8 

 

COM COM 
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■Zadawanie częstotliwości 3 
 Zadawanie częstotliwości za pomocą 
potencjometru 

• Wybierz parametr [AA101]=01 Zacisk wejścia Ai1 na 
ekranie nastaw parametrów. 

* Przełącznik wejścia Ai1 na płycie obwodu sterowania 
powinien znajdować się po stronie napięcia (10V). 

 
 

 

 

 

 
■Źródło częstotliwości 
• Zadawanie częstotliwości odbywa się przez 

zmianę położenia pokrętła potencjometru. 
 
■Parametr 

Parametr Szczegóły Dane 
nastawy 

[AA101] Zadawanie częstotliwości 
przez zacisk wejścia Ai1. 01 

 

 
Wydawanie rozkazu ruchu 3 
 Obsługa z użyciem zacisku 3WIRE 
• Wybierz parametr [AA111]=02 Funkcja 3WIRE na 

ekranie nastaw parametrów. W tej sekcji zaciskom 
wyjściowym przypisane są funkcje 3WIRE. 

*) Zacisk 7[CA-07]=016; zacisk 8[CA-08]=017; zacisk 
9[CA-09]=018) 

 

 
 

 

 

 
■Rozkaz ruch/stop 
• Ustaw zacisk [STA] w stanie ON, aby rozpocząć 

ruch, a [STP] — OFF, aby go zatrzymać. Wybierz 
kierunek obrotów z użyciem zacisku [FR]. 

 
■Parametr 

Parametr Szczegóły Dane 
nastawy 

[AA111] Ustaw rozkaz pracy z 
użyciem funkcji 3WIRE. 02 

[CA-09] Zacisk 9 = [FR]. 018 
[CA-08] Zacisk 8 = [STP]. 017 
[CA-07] Zacisk 7 = [STA]. 016 

 

Zaciski 

 7* 
[STA] 

8* 
[STP] 

9* 
[FR] 

A 

 

COM 

Wejście/wyjście 
analogowe 

H Ai1 Ai2 Ai3 L 

potencjometr 
(1kΩ to 2kΩ) 

Sekcja zacisków obwodu sterowania 

SW
1 

10 V 

20 mA 

Ai1 
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■Przykład skonfigurowanych zacisków wejść/wyjść 1 
 Dostosowywanie wejścia analogowego 
(Ai1/Ai2) 
(Np.) Dostosowywanie pracy (przykład wejścia Ai1) 
• Nastaw współczynnik wejścia, aby ograniczyć zakres roboczy 

rozkazu częstotliwości. 
(W przypadku wyboru częstotliwości przez zacisk wejścia) 

 
■Parametr 

Parametr 
Szczegóły 

Ai1 Ai2 

[Cb-03] [Cb-13] 

Nastawić współczynnik zadawania 
częstotliwości do początkowego 
współczynnika wejściowego sygnału 
analogowego. 

[Cb-04] [Cb-14] 

Nastaw współczynnik zadawania 
częstotliwości do końcowego 
współczynnika wejściowego sygnału 
analogowego. 

[Cb-05] [Cb-15] 
Nastaw początkowy współczynnik 
wejściowego sygnału analogowego od 0 
do 10 V/od 0 do 20 mA. 

[Cb-06] [Cb-16] 
Nastaw końcowy współczynnik 
wejściowego sygnału analogowego od 0 
do 10 V/od 0 do 20 mA. 

• Wejście Ai2 można dostosowywać zamieniając 
parametry wejścia Ai1, jak w przykładzie, na parametry 
wejścia Ai2. 

 

(Np.) Dostrajanie (przykład wejścia Ai1)  

 
■Parametr 

Parametr Szczegóły 
Ai1 Ai2 

[Cb-30] [Cb-32] 

Dostosuj linię odniesienia wartości 
zerowej dla wejścia napięciowego 
10 V/wejścia prądowego 20 mA i 
częstotliwości maksymalnej. 

[Cb-31] [Cb-33] 
Dostosuj pochylenie linii odniesienia dla 
wejścia napięciowego 10 V/wejścia 
prądowego 20 mA. 

*) Przełączaj wejście napięciowe/prądowe za pomocą 
przełącznika na płycie. 

 
■Przykład skonfigurowanych zacisków wejść/wyjść 2 
 Dostosowywanie wyjścia analogowego  

(Ao1/Ao2/FM) 
(Np.) Dostosowywanie pracy (przykład wejścia Ao1) 
• Nastaw wartość równoważną 0% wartości wyjściowej. 

 

• Następnie nastaw wartość równoważną 100% wartości 
wyjściowej. 

 
 

■Parametr 
Parametr Szczegóły 

Ao1 Ao2 FM 

[Cd-23] [Cd-33] - 

Dostosuj linię odniesienia 
wartości zerowej dla wyjścia 
napięciowego 10 V/wyjścia 
prądowego 20 mA i danych 
przy 100%. 

[Cd-24] [Cd-34] - 

Dostosuj pochylenie dla 
wyjścia napięciowego 
10 V/wyjścia prądowego 
20 mA i danych przy 100%. 

- - [Cd-13] 

Dostosuj linię odniesienia 
wartości zerowej dla wyjścia 
cyklu obciążenia 100% i 
danych przy 100%. 

- - [Cd-14] 
Dostosuj pochylenie dla 
wyjścia cyklu obciążenia 
100% i danych przy 100%. 

 

Pełna skala (FS) 

t/T(%) 

  100 

0 

Wartość wyjściowa  
w tym zakresie 

[Cd-24]=200.0(%) 

[Cd-24]=50.0(%) 

[Cd-24]=100.0(%) 

Maks. 0 

50 

-50 

[Cd-24]=-50.0(%) 

Zmiana 

 

Skalowanie 
wartości 

 

t/T(%) 

  100 

0 
Ruch 
równoległy 

Wartość 
wyjściowa w 
tym zakresie 

[Cd-23]=50.0(%) 

[Cd-23]=-50.0(%) 

[Cd-23]=0.0(%) 
Maks. 0 

50 

-50 

100(%) 

0 
Ruch 
równoległy 

[Cb-30]=-50.0(%) 

[Cb-30]=0.0(%) 
Maks. 0 

50 

-50 

Zmiana 

 

[Cb-30C]=50.0(%) 

[Cb-31]=200.0(%) 

[Cb-31]=50.0(%) 

[Cb-31]=100.0(%) 

Częstotliwo
ść 

 
 

[Cb-04] 

[Cb-03] 

0 [Cb-05] [Cb-06] 100 
(0 V/0 m

A) 
(10 V/20 mA) 

Wejście 
analogowe (V/mA) 

W przypadku 
[Cb-07]=00 rozkaz 
częstotliwości z 0% 
na [Cb-06] = [Cb-03]. 
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■Przykład skonfigurowanych zacisków wejść/wyjść 3 
 Dostosowywanie wejścia analogowego (Ai3) 
(Np.) Dostosowywanie pracy (przykład wejścia Ai3) 

 
■Parametr 

Parametr 
Szczegóły 

Ai3 

[Cb-23] 

Nastawić współczynnik zadawania 
częstotliwości do początkowego 
współczynnika wejściowego sygnału 
analogowego. 

[Cb-24] 
Nastaw współczynnik zadawania 
częstotliwości do końcowego współczynnika 
wejściowego sygnału analogowego. 

[Cb-25] 
Nastaw początkowy współczynnik 
wejściowego sygnału analogowego od -10 V 
do 10 V. 

[Cb-26] Nastaw końcowy współczynnik wejściowego 
sygnału analogowego od -10 V do 10 V. 

(Np.) Dostrajanie 

 

■Parametr 
Parametr Szczegóły 

Ai3 

[Cb-34] 
Dostosuj wartość -10 V na linii 
odniesienia dla wartości -10 V/10 V i 
częstotliwości. 

[Cb-35] Dostosowywanie pochylenia linii 
odniesienia. 

 

 
■Przykład skonfigurowanych zacisków wejść/wyjść 4 
 Zapobieganie nieprawidłowemu działaniu 
zacisku wejściowego 
• Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu z powodu 

szumu, nastaw odpowiedź z zacisku wejściowego. 

 
■Parametr 

Zacisk 
wejściowy 

Czas 
odpowiedzi 

Zacisk 
wejściowy 

Czas 
odpowiedzi 

1 [CA-41] 7 [CA-47] 
2 [CA-42] 8 [CA-48] 
3 [CA-43] 9 [CA-49] 
4 [CA-44] A [CA-50] 
5 [CA-45] B [CA-51] 
6 [CA-46] 

 
Przykład skonfigurowanych zacisków wejść/wyjść 5 
 Stabilizowanie zacisku wyjściowego 
• Nastaw czas oczekiwania dla zacisku wyjściowego w 

celu ustabilizowania wrażliwych odpowiedzi 
wynikających z funkcji wewnętrznych. 

 
■Parametr 

Zacisk 
wyjściowy 

Czas oczekiwania na 
włączenie 

Czas oczekiwania na 
wyłączenie 

11 [CC-20] [CC-21] 
12 [CC-22] [CC-23] 
13 [CC-24] [CC-25] 
14 [CC-26] [CC-27] 
15 [CC-28] [CC-29] 

16A-16C [CC-30] [CC-31] 
AL1-AL0/ 
AL2-AL0 [CC-32] [CC-33] 

 

Wyjście 
wybranej 
funkcji 
Działanie 
zacisku 
wyjściowego 

 [CC-20] [CC-21] 

ON 
OFF 

OFF 
ON 

Działanie 
zacisku 
wejściowego 1 
Działanie 
funkcji 
wewnętrznych [CA-41] [CA-41] 

 

ON 
OFF 

OFF 
ON 

100(%) 

-100 
Ruch 
równoległy 

[Cb-34]=50.0(%) 

[Cb-34]=-50.0(%) 

[Cb-34]=0.0(%) 

Maks. 0 
0 

Zmiana 

 

[Cb-35]=200.0(%) 

[Cb-35]=100.0(%) 

[Cb-35]=50.0(%) 

Ruch w prawo 
Częstotliwość 

maksymalna 

Ruch w lewo 
Częstotliwość 

maksymalna 

[Cb-23] 
[Cb-26] 

[Cb-25] 

[Cb-24] 

(-10 V
) 

-100% 100% 
(+10 V

) 

Wejście 
analogowe 

(Ai3) 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

Rozdział 4 Ustawienia 
 

4.1 Omówienie panelu 
 4.1.1 Korzystanie z panelu 

Kolory na ilustracji mogą różnić się od rzeczywistego produktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.2 Tryb wyświetlania ⑥ 

 
 

   

 

 
 
 
 
 

Numer Nazwa Opis 

1 Przycisk F1 

Przejście na główny ekran, 
anulowanie itd. Funkcja 
przycisku jest wskazywana w 
lewym dolnym rogu ekranu. 

2 Przycisk F2 

Zapisywanie danych itd. 
Funkcja przycisku jest 
wskazywana w prawym dolnym 
rogu ekranu. 

3 Przycisk RUN Uruchamianie ruchu silnika. 

4 
Przycisk 
STOP/RESET 

Zwalnianie w celu zatrzymania 
lub zresetowanie blokady. 

5 

Przyciski 
GÓRA/DÓŁ/ 
LEWO/PRAWO i 
przycisk SEL 
(środek) 

Przyciski GÓRA/DÓŁ/ 
LEWO/PRAWO umożliwiają 
poruszanie się między 
ekranami/danymi. Przycisk SEL 
umożliwia wybór danych. 

6 
Ekran 
monitorowania 

Wyświetlanie parametrów i 
danych. 

7 Dioda RUN Włącza się, gdy wykonywany 
jest rozkaz biegu. 

8 Dioda POWER Włącza się, gdy panel jest 
zasilany energią elektryczną. 

 

Numer Opis 

(A) Stan pracy. 
(B) Stan ostrzegawczy. 
(C) Dane/parametry. 
(D) Funkcja przypisana przyciskowi F1. 
(E) Funkcja przycisku RUN. 

(F) 
Wartość odniesienia, moment, nazwa falownika, 
zegar 
Wybór przyciskiem F2: Opcja 

(G) Funkcja przypisana przyciskowi F2. 

 

Numer Nazwa Opis 

<a> Pow Typ źródła zasilania (wejściowe). 

<b> SET Zacisk SET do ustawiania 1-ego/2-ego 
silnika. 

<c> Prm Tryb wyświetlania parametrów. 
<d> No. Numer ekranu. 
<e> STO Bezpieczeństwo funkcjonalne. STO  
<f> Cntrl Tryb sterowania. 
<g> EzSQ Program EzSQ. 
<h> Spcl Funkcje specjalne. 

 

Więcej informacji szczegółowych zawiera rozdział 5.2 Podręcznika 

użytkownika. 

(D) (G) (F) 

(C) 

(E) 

(A) (B) <b> <d> <c> <a> 
<g> <f> <e> <h> 

6 
1 2 

7 

4 

8 

3 

5 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 

 4.1.3 Tryb monitorowania 
Opisy nieomówionych tutaj ekranów zawiera podręcznik użytkownika. 

 

 

 

Naciśnięcie przycisku F1 spowoduje powrót do dowolnego ekranu 

monitorowania. 

 

 

 

 

 

 

1. Ekran 3-wierszowy [Monitorowanie wielu 
parametrów] 2. Ekran wartości odniesienia [Podczas pracy] 

4. Ekran historii błędów [cały wyświetlacz] 

(Menu) (Ekran główny) 

Menu Opcja 46.49 

Częst. wyjściowa 
29.51 Hz 

Prąd wyjściowy 
11.9 A 

Status wejść  
LLLLLLLLLLL 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H01   
    

Menu Opcja 46.49 

Częst. wyjściowa 
29.51 Hz 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H03   
    

FA-01 

Częst. zadana (panel) 

29.51 Hz 
[0.00-60.00] 

 

Menu Opcja 46.49 oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H03   
    

dA-01 

Częst. wyjściowa 
 

29.51 Hz 

Menu Szczeg.  46.49 

Historia błędów 
Całk.ilość 18 razy 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H06   
    

1. E001.3  16/12/25  22:15 
2. E007.2  16/12/25  20:33 
3. E009.2  16/12/02  17:24 
4. E012.4  16/10/10  08:50 
5. E001.4  16/09/21  14:43 

3. Duży ekran monitorowania [Monitorowanie 
jednego parametru] 

1 1 

Począt. Opcja 46.49 oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 M01   
    

Menu 

01 Tryb przewijania       
02 Otczyt/Zapis 
03 Ustawienia systemu 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

4.1.3.1. Ekran nastaw parametrów 
Zmiana parametrów. 
 

 
Naciśnij przycisk SEL (O). 

 
Podświetli się obszar ekranu. 

 
Następnie za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ( ) podświetl 
jeden z tych obszarów parametrów. 

 
Naciśnięcie przycisku SEL (O) umożliwi zmianę kodu parametru. 

 
Naciskanie przycisków GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO ( ) 
umożliwi zmianę kodu funkcji, który ma być monitorowana; 
ponowne naciśnięcie przycisku SEL (O) spowoduje przejście do 
parametrów funkcji. Naciśnięcie przycisku F1 spowoduje wyjście 
z trybu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku wartości liczbowych: 

 
Zmień parametry za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO 
( ). 
Następnie naciśnij przycisk F2 (Zapisz), aby zapisać zmiany. 

  

W przypadku wyboru pozycji: 
W górnym obszarze wyświetlacza będzie widnieć opis funkcji, a w 
dolnym — parametry/wybrane pozycje.  

 
Do przechodzenia między dostępnymi pozycjami używaj przycisków 
GÓRA/DÓŁ ( ). 
Następnie naciśnij przycisk F2 (Zapisz), aby zapisać zmiany. 
 

 

Menu Opcja 29.51 

Częst. wyjściowa 
29.51 Hz 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H03   
    

FA-01 

Częst. zadana (panel) 
29.51 Hz 

[0.00-60.00] 

Menu ---- 29.51 

Częst. wyjściowa 
29.51 Hz 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H03   
    

FA-01           

Częst. zadana (panel) 

29.51 Hz 
[0.00-60.00] 

 

Cofnij    ---- 29.51 

Częst. wyjściowa 
29.51 Hz 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H03   
    

FA-01 

Częst. zadana (panel) 

29.51 Hz 
[0.00-60.00] 

 
 

Cofnij Zapisz  29.51 

Częst. wyjściowa 
29.51 Hz 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H03   
    

FA-01 

Częst. zadana (panel) 

39.51 Hz 
[0.00-60.00] 

 
 

Cofnij Zapisz  29.51 

AA111 

Miejs.zad.rozk.ruch.M1 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H03   
    

0 listwa ster.FW/RV  
1 funk.3-przewodów 
2 panel 
3 RS485 
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4.1.3.2 Monitorowanie 3-wierszowe 
Zmiana szczegółów monitorowania. 
 

 
Naciśnij przycisk SEL (O) na ekranie 3-wierszowym, podświetlając 
pierwszy wiersz.  

 

 
Następnie za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ( ) podświetl 
jeden z trzech monitorów. 

 
Naciśnięcie przycisku SEL (O) spowoduje przejście do kodu. 

 
Naciskanie przycisków GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO ( ) 
umożliwi zmianę kodu parametru, który ma być monitorowany; 
naciśnięcie przycisku SEL (O) spowoduje potwierdzenie zmiany. 
Naciśnięcie przycisku F1 spowoduje wyjście z trybu.  
 

 

4.1.3.3 Ekran historii błędów 

W przypadku wystąpienia blokady. 

 
Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ( )sprawdź status błędu. 
Podczas trwania błędu tło zmieni kolor na czerwony. Kasowanie 
błędu następuje poprzez naciśnięcie przycisku STOP/RESET. 
 
Historia błędów. 

 
Na ekranie historii błędów za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ( ) 
podświetl pozycję wybranego błędu, a następnie aby podejrzeć do 
szczegółów tego błędu, naciśnij przycisk SEL (O) lub F2 (Szczeg.).  

 

*) Więcej informacji szczegółowych na temat historii błędów 
zawiera [Rozdział 5 Wykrywanie i usuwanie usterek]. 

 
 

Menu Opcja 46.49 

Częst. wyjściowa 
46.49 Hz 

Prąd wyjściowy 
11.9 A 

Status wejść 
LLLLLLLLLLL 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H01   
    

Menu ---- 46.49 

Częst. wyjściowa 
46.49Hz 

Prąd wyjściowy 
11.9 A 

Status wejść 
LLLLLLLLLLL 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H01   
    

Cofnij ---- 46.49 oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H01   
    

dA-01 

Częst. wyjściowa 
 

29.51 Hz 

  Lista ----    46.49 

Wyzwolone błędy 
Błąd nadprądowy 

oFW 

 

TRIP M1 H07   
    

E001  16/12/25  22:15 
Częst.wyj. : +29.51 Hz 
Prąd : 47.71 A 
Napięcie PN : 290.2 Vdc 
Status1 : RUN 

NRDY 

  ---- Szczeg.  46.49 

Historia błędów 
Całk.ilość 18 razy 

oFW 

 

TRIP M1 H06   
    

1. E001  16/12/25  22:15 
2. E007  16/12/25  20:33 
3. E009  16/12/02  17:24 
4. E012  16/10/10  08:50 
5. E001  16/09/21  14:43 

NRDY 
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 4.1.4 Wykonywanie próby biegu  
 
Objaśnienie sposobu wykonywania próby biegu za pomocą panelu. 
 

Ekran główny 

 
    (E)↑  (F)↑ 

 
4.1.4.1 Potwierdzanie rozkazu pracy. 
 
Na górnej ilustracji wyświetlenie się stanu FW lub RV w pozycji (E) 

będzie oznaczać kierunek biegu silnika po aktywowaniu przycisku 
RUN na panelu.     

Przejdź do [4.1.4.2.] 

 

Gdy stan FW lub RV nie wyświetla się w pozycji (E), a zachodzi 
potrzeba obsługi rozkazu ruchu za pomocą panelu, zmień wybór 
miejsca zadawania rozkazu biegu. 
Przejdź do [4.1.4.4 Miejsce zadawania rozkazu ruchu] 

4.1.4.2. Sprawdzanie miejsca zadawania 
częstotliwości. 
 
Gdy w pozycji (F), na górnej ilustracji wyświetlają się wartości inne 

niż 0.00, oznacza to, że wartość częstotliwości zadanej została już 
nastawiona. Przejdź do [4.1.4.3.] 

 
Gdy wyświetla się wartość 0.00, zmień wartość częstotliwości 

zadanej. Gdy zachodzi potrzeba zmiany miejsca zadawania 
częstotliwości np. na wejście analogowe, panel itp., zmień 
parametr miejsca zadawania częstotliwości.  

Przejdź do [4.1.4.5.] punkt 5 
 
4.1.4.3. Rozpocznij rozruch silnika naciskając 

przycisk RUN. 
 
Gdy silnik nie obraca się, przejdź do rozdziału 5 Wykrywanie i 

usuwanie usterek. 
 

 
4.1.4.4 Miejsce zadawania rozkazu ruchu 
1 Naciśnij przycisk PRAWO ( ), a po przejściu na ekran ustawień 

parametrów i naciśnięciu przycisku SEL (O) sekcja ustawień 
parametrów zacznie migać. 

 
 
2 Zmień kod za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO 
  ( ) na [AA111]. 

 
 

3 Naciśnij przycisk SEL(O), a następnie za pomocą przycisków 
GÓRA/DÓŁ ( ) wybierz miejsce zadawania rozkazu ruchu. W 
tym przypadku wybrano przycisk RUN na panelu[2: panel]. 

 
 
4 Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk F2 (Zapisz), po czym w 

pozycji (E) powinien wyświetlić się stan FW lub RV. Naciśnij 
przycisk F1(Cofnij), aby przejść do ekranu głównego.  

Przejdź do [4.1.4.2]. 
 

Menu Opcja 46.49 

Częst. wyjściowa 
46.49Hz 

Prąd wyjściowy 
11.9 A 

Status wejść 
LLLLLLLLLLL 

oFW 

 

RUN 
FW 

 M1 H01   
    

Cofnij Opcja 29.51 

Częst. wyjściowa 
0.00 Hz 

oFW 

 

STOP  M1 H03   
    

FA-01 

Częst. zadana (panel) 

29.51 Hz 

Cofnij Opcja 29.51 

Częst. wyjściowa 
0.00 Hz 

oFW 

 

STOP  M1 H03   
    

AA111 
Miejs.zad.rozk.ruch.M1 
0 listwa ster.FW/RV 

[1-8] 

Cofnij Zapisz 29.51 

AA111 
Miejs.zad.rozk.ruch.M1 

 

oFW 

 

STOP  M1 H03   
    

0 listwa ster.FW/RV  
1 funk.3-przewodów 
2 panel 
3 RS485 
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4.1.4.5 Zmiana wartości częstotliwości zadanej 
 
1 Naciskaj przycisk PRAWO ( ), a po przejściu na ekran ustawień 

parametrów naciskaj przycisk SEL (O), aż ekran ustawień 
parametrów zacznie migać. 

 
 
2 Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO ( ) 

zmień kod parametru na [FA-01]. Wyświetli się treść 
parametru[Częst. zadana (panel)], po czym można wybrać 
ustawienie częstotliwości. 

Przejdź do 3 
Jeśli ustawienia częstotliwości nie są dostępne, zmień miejsce 

zadawania częstotliwości. Przejdź do 5 
 
3 Naciskaj przycisk SEL(O), a po podświetleniu się wartości 

częstotliwości, za pomocą przycisków 
GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO( ), zmień wartość 
częstotliwości. 

 
     (F)↑ 

 
4  W pozycji (F) powinna wyświetlić się nastawiona częstotliwość. 

Naciśnij przycisk F1(Cofnij), aby przejść do ekranu głównego. 
Przejdź do [4.1.4.3] 

 
5 Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO ( ) 

zmień kod funkcji na [AA101]. 

 
 

6 Naciśnij przycisk SEL(O) i za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ 
( ) wybierz odpowiednie źródło zadawania częstotliwości 

W tym przypadku wybrano [7:panel]. 

 
 

7 Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk F2 (Zapisz), po czym w 
pozycji (E) powinien wyświetlić się stan FW lub RW. Naciśnij 
przycisk F1, aby przejść do ekranu głównego.  

Przejdź do [4.1.4.2] 

 

Cofnij Opcja 0.00 

Częst. wyjściowa 
0.00 Hz 

oFW 

 

STOP  M1 H03   
    

FA-01 

Częst. zadana (panel) 

0.00 Hz 
[0.00-60.00] 

Cofnij Zapisz   0.00 

Częst. wyjściowa 
0.00 Hz 

oFW 

 

STOP  M1 H03   
    

FA-01 

Częst. zadana (panel) 
46.49Hz 

[0.00-60.00] 
 

 

Cofnij Opcja 0.00 

Częst. wyjściowa 
0.00 Hz 

oFW 

 

STOP  M1 H03   
    

AA101 

Miejsce zadaw.częstot. 
1 zacisk [Ai1] 

[01-22] 
 

Cofnij Zapisz 0.00 

Częst. wyjściowa 
0.00 Hz 

oFW 

 

STOP  M1 H03   
    

7 panel          
8 RS485 
9 Opcja 1 
10 Opcja 2 

] 
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 4.1.5 Kopiowanie danych 
Dane można przechowywać w panelu, a następnie kopiować je do 
innego falownika. Na wszelki wypadek stanowczo zaleca się 
tworzenie kopii zapasowej danych. 
 
Bardziej szczegółowe objaśnienia zawiera Podręcznik użytkownika.  
 
1 Wybierz pozycję Odczyt/Zapis z menu 

 
 

2.Do przenoszenia danych z falownika na panel służy funkcja (01) 
ODCZYT. 
2’ 2-2. Funkcja zapisywania (02) ZAPIS służy do przenoszenia danych 

przechowywanych w panelu do falownika 
 

 
 

Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.6 Automatyczne funkcje panelu  
 
Konfiguracja systemu umożliwia ustawianie i dostosowywanie 
parametrów powiązanych z panelem 

 
Dostępne czynności w ramach konfiguracji systemu 

Nazwa Opis 
Język Zmiana języka. 
Przyciemnianie Dostosowywanie jasności ekranu 

panela. 
Czas podświetl. Ustawianie czasu podświetlenia 

ekranu 
Przyciemn. na wył. Ustawienie jasności ekranu po 

wygaszeniu podświetlenia ekranu  
Czas auto-począt. Ustawianie czasu automatycznego 

powrotu do ekranu początkowego. 
Poczatkow. monitor Ustawianie ekranu początkowego, 

który będzie wyświetlany jako ekran 
główny po włączeniu panelu. 

Odczyt blokady Ograniczanie odczytu danych. 
Miganie błędu Ustawianie migania ekranu w 

przypadku wystąpienia błędu. 
Data i godzina Ustawianie czasu, formatu 

wyświetlacza oraz ustawienia 
ostrzeżeń baterii. 

AL. braku baterii Ustawienie alarmu przy niskim 
stanie/braku baterii w panelu 

Czas auto-począt. Ustawianie czasu automatycznego 
powrotu do monitoru początkowego. 

Kolor Ustawianie koloru tła ekranu panela. 
Monitor info. fal. Wyświetlanie informacji o falowniku 
Wybór typu falow. Ustawianie typu falownika 
Wersja panela Wyświetlanie informacji o wersji 

panela 
Inicjaliz. panela Przywracanie fabrycznych ustawień 

panela 
Tryb samosprawdz. Wykonanie samodiagnostyki panela.  
Odwrócenie Nie zmieniać 

 
1) Funkcja daty i godziny wymaga użycia baterii.  
 Zalecana: Hitachi Maxwell CR2032, 3 V 
Baterię należy wymieniać co dwa lata. 
  
 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

Począt. ---- 46.49 oFW 

 

STOP  M1 M01   
    

Menu 

01 Tryb przewijania 
02 Odczyt/Zapis 
03 Ustawien.systemu 
 

Cofnij ---- 46.49 oFW 

 

STOP  M1 M01   
    

Odczyt/Zapis 

01 ODCZYT 
02 ZAPIS 
 
 
 

Począt. ---- 46.49 oFW 

 

STOP  M1 M01   
    

Menu 

01 Tryb przewijania 
02 Odczyt/Zapis 
03 Ustawien.systemu 
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 4.1.7 Sprawdzanie parametrów w trybie 
przewijania 

W trybie przewijania parametry można zmieniać podczas 
monitorowania. Aby ustawić parametry na monitorze 
monitorowania, przejdź do części 4.1.3.1 Ekran nastaw parametrów 

 

4.1.7.1 Wybór trybu przewijania 

1. Naciśnij przycisk F1(Menu) na ekranie początkowym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ( ) wybierz tryb 

przewijania; naciśnij przycisk SEL(0), aby wyświetlić ekran menu 

przewijania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ  
( ) wybierz grupę do monitorowania i naciśnij przycisk SEL(0) , 

wyświetli się lista parametrów danej grupy. 
Na przykład wybrano opcję [A: Funk. standardowe] i naciśnięto 
przycisk SEL(0) w celu wejścia do grupy A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ( ) wybierz parametr do zmiany i 

naciśnij przycisk SEL(O). 
 

5-1 Gdy parametr, który ma zostać ustawiony, posiada listę opcji 
do wyboru, za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ ( ) wybierz 
odpowiednią opcję z listy i naciśnij przycisk F2 (Zapisz), aby ją 
zapisać i powrócić do listy parametrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2Gdy parametr, który ma zostać ustawiony, jest w postaci 
wartości do ustawienia , za pomocą przycisków 
GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO ( ) zmień tę wartość na 
żądaną i naciśnij przycisk F2 (Zapisz), aby ją zapisać i powrócić do 
listy parametrów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(Wskazówki) 
Naciśnięcie przycisku F1 (Cofnij) spowoduje powrót do listy 

parametrów bez zapisywania zmiany parametru. 
Parametr wybrany dla zmiany wartości pokazano w na powyższym 

ekranie punkt 5-2. 
W przypadku wyboru ekranu przewijania jako ekranu 

początkowego, jako pierwsze parametry ekranu zostaną 
wyświetlone dA-01, dA-02, dA-03. 

Menu Opcja 0.00Hz 

Częst. wyjściowa 
0.00 Hz 

Prąd wyjściowy  
0.00 A 

Status wejść 
LLLLLLLLLLL 

oFW 

 

STOP  M1 H01   
    

Począt. ---- 0.00Hz oFW 

 

STOP  M1 M01   
    

Menu 

01  Tryb przewijania 
02 Odczyt/Zapis 
03 Ustawien. systemu 
 
 

Cofnij ---- 0.00Hz oFW 

 

STOP  M1 L01   
    

Menu przewijania 

Wszystkie parametry 
d:Monitor 
F:Odnies. Monit/Ust. 
A:Funk. standardowe 
b: Funk. uzupełniające  
 
 

Menu-P Nast.Gr  0.00Hz oFW 

 

STOP  M1 L02   
    

A:Funk. standardowe 
 AA101 Miejsce zadaw... 

07:panel  
AA102 Zastęp. miejsc. za... 

00:wyłączona  
AA104 Zastęp. częstot... 

0.00Hz  
 

Cofnijj Zapisz 0.00Hz 

Częst. wyjściowa 
0.00 Hz 

oFW 

 

STOP  M1    
    

AA104 
Zastęp. częst. zadana 

000.00 Hz 
[0.00-590.00] 

 

 Cofnij Zapisz 

 

0.00Hz 

AA101 
Miejsce zadaw. częst. 
 

oFW 

 

STOP  M1    
    

7  panel 
8  RS485  
9  Opcja 1 
10 Opcja 2 
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4.1.7.2 Funkcja przejścia między grupami 
① Będąc w trybie przewijania naciśnij przycisk LEWO/PRAWO, aby 

przejść do pierwszego parametru w każdej następnej grupie głównej 

. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funk. podstawowe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
② Naciśnij przycisk F2 (Nast.Gr.), aby przejść 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② Aby przejść do wyszczególnionej podgrupy (AA, Ab itd.) w 
ramach grupy głównej, naciśnij przycisk F2 (Nast.Gr.). 
Przykładowe podgrupy dla grupy głównej A: AA⇒Ab⇒

AC,Ad,AF,AG,AH,AJ i ponownie  AA. 
 

 

 

 

 

 

Menu-P Nast.Gr. 0.00Hz oFW 

 

STOP  M1 L02   
    

A: Funk. podstawowe 
 AA101 Miejsce zadaw. . .        

07: panel  
AA102 Zast. miejsc. za . . 

00:wyłączona  
AA104 Zastęp. częstot. . 

0.00Hz  
 S-Menu Nast.Gr. 0.00Hz oFW 

 

STOP  M1 L02   
    

b: Funk. uzupełniające 
 bA102 Gór. gran. reg. c. .       

0.00Hz          
bA103 Doln. gran. reg. . . 

0.00Hz  
bA110 Ograniczenie mo. . . 

07: panel 
 

Menu-P Nast.Gr. 0.00Hz oFW 

 

STOP  M1 L02   
    

A: Funk. podstawowe 
 Ab -01 Skalowanie czę. .  

1.00          
Ab -03 Wybór wielop. n. .  

00:binarnie (16 pręd.)  
Ab110 Wielop. nast. pr. .  

0.00Hz  
 

Następna grupa główna  

Menu-P Nast.|Gr. 0.00Hz oFW 

 

STOP  M1 L02   
    

A: Funk. podstawowe 
 AC -01 Zad. czasów prz . . 

00:panel 
AC -02 Wyb.czas.przys. . 

00:zwykła  
AC -03 Krzywe przyspi. . 

00:liniowa  
 

Następna grupa 

(podgrupa) 

2 

Następna grupa (podgrupa) 
2 
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[dA-01]～[dA-41] 

Nazwy parametrów monitorujących  
 

 

 

 

 

     monitorujących 

Opis grupy parametrów monitorujących     
Więcej szczegółów zawiera Podręcznik użytkownika falownika SJ-P1. 

 Monitory dla wszystkich danych 
■Parametry monitorujące (kod d) 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

dA-01 Częstotliwość wyjściowa 
0.00～590.00(Hz) 
<Rzeczywista częstotliwość 
wyjściowa> 

dA-02 Prąd wyjściowy 0.0～655.35(A) 

dA-03 Kierunek obrotów 
0 (zatrzymany), 1(bieg w lewo), 2 (bieg 
w prawo) 

dA-04 Częstotliwość zadana 
0.00～590.00(Hz) 
<jako wartość docelowa> 

dA-06 Częstotliwość wyjściowa 
przeskalowana 

0.00～59000.00(Hz) 

dA-08 Częstotliwość rzeczywista 
-590.00～590.00(Hz)  
<Wymagane sprzężenie zwrotne do 
enkodera> 

dA-10 Częstotliwość szacowana 
-590.00～590.00(Hz) 
<Wymagane sterowanie 
bezczujnikowe> 

dA-15 Moment zadany 
-500.0～500.0(%) 
<Wymagany tryb sterowania 
momentem> 

dA-16 Ograniczenie momentu -500.0～500.0(%) 

dA-17 Moment wyjściowy -500.0～500.0(%) 

dA-18 Napięcie wyjściowe 0.0～800.0(V) 

dA-20 Aktualna pozycja 

Gdy [AA123]=02 
-268435455～+268435455 (impuls) 
Gdy [AA123]=03 
-1073741823～+1073741823 (impuls) 

dA-26 Odchylenie pozycji w trybie 
odwzorowania prędkości -2147483647～+2147483647 (impuls) 

dA-28 Licznik impulsów 0～2147483647 (impuls) 

dA-30 Moc wejściowa 0.00～600.00(kW) 

dA-32 Energia zużyta wejściowa 0.00～100000.00(kWh) 

dA-34 Moc wyjściowa 0.00～600.00(kW) 

dA-36 Energia zużyta wyjściowa 0.00～100000.00 (kWh) 

dA-38 Temperatura silnika 
-20.0～200.0(°C) 
<Wymagany termistor> 

dA-40 Napięcie szyny DC 0.0～1000.0(V) 

dA-41 Obciążenie rezystora 
hamującego 

0.00～100.00(%) 

 [dA-42]～[dA-83][db-01]～[db-20] 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

dA-42 Obciążenie termiczne silnika 
0.00～100.00(%) 

dA-43 Obciążenie termiczne falownika 
dA-45 Bezpieczne wyłączanie momentu 
(STO) 

00(brak syg. wej.)/01(P-1A)/ 
02(P-2A)/03(P-1b)/04(P-2b)/ 
05(P-1C)/06(P-2C)/07(STO) 

dA-46 Hardware opcji bezpieczeństwa  
P1-FS (Szczegóły zawiera instrukcja opcji 

FS) dA-47 Funkcja opcji bezpieczeństwa  
P1-FS 
dA-50 Obecność karty opcyjnej  

00(P1-TMA)/01(P1-TMB)/ 
02(Inne) 

dA-51  
Status wejść 

LLLLLLLLLLL～HHHHHHHHHHH  
[L:OFF/H:ON] 
[Lewy](B)(A)(9)(8)(7)(6) 
        (5)(4)(3)(2)(1)[Prawy] 

dA-54  
Status wyjść 

LLLLLLL～HHHHHHH  
[L:OFF/H:ON] 
[Lewy](AL)(16c)(15)(14)(13) 
             (12)(11)[Prawy] 

dA-60 
Status wejść/wyjść analogowych *(1) 

AAAAAAAA～VVVVVVVV 
[A:Prąd/V:Napięcie] 
[Lewe](EAo2)(EAo1)(Ai6)(Ai5) 
   (Ao2)(Ao1)(Ai2)(Ai1)[Prawe] 

dA-61 Wejście analogowe [Ai1] 
0.00～100.00(%) 

dA-62 Wejście analogowe [Ai2] 

dA-63 Wejście analogowe [Ai3] -100.00～100.00(%) 

dA-64 Wejście analogowe [Ai4] -100.00～100.00(%) 

dA-65 Opcyjne wejście analogowe [Ai5] 
0.00～100.00(%) 

dA-66 Opcyjne wejście analogowe [Ai6] 

dA-70 Monitor wejścia ciągu impulsów 
(głównego) 0.00～100.00(%) 

dA-81 Status gniazda opcyjnego 1 
00:(brak)/01:(P1-EN)/ 
02:(P1-DN)/03:(P1-PB)/ 
04:(P1-FB)/05:(P1-RLV)/ 
06:(P1-DG)/07:(P1-AIO)/ 
08:(P1-RY)/09:(P1-TMP)/ 
10:(P1-FS) 

dA-82 Status gniazda opcyjnego 2 

dA-83 Status gniazda opcyjnego 3 

*(1) Parametr dA-60 jest też dostępny dla zacisków listwy zaciskowej opcji 

dA - 01 
Grupa 

parametrów 
Wartość w grupie 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 

 

[db-01]～[db-64]  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

db-01  
Obecność programu  

00(Nie zainstalowano 
programu)/ 
01(Zainstalowano 
program) 

db-02 Numer programu 0000～9999 

db-03 Licznik program  (Zadanie 1) 

0～1024 

db-04 Licznik program  (Zadanie 2) 

db-05 Licznik program  (Zadanie 3) 

db-06 Licznik program  (Zadanie 4) 

db-07 Licznik program  (Zadanie 5) 

db-08 Monitor użytkownika 0 

-2147483647 
～+2147483647 

db-10 Monitor użytkownika 1 

db-12 Monitor użytkownika 2 

db-14 Monitor użytkownika 3 

db-16 Monitor użytkownika 4 

db-18 Monitor wyjścia analogowego YA0 

0～10000 

db-19 Monitor wyjścia analogowego YA1 

db-20 Monitor wyjścia analogowego YA2 

db-21 Monitor wyjścia analogowego YA3 

db-22 Monitor wyjścia analogowego YA4 

db-23 Monitor wyjścia analogowego YA5 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

db-30 PID1sygnał sprzężenia zwrotnego 1 

0.00～100.00(%) 

db-32 PID1sygnał sprzężenia zwrotnego 2 
db-34 PID1sygnał sprzężenia zwrotnego 3 
db-36 PID2 sygnał sprzężenia zwrotnego 

db-38 PID3 sygnał sprzężenia zwrotnego 
db-40 PID4 sygnał sprzężenia zwrotnego 
db-42 PID1 wartość zadana 0.00～100.00(%) 

db-44 PID1 sygnał sprzężenia zwrotnego 0.00～100.00(%) 

dA-50 PID1 wartość wyjściowa -100.00～+100.00(%) 

dA-51 PID1 uchyb regulacji 

-100.00～+100.00(%) 
dA-51 PID1 uchyb regulacji 1 
dA-51 PID1 uchyb regulacji 2 
dA-51 PID1 uchyb regulacji 3 
dA-55 PID2 wartość wyjściowa -100.00～+100.00(%) 

dA-56 PID2 uchyb regulacji -100.00～+100.00(%) 

dA-57 PID3 wartość wyjściowa -100.00～+100.00(%) 

dA-58 PID3 uchyb regulacji -100.00～+100.00(%) 

dA-59 PID4 wartość wyjściowa -100.00～+100.00(%) 

dA-60 PID4 uchyb regulacji -100.00～+100.00(%) 

db-61 PID bieżący współczynnik wzmocnienia P 0,0～100,0 

db-62 PID bieżący czas zdwojenia I 0.0～3600.0(s) 

db-63 PID bieżący czas wyprzedzania D 0.0～100.0(s) 

dA-64 PID sygnał sprzężenia dodawany 0.00～100.00(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

[dC-01]～[dC-50] 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

dC-01 
Status typu obciążenia 

00(Bardzo małe obciążenie 
VLD)/ 
01(Małe obciążenie LD)/ 
02(Normalne obciążenie ND) 

dC-02 Prąd znamionowy 1) 

dC-03 Monitor sygnałów sterowania 1) 

dC-04 Status przyspieszania/zwalniania 1) 

dC-05 Status  sterowania 3 1) 

dC-07 Żródło zadawania częstotliwości 1) 

dC-08 Zastępcze źródło zadawania częstotliwości 1) 

dC-10 Żródło zadawania rozkazu biegu 1) 

dC-15 Temperatura radiatora -20.0～200.0(°C) 

dC-16 Stan komponentów 

LL～HH 
[L:Normalna/H:Przekroczona] 
[Lewy](Żywotność 
wentylatora) (żywotność płyty 
kondensatorów)[Prawa] 

dC-20 Ilość rozruchów 
1～65535 (cykle) 

dC-21 Ilość załączeń zasilania 

dC-22 Czas pracy 

1～1000000 (godziny) dC-24 Czas zasilania 

dC-26 Czas pracy wentylatora 

dC-37 Monitor ikony 2 LIM  

dC-38 Monitor ikony 2 ALT  

dC-39 Monitor ikony 2 RETRY  

dC-40 Monitor ikony 2 NRDY  

dC-45 Rodzaj silnika IM/SM 00 (wybrano IM)/ 
01 (wybrano SM) 

dC-50 Wersja firmware 00.000～99.99 

1) Szczegóły zawiera Podręcznik użytkownika 
 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

dE-50 Ostrzeżenie Szczegóły zawiera Podręcznik 
użytkownika 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 
[FA-01]～[FA-36] 

■ Parametry odniesienia monitor/nastawa (kod F) 
Jeśli wybrano parametr [FA], który można modyfikować, jego zmianę można wykonać 

za pomocą panelu. 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

FA-01  
Częstotliwość zadana 

0.00～590.00(Hz) 
FA-02  
Zastępcza częstotliwość zadana 

FA-10  
Czas przyspieszania 

0.00～3600.00(s) 
FA-12  
Czas zwalniania 

FA-15  
Moment zadany 

-500.0～500.0(%) 

FA-16  
Moment dodany 

-500.0～500.0(%) 

FA-20  
Pozycja zadana 

Gdy [AA123]=02  
-268435455～+268435455 (impuls) 
Gdy [AA123]=03 
-1073741823～+1073741823 (impuls) 

FA-30 PID1 Wartość zadana 1 

-100.00～100.00(%) 

FA-32 PID1 Wartość zadana 2 
FA-34 PID1 Wartość zadana 3 
FA-36 PID2 Wartość zadana 

FA-38 PID3 Wartość zadana 
FA-40 PID4 Wartość zadana 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 

Nazwy parametrów funkcji standardowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domyślnie 1-wszy silnik jest włączony, gdy parametr 08:[SET] nie 
jest przypisany do programowalnych zacisków wejściowych 
[CA-01]～[CA-11]. 

 
Przykładowy kod włączania funkcji [SET]. 

[SET]OFF [SET]ON 
typ [**-**] typ [**-**] 
typ [**1**] typ [**2**] 

(Przykład) 
[SET]OFF [SET]ON 
[AH-01] [AH-01] 
[Ub-01] [Ub-01] 
・・・ ・・・ 
[Hb102] [Hb202] 
[Ab110] [Ab210] 
[bA122] [bA222] 
・・・ ・・・ 

※W razie potrzeby użycia funkcji zacisku [SET] dla ustawionego 
2-go (silnika) należy nadpisać ustawienia 2-go silnika w 
nastawach 1-go silnika.  

 

4.5 Układ parametrów            
 
Poniżej przedstawiono objaśnienie parametrów, np. w postaci grup 
parametrów i układu wewnętrznych numerów w grupach. 
Numery klasyfikacji [SET] „-” i „1” podano bez rozróżniania, z 
wyjątkiem „2”, występującego po „-” i „1”.  
Przykładowa kolejność 
[AA101]→[AA102]→[AA104]→[AA105]→… 
→[AA123]→[AA201]→…→[AA223]→ 
[Ab-01]→[Ab-03]→[Ab110]→[Ab-11]→… 

(Ostatnie dwie cyfry oznaczają kolejność wg kolejności 
liczbowej) 

→[Ab-25]→[Ab210]→ 
[AC-01]→… 

(Użycie „2” po środkowych wartościach „-” i „1” zmieni grupę) 
 

※Powiązane parametry mogą być opisane razem w odpowiednich 
częściach instrukcji. 

 

[AA101]～[AA106] 

Objaśnienie parametrów           
 

Przed nastawianiem parametrów dokładnie przeczytaj Podręcznik 
użytkownika falownika P1. 
W celu zabezpieczenia silnika ustaw poniższe 
parametry. 
-[Hb102]～[Hb108](dla silnika [IM]) 
-[Hd102]～[Hd108](dla silnika [SM/PMM]) 
-[bC110](Poziom zabezpieczenia termicznego silnika) 
 

※Format początkowej wartości może być inny. 
Format: P1-(wielkość)-(napięcie)(panel)(obszar)(filtr) 

(Przykład) Japonia klasa 200 V P1-00044-LFF 
Europa klasa 400 V P1-00054-HFEF 

Wartość znamionowa napięcia: Klasa napięcia: L(200V)/H(400V) 
Inne formaty:  

Obszar: Brak (JPN)/E (EU,ASIA)/U (USA)/C (CHN) 
※Po podłączeniu opcji mogą pojawić się nowe parametry, lub 
zakres nastaw niektórych parametrów może się rozszerzyć. 
Szczegóły zawiera Podręcznik użytkownika. 
 

■Tryb parametrów (kod A) 

 Wybór wartości częstotliwości odniesienia 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

AA101 
Miejsce zadawania 
częstotliwości, 1-wszy silnik 

01～16 *1) 
09(JPN)/ 

01(EU)(USA) 
 (ASIA)(CHN) 

AA102 
Zastępcze miejsce 
zadawania częstotliwości, 
1-wszy silnik 

00～16 *1) 00 

AA104 
Zastępcza częstotliwość 
zadana, 1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AA105 
Rodzaj operacji na 
sygnałach zadających, 1- 
wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Dodawanie)/ 
02(Odejmowanie)/ 
03(Mnożenie) 

00 

*1) 01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/03(Zacisk Ai3)/07(Panel)/08(Przez RS485)/09(Opcja 
1)/10(Opcja 2)/ 11(Opcja 3)/12(ciąg impulsów: główne)/14(EzSQ)/15(Regulator PID) 

-Aby zmienić miejsce zadawania częstotliwości, użyj parametru [AA101].  
  Przykład: Zmiana [FA-01] -> [AA101]=07 
          Ustawienie Pot (napięcie) -> [AA101]=01(Ai1) 
-Zmiana między głównym a zastępczym zadawaniem prędkości jest możliwa z 

zastosowaniem parametru operacji na sygnałach zadających. 
-Jeśli [AA105]=00, programowalny zacisk wejściowy 032[SCHG] zmienia zadawanie 

częstotliwości z parametru głównego(OFF) na zastępczy (ON). 
-Wybór parametru [AA105] spowoduje obliczenia wypadkowej częstotliwości zadanej 

zgodnie z wybraną operacją na sygnałach ze źródła głównego i zastępczego.  
  
 Dodawanie częstotliwości chwilowej 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AA106 Częstotliwość 
dodana, 1-wszy silnik 

-590.00～+590.00(Hz) 0.00 

-Gdy aktywowano zacisk [ADD], częstotliwość nastawiona w parametrze [AA106] 
zostanie tymczasowo dodana do wartości częstotliwości zadanej. 

AA 1 01 
Grupa 

parametrów 

Wspólne dla 1-ego i 2-ego silnika  
1：Włączono 1-wszy silnik, gdy funkcja [SET] = OFF  
2：Włączono 2-gi silnik, gdy funkcja [SET] = ON 

Wewnętrzny 
numer w grupie 

 
Parametry 

robocze 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[AA111]~[AA115][bb-40] 
 Wybór rozkazu biegu 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AA111 
Miejsce zadawania 
rozkazu ruchu, 1-wszy 
silnik 

00÷06 

02(JAPONIA)/ 
 

00(EUROPA) 
(USA) 
(AZJA) 

(CHINY) 
*1) 00(listwa sterownicza [FW]/[RV])/01(funkcja 3-przewodów)/02(panel–przycisk 

RUN)/03(RS485)/04(Opcja 1)/05(Opcja 2)/ 06(Opcja 3) 
Wybór kierunku biegu. 

W przypadku gdy nie działa, zweryfikuj parametr. 
 
 Ustawianie przycisków panelu 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AA-12 
Kierunek obrotów, 1-wszy 
silnik 

00(obroty prawe)/ 
01(obroty lewe) 00 

AA-13 
Odblokowanie przycisku STOP, 
1-wszy silnik 

00(wyłączona)/ 
01(załączona) 
02(tylko reset błędu) 

01 

-Parametr [AA-12] określa, w którym kierunku (w prawo/w lewo) 
będzie odbywać się bieg po naciśnięciu przycisku RUN na panelu 
sterowania. 

- Parametr [AA-13] zmienia działanie przycisku STOP. Niezależnie od 
rzeczywistego ustawienia, przycisk STOP służy do zatrzymywania. 
Warunki zatrzymania można zmieniać wyłącznie dzięki nastawie 
wybranej w parametrze [AA-13]. 
 

 Ograniczenie kierunku dla rozkazu biegu 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

AA114 Ograniczenie 
przycisku RUN, 1-wszy silnik 

00(Brak ograniczenia)/ 
01(Tylko obroty prawe)/ 
02(Tylko obroty lewe) 

00 

Zapobiega niewłaściwemu kierunkowi obrotów silnika w przypadku 
błędnego wysterowania . 

 
 Ponowny start po zatrzymaniu z czasem 

zwalniania/po wolnym wybiegu  
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

AA115 Tryb 
zatrzymania, 1-wszy silnik 

00(zatrzymanie z czasem 
zwalniania)/ 
01(wolny wybieg) 

00 

bb-40 
Rozruch po sygnale FRS 

00(rozruch od 0 Hz)/ 
01(Lotny start)/ 
02(aktywny lotny start)/ 
03(prędkość odczytana) 

00 

- Po wydaniu rozkazu zatrzymania możliwe są dwa warianty 
zatrzymania, zwalniania z czasem zwalniania lub zatrzymanie 
wolnym wybiegiem.  

- Zatrzymanie wolnym wybiegiem możliwe jest, gdy zacisk 
wyjściowy 032[FRS] jest aktywny (ON).  

- W parametrze [bb-40] można wybrać rodzaj ponownego rozruchu 
po wycofaniu sygnału [FRS]. 

- Jeśli podczas zatrzymania z czasem zwalniania wystąpi błąd 
nadnapięciowy [E007] (utrata momentu hamującego), możemy 
ustawić zatrzymanie za pomocą swobodnego wybiegu poprzez 
inercję układu . 

[AA121]~[AA223] 
 Wybór trybu sterowania 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AA121 
Wybór trybu 
sterowania, 
1-wszy silnik 

00～03, 08, 09, 11 *2) 00 

*2) Sterowanie IM: 00([charakt. stałomomentowa V/f])/01charakt. zredukowana V/f )/ 
02(Wolna nastawa V/f)/03 autopodbijanie momentu V/f/ 
08(Sterowanie bezczujnikowe wektorowe SLV)/ 
09(Sterowanie bezczujnikowe wektorowe przy 0 Hz)/ 

Sterowanie SM/PMM: 11(Sterowanie bezczujnikowe wektorowe silnik synchroniczny (SM/PMM)) 
- Zasadniczo w przypadku sterowania z małym obciążeniem (np. 

wentylatorami lub pompami) sterowanie [V/f] z momentem 
stałym lub sterowanie [V/f] z momentem zmiennym 
(zredukowanym) jest bliższe charakterystyce obsługi 
wentylatorów i pomp. 

- W przypadku sterowania z dużym obciążeniem (żurawie itp.) 
zasadniczo stosuje się sterowanie bezczujnikowe wektorowe. Gdy 
na silniku występuje enkoder należy stosować sterowanie 
bezczujnikowe wektorowe z użyciem enkodera.   

- W przypadku silnika z magnesami stałymi należy wybierać 
sterowanie bezczujnikowe wektorowe (SM/PMM). 

-W przypadku standardowego obciążenia (ND) dostępne są 
wszystkie opcje sterowania, jednak w przypadku wyboru rodzaju 
obciążenia małego lub bardzo małego (LD/VLD) opcja 09 nie jest 
dostępna. 

 

 Tryb sterowania wektorowego z użyciem enkodera 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

AA123 
Wybór trybu 
sterowania 
wektorowego, 
1-wszy silnik 

00(Tryb sterowania prędkością/ 
  momentem)/ 
01(Sterowanie zliczaniem impulsów w  
  trybie odwzorowania prędkości)/ 
02(Sterowanie pozycjonowaniem)/ 
03(Sterowanie pozycjonowaniem o  
  wysokiej rozdzielczości)/ 

00 

- W przypadku sterowania wektorowego z użyciem enkodera 
([A121]=10) należy wybrać sterowanie prędkością/momentem 
(00) lub sterowanie pozycjonowaniem (02). 

- Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 

(jednostk
a) 

Wartość 
początk

owa 
AA201 Miejsce zadawania częstotliwości, 2-gi silnik Tak samo, jak AA101  
AA202 Zastępcze miejsce zadawania 
częstotliwości, 2-gi silnik Tak samo, jak AA102 

AA204 Zastępcza częstotliwość zadana, 2-gi silnik Tak samo, jak AA104 
AA205 Rodzaj operacji na sygnałach zadających, 
2-gi silnik Tak samo, jak AA105 

AA206 Częstotliwość dodana,, 2-gi silnik Tak samo, jak AA106 
AA211 Miejsce zadawania rozkazu ruchu, 2-gi 
silnik Tak samo, jak AA111 

AA214 Ograniczenie przycisku RUN, 2-gi silnik Tak samo, jak AA114 
AA215 Tryb zatrzymania, 2-gi silnik Tak samo, jak AA115 
AA221 Wybór trybu sterowania, 2-gi silnik Tak samo, jak AA121 
AA223 Wybór trybu sterowania wektorowego, 2-gi 
silnik Tak samo, jak AA123 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[Ab-01]~[Ab-25] 
 Monitorowanie przeskalowanej częstotliwości 
wyjściowej [dA-06] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

Ab-01 Skalowanie częstotliwości 
wyjściowej 

0.00～100.00 1.00 

- Wyświetlana wartość przeskalowanej częstotliwości wyjściowej [dA-06] jest 
równa wartości częstotliwości wyjściowej [dA-01] pomnożonej przez 
współczynnik skalowania częstotliwości [Ab-01]. 

 Wielopoziomowa nastawa prędkości 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

oczątkowa 

Ab-03 Wybór wielopoziomowej nastawy 
prędkości 

00 binarnie (16 prędkości)/ 
01bitowo (8 prędkości) 00 

Ab110 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-0, 1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-11 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-1, 1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-12 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-2, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-13 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-3, 1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-14 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-4, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-15 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-5, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-16 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-6, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-17 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-7, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-18 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-8, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-19 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-9, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-20 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-10, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-21 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-11, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-22 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-12, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-23 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-13, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-24 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-14, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Ab-25 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-15, 1-wszy silnik  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

- W przypadku wykorzystywania 16 prędkości należy nastawić [Ab-03]=00 
oraz przypisać wybranym programowalnym zaciskom wejściowym kody 
od 003[CF1] do 006[CF4]. Dzięki temu możliwe będzie skorzystanie z 
prędkości od 0 do 15.     
Wielopozio

mowa 
nastawa 

prędkości 

CF4 CF3 CF2 CF1 

Prędkość 0 OFF OFF OFF OFF 
Prędkość 1 OFF OFF OFF ON 
Prędkość 2 OFF OFF ON OFF 
Prędkość 3 OFF OFF ON ON 
Prędkość 4 OFF ON OFF OFF 
Prędkość 5 OFF ON OFF ON 
Prędkość 6 OFF ON ON OFF 
Prędkość 7 OFF ON ON ON 
Prędkość 8 ON OFF OFF OFF 
Prędkość 9 ON OFF OFF ON 

Prędkość 10 ON OFF ON OFF 
Prędkość 11 ON OFF ON ON 
Prędkość 12 ON ON OFF OFF 
Prędkość 13 ON ON OFF ON 
Prędkość 14 ON ON ON OFF 
Prędkość 15 ON ON ON ON 

[Ab210][AC-01]~[AC-02] 
- W przypadku wykorzystywania 8 prędkości należy nastawić [Ab-03]=01 

oraz przypisać wybranym programowalnym zaciskom wejściowym kody 
od 007[SF1] do 013[SF7]. Dzięki temu możliwe będzie 
skorzystanie z prędkości od 0 do 7. 

Wielopoziomowa 
nastawa 
prędkości 

SF7 SF6 SF5 SF4 SF3 SF2 SF1 

Prędkość 0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
   Prędkość 1 - - - - - - ON 

Prędkość 2 - - - - - ON OFF 
Prędkość 3 - - - - ON OFF OFF 
Prędkość 4 - - - ON OFF OFF OFF 
Prędkość 5 - - ON OFF OFF OFF OFF 
Prędkość 6 - ON OFF OFF OFF OFF OFF 
Prędkość 7 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 
Ab210 Wielopoziomowa nastawa 
prędkości-0, 2-gi silnik Tak samo, jak Ab110 

 
 Metoda zadawania czasów 
przyspieszania/zwalniania 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AC-01 
Zadawanie czasów 
przyspieszania/zwalniania 

00(Panel)/ 
01(Opcja 1)/ 
02(Opcja 2)/ 
03(Opcja 3)/ 
04(Funkcja EzSQ) 

00 

-Parametr [AC-01] zmienia miejsce zadawania wartość czasów 
przyspieszania/zwalniania. 
 
 Indywidualne czasy przyspieszania/zwalniania  dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AC-02 
Wybór czasów 
przyspieszania/ zwalniania 

00(Zwykła)/01(Wielopoziom
owa) 00 

-Gdy [AC-02]=00, będą obowiązywać nastawy czasów 
przyspieszania/zwalniania [AC120][AC122] lub [AC124][AC126]. 

-Można nastawić funkcje drugiego zestawu czasów 
przyspieszania/zwalniania od [AC115] do [AC117].  

-Gdy [AC-02]=01, dzięki parametrom[AC-30]~[AC-88], aktywny 
będzie czas przyspieszania/zwalniania osobno dla każdej 
wielopoziomowej nastawy prędkości (od prędkości 1 do 15)  

-Gdy [AC-02]=01, w czasie wykonywania nastawy wielopoziomowej 
prędkości-0, aktywna będzie nastawa czasów 
przyspieszania/zwalniania [AC120] [AC122] lub nastawa czasów 
przyspieszania/zwalniania [AC124] [AC126]. 

-Podczas zdalnego sterowania motopotencjometrem w górę/w dół 
[FUP]/[FDN] (parametry [CA-64] i [CA-66]) oraz płynnym 
rozruchem regulatora PID (parametr [AH-78]), parametry te mogą 
zostać nadpisane. 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[AC-03]~[AC117] 
 Wybór krzywej przyspieszania/zwalniania 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AC-03 Krzywe przyspieszania 
00 (Liniowa)/ 
01 (Typu „S”)/ 
02 (Typu „U”)/ 
03 (Typu „odwrócone 
U”)/ 
04(Typu „dźwigowe S”) 

00 

AC-04 Krzywe zwalniania 00 

AC-05 Odchylenie krzywej 
przyspieszania (Typu „S”, typu „U”, 
typu odwrócone „U”) 

1～10 

2 

AC-06 Odchylenie krzywej 
zwalniania (Typu „S”, typu „U”, typu 
odwrócone „U”) 

2 

AC-08 Odchylenie krzywej 
„dźwigowe S” przyspieszania 
(początek) 

0～100 

25 

AC-09 Odchylenie krzywej 
„dźwigowe S” przyspieszania (koniec) 

25 

AC-10 Odchylenie krzywej 
„dźwigowe S” zwalniania (początek) 

25 

AC-11 Odchylenie krzywej 
„dźwigowe S” zwalniania (koniec) 

25 

- Gdy [AC-03]/[AC-04]=00(Liniowa), nastąpi zwalnianie w proporcjonalnych 
do wartości docelowej przedziałach czasowych  

-Gdy [AC-03]/[AC-04]=01(typu „S”), w celu zapewnienia bezwstrząsowego 
dochodzenia do zadanych obrotów, przyspieszanie i zwalnianie będzie się 
odbywać wolniej na początku i na końcu tego procesu. 

-Gdy [AC-03]/[AC-04]=02(typu „U”), przyspieszanie i zwalnianie będzie się 
odbywać wolniej na początku tego procesu. 

-Gdy [AC-03]/[AC-04]=03(typu „odwrócone U”), przyspieszanie i zwalnianie 
będzie się odbywać wolniej na końcu tego procesu. 

-W przypadku krzywych typu „S”, typu „U” i typu „odwrócone U” tempo 
przyspieszania i zwalniania można nastawić w parametrze 
[AC-05]/[AC-06]. 

-Gdy [AC-03]/[AC-04]=04 (typu „dźwigowe S”), w celu zapewnienia 
bezwstrząsowego dochodzenia do zadanych obrotów, przyspieszanie i 
zwalnianie będzie się odbywać wolniej na początku i na końcu tego 
procesu. 

-W przypadku krzywej przyspieszania/zwalniania typu „dźwigowe S” należy 
dostosować tempo początkowego i końcowego przyspieszania i zwalniania 
parametrami [AC-08]～[AC-11]. 

 
 Dwustanowa zmiana czasów 
przyspieszania/zwalniania 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AC115 
Dwustanowe 
przyspieszanie/zwalnianie, 1-wszy 
silnik 

00(Zacisk [2CH])/ 
01(panel falownika)/ 
02(zmiana kierunku 
obrotów) 

00 

AC116 
Częstotliwość przełączania czasów 
przyspieszania, 1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 

0.00 

AC117 
Częstotliwość przełączania czasów 
zwalniania, 1-wszy silnik 

0.00 

-W przypadku wykorzystania funkcji dwustanowego przyspieszania 
/zwalniania  drugie czasy przyspieszania/zwalniania zastaną 
załączone, jeśli wybrany w AC115 warunek (programowalny 
zacisk wejściowy 031[2CH] jest w stanie ON, osiągnięto 
częstotliwość nastawioną w parametrze [AC116]/ [AC117], 
nastąpiła zmiana kierunku biegu w prawo/w lewo,) jest spełniony.  

-Nastawa czasu przyspieszenia/zwalniania 1 jest możliwa w 
parametrach[AC120][AC122], a czasu przyspieszania/zwalniania 
2 w parametrach[AC124] [AC126]. 

 

[AC120]~[AC126] 
 Nastawa czasu przyspieszania/zwalniania 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
jednost
kowa 

AC120 Czas przyspieszania 1, 
1-wszy silnik 

0.00～3600.00(s) 

30.00 

AC122 Czas zwalniania 1, 
1-wszy silnik 

30.00 

AC124 Czas przyspieszania 2, 
1-wszy silnik 

15.00 

AC126 Czas zwalniania 2, 1-wszy 
silnik 

15.00 

-Czasy przyspieszania są podawane dla wartości częstotliwości od 
0 Hz do osiągnięcia częstotliwości maksymalnej/ czasy zwalniania 
od częstotliwości maksymalna do 0 Hz.  

-Gdy nie ma potrzeby użycia funkcji dwustanowego 
przyspieszania/zwalniania, należy skorzystać tylko z czasu 
przyspieszania 1 [AC120] i czasu zwalniania 1 [AC122]. 

 

 
 
Przykład użycia funkcji dwustanowego przyspieszania/zwalniania. 

Gdy [AC115]=00  

 
*) Czas przyspieszania/zwalniania liczony jest w zakresie wartości 

0 Hz - częstotliwość maksymalna.

Częstotliwość 
wyjściowa 

2CH     
 

      
      

 

 

FW 

Czas 
przyspieszania 
1 

Czas 
zwalniania 
1 

Czas 
zwalniania 2 

Czas 
przyspieszania 
2 

Częstotliwoś
ć wyjściowa 

Nastawa częstotliwości 
 

Częstotliwość 
maksymalna 

[Hb105] 
lub 

[Hd105] 

Rzeczywisty czas 
przyspieszania 

[AC120] 

Rzeczywisty czas 
zwalniania 

[AC122] 

Czas 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[AC-30]~[AC-88] 
 Nastawa czasu dwustanowego przyspieszania/ zwalniania 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
jednostkow

a 

AC-30 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-1  

0.00～ 
3600.00(s) 

30.00 

AC-32 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-1 

30.00 

AC-34 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-2 

30.00 

AC-36 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-2 

30.00 

AC-38 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-3 

30.00 

AC-40 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-3 

30.00 

AC-42 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-4 

30.00 

AC-44 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-4 

30.00 

AC-46 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-5 

30.00 

AC-48 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-5 

30.00 

AC-50 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-6 

30.00 

AC-52 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-6 

30.00 

AC-54 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-7 

30.00 

AC-56 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-7 

30.00 

AC-58 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-8 

30.00 

AC-60 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-8 

30.00 

AC-62 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-9 

30.00 

AC-64 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-9 

30.00 

AC-66 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-10 

30.00 

AC-68 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-10 

30.00 

AC-70 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-11 

30.00 

AC-72 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-11 

30.00 

AC-74 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-12 

30.00 

AC-76 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-12 

30.00 

AC-78 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-13 

30.00 

AC-80 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-13 

30.00 

AC-82 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-14 

30.00 

AC-84 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-14 

30.00 

AC-86 Czas przyspieszania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-15 

30.00 

AC-88 Czas zwalniania dla 
wielopoziomowej nastawy prędkości-15 

30.00 

-Dla funkcji wielopoziomowej nastawy prędkości [Ab-11]~[Ab-25] 
można nastawiać indywidualne czasy przyspieszania/zwalniania. 

 
 [AC215]~ [Ad-15] 

 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

AC215 Dwustanowe 
przyspieszanie/zwalnianie,, 2-gi silnik Tak samo, jak AC115 

AC216 Częstotliwość przełączania czasów 
przyspieszania, 2-gi silnik Tak samo, jak AC116 

AC217 Częstotliwość przełączania czasów 
zwalniania, 2-gi silnik Tak samo, jak AC117 

AC220 Czas przyspieszania 1, 2-gi silnik Tak samo, jak AC120 
AC222 Czas zwalniania 1, 2-gi silnik Tak samo, jak AC122 
AC224 Czas przyspieszania 2, 2-gi silnik Tak samo, jak AC124 
AC226 Czas zwalniania 2, 2-gi silnik Tak samo, jak AC126 

 
 Nastawa funkcji sterowania momentem 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Ad-01 Źródło zadawania momentu 01～06/09～18 *1) 07 

Ad-02 Wartość zadana momentu -500.0～500.0(%) 0.0 

Ad-03 Kierunek zadawanego 
momentu 

00(znak sygnału)/ 
01(kierunek obrotów) 00 

Ad-04 Czas przełączania prędkości 
sterowania momentem 

0～1000(ms) 0 

-Nastawy operacji sterowania momentem. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 

 Nastawa momentu napędowego dodawanego do 
momentu zadanego 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Ad-11 
Źródło momentu dodawanego do 
momentu zadanego 

01～06/09～18 *1) 07 

Ad-12 Wartość momentu 
dodawanego do momentu zadanego 

-500.0～500.0(%) 0.0 

Ad-13 
Znak momentu dodawanego do 
momentu zadanego 

00(znak sygnału)/ 
01(kierunek obrotów) 00 

Nastawa momentu napędowego dodawanego do momentu 
zadanego. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 Ograniczenie prędkości dla sterowania momentem 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

Ad-40  Źródło ograniczenia 
prędkości w trybie sterowania 
momentem 

01～13 *1) 07 

Prędkość 2 
[Ab-12] 

Prędkość 3 [Ab-13],  
Prędkość 4 
[Ab-14] 

Prędkość 1 
[Ab-11] 

Wielopoziomowa nastawa 
prędkości 

FW 

Pręd. 1 Pręd. 
2 

Pręd.3 Pręd. 
2 

Pręd. 
4 

Pręd. 
3 

Pręd. 
1 

Prędkość 4 

Czas przyspieszania/zwalniania 

Przysp. 
1 

[AC-30] 

Przysp. 
2 

[AC-34] 

Przysp. 
3 

[AC-38] 

Zwaln. 
3 

[AC-40] 

Przysp. 
4 

[AC-42] 

Jak 
wcześni

ej 

Zwaln. 
3 

[AC-40] 

Przysp. 
4 

[AC-42] 

Zwaln. 
4 

[AC-44] 

Można zmieniać tylko między przyspieszaniem i zwalnianiem. 
Gdy nastawa częstotliwości jest taka sama 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

Ad-41 Ograniczenie prędkości dla 
sterowania momentem (bieg w 
prawo) 0.00～ 

590.00(Hz) 

0.00 

Ad-42 Ograniczenie prędkości dla 
sterowania momentem (bieg w lewo) 

0.00 

Ad-43 Tryb limitu prędkości 
00(kontrola 
pozycji ASR)/ 
01(Ograniczenie) 

01 

-Podczas sterowania momentem można nastawiać ograniczenie 
prędkości.  
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

*1)00(Wyłączona)/01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/03(Zacisk Ai3)/ 
07(Panel)/08(RS485)/13(ciąg impulsów: zacisk)/ 14(Funkcja programu 
EzSQ)/15(Obliczenia regulatora PID) 

[AE-01]~[AE-13] 
 Sterowanie pozycjonowaniem 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AE-01 Miejsce przekładni 
elektrycznej 

00 (sygnał sprzężenia 01 
(sygnał zadający) 00 

AE-02 Licznik przekładni 
elektrycznej 

1～10000 1 

AE-03 Mianownik przekładni 
elektrycznej  

1～10000 1 

AE-04 Zakres dochodzenia do 
pozycji 

0～10000 (impuls) 5 

AE-05 Czas dochodzenia do 
pozycji 

0.00～10.00(s) 0.00 

AE-06 Wzmocnienie pętli 
odwzorowującej  

0～655.35 0.00 

AE-07 Wzmocnienie pętli 
pozycjonującej  

0.00～100.00 0.50 

AE-08 Przesunięcie pozycji -2048～2048 (impuls) 0 

-Sterowanie pozycjonowaniem wymaga sygnału sprzężenia 
zwrotnego. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 Nastawa pozycji początkowej  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AE-10 Źródło dochodzenia 
do pozycji początkowej 

00(Parametr)/ 
01(Opcja 1)/ 
02(Opcja 2)/ 
03(Opcja 3)/ 

09 

AE-11 Pozycja początkowa  0～4096 0 

AE-12 Prędkość 
dochodzenia do pozycji 
początkowej 

0.00～120.00(Hz) 0.00 

AE-13 Kierunek biegu do 
pozycji początkowej 

00(W prawo)/01(W lewo) 00 

-Dostosuj nastawę pozycji początkowej do trybu sterowania 
pozycjonowaniem. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[AE-20]~[AE-62] 
 Tryb pozycjonowania absolutnego  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AE-20 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 0 

Gdy [AA123]≠03  
-268435455～ 
+268435455(impuls) 
 
Gdy [AA123]=03 
-1073741823～ 
+107374182(impuls) 

0 

AE-22 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 1 

0 

AE-24 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 2 

0 

AE-26 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 3 

0 

AE-28 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 4 

0 

AE-30 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 5 

0 

AE-32 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 6 

0 

AE-34 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 7 

0 

AE-36 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 8 

0 

AE-38 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 9 

0 

AE-40 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 10 

0 

AE-42 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 11 

0 

AE-44 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 12 

0 

AE-46 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 13 

0 

AE-48 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 14 

0 

AE-50 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 15 

0 

AE-52 Zakres dochodzenia do 
pozycji (w prawo) 

Gdy [AA123]≠03 
0～+268435455(impuls)/ 
Gdy [AA123]=03 
0～+107374182(impuls) 

0 

AE-54 Zakres dochodzenia do 
pozycji (w lewo) 

Gdy [AA123]≠03 
-268435455～0(impuls)/ 
Gdy [AA123]=03 
-1073741823～0(impuls) 

0 

AE-56 Tryb pozycjonowania 
00(Ograniczony)/ 
01(Nieograniczony) 00 

Nastawa trybu pozycjonowania absolutnego. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 Funkcja empirycznego ustawiania pozycji  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AE-60 Komórki empirycznego 
ustawiania pozycji 

00～15(X00～X15) 00 

Empiryczne nastawianie pozycji dla trybu pozycjonowania 
absolutnego. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 Włączanie zapisu pozycji po odłączeniu zasilania  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AE-61 Zachowanie bieżącej 
pozycji odłączenia zasilania 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

Zapisanie pozycji bezwzględnej po odłączeniu zasilania. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 
 

 Pozycja początkowa 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AE-62 
Pozycja początkowa 

Gdy [AA123]≠03 
-268435455～+268435455 (impuls) 
Gdy [AA123]=03 
-1073741823～+107374182 (impuls) 

0 

W przypadku trybu pozycjonowania absolutnego zostanie nastawiona 
pozycja początkowa.  
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 [AE-64]~[AE-76][AF101]~[AF109] 
 Dostosowywanie funkcji pozycjonowania  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AE-64 Zakres dystansu zwalniania 
do zatrzymania 

50.00～200.00(%) 100.00 

AE-65 Przesunięcie dystansu 
zwalniania do zatrzymania 

0.00～655.35(%) 0.00 

AE-66 Ograniczenie prędkości w 
trybie APR 

0.00～100.00(%) 1.00 

AE-67 Prędkość początkowa w 
trybie APR 

0.00～100.00(%) 0.20 

Dostosowywanie operacji sterowania dla trybu pozycjonowania. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 

 Powrót do pozycji początkowej (Powrót do pozycji 
odniesienia)  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AE-70 Sposób powrotu do pozycji 
początkowej 

00(Prędkość niska)/ 
01(Prędkość wysoka 1)/ 
02(Prędkość wysoka 2) 

00 

AE-71 Kierunek biegu do pozycji 
początkowej 

00(W prawo)/ 
01(W lewo) 00 

AE-72 Niska prędkość powrotu do 
pozycji początkowej  

0.00～10.00(Hz) 0.00 

AE-73 Wysoka prędkość powrotu 
do pozycji początkowej  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

Nastawa funkcji powrotu do pozycji początkowej dla trybu 
pozycjonowania absolutnego. Więcej informacji zawiera 
Podręcznik użytkownika. 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 
Funkcja hamowania DC (DB)  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AF101 Hamowanie 
dynamiczne DC, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/01(Załączona)/ 
02(Załączana od 
częstotliwości) 

00 

AF102 Rodzaj hamowania, 
1-wszy silnik 

00(Hamowanie DC)/ 
01(Hamulec serwo-prędkość)/ 
02(Hamulec serwo- 
pozycjonowanie) 

00 

AF103 Częstotliwość 
hamowania dynamicznego DC, 
1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AF104 Czas oczekiwania na 
hamowanie DC, 1-wszy silnik 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF105 Siła hamowania DC, 
1-wszy silnik 

0～100(%) 30 

AF106 Czas aktywnego 
hamowania DC, 1-wszy silnik 

0.00～60.00(s) 0.00 

AF107 Sposób hamowania 
DC sygnałem DB, 1-wszy silnik 

00(Zbocze narastające)/ 
01(Poziom sygnału) 01 

AF108 Siła hamowania DC 
-rozruch, 1-wszy silnik 

0～100(%) 30 

AF109 Czas aktywnego 
hamowania DC-rozruch, 1-wszy 
silnik 

0.00～60.00(s) 0.00 

-Można wybrać hamowanie dynamiczne aktywowane przy 
rozruchu/zatrzymywaniu [AF101]=01, za pomocą sygnału 
wejściowego DB lub przy określonej wartości częstotliwości 
[AF101]=02. 

-Funkcji hamowania DC za pomocą wejścia programowalnego 
można użyć, gdy zacisk wejściowy jest ustawiony na 030[DB]  i 
jest w stanie ON. 

-W przypadku sterowania wektorowego z wykorzystaniem 
enkodera, należy użyć funkcji hamulec serwo [AF102]. 

 
Przykład hamowania dynamicznego podczas zatrzymywania (siła 

hamowania ustawiana w AF105) 

 
Przykład hamowania dynamicznego podczas rozruchu (siła 
hamowania ustawiana w AF108) 

 
Przykład hamowania dynamicznego od częstotliwości hamowania 

dynamicznego(siła ham. ustawiana w AF105) 

 
Gdy czas hamowania DC nastawiono na wartość 0.00(s), 

hamowanie DC nie będzie aktywne. 
 
 

[AF120]~[AF144] 
 Funkcja sterowania hamulcem  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AF120 Sterowanie 
stycznikiem, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona) 
01(Załączona: strona 
pierwotna) 
02(Załączona: strona wtórna) 

00 

AF121 Czas zwłoki przy 
załączeniu stycznika, 1-wszy silnik 

0.00～2.00(s) 0.20 

AF122 Czas zwłoki przed 
wyłączeniem stycznika, 1-wszy 
silnik 

0.00～2.00(s) 0.10 

AF123 Czas sprawdzania 
stycznika, 1-wszy silnik 

0.00～5.00(s) 0.10 

AF130 
Sterowanie hamulcem 
zewnętrznym, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączone sterowanie 1 

-wspólne)/ 
02( Załączone sterowanie 1 - 

oddzielne)/ 
03(Załączone sterowanie 2) 

00 

AF131 Czas oczekiwania 
hamulca na odpadnięcie, 1-wszy 
silnik (w prawo) 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF132 Czas oczekiwania 
hamulca na rozruch, 1-wszy silnik 
(w prawo) 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF133 Czas oczekiwania 
hamulca na zatrzymanie, 1-wszy 
silnik (w prawo) 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF134 Czas potwierdzenia 
zadziałania hamulca, 1-wszy silnik 
(w prawo) 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF135  
Częstotliwość odpadnięcia 
hamulca, 1-wszy silnik (w prawo) 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AF136 Prąd odpadnięcia 
hamulca, 1-wszy silnik (w prawo) 

Prąd znamionowy falownika 
×(0.20～2.00) 

*1) 

AF137 Częstotliwość do 
załączenia hamulca, 1-wszy silnik 
(w prawo) 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AF138 Czas oczekiwania 
hamulca na odpadnięcie, 1-wszy 
silnik (w lewo) 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF139  
Czas oczekiwania hamulca na 
rozruch, 1-wszy silnik (w lewo) 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF140 Czas oczekiwania 
hamulca na zatrzymanie, 1-wszy 
silnik (w lewo) 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF141 Czas potwierdzenia 
zadziałania hamulca, 1-wszy silnik 
(w lewo) 

0.00～5.00(s) 0.00 

AF142  
Częstotliwość odpadnięcia 
hamulca, 1-wszy silnik (w lewo) 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AF143 Prąd odpadnięcia 
hamulca, 1-wszy silnik (w lewo) 

Prąd znamionowy falownika 
×(0.20～2.00) 

*1) 

AF144 Częstotliwość do 
załączenia hamulca, 1-wszy silnik 
(w lewo) 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

*1) Prąd znamionowy falownika × 1.00. 
 

[AH109] 

Hamowanie DC 

Rozkaz pracy  
 

Częstotliwoś
ć wyjściowa 

 

ON 

 
[AF103] 
 

[AF106] 

 

Hamowanie DC 

Rozkaz pracy  
 

Częstotliwoś
ć wyjściowa 

Rozkaz pracy  

Wartość 
częstotliwośc
i hamowania 

Częstotliwoś
ć wyjściowa 

[AF103] 

 

ON 

AF106 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[AF150]~[AF254] 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

AF150 Zwłoka do wyłączenia hamulca, 
1-wszy silnik 

0.00～2.00(s) 0.20 

AF151 Zwłoka do załączenia hamulca, 
1-wszy silnik 

0.00～2.00(s) 0.20 

AF152 Czas sprawdzania hamulca, 1-wszy 
silnik 

0.00～5.00(s) 0.10 

AF153 Czas servolock hamowania DC przy 
rozruchu, 1-wszy silnik 

0.00～10.00(s) 0.60 

AF154 Czas servolock hamowania DC przy 
zatrzymywaniu, 1-wszy silnik 

0.00～10.00(s) 0.60 

Nastawy operacji sterowania hamulcem. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 

(jednost
ka) 

Wartość 
początko

wa 

AF201 Hamowanie dynamiczne DC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF101 

AF202 Rodzaj hamowania, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF102  

AF203 Częstotliwość hamowania dynamicznego DC, 1-wszy 
silnik 

Tak samo, jak 
AF103  

AF204 Czas oczekiwania na hamowanie DC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF104 

AF205 Siła hamowania DC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF105  

AF206 Czas aktywnego hamowania DC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF106 

AF207 Sposób hamowania DC sygnałem DB, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF107 

AF208 Siła hamowania DC -rozruch, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF108 

AF209 Czas aktywnego hamowania DC-rozruch, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF109 

AF210 Szybkość odpowiedzi hamulca DC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF110 

AF211 Hamowanie AC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF111 

AF212 Zmiana hamowania z AC na DC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF112 

AF213 Czas zmiany hamowania z AC na DC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF113 

AF214 Prędkość zmiany hamowania z AC na DC, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF114 

AF220 Sterowanie stycznikiem, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF120 

AF221 Czas zwłoki przy załączeniu stycznika, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF121 

AF222 Czas zwłoki przed wyłączeniem stycznika, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF122 

AF223 Czas sprawdzania stycznika, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF123 

AF230 
Sterowanie hamulcem zewnętrznym, 1-wszy silnik 

Tak samo, jak 
AF130 

AF231 Czas oczekiwania hamulca na odpadnięcie, 2-gi 
silnik (w prawo) 

Tak samo, jak 
AF131 

AF232 Czas oczekiwania hamulca na rozruch, 2-gi silnik (w 
prawo) 

Tak samo, jak 
AF132 

AF233 Czas oczekiwania hamulca na zatrzymanie, 2-gi 
silnik (w prawo) 

Tak samo, jak 
AF133 

AF234 Czas potwierdzenia zadziałania hamulca, 2-gi silnik 
(w prawo) 

Tak samo, jak 
AF134 

AF235  
Częstotliwość odpadnięcia hamulca, 2-gi  silnik (w prawo) 

Tak samo, jak 
AF135 

AF236 Prąd odpadnięcia hamulca, 2-gi silnik (w prawo) Tak samo, jak 
AF136 

AF237 Częstotliwość do załączenia hamulca, 2-gi silnik (w 
prawo) 

Tak samo, jak 
AF137 

AF238 Czas oczekiwania hamulca na odpadnięcie, 2-gi 
silnik (w lewo) 

Tak samo, jak 
AF138 

AF239  
Czas oczekiwania hamulca na rozruch, 2-gi silnik (w lewo) 

Tak samo, jak 
AF139 

AF240 Czas oczekiwania hamulca na zatrzymanie, 2-gi 
silnik (w lewo) 

Tak samo, jak 
AF140 

AF241 Czas potwierdzenia zadziałania hamulca, 2-gi silnik 
(w lewo) 

Tak samo, jak 
AF141 

AF242  
Częstotliwość odpadnięcia hamulca, 2-gi silnik (w lewo) 

Tak samo, jak 
AF142 

AF243 Prąd odpadnięcia hamulca, 2-gi silnik (w lewo) Tak samo, jak 
AF143 

AF244 Częstotliwość do załączenia hamulca, 2-gi silnik (w 
lewo) 

Tak samo, jak 
AF144 

AF250 Zwłoka do wyłączenia hamulca, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF150 

AF251 Zwłoka do załączenia hamulca, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF151 

AF252 Czas sprawdzania hamulca, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AF152 

AF253 Czas servolock hamowania DC przy rozruchu, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
AF153 

AF254 Czas servolock hamowania DC przy zatrzymywaniu, 
2-gi silnik 

Tak samo, jak 
AF154 

[AG101]~[AG-21] 

 Unikanie częstotliwości rezonansowych 
(zabronionych)  

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

AG101 Częstotliwość zabroniona 1, 
1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AG102 Szerokość pasma zabronionego 1, 
1-wszy silnik 

0.00～10.00(Hz) 0.00 

AG103 Częstotliwość zabroniona 2, 
1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AG104 Szerokość pasma zabronionego 2, 
1-wszy silnik 

0.00～10.00(Hz) 0.00 

AG105 Częstotliwość zabroniona 3, 
1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AG106 Szerokość pasma zabronionego 3, 
1-wszy silnik 

0.00～10.00(Hz) 0.00 

Zapobieganie częstotliwościom rezonansowym. Częstotliwość 
wyjściowa ulega nieprzerwanym zmianom. 

 
 Pauza w przyspieszaniu/zwalnianiu silnika (Hold) 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

AG110 Częstotliwość pauzy przy przyspieszaniu, 
1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AG111 Czas pauzy przy przyspieszaniu, 1-wszy 
silnik 

0.00～60.00(s) 0.00 

AG112 Częstotliwość pauzy przy zwalnianiu, 
1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

AG113 Czas pauzy przy zwalnianiu, 1-wszy silnik 0.00～60.00(s) 0.00 

-Korzystając z funkcji pauzy, gdy występuje znaczne obciążenie 
bezwładnościowe, po osiągnięciu nastawionej częstotliwości w 
nastawionym czasie nastąpi zatrzymanie 
przyspieszania/zwalniania. 

-Funkcje pauzy przy przyspieszaniu zwalnianiu można uzyskać za 
pomocą programowalnego zacisku wejściowego 100[HLD]. Jeśli 

 

 

 

Częstotliwość 
wyjściowa 

Wartość 
częstotliwości 

 

[AG101] 

[AG103] 

[AG105] 

[AG102] 
[AG102] 

[AG104] 
[AG104] 

[AG106] 
 

[AG106] 
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Podręcznik użytkownika  

jest on w stanie ON, nastąpi zatrzymanie przyspieszania i 
zwalniania (stop przyspieszania zwalniania).  

 

 

 [AG201]~[AG213] 

Funkcja biegu próbnego 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

AG-20 
Częstotliwość 
biegu próbnego 

0.00～10.00(Hz) 0.00 

AG-21 
Zatrzymanie biegu 
próbnego 

00(wolny wybieg, nieaktywny podczas pracy)  
01(z czasem zwalniania, nieaktywne podczas 
pracy) 
02(hamowanie DC, nieaktywne podczas pracy) 
03(wolny wybieg, aktywny podczas pracy) 
04(z czasem zwalniania, aktywne podczas pracy)  
05(hamowanie DC, aktywne podczas pracy) 

00 

Gdy zacisk wejściowy [JG] jest aktywny (ON), po wydaniu rozkazu 
pracy nastąpi rozruch silnika do częstotliwości biegu próbnego. 
Częstotliwość biegu próbnego i sposób jego zatrzymywania można 
nastawiać podczas wykonywania biegu próbnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 

(jednostk
a) 

Wartoś
ć 

początk
owa 

AG201 Częstotliwość zabroniona 1, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG101 

AG202 Szerokość pasma zabronionego 1, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG102 

AG203 Częstotliwość zabroniona 2, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG103 

AG204 Szerokość pasma zabronionego 2, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG104 

AG205 Częstotliwość zabroniona 3, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG105 

AG206 Szerokość pasma zabronionego 3, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG106 

AG210 Częstotliwość pauzy przy przyspieszaniu, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG110 

AG211 Czas pauzy przy przyspieszaniu, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG111 

AG212 Częstotliwość pauzy przy zwalnianiu, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG112 

AG213 Czas pauzy przy zwalnianiu, 2-gi silnik Tak samo, jak 
AG113 

 

[AH-01]~[AH-06] 
 

 Regulator PID1 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

AH-01 Regulator PID1 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona)/ 

02(Załączona: możliwość pracy 
z odwróconym wyjściem) 

00 

-Potwierdzanie działania regulatora PID1. 
-Jeśli [AH-01]=01, gdy sygnał wyjściowy z regulatora PID osiągnie 

wartość ujemną, wartość wyjściowa regulatora zostanie 
ograniczona do 0. 

-Jeśli [AH-01]=02, gdy wyjściowy wyjściowa  z regulatora PID 
osiągnie wartość ujemną, nastąpi aktywowanie regulatora PID z 
odwróconą charakterystyką regulacji (praca w dwóch kierunkach 
obrotów). 

-Gdy wartość wyjściowa regulatora PID jest ujemna, silnik będzie się 
obracać w przeciwnym kierunku. 

-Jeśli zacisk wejściowy z przypisaną funkcją[PID] jest w stanie ON, 
sterowanie regulatorem PID będzie wyłączone, a wartość zadana 
regulacji [PID] stanie się wartością częstotliwości zadanej. 

 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

AH-02 Odwrócony uchyb regulacji 
PID1 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

AH-03 Wybór jednostki 
regulatora PID1  

Można zapoznać się z 
informacjami, które 
zawiera <tabela 
jednostek> na końcu 
instrukcji 

03 

AH-04 Skalowanie regulatora 
PID1 (0%) 

-100.00~100.0 0.00 

AH-05 Skalowanie regulatora 
PID1 (100%) 

-100.00~100.0 100.00 

AH-06 Skalowanie wartości 
dziesiętnych regulatora PID1  

0~4 2 

Jednostka i dane związane z wartością wyjściową sterowania 
regulatorem PID mogą być zmieniane. 

 

[AG111] 

[AG110] 

Częstotliwość wyjściowa 

Czas 

[AG112] 

  
[AG113

 

 

JG 

FW 

RV 

Częstotliwość 
 wyjściowa [AG-20] 

Praca 
regulatora 

PID 

Wartość zadana 
regulatora PID 

 

Sprzężenie 
zwrotne 

  

+ 

    

  

  

  
  

00 

01 

+ 

- 

Odwrócony 
uchyb regulacji  

[AH-02] - 
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Podręcznik użytkownika  

 
[AH-07]~[AH-50] 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

AH-07 Źródło wartości zadanej 1 dla 
regulatora PID1 

00~03, 07~12 *1) 09 

AH-10 Wartość zadana -1 regulatora PID1  

0.00～100.00(%) 
*2) 

0.00 

AH-12 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 1 regulatora PID1  

0.00 

AH-14 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 2 regulatora PID1 

0.00 

AH-16 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 3 regulatora PID1  

0.00 

AH-18 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 4 regulatora PID1  

0.00 

AH-20 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 5 regulatora PID1  

0.00 

AH-22 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 6 regulatora PID1  

0.00 

AH-24 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 7 regulatora PID1  

0.00 

AH-26 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 8 regulatora PID1  

0.00 

AH-28 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 9 regulatora PID1  

0.00 

AH-30 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 10 regulatora PID1  

0.00 

AH-32 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 11 regulatora PID1  

0.00 

AH-34 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 12 regulatora PID1  

0.00 

AH-36 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 13 regulatora PID1  

0.00 

AH-38 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 14 regulatora PID1  

0.00 

AH-40 Wielopoziomowa nastawa wartości 
zadanej 15 regulatora PID1  

0.00 

AH-42 Źródło wartości zadanej 2 dla 
regulatora PID1 

00~13*2) 00 

AH-44 Wartość zadana 2 regulatora PID1  0.00～100.00(%) 0.00 

AH-46 Źródło wartości zadanej 3 dla 
regulatora PID1  

00~13*2) 0.00 

AH-48 Wartość zadana 3 regulatora PID1  0.00～100.00(%) 0.00 

AH-50 Działanie na wartościach zadanych 
dla wartości zadanej  regulatora PID1  

01(Dodawanie) 
02(Odejmowanie) 
03(Mnożenie) 
04(Dzielenie) 

01 

*2) Zakres wyświetlania można zmieniać w parametrach [AH-04], [AH-05] i [AH-06]. 
*1) 00(Nie używana)/01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/ 
03(Zacisk Ai3)/07(panel falownika)/08(RS485)/12(Ciąg impulsów: na falownik)/ 

 
- W przypadku wykorzystywania dwóch wartości zadanych 1 i 2, rzeczywista wartość 
zadana dla regulatora PID1 będzie wypadkową działania na wartościach zadanych 1 i 2; 
-Jeśli używane są funkcje programowalnych zacisków wejściowych 

051[SVC1]~054[SVC4], wartość zadaną regulatora PID można zmienić za pomocą 
wielopoziomowej nastawy wartości zadanej. 

Wielopoziomowa 
nastawa wartości 

SVC4 SVC3 SVC2 SVC1 

Wartość zadana 0 OFF OFF OFF OFF 
Wartość zadana 0 OFF OFF OFF ON 
Wartość zadana 1 OFF OFF ON OFF 
Wartość zadana3 OFF OFF ON ON 
Wartość zadana 4 OFF ON OFF OFF 
Wartość zadana 5 OFF ON OFF ON 
Wartość zadana 6 OFF ON ON OFF 
Wartość zadana 7 OFF ON ON ON 
Wartość zadana 8 ON OFF OFF OFF 
Wartość zadana 9 ON OFF OFF ON 

Wartość zadana 10 ON OFF ON OFF 
Wartość zadana 11 ON OFF ON ON 
Wartość zadana 12 ON ON OFF OFF 
Wartość zadana 13 ON ON OFF ON 
Wartość zadana 14 ON ON ON OFF 
Wartość zadana 15 ON ON ON ON 

 [AH-51]~[AH-54] 

Kod/Nazwa 
Zakres (jednostka) Wartość 

początk
owa 

AH-51 Źródło sygnału sprzężenia 
zwrotnego 1 regulatora PID1 

00～06/08～13 *1) 

01 

AH-52 Źródło sygnału sprzężenia 
zwrotnego 2 regulatora PID1 

00 

AH-53 Źródło sygnału sprzężenia 
zwrotnego 3 regulatora PID1 00 

AH-54 Działanie na sygnałach 
sprzężenia zwrotnego regulatora PID1 

01(Dodawanie)/ 
02(Odejmowanie)/ 
03(Mnożenie)/ 
04(Dzielenie) 
05(Pierwiastek 
kwadratowy z FB1) 
06(Pierwiastek 
kwadratowy z FB2) 
07(Pierwiastek 
kwadratowy z 

 FB1-FB2) 
08(Średnia 

z trzech wejść) 
09(Minimalna wartość 
z  trzech wejść) 
10(Maksymalna 
wartość z trzech wejść) 
 

01 

*1)00(Nie używana)/01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/03(Zacisk Ai3)/ 
04(Wejście Ai4)/05(Wejście Ai5)/06(Wejście Ai6) 
08(RS485)/ 09(Opcja 1)/10(Opcja 2) 
11(Opcja 3)/12(Ciąg impulsów: na falownik)/13(Ciąg impulsów: opcja) 

 
- W przypadku wykorzystywania dwóch wartości sygnału sprzężenia 

zwrotnego 1 i 2, rzeczywista wartość sygnału sprzężenia 
zwrotnego dla regulatora PID1 będzie wypadkową działania na 
sygnałach sprzężenia zwrotnego 1 i 2.  

Wartość zadana 
regulatora PID1 Wartość zadana 

regulatora PID1 
[AH-10] 

Komunikacja RS485 

Opcja 1 

Opcja 2 

Opcja 3 

[AH-07] 

Wielopoziomowa nastawa 
wartości zadanej 1~15 

Wejście analogowe 1 

Wejście analogowe 2 

Wejście analogowe 3 

Nieużywane 

 
SVC1-4] 

[AH-50] 
+, -, x, ÷ 

[AH-42] 

01 

02 

03 

09 

10 

11 

12 

13 

00 

Wartość zadana 
regulatora PID1 

[AH-44] 
09 

01 

00 
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Podręcznik użytkownika  

 
 

[AH-60]~[AH-70] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

PI
D1

 

AH-60 Źródło 
współczynników regulacji PID1 

00(Tylko wartości [1])/ 
01(Zacisk [PRO]) 00 

AH-61 Współczynnik 
wzmocnienia 1 regulatora PID1 

0.0～100.0 1.0 

AH-62 Czas zdwojenia 1 
regulatora PID1 

0.0～3600.0(s) 1.0 

AH-63 Czas wyprzedzania 1 
regulatora PID1 

0.0～100.0(s) 0.0 

AH-64 Współczynnik 
wzmocnienia 2 regulatora PID1 

0.0～100.0 0.0 

AH-65 Czas zdwojenia 2 
regulatora PID1 

0.0～3600.0(s) 0.0 

AH-66 Czas wyprzedzania 2 
regulatora PID1 

0.0～100.0(s) 0.0 

AH-67 Czas przełączania 
współczynników regulatora  
PID1 

0～10000(ms) 100 

 
Gdy programowalny zacisk wejściowy[PIDC] jest w stanie (ON), 

wartość czasu zdwojenia zostanie skasowana. Wykonanie 
czynności podczas pracy może doprowadzić do 
niestabilności/niepewności operacji. 

Gdy zacisk z przypisaną funkcją [PRO] jest w stanie OFF, używane są 
1-sze współczynniki regulacji, a gdy jest w stanie ON— używane 
są 2-gie współczynniki regulacji. 

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AH-70 
Źródło sygnału dodawanego do sygnału 
wyjściowego regulacji PID 

00～03 *2) 00 

*2) 00(Nie używana)/01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/03(Zacisk Ai3) 
 

 
Aby dodać dodatkową częstotliwość do sygnału wyjściowego 

regulatora PID, należy wybrać wejście zadające tę częstotliwość. 

 

 

 
 

Wynik pracy 
regulatora 

PID 

Zacisk [PRO] 

Znak przyrostu 
sygnału 

sprzężenia 
zwrotnego do 
regulatora PID 

+ 

  

P 

I 

D 

+ 
+ 

P 1 [AH-61] 

P 2 [AH-64] 

I 1 [AH-62] 

I 2 [AH-65] 

D 1 [AH-63] 

D 2 [AH-66] 

 

 
 

 

 
 

OFF 
 

OFF 
 

OFF 
 ON 
 

ON 
 

ON 
 

Źródło sygnału dodawanego 
do sygnału wyjściowego 

regulacji PID 

[AH-70] 

01 
02 
03 

Wejście analog. 1 

Wejście analog. 2 

Wejście analog. 3 

Nie używana 

01 

02 

03 

00 

00 

Sprzężenie zwrotne  
 regulatora PID 

Komunikacja 
RS485 

 
Opcja 1 

Opcja 2 

Opcja 3 

[AH-51] 

Wejście analogowe 1 

Wejście analogowe 2 

 Wejście analogowe 3 

 

Nie używana 

[AH-54] 
+, -, x, ÷ 

[AH-52] 

01 

02 

03 

08 

09 

10 

11 

00 

Ciąg impulsów: na 
falownik 

 

12 

01 

00 

Ciąg impulsów (opcja) 
 

13 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[AH-71]~[AH-76] 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

AH-71 Zakres sygnału 
wyjściowego regulatora PID1 

0.00～100.00(%) 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ograniczanie zakresu sygnału wyjściowego regulatora PID. Jeśli 

[AH-71]=0.00, ograniczenie będzie nieaktywne. 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AH-72 Sygnalizacja 
przekroczenia uchybu  regulacji 
PID1 

0.00～100.00(%) 3.00 

 

 
Gdy przyrost uchybu regulacji regulatora PID przekroczy górną 

granicę ±[AH-72], aktywowana zostanie funkcja zacisku 
wyjściowego 045[OD]. 

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AH-73 Limit górny sygnału sprzężenia 
zwrotnego regulatora PID  

0.00～100.00(%) 100.00 

AH-74 Limit dolny sygnału sprzężenia 
zwrotnego regulatora PID 

0.00～100.00(%) 0.00 

 

 
Gdy wartość sygnału sprzężenia zwrotnego regulatora PID 

przekroczy górny poziom [AH-73], funkcja zacisku wyjściowego 
046[FBV] zostanie dezaktywowana (OFF). Gdy obniży się poniżej 
dolnego poziomu [AH-74], zostanie aktywowana (ON).  

 

[AH-75]~[AH-92] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AH-75 
Funkcja softstart regulatora PID 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

AH-76 Wartość zadana dla funkcji 
softstart regulatora PID 

0.00～100.00(%) 100.00 

AH-78 Czas przyspieszania dla funkcji 
softstart regulatora PID  

0.00～3600.00(s) 30.00 

AH-80 Czas funkcji softstart 
regulatora PID 

0.00～100.00(s) 0.00 

 
W celu zapewnienia bezwstrząsowej operacji rozruchu , nastąpi 

dojście do wartością zadanej funkcji softstart równej 
częstotliwości bazowej × [AH-76] z czasem aktywności funkcji 
softstart[AH-80].   

Czas przyspieszania dla tej funkcji można nastawić w parametrze 
[AH-78].  

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AH-85 
Uaktywnienie uśpienia 
regulatora PID 

00(Wyłączona)/ 
01(Niski poziom sygnału 
wyjściowego)/ 
02(Zacisk [SLEP]) 

00 

AH-86 
Uśpienie regulatora PID- próg 
załączenia 

0.00~590.00(Hz) 0.00 

AH-87 
Uśpienie regulatora PID – czas 
zwłoki 

0.0~100.0(s) 0.0 

AH-88 
Podbicie wartości zadanej 
przed uśpieniem PID 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 0.00 

AH-89 
Czas podbicia wartości zadanej 

0.00~100.00(s) 0.00 

AH-90 
Wartość podbicia wielkości 
zadanej 

0.00~100.00(%) 0.00 

AH-91 
Minimalny czas pracy przed 
uśpieniem regulatora PID 

0.00~100.00(s) 0.00 

AH-92 
Minimalny czas uśpienia 
regulatora PID 

0.00~100.00(s) 0.00 

 
 Funkcja uśpienia regulatora PID czasowo odcina sygnał wyjściowy 

powodując oszczędność energii. 
 
 
 

[AH-80] 
Praca 
regulatora 
PID 

[AH-76] 

Pozostanie przy przyspieszaniu [AH-78] 

Częstotliwość wyjściowa 

Czas 

Sprzężenie zwrotne regulatora PID 

Wartość zadana regulatora PID 

ON 

 

Czas(s) 
0% 

[AH-73] 

Zacisk 
wyjściowy 
046[FBV] 

Rozkaz pracy 

[AH-74] 

ON 

ON ON 

 

Czas(s) 

0% 
[AH-72] 

Zacisk 
wyjściowy  
045[OD] 

 

ON ON 

[AH-72] 

 

 
 

 

Sygnał wyjściowy 
PID (%) 

Czas(s) 

Wartość 
zadana 

 [AH-71] 

Zakres wartości sygnału wyjściowego 

regulatora PID 

[AH-71 
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[AH-93]~[AH-96] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

 
AH-93 Sygnał aktywujący 
regulator PID po uśpieniu 

01(Wartość uchybu regulacji)/ 
02(Niski sygnał sprzężenia 
zwrotnego)/ 
03(Zacisk [WAKE]) 

01 

AH-94 
Poziom sygnału aktywujący 
PID po uśpieniu 

0.00～100.00(%) 0.00 

AH-95 
Zwłoka przy aktywowaniu PID 
po uśpieniu 

0.00～100.00(s) 0.00 

AH-96 Wartość uchybu 
regulacji przy aktywowaniu PID 
po uśpieniu 

0.00～100.00(%) 0.00 

Przykład działania funkcji uśpienia. 
Przykład 1) [AH-85]=01(Niski poziom  sygnału wyjściowego) 

[AH-93]=01(Wartość uchybu regulacji) 

 
 
Przykład 2) [AH-85]=01(Niska wartość sygnału wyjściowego) 

[AH-93]=02(Niska wartość sygnału sprzężenia 
zwrotnego) 

 
 
Przykład 3) [AH-85]=02(Zacisk [SLEP]) 

[AH-93]=03(Zacisk [WAKE]) 

 
 
 
 

[AJ-01]~[AJ-12] 
 
 Regulator PID2 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AJ-01 Regulator 
PID2  

00(Wyłączona)/01(Załączona)/ 
02(Załączona: możliwość pracy z 
odwróconym wyjściem) 

00 

Potwierdzanie działania regulatora PID2. 
Jeśli [AJ-01]=01, gdy sygnał wyjściowy z regulatora PID osiągnie 

wartość ujemną, wartość wyjściowa regulatora zostanie 
ograniczona do 0. 

Jeśli [AJ-01]=02, gdy wyjściowy wyjściowa  z regulatora PID 
osiągnie wartość ujemną, nastąpi aktywowanie regulatora PID z 
odwróconą charakterystyką regulacji (praca w dwóch kierunkach 
obrotów). 

Gdy wartość wyjściowa regulatora PID jest ujemna, silnik będzie się 
obracać w przeciwnym kierunku. 

Jeśli zacisk wejściowy z przypisaną funkcją[PID2] jest w stanie ON, 
sterowanie regulatorem PID będzie wyłączone. 

 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

AJ-02 Odwrócony uchyb regulacji 
PID2 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

 

Znak przyrostu sygnału sprzężenia zwrotnego do regulatora PID2 

można odwrócić. 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

AJ-03 Wybór jednostki regulatora 
PID2 

Można zapoznać się z 
informacjami, które 
zawiera <tabela 
jednostek> na końcu 
dokumentu 

03 

AJ-04 Skalowanie regulatora PID1 
(0%) 

-100.00~100.0 0.00 

AJ-05 Skalowanie regulatora PID1 
(100%) 

-100.00~100.0 100.0
0 

AJ-06 Skalowanie wartości 
dziesiętnych regulatora PID1  

0~4 2 

Jednostka i dane związane z wartością wyjściową sterowania 
regulatorem PID mogą być zmieniane. 

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk
owa 

AJ-07 Źródło wartości zadanej  
dla regulatora PID2 

00~03, 07~12, 15 *1) 07 

AJ-10 Wartość zadana 
regulatora PID2  

-100.00～100.00(%) 0.00 

Po wybraniu źródła wartości zadanej regulatora PID2, na panel 
falownika, aktywowany zostanie funkcja [AJ-10]. 

 
 

Praca regulatora 
PID 

Wartość 
zadana 

Wartość sygnału  
sprzężenia zwrotnego 

  

+ 

    

  

  

  
  

00 

01 

+ 

- 

Odwrócony 
uchyb regulacji 

PID2 
[AJ-02] 

- 

Wartość sygnału sprzężenia 
 Wartość zadana PID 

Częstotliwość 
wyjściowa 
 

Zacisk [SLEP] 

Zacisk [WAKE] ON 

ON 

[AH-87] [AH-95] 

Wartość zadana 
PID 

[AH-94] 

[AH-86] 

Częstotliwość 
wyjściowa 

 

[AH-95] 
Wartość sygnału sprzężenia 

 

[AH-87] 

Wartość zadana 
PID 

[AH-94] 

[AH-86] 

Częstotliwość 
wyjściowa 

[AH-95] 
Wartość sygnału sprzężenia zwrotnego 

[AH-87] 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

Wartość 
początkow

a 

AJ-12 Źródło sygnału  
sprzężenia zwrotnego dla regulatora 
PID2 

00~03, 08~12 *1) 02 

Wybór wartości odniesienia dla danych sprzężenia zwrotnego do 
regulatora PID2. 

 
*1) 00(Nie używana)/01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/ 
03(Zacisk Ai3)/07(panel falownika)/08(RS485)/09(Opcja 1)/10(Opcja 2)/ 11(Opcja 
3)12(Ciąg impulsów: na falownik)/15(Wyjście PID1) 

 

[AJ-13]~[AJ-19] 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

AJ-13 Współczynnik wzmocnienia 
regulatora PID2 

0.0~100.0 1.0 

AJ-14 Czas zdwojenia regulatora PID2 0.0~3600.0(s) 1.0 

AJ-15 Czas wyprzedzania regulatora 
PID2 

0.0~100.0(s) 0.0 

Nastawa współczynników dla regulatora PID2.  
Gdy zacisk [PIDC] jest w stanie aktywnym (ON), wartość czasu 

zdwojenia zostanie skasowana. Wykonanie czynności podczas 
pracy może doprowadzić do niestabilności/niepewności operacji.  

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AJ-16 Zakres wartości sygnału 
wyjściowego regulatora PID2 

0.00~100.00(%) 0.00 

 
Ograniczanie zakresu sygnału wyjściowego regulatora PID. Jeśli 

[AJ-16]=0.00, ograniczenie będzie nieaktywne. 
 

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AJ-17 Sygnalizacja przekroczenia 
uchybu  regulacji PID2 

0.00～100.00(%) 3.00 

 
Gdy przyrost uchybu regulacji regulatora PID przekroczy górną 

granicę ±[AJ-17], aktywowana zostanie funkcja zacisku 
wyjściowego 047[OD2]. 

 
 
 
 

 

Kod/Nazwa 
Zakres (jednostka) Wartość 

początk
owa 

AJ-18 Maksymalna wartość sygnału 
sprzężenia zwrotnego do regulatora PID2 

0.00～100.00(%) 100.00 

AJ-19 Minimalna wartość sygnału 
sprzężenia zwrotnego do regulatora PID2 

0.00～100.00(%) 0.00 

 
Gdy wartość sygnału sprzężenia zwrotnego regulatora PID 

przekroczy górny poziom [AJ-18], funkcja zacisku wyjściowego 
048[FBV2] zostanie dezaktywowana (OFF). Gdy obniży się poniżej 
dolnego poziomu [AJ-19], zostanie aktywowana (ON) 

 
Regulator PID3 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AJ-21 Regulator 
PID3  

00(Wyłączona)/01(Załączona)/ 
02(Załączona: możliwość pracy z 
odwróconym wyjściem) 

00 

Potwierdzanie działania regulatora PID3. 
Jeśli [AJ-21]=01, gdy sygnał wyjściowy z regulatora PID osiągnie 

wartość ujemną, wartość wyjściowa regulatora zostanie 
ograniczona do 0. 

Jeśli [AJ-21]=02, gdy wyjściowy wyjściowa  z regulatora PID 
osiągnie wartość ujemną, nastąpi aktywowanie regulatora PID z 
odwróconą charakterystyką regulacji (praca w dwóch kierunkach 
obrotów). 

Gdy wartość wyjściowa regulatora PID jest ujemna, silnik będzie się 
obracać w przeciwnym kierunku. 

Jeśli zacisk wejściowy z przypisaną funkcją[PID3] jest w stanie ON, 
sterowanie regulatorem PID będzie wyłączone.  

 
 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

AJ-22 Odwrócony uchyb regulacji 
PID3 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

 

Znak przyrostu sygnału sprzężenia zwrotnego do regulatora PID3 

można odwrócić. 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

AJ-23 Wybór jednostki regulatora 
PID3 

Można zapoznać się z 
informacjami, które 
zawiera <tabela 
jednostek> na końcu 
dokumentu 

03 

AJ-24 Skalowanie regulatora PID3 -100.00~100.0 0.00 

Sprzężenie zwrotne PID (%) 

Czas(s) 
0% 

[AJ-18] 

Zacisk 
048[FBV2] 

Rozkaz pracy 

[AJ-19] 

ON 

ON ON 

Uchyb 
regulacji(%) 

Czas(s) 

0% 
[AJ-17] 

Zacisk 
wyjściowy  
047[OD2] 

 

ON ON 

[AJ-17] 

 

 
 

 

Sygnał wyjściowy 
PID (%) 

Czas(s) 

Wartość 
zadana 

 [AJ-16] 

Zakres wartości sygnału wyjściowego 

regulatora PID 

[AJ-16 
 

Praca regulatora 
PID 

Wartość 
zadana 

Wartość sygnału  
sprzężenia zwrotnego 

  

+ 

    

  

  

  
  

00 

01 

+ 

- 

Odwrócony 
uchyb regulacji 

PID3 
[AJ-22] 

- 



 

4-28 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

(0%) 

AJ-25 Skalowanie regulatora PID3 
(100%) 

-100.00~100.0 100.0
0 

AJ-26 Skalowanie wartości 
dziesiętnych regulatora PID3  

0~4 2 

Jednostka i dane związane z wartością wyjściową sterowania 
regulatorem PID3 mogą być zmieniane. 

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk
owa 

AJ-27 Źródło wartości zadanej  
dla regulatora PID3 

00~03, 07~12, 15 *1) 07 

AJ-30 Wartość zadana 
regulatora PID3  

-100.00～100.00(%) 0.00 

Po wybraniu źródła wartości zadanej regulatora PID3, na panel 
falownika, aktywowany zostanie funkcja [AJ-30]. 

 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

Wartość 
początkow

a 

AJ-32 Źródło sygnału  
sprzężenia zwrotnego dla regulatora 
PID3 

00~03, 08~12 *1) 02 

Wybór wartości odniesienia dla danych sprzężenia zwrotnego do 
regulatora PID3. 

 
*1) 00(Nie używana)/01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/ 
03(Zacisk Ai3)/07(panel falownika)/08(RS485)/09(Opcja 1)/10(Opcja 2)/ 11(Opcja 
3)12(Ciąg impulsów: na falownik)/15(Wyjście PID1) 

 

[AJ-33]~[AJ-39] 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

AJ-33 Współczynnik wzmocnienia 
regulatora PID3 

0.0~100.0 1.0 

AJ-34 Czas zdwojenia regulatora PID3 0.0~3600.0(s) 1.0 

AJ-35 Czas wyprzedzania regulatora 
PID3 

0.0~100.0(s) 0.0 

Nastawa współczynników dla regulatora PID3.  
Gdy zacisk [PIDC] jest w stanie aktywnym (ON), wartość czasu 

zdwojenia zostanie skasowana. Wykonanie czynności podczas 
pracy może doprowadzić do niestabilności/niepewności operacji.  

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AJ-36 Zakres wartości sygnału 
wyjściowego regulatora PID3 

0.00~100.00(%) 0.00 

 
Ograniczanie zakresu sygnału wyjściowego regulatora PID. Jeśli 

[AJ-36]=0.00, ograniczenie będzie nieaktywne. 
 

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AJ-37 Sygnalizacja przekroczenia 
uchybu  regulacji PID3 

0.00～100.00(%) 3.00 

 
Gdy przyrost uchybu regulacji regulatora PID przekroczy górną 

granicę ±[AJ-37], aktywowana zostanie funkcja zacisku 
wyjściowego 089[OD3]. 

 

Kod/Nazwa 
Zakres (jednostka) Wartość 

początk
owa 

AJ-38 Maksymalna wartość sygnału 
sprzężenia zwrotnego do regulatora PID3 

0.00～100.00(%) 100.00 

AJ-39 Minimalna wartość sygnału 
sprzężenia zwrotnego do regulatora PID3 

0.00～100.00(%) 0.00 

 
Gdy wartość sygnału sprzężenia zwrotnego regulatora PID 

przekroczy górny poziom [AJ-38], funkcja zacisku wyjściowego 
090[FBV3] zostanie dezaktywowana (OFF). Gdy obniży się poniżej 
dolnego poziomu [AJ-39], zostanie aktywowana (ON) 

 
Regulator PID3 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

AJ-41 Regulator 
PID4  

00(Wyłączona)/01(Załączona)/ 
02(Załączona: możliwość pracy z 
odwróconym wyjściem) 

00 

Potwierdzanie działania regulatora PID4. 
Jeśli [AJ-41]=01, gdy sygnał wyjściowy z regulatora PID osiągnie 

wartość ujemną, wartość wyjściowa regulatora zostanie 
ograniczona do 0. 

Jeśli [AJ-41]=02, gdy wyjściowy wyjściowa  z regulatora PID 
osiągnie wartość ujemną, nastąpi aktywowanie regulatora PID z 
odwróconą charakterystyką regulacji (praca w dwóch kierunkach 
obrotów). 

Gdy wartość wyjściowa regulatora PID jest ujemna, silnik będzie się 
obracać w przeciwnym kierunku. 

Jeśli zacisk wejściowy z przypisaną funkcją[PID3] jest w stanie ON, 
sterowanie regulatorem PID będzie wyłączone. 

 
 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

AJ-42 Odwrócony uchyb regulacji 
PID4 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

Sprzężenie zwrotne PID (%) 

Czas(s) 
0% 

[AJ-38] 

Zacisk 
090[FBV3] 

Rozkaz pracy 

[AJ-39] 

ON 

ON ON 

Uchyb 
regulacji(%) 

Czas(s) 

0% 
[AJ-17] 

Zacisk 
wyjściowy  
089[OD3] 

 

ON ON 

[AJ-17] 

 

 
 

 

Sygnał wyjściowy 
PID (%) 

Czas(s) 

Wartość 
zadana 

 [AJ-36] 

Zakres wartości sygnału wyjściowego 

regulatora PID 

[AJ-36 
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Podręcznik użytkownika  

 

Znak przyrostu sygnału sprzężenia zwrotnego do regulatora PID4 

można odwrócić. 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

AJ-43 Wybór jednostki regulatora 
PID4 

Można zapoznać się z 
informacjami, które 
zawiera <tabela 
jednostek> na końcu 
dokumentu 

03 

 
AJ-44 Skalowanie regulatora PID4 
(0%) 

-100.00~100.0 0.00 

AJ-45 Skalowanie regulatora PID4 
(100%) 

-100.00~100.0 100.0
0 

AJ-46 Skalowanie wartości 
dziesiętnych regulatora PID4  

0~4 2 

Jednostka i dane związane z wartością wyjściową sterowania 
regulatorem PID3 mogą być zmieniane. 

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk
owa 

AJ-47 Źródło wartości zadanej  
dla regulatora PID4 

00~03, 07~12, 15 *1) 07 

AJ-50 Wartość zadana 
regulatora PID4  

-100.00～100.00(%) 0.00 

Po wybraniu źródła wartości zadanej regulatora PID3, na panel 
falownika, aktywowany zostanie funkcja [AJ-30]. 

 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

Wartość 
początkow

a 

AJ-52 Źródło sygnału  
sprzężenia zwrotnego dla regulatora 
PID4 

00~03, 08~12 *1) 02 

Wybór wartości odniesienia dla danych sprzężenia zwrotnego do 
regulatora PID4. 

 
*1) 00(Nie używana)/01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/ 
03(Zacisk Ai3)/07(panel falownika)/08(RS485)/09(Opcja 1)/10(Opcja 2)/ 11(Opcja 
3)12(Ciąg impulsów: na falownik)/15(Wyjście PID1) 

 

[AJ-53]~[AJ-59] 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

AJ-53 Współczynnik wzmocnienia 
regulatora PID4 

0.0~100.0 1.0 

AJ-54 Czas zdwojenia regulatora PID4 0.0~3600.0(s) 1.0 

AJ-55 Czas wyprzedzania regulatora 
PID4 

0.0~100.0(s) 0.0 

Nastawa współczynników dla regulatora PID4.  
Gdy zacisk [PIDC] jest w stanie aktywnym (ON), wartość czasu 

zdwojenia zostanie skasowana. Wykonanie czynności podczas 
pracy może doprowadzić do niestabilności/niepewności operacji.  

 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AJ-56 Zakres wartości sygnału 
wyjściowego regulatora PID4 

0.00~100.00(%) 0.00 

 
Ograniczanie zakresu sygnału wyjściowego regulatora PID. Jeśli 

[AJ-56]=0.00, ograniczenie będzie nieaktywne. 
 

 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

AJ-57 Sygnalizacja przekroczenia 
uchybu  regulacji PID4 

0.00～100.00(%) 3.00 

 
Gdy przyrost uchybu regulacji regulatora PID przekroczy górną 

granicę ±[AJ-57], aktywowana zostanie funkcja zacisku 
wyjściowego 091[OD4]. 

 

Kod/Nazwa 
Zakres (jednostka) Wartość 

początk
owa 

AJ-58 Maksymalna wartość sygnału 
sprzężenia zwrotnego do regulatora PID4 

0.00～100.00(%) 100.00 

AJ-59 Minimalna wartość sygnału 
sprzężenia zwrotnego do regulatora PID4 

0.00～100.00(%) 0.00 

 
Gdy wartość sygnału sprzężenia zwrotnego regulatora PID 

przekroczy górny poziom [AJ-58], funkcja zacisku wyjściowego 
092[FBV4] zostanie dezaktywowana (OFF). Gdy obniży się poniżej 
dolnego poziomu [AJ-59], zostanie aktywowana (ON) 

Sprzężenie zwrotne PID (%) 

Czas(s) 
0% 

[AJ-58] 

Zacisk 
092[FBV4] 

Rozkaz pracy 

[AJ-59] 

ON 

ON ON 

Uchyb 
regulacji(%) 

Czas(s) 

0% 
[AJ-57] 

Zacisk 
wyjściowy  
091[OD4] 

 

ON ON 

[AJ-57] 

 

 
 

 

Sygnał wyjściowy 
PID (%) 

Czas(s) 

Wartość 
zadana 

 [AJ-56] 

Zakres wartości sygnału wyjściowego 

regulatora PID 

[AJ-56 
 

Praca regulatora 
PID 

Wartość 
zadana 

Wartość sygnału  
sprzężenia zwrotnego 

  

+ 

    

  

  

  
  

00 

01 

+ 

- 

Odwrócony 
uchyb regulacji 

PID4 
[AJ-22] 

- 
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Podręcznik użytkownika  

  [bA102]~[bA115] 
■Tryb parametrów (kod b) 

 Ograniczanie częstotliwości 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

bA102 
Górna granica regulacji częstotliwości, 
1-wszy silnik 

0.00~590.00(Hz) 0.00 

bA103 
Dolna granica regulacji częstotliwości, 
1-wszy silnik 

0.00~590.00(Hz) 0.00 

Nastawa górnej i dolnej granicy regulacji częstotliwości. 
 
 Ograniczanie momentu 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

bA110 
Ograniczanie momentu, 1-wszy silnik 

01～03/ 
07, 08 *1) 

27 

bA111 Metoda ograniczania 
momentu, 1-wszy silnik  

00(4 kwarty)/ 
01(Zacisk [TRQ]) 00 

bA112 Ograniczenie momentu 
(1-sza kwarta-bieg w prawo praca 
silnikowa), 1-wszy silnik 

0.0~500.0(%) 120.0(%) 

bA113 Ograniczenie momentu 
(2ga kwarta -bieg w lewo, praca 
odzyskowa), 1-wszy silnik 

0.0~500.0(%) 120.0(%) 

bA114 Ograniczenie momentu 
(3cia kwarta -bieg w lewo, praca 
silnikowa), 1-wszy silnik 

0.0~500.0(%) 120.0(%) 

bA115 Ograniczenie momentu 
(4-ta kwarta bieg w prawo, praca 
odzyskowa), 1-wszy silnik 

0.0~500.0(%) 120.0(%) 

bA116 Ograniczenie momentu 
LADSTOP, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

*1) 01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/03(Zacisk Ai3)/07(Parametr)/ 08(RS485) 
 

W przypadku sterowania wektorowego (sterowanie wektorowe 
czujnikowe – bezczujnikowe – 0 Hz) funkcja ograniczania 
momentu może ograniczyć moment napędowy silnika. 

[bA120]~[bA128] 
 Nastawa funkcji ograniczania prądu wyjściowego  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

bA120 Funkcja ograniczenia 
prądu wyjściowego, 1-wszy silnik 

00(Nieaktywny)/ 
01(Aktywny) 00 

bA121 Poziom ograniczania 
prądu wyjściowego, 1-wszy silnik 

Prąd znamionowy 
obciążenie falownika ND 
× (0.20~2.00) 

*1) 

*1) Prąd znamionowy obciążenia falownika ND ×1.80 
Prąd wyjściowy można ograniczyć, jednak w tym przypadku może 

dojść do spadku momentu napędowego. Należy wyłączać tę 
funkcję w przypadku aplikacji dźwigowych.  

 
 Nastawy funkcji ograniczania przeciążenia 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

bA122 
Ograniczanie przeciążenia 1, 
1-wszy silnik 
 

00(Nieaktywny)/ 
01(Aktywny podczas 
przyspieszania i pracy ze stałą 
prędkością)/ 
02(Tylko podczas pracy ze stałą 
prędkością)/ 
03(Aktywny podczas 
przyspieszania i pracy ze stałą 
prędkością - przyspieszanie 
podczas pracy odzyskowej) 

01 

bA123 
Poziom ograniczania 
przeciążenia 1, 1-wszy silnik 

Prąd znamionowy falownika 
×(0.20～2.00) 

*2) 

bA124 Czas obniżenia 
częstotliwości dla ograniczania 
przeciążenia 1, 1-wszy silnik 

0.10～3600.00(s) 1.00 

bA126 
Ograniczanie przeciążenia 2, 
1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Aktywna podczas 
przyspieszania i pracy ze stałą 
częstotliwością)/ 
02(Tylko podczas pracy ze stałą 
częstotliwością)/ 
03(Aktywna podczas 
przyspieszania i pracy ze stałą 
częstotliwością - zwiększanie 
częstotliwości podczas pracy 
odzyskowej) 

00 

bA127 
Poziom ograniczania 
przeciążenia 2, 1-wszy silnik 

Prąd znamionowy falownika 
×(0.20～2.00) 

*2) 

bA128 Czas obniżenia 
częstotliwości dla ograniczania 
przeciążenia 2, 1-wszy silnik 

0.10～3600.00(s) 1.00 

*2) Prąd znamionowy falownika × 1.50 
Po zwiększeniu prądu powyżej poziomu ograniczenia funkcja 

ograniczania przeciążenia automatycznie zmniejszy prąd poprzez 
zmniejszenie częstotliwości na wyjściu falownika (zmniejszenie 
prędkości obrotowej silnika).  

 

Częstotliwość 
wyjściowa falownika 

Poziom ograniczania 
przeciążenia 

[bA123]/[bA127] 

Prąd wyjściowy 

Wartość 
częstotliwości 
zadanej 

Zwalnianie zgodnie z czasem 
zwalniania przy ograniczaniu 
przeciążenia 

[bA124]/[bA128] 

Częstotliwość 
maksymalna  
[Hb105] 
[Hd105] 
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Funkcja wejściowych zacisków programowalnych [OLR] może być 
zastosowana do przełączania funkcji ograniczanie przeciążenia 1 
(OFF) na ograniczanie przeciążenia 2 (ON). 

 

[bA-30]~[bA-38][bA140]~[bA145] 
 Zwalnianie / zatrzymywanie przy zaniku zasilania 
(ciągłe) 

Kod/Nazwa 
Zakres (jednostka) Wartość 

początkow
a 

bA-30 Kontrolowane 
zwalnianie przy zaniku zasilania 

00(Wyłączona )/ 
01(Zatrzymanie z czasem 
zwalniania)/ 
02(Zatrzymanie z czasem 
zwalniania i kontrolą DC 
bez powrotu do rozruchu / 
03(Zatrzymanie z czasem 
zwalniania i kontrolą DC z 
powrotem do rozruchu po 
pojawieniu się napięcia 
zasilania) 

00 

bA-31 Napięcie minimalne 
DC aktywujące kontrolowane 
zwalnianie przy zaniku zasilania 

(klasa 200 V) 
0.0～400.0(Vdc) 

(klasa 400 V) 
0.0～800.0(Vdc) 

(klasa 200 V) 
220.0 

(klasa 400 V) 
440.0 

bA-32 Napięcie 
maksymalne DC dla 
kontrolowanego zwalniania 
przy zaniku zasilania 

(klasa 200 V) 
0.0～400.0(Vdc) 

(klasa 400 V) 
0.0～800.0(Vdc) 

(klasa 200 V) 
360.0 

(klasa 400 V) 
720.0 

bA-34 Czas 
kontrolowanego zwalniania 
przy zaniku zasilania 

0.01～3600.00(s) 1.00 

bA-36 Częstotliwość 
kontrolowanego zwalniania 
podczas zaniku zasilania 

0.00～10.00(Hz)) 0.00 

bA-37 Współczynnik P 
regulatora dla kontrolowanego 
zwalniania przy zaniku zasilania 

0.00～2.55 0.20 

bA-38 Współczynnik I 
regulatora dla kontrolowanego 
zwalniania przy zaniku zasilania 

0.000～65.535(s) 0.100 

Gdy napięcie DC obwodu pośredniego jest niższe niż od poziomu 
ustalonego w parametrze [bA-31], falownik zacznie zwalniać, by 
doprowadzić do efektu zwrotu energii z silnika do falownika. 

Gdy parametr[bA-30]=01, i następuje spadek napięcia DC 
spowodowany zanikiem zasilania, kontrolowane zwalnianie 
rozpocznie się od rzeczywistej wartości częstotliwości na wyjściu 
falownika, do wartości [bA-36], zgodnie z czasem zwalniania 
deklarowanym w parametrze [bA-34]. Gdy napięcie DC 
przekroczy wartość z parametru[bA-32], nastąpi czasowe 
zatrzymanie zwalniania. 

Gdy parametr[bA-30]=02/03, i następuje spadek napięcia DC 
spowodowany zanikiem zasilania poniżej poziomu[bA-32], 
częstotliwość na wyjściu obniżać się będzie zgodnie z regulacją PI, 
tak aby utrzymać efekt zwrotu energii z silnika do falownika i 
utrzymać poziom napięcia na szynie DC na poziomie [bA-32]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wstrzymanie zwalniania w stanie nadnapięciowym 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

bA140 
Ograniczenie stanu 
nadnapięciowego, 1-wszy 
silnik  

00(Wyłączona)/ 
01(zwalnianie ze stałym DC) 
02(Aktywne podczas 
przyspieszania)/ 
03(Aktywne podczas 
przyspieszania przy 
prędkości stałej i przy 
zwalnianiu) 

00 

bA141 
Napięcie dla funkcji 
ograniczenia stanu 
nadnapięciowego, 1-wszy 
silnik 

(klasa 200 V) 
330.0～390.0(Vdc) 

(klasa 400 V) 
660.0～780.0(Vdc) 

(klasa 200 V) 
380 

(klasa 400 V) 
760 

bA142 Czas dla funkcji 
ograniczenia stanu 
nadnapięciowego, 1-wszy 
silnik 

0.00～3600.00(s) 1.00 

bA144 Współczynnik P 
regulatora kontroli napięcia 
DC w stanie nadnapięciowym, 
1-wszy silnik 

0.00～2.55 0.50 

bA145 Współczynnik I 
regulatora kontroli napięcia 
DC w stanie 
nadnapięciowym, 1-wszy 
silnik 

0.000～65.535(s) 0.060 

Gdy [bA140]=01, czas zwalniania jest wydłużany do momentu 
zatrzymania w taki sposób, aby napięcie szyny DC nie 
przekroczyło poziomu [bA141]. 

Gdy [bA140]=02/03, następuje chwilowe przyspieszanie, tak aby 
napięcie szyny DC nie przekroczyło poziomu [bA141]. 
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[bA146]~[bA149] [bA-60]~[bA-63] 

 Tłumienie stanu nadnapięciowym – nadmierne 

wzbudzenie 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

bA146 
Funkcja 
przemagnesowania  
(V/f), 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/01(Zawsze 
załączona)/ 
02(Tylko przy zwalnianiu)/ 
03(Od ustawionego poziomu)/ 
04(Tylko przy zwalnianiu i 

ustawionym poziomie) 

02 

bA147 
Stała czasowa filtra 
przemagnesowania 
(V/f), 1-wszy silnik 

0.00～1.00(s) 0.30 

bA148 
Współczynnik 
napięciowy 
przemagnesowania 
(V/f), 1-wszy silnik 

50～400(%) 100 

bA149 
Poziom 
przemagnesowania 
(V/f), 1-wszy silnik 

(klasa 200 V) 
330.0～390.0(Vdc) 
(klasa 400 V) 
660.0～780.0(Vdc) 

(klasa 200 V) 
380 

(klasa 400 V) 
760 

Działanie funkcji przemagnesowania silnika dezaktywuje działanie 
funkcji kontroli napięcia AVR. 

Gdy [AA121]=00~02, 04~06, (V/f) jest aktywne. 
Gdy [bA146]=03/04, funkcja będzie działać, jeśli napięcie DC 

przekroczy poziom [bA-149]. 
 

 Funkcja hamowania prądnicowego (BRD) 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

bA-60 
Stopień hamowania 
prądnicowego BRD  

0.0～100.0(%) 10.0 

bA-61 
Hamowanie prądnicowe BRD 

00(Wyłączona)/ 
01(Aktywna podczas biegu) 
02(Aktywna podczas 
biegu i zatrzymania) 

00 

bA-62 Poziom napięcia DC dla 
funkcji BRD 

(klasa 200 V) 
330.0～390.0(V) 
(klasa 400 V) 
660.0～780.0(V) 

(klasa 200 V) 
360.0 

(klasa 400 V) 
720.0 

bA-63 Wartość rezystora 
hamowania dla funkcji BRD 

Minimalna wartość dla 
rezystora falownika 600 (Ω) 

Rezystancja 
minimalna  

Ta funkcja obsługuje rezystor hamowania w modelach z 
wbudowanym obwodem hamowania prądnicowego BRD. Aby 
użyć funkcji BRD, należy ustawić parametry [bA-60] i [bA-61]. 

 

[bA-70]~[bA249] 
 Praca wentylatora chłodzącego 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

bA-70 Wentylator 
falownika 

00(Zawsze załączony)/ 
01(Załączony podczas biegu 
falownika)/ 
02(Załączony w zależności od 
temperatury) 

00 

bA-71 Kasowanie czasu 
pracy wentylatora 

00(Wyłączona)/01(Wyczyść dane) 00 

Wentylatorem chłodzącym falownika można sterować.  
Po wymianie wentylatora chłodzącego wpisanie w parametr 

[bA-71]=01 umożliwi skasowanie sumarycznego czasu pracy 
wentylatora. 

 
 
 
 
 

 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wyjściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

bA202 Górna granica regulacji częstotliwości, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA102 

bA203 Dolna granica regulacji częstotliwości, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA103 

bA210 Ograniczanie momentu, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA110 

bA211 Metoda ograniczania momentu, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA111 

bA212 Ograniczenie momentu (1-sza kwarta-bieg w 
prawo praca silnikowa), 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA112 

bA213 Ograniczenie momentu (2-ga kwarta bieg w lewo, 
praca odzyskowa), 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA113 

bA214 Ograniczenie momentu (3-cia kwarta-bieg w lewo, 
praca silnikowa), 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA114 

bA215 Ograniczenie momentu (4ta kwarta-bieg w prawo, 
praca odzyskowa), 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA115 

bA220 Funkcja ograniczenia prądu wyjściowego, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
bA120 

bA221 Poziom ograniczania prądu wyjściowego, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA121 

bA222 Wybór ograniczania przeciążenia 1, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA122 

bA223 Poziom ograniczania przeciążenia 1, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA123 

bA224 Czas obniżenia częstotliwości dla ograniczania 
przeciążenia 1, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA124 

bA226 Czas obniżenia częstotliwości dla ograniczania 
przeciążenia 2, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA126 

bA227 Poziom ograniczania przeciążenia 2, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA127 

bA228 Czas obniżenia częstotliwości dla ograniczania 
przeciążenia 2, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA128 

bA240 Ograniczenie stanu nadnapięciowego, 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA140 

bA241 Napięcie dla funkcji ograniczenia stanu 
nadnapięciowego, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA141 

bA242 Czas dla funkcji ograniczenia stanu 
nadnapięciowego, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA142 

bA244 Współczynnik P regulatora kontroli napięcia DC w 
stanie nadnapięciowym, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA144 

bA245 Współczynnik I regulatora kontroli napięcia DC w 
stanie nadnapięciowym, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA145 

bA246 Funkcja przemagnesowania  (V/f), 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA146 

bA247 Stała czasowa filtra przemagnesowania (V/f), 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
bA147 

bA248 Współczynnik napięciowy przemagnesowania 
(V/f), 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
bA148 

bA249 Poziom przemagnesowania (V/f), 2-gi silnik Tak samo, jak 
bA149 
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[bb101]~[bb-42] 

 Redukcja zakłóceń elektromagnetycznych 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 

początkow
a 

bb101 Częstotliwości 
kluczowania tranzystorów 
IGBT, 1-wszy silnik 

0.5～16.0(kHz)  2.0 

bb102 Modulacja 
częstotliwości kluczowania 
tranzystorów IGBT, 1-wszy 
silnik 

00 (Wyłączona)/ 01 
(Załączony wzorzec 1)/ 02 
(Załączony wzorzec 2)/ 03 
(Załączony wzorzec 2) 

00 

bb103 
Autoredukcja częstotliwości 
kluczowania tranzystorów 
IGBT, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona-prąd)/ 
02(Załączona-temperatura) 

00 

Aby zmniejszyć zakłócenia w parametrze [bb101] należy nastawić 
możliwie małą wartość. Aby zmniejszyć hałas 
elektromagnetyczny, w parametrze [bb101] należy ustawić 
większą wartość. 

Nastawa parametru [Ub-03] – Rodzaj obciążenia falownika, ma 
wpływ na wewnętrzne ograniczenie częstotliwości kluczowania 
tranzystorów IGBT. 

W niektórych przypadkach, aby zabezpieczyć falownik przed 
uszkodzeniem, parametr [bb103] - Autoredukcja częstotliwości 
kluczowania tranzystorów IGBT, sam ograniczy częstotliwość 
kluczowania tranzystorów IGBT. 

 

 Kasowanie blokady falownika po wystąpieniu błędu 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 

początkow
a 

bb-10 Auto kasowanie 
sygnału alarmowego AL 

00(Wyłączona)/ 
01(Aktywna gdy sygnał biegu 
RUN jest wyłączony) 
02(Aktywna po upływie 
zadanego czasu)/ 
04(Aktywna przy awaryjnym 
wymuszaniu pracy) 

00 

bb-11 Sygnał alarmowy 
dla automatycznego 
kasowania blokady 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

bb-12 Oczekiwanie na 
autokasowanie sygnału 
alarmowego AL 

0.0～600.0(s) 2.0 

bb-13 Ilość autokasowań 
sygnału alarmowego AL 

0～10 (liczba) 3 

Powyższe parametry służą do ustawienia automatycznego 
kasowania blokady po wystąpieniu błędu. Gdy aktywny jest 
sygnał  rozkazu biegu, to po skasowaniu blokady, falownik 
zachowa się zgodnie z nastawą [bb-41]. 

 
 Nastawa ponownego rozruchu/blokady w przypadku 

wystąpienia błędu 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkow

a 

bb-20 Ilość ponownych rozruchów po 
zaniku zasilania IP 

0~16/255 0 

bb-21 Ilość ponownych rozruchów po 
wystąpieniu błędu podnapięciowego UV 

0~16/255 0 

bb-22 Ilość ponownych rozruchów po 
wystąpieniu błędu nadprądowego OC 

0~5 0 

bb-23 Ilość ponownych rozruchów po 
wystąpieniu błędu nadnapięciowego OV 

0~5 0 

Powyższe funkcje wprowadzają nastawę liczby ponownych 
rozruchów po wystąpieniu błędu do momentu blokady falownika. 
Jeśli w parametrach nastawiono wartość 0, natychmiast po 

wystąpieniu błędu nastąpi blokada falownika. 

W razie potrzeby wykorzystania funkcji automatycznego kasowania 
błędów w powyższe parametry należy wpisać dowolną wartość 
inną niż 0.   

 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

bb-24 Rozruch po błędzie zaniku zasilania 
IP/ stanu podnapięciowego UV 

*3) 00 

bb-25 Dopuszczalny czas stanu 
podnapięciowego UV 

0.3～25.0(s) 1.0 

bb-26 Czas do rozruchu w przypadku 
stanu podnapięciowego UV 

0.3～100.0(s) 1.0 

bb-27 Błąd po wystąpieniu stanu 
podnapięciowego UV 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona)/ 
02(Wyłączona przy  
zatrzymaniu/ 
zwalnianiu) 

00 

bb-28 Rozruch po błędzie nadprądowym 
OC 

*3) 00 

bb-29 Czas do rozruchu po błędzie 
nadprądowym OC 

0.3～100.0(s) 1.0 

bb-30 Rozruch po błędzie 
nadnapięciowym OV 

*3) 00 

bb-31 Czas do rozruchu po błędzie 
nadnapięciowym OV 

0.3~100.0(s) 1.0 

*3) 00(Rozruch silnika od 0 Hz)/01(Lotny rozruch silnika)/02(Aktywny lotnym rozruch 
silnika)/03(Wykryta prędkość)/04(Zwalnianie i zatrzymanie z lotnym rozruchem i 
następującą po nim blokadą AL) 

Odnośnie ponownego rozruchu po blokadzie, zostanie on 
przeprowadzony po upływie ustawionego czasu po wystąpieniu 
wybranego rodzaju błędu. 

 

 Tryb rozruchu po sygnałach FRS/RS 

Kod/Nazwa 
Zakres 

(jednostk
a) 

Wartość 
początko

wa 

bb-40 Rozruch po sygnale wolnego wybiegu (FRS) 
*4) 

00 

bb-41 Rozruch po sygnale kasowania błędu (RS) 00 

*4) 00(Rozruch silnika od 0 Hz)/01(Lotny rozruch silnika)/02(Aktywny lotnym rozruch 
silnika)/03(Wykryta prędkość 

Korzystając z programowalnych zacisków wejściowych z 
przypisanymi funkcjami[FRS] i [RS], można wybrać tryb 
ponownego rozruchu po wycofaniu tych sygnałów 

Parametr [bb-40] umożliwia wybór sposobu ponownego rozruchu 
silnika po zatrzymywaniu go  wolnym wybiegiem. 

Parametr [bb-41] umożliwia wybór sposobu ponownego rozruchu 
silnika po wystąpieniu blokady i jej kasowaniu. 

 

Minimalny poziom dla lotnego rozruchu 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

bb-42 Minimalna 
częstotliwość lotnego rozruchu 

0.00~590.00(Hz) 0.00 

Funkcja lotnego rozruchu dostosowuje sygnał zasilania z falownika 
do częstotliwość wybieganego silnika, tak aby przeprowadzić 
łagodny ponowny rozruch silnika. 

Jeśli przy kasowaniu blokady, częstotliwość wybieganego silnika jest 
mniejsza niż nastawa w parametrze [bb-42], wykonany zostanie 
ponowny rozruch od wartości 0 Hz.  
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 [bb-43]~[bb-62] 

 Aktywny lotny start  
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

bb-43 
Próg prądowy dla aktywnego 
lotnego startu 

Prąd znamionowy 
falownika 

×(0.20~2.00) 

Prąd 
znamionowy 
falownika × 

1.00 

bb-44 Czas skanowania 
częstotliwości , podczas 
aktywnego lotnego startu 

0.10~30.00(s) 0.5 

bb-45 
Czas skanowania napięcia , 
podczas aktywnego lotnego startu 

0.10~30.00(s) 0.5 

bb-46 
Poziom ograniczania prądu 
wyjściowego podczas aktywnego 
lotnego startu 

Prąd znamionowy 
falownika 

×(0.20~2.00) 

Prąd 
znamionowy 
falownika × 

1.00 

bb-47  
Częstotliwość aktywnego lotnego 
startu 

00(Częstotliwość 
nastawiona w 
momencie zaniku 
zasilania falownika)/ 
01(Częstotliwość 
maksymalna)/ 
02(Częstotliwość 
ustawiona) 

00 

Odstępy czasowe pomiędzy resetami są ustawiane w parametrze 
[bb-46].  
Rozpoczęcie skanowania odbywa się od częstotliwości nastawionej 
w [bb-47]. 

 
 Poziom przeciążenia silnika 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

bb160 Poziom wykrywania 
stanu nadprądowego OC, 
1-wszy silnik 

Prąd znamionowy  
falownika × (0.20～2.20) 

Prąd 
znamionowy 
falownika × 
2.20 

W tym parametrze wprowadza się nastawę poziomu zabezpieczenia 
silnika na wypadek zbyt dużego przeciążenia.  
W przypadku silnika z magnesami stałymi nastawa parametru jest 

ustawiana poniżej poziomu demagnetyzacji silnika. 
 
 Sygnalizacja błędu nadnapięciowego 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

bb-61 Stan nadnapięciowy 
(OV) zasilania 

00(Ostrzeżenie)/ 
01(Błąd) 00 

bb-62 Poziom napięcia 
zasilania dla błędu 
nadnapięciowego (OV) 

(klasa 200 V) 
300.0~400.0(V) 
(klasa 400 V) 
600~0～800.0(V) 

(klasa 200 V) 
390.0 

(klasa 400 V) 
780.0 

Gdy na wejściu występuje stan nadnapięciowy oraz gdy napięcie DC 
jest wyższe niż wartość w parametrze [bb-62], zostanie wysłany 
sygnał zgodnie z nastawą w [bb-61]. 

 

 [bb-65]~[bb260] 
 Detekcja zaniku fazy 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

bb-65 Wykrywanie zaniku fazy 
wejściowej 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

bb-66 Wykrywanie zaniku fazy 
wyjściowej 

00(Wyłączona)/01(Załączon
a) 00 

bb-67 Czułość wykrywania zaniku 
fazy wyjściowej 

1～100(%) 10 

Funkcje te wykrywają odłączenia linii wejściowej RST i linii 
wyjściowej UVW zasilania. 

 
 Detekcja błędu termistora  

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

bb-70 Rezystancja termistora 0～10000(Ω) 3000 

CA-60 Aktywowanie termistora 
00(Wyłączona/ 
01(PTC)/02(NTC) 00 

Zacisk [TH] należy powiązać z rodzajem termistora określonym w 
[CA-60]. 

Jeśli [CA-60]=01 lub 02, poziom błędu należy nastawić w [bb-70]. 
 
 Kontrola przekroczenia prędkości 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

bb-80 Poziom wykrywania 
przekroczenia prędkości 

0.0~150.0(%) 135.0 

bb-81 Czas wykrywania 
przekroczenia prędkości 

0.0～5.0(s) 0.5 

W przypadku sterowania wektorowego, gdy prędkość osiąga 
wartość równą, „prędkość maksymalna” × [bb-75] i przekracza 
górną granicę [bb-76], wystąpi błąd. 

 
 Nieprawidłowy przyrost w regulacji prędkości 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

bb-82 Odchylenie  prędkości 
00(Wyłączona)/01(
Załączona) 00 

bb-83 Poziom wykrywania 
odchylenia prędkości 

0.0~100.0(%) 15.0 

bb-84 Czas wykrywania odchylenia 
prędkości 

0.05.0(s) 0.5 

W przypadku sterowania wektorowego, gdy prędkość osiąga 
wartość równą, „prędkość maksymalna” × [bb-83] i przekracza 
górną granicę [bb-84], wystąpi błąd.  

 
 Nieprawidłowy przyrost w regulacji pozycji 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

bb-85 Odchylenie pozycji  
00(Wyłączona)/01(
Załączona) 00 

bb-86 Poziom wykrywania 
odchylenia pozycji 

0~65535 
(×100 impulsów) 4096 

bb-87 Czas wykrywania odchylenia 
pozycji 

0.0~5.0(s) 0.5 

Podczas pozycjonowania, gdy odchylenie pozycji  przekracza 
wartość [bb-86] i czas [bb-87], wystąpi błąd.  

 

Czas oczekiwania na 
ponowny start 

Swobody wybieg 

Odłączenie  
głównego 
zasilania 

Częstotliwość 
wyjściowa 
falownika 
Prędkość 

silnika 
Nastawa dolnej 

granicy 
[bb-59] Lotny start 

Prąd 
wyjściowy 

Aktywny lotny 
start, poziom 
prądu 
[bb-43] 

Częstotliwość wybrana w [bb-47] 
Zwalnianie odpowiadające [bb-44] 

Czas oczekiwania na 
ponowny start 

Swobodny wybieg (FRS) 

Odłączenie  
głównego 
zasilania  

Wyjście 
falownika 

Prędkość silnika 
Dolna granica  

[bb-42] 

Lotny rozruch 
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 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

bb201 Częstotliwości kluczowania 
tranzystorów, 2-gi silnik Tak samo, jak bb101 

bb203 Autoredukcja częstotliwości 
kluczowania tranzystorów IGBT, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak bb103 

bb260 Poziom wykrywania stanu 
nadprądowego OC, 2-gi silnik Tak samo, jak bb160 

 [bC110]~[bC125] 
 Elektroniczne zabezpieczenie termiczne  

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

bC110 Poziom zabezpieczenia 
termicznego silnika, 1-wszy silnik  

Prąd znamionowy 
silnika ×  
(0.20~3.00) 

Prąd 
znamionowy 

silnika 
× 1.00 

bC111 
Charakterystyka zabezpieczenia 
termicznego, 1-wszy silnik 

00(Zredukowana 
(VT))/ 
01(Stałomomento
wa (CT))/ 
02(Wolna 
nastawa) 

00(JAPONIA)/ 
01(EUROPA)(U

SA) 
(AZJA)(CHINY)  

bC112 
Funkcja obniżenia  zabezpieczenia 
termicznego, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/01(
Załączona) 01 

bC113 Czas obniżenia 
zabezpieczenia termicznego, 1-wszy 
silnik 

1～1000(s) 600 

bC14 
Pamięć termiczna po wyłączeniu 
zasilania, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/01(
Załączona) 01 

bC120 
Wolna nastawa, zabezpieczenia 
termicznego -częstotliwość 1, 1-wszy 
silnik 

0.00 
~bC122(Hz) 0.00 

bC121 
Wolna nastawa, zabezpieczenia 
termicznego -prąd 1, 1-wszy silnik 

Prąd znamionowy 
falownika × 
(0.00~1.00) 

0.00 

bC122 
Wolna nastawa, zabezpieczenia 
termicznego -częstotliwość 2, 1-wszy 
silnik 

bC120 
~bC124(Hz) 0.00 

bC123 
Wolna nastawa, zabezpieczenia 
termicznego -prąd 2, 1-wszy silnik 

Prąd znamionowy 
falownika × 
×(0.00~1.00) 

0.00 

bC124 
Wolna nastawa, zabezpieczenia 
termicznego -częstotliwość 3, 1-wszy 
silnik 

bC122 
~590.00(Hz) 0.00 

bC125 
Wolna nastawa, zabezpieczenia 
termicznego -prąd 3, 1-wszy silnik 

Prąd znamionowy 
falownika × 
×(0.00~1.00) 

0.00 

W przypadku parametru[bC112] możliwe jest odjęcie całki 
termicznej silnika. Wymagana jest odpowiednia nastawa zależnie 
od charakterystyki rozpraszania ciepła dla silnika. 

 
(Przykład) Gdy [bC111]=00, prąd znamionowy falownika: 64A, [bC110]=64(A), 
Częstotliwość bazowa [Hb104]=60 Hz, Częstotliwość wyjściowa=20 Hz 

 
Skala redukcji wynosi ×0.8 w przypadku częstotliwości wyjściowej o 

wartości 20 Hz; blokada falownika nastąpi, gdy prąd120% 
Izn(=150%×0.8), będzie przepływać przez co najmniej 60 s.  

 [bC210]~[bC225] 
(Przykład) Gdy [bC111]=01, prąd znamionowy falownika:64A，[bC110]=64(A), 

częstotliwość bazowa [Hb103]=60Hz, częstotliwość wyjściowa=2.5Hz 

 
Gdy częstotliwość wyjściowa =2,5 Hz, skala redukcji wynosi ×0.9; 

blokada falownika nastąpi, gdy prąd 135% Izn(=150%×0.9) będzie 
przepływać przez co najmniej 60 s.  

 
(Przykład) Gdy [bC111]=02 , częstotliwość wyjściowa [bC122] 

 
 
 
 
 

Czas do  
blokady (s) 

 

 

60 
3.0 

(x) (y) (z) 0 
Prąd wyjściowy (A) 

(x):[bC123]×109% 
(y):[bC123]×150% 
(z):[bC123]×200% 

Skala 
redukcji 

Częstotliwość wyjściowa 
falownika (Hz) 

X1.0 

0 60 

X0.9 
X0.8 

5 2.5 

 

 

    62.8 
(98,1%) 

86.4 
(135%) 

 115.2 
(180%) 

Prąd silnika (A) 
(Proporcja względem prądu 
znamionowego falownika) 
 

60 
3.0 

0 

Czas do  
blokady(s) 

Skala 
redukcji 

Częstotliwość 
wyjściowa 
falownika (Hz) 

X1.0 

5 16 50 

X0.8 

X0.6 

0 
6 20 60 0 

Częstotliwość bazowa 

55.8 
(87.2%) 

76.8 
(120%) 

102.4 
(160%) 

 
 

 

 

60 

3.0 

Czas do 
blokady (s) 

Wyjście 
prądowe (A) 

Częstotliwość maksymalna (Hz) 
[Hb105][Hd105] 

[bC125] 

 
 

 

[bC123] 
 
[bC125] 
 

[bC120] 
[bC122] 

[bC124] 0 
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 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 
(jednos

tka) 

Wartość 
początk

owa 
bC210 Poziom zabezpieczenia termicznego silnika, 
2-gi silnik  Tak samo, jak bC110 

bC211 
Charakterystyka zabezpieczenia termicznego, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak bC111 

bC212 
Funkcja obniżenia  zabezpieczenia termicznego, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak bC112 

bC213 Czas obniżenia zabezpieczenia termicznego, 
2-gi silnik Tak samo, jak bC113 

bC220 
Wolna nastawa, zabezpieczenia termicznego 
-częstotliwość 1, 2-gi silnik 

Tak samo, jak bC120 

bC221 
Wolna nastawa, zabezpieczenia termicznego -prąd 1, 
2-gi silnik 

Tak samo, jak bC121 

bC222 
Wolna nastawa, zabezpieczenia termicznego 
-częstotliwość 2, 2-gi silnik 

Tak samo, jak bC122 

bC223 
Wolna nastawa, zabezpieczenia termicznego -prąd 2, 
2-gi silnik 

Tak samo, jak bC123 

bC224 
Wolna nastawa, zabezpieczenia termicznego 
-częstotliwość 3, 2-gi silnik 

Tak samo, jak bC124 

bC225 
Wolna nastawa, zabezpieczenia termicznego -prąd 3, 
2-gi silnik 

Tak samo, jak bC125  

[bd-01]~[bd-04][bE-02]~[bE-18] 
 Funkcja bezpieczeństwa  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

Wartoś
ć 

począt
kowa 

bd-01 Wybór wyświetlania dla 
funkcji bezpieczeństwa STO 

00(Wyświetlanie 
ostrzeżenia)/ 
01(Brak wyświetlania 
ostrzeżenia)/ 
02(Błąd) 

00 

bd-02 Czas zmiany stanu wejścia dla  
sygnału bezpieczeństwa STO 

0.00~60.00(s) 1.00 

bd-03 Wyświetlanie stanu zmiany 
wejścia STO 

00(Wyświetlanie 
ostrzeżenia)/ 
01(Brak wyświetlania 
ostrzeżenia)/ 

00 

bd-04 Reakcja na sygnał 
bezpieczeństwa STO 

00(Wyłączona)/ 
01(Utrzymanie 
warunku)/ 
02(Błąd) 

00 

Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
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[CA-01]~[CA-31] 
■Tryb parametrów (kod C) 

 Nastawy zacisków wejściowych 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

CA-01 Funkcja wejścia [1] 

Wartość odniesienia 
 <Lista funkcji zacisków 

wejściowych> 
 

 
103 [PLA] Wejście A 
zliczania impulsów jest 
ograniczone do [CA-10], 
 
104 [PLB] Wejście B 
zliczania impulsów jest 
ograniczone do [CA-11], 

028 

CA-02 Funkcja wejścia [2] 015 

CA-03 Funkcja wejścia [3] 029 

CA-04 Funkcja wejścia [4] 032 

CA-05 Funkcja wejścia [5] 031 

CA-06 Funkcja wejścia [6] 003 

CA-07 Funkcja wejścia [7] 004 

CA-08 Funkcja wejścia [8] 002 

CA-09 Funkcja wejścia [9] 001 

CA-10 Funkcja wejścia [A] 033 

CA-11 Funkcja wejścia [B] 034 

Funkcje zacisków wejściowych 1~9,A,B są przypisane w 
parametrach[CA-01]~[CA-09],[CA-10],[CA-11]. 

 
 Nastawy zacisków wejściowych NO/NZ 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

CA-21 Rodzaj styku dla wejścia [1] 

00(Normalnie 
otwarty: 
NO)/ 

01(Normalnie 
zamknięty: 
NZ) 

00 

CA-22 Rodzaj styku dla wejścia [2] 00 

CA-23 Rodzaj styku dla wejścia [3] 00 

CA-24 Rodzaj styku dla wejścia [4] 00 

CA-25 Rodzaj styku dla wejścia [5] 00 

CA-26 Rodzaj styku dla wejścia [6] 00 

CA-27 Rodzaj styku dla wejścia [7] 00 

CA-28 Rodzaj styku dla wejścia [8] 00 

CA-29 Rodzaj styku dla wejścia [9] 00 

CA-30 Rodzaj styku dla wejścia [A] 00 

CA-31 Rodzaj styku dla wejścia [B] 00 

Funkcje rodzaju styku dla programowanych zacisków wejściowych 
1~9,A,B są przypisane w parametrach [CA-21]~[CA-29], [CA-30], 
[CA-31]. 

Jednak w przypadku przypisywania funkcji wejść 
programowalnych[RS] stan NO/NZ nie będzie mieć zastosowania, 
dla tej funkcji styk może być jedynie NO.  

[CA-41]~[CA-55] 
 Zapobieganie ciągłemu przełączaniu wyjścia 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

CA-41 Opóźnienie sygnału wejściowego [1] 

0~400(ms) 

2 

CA-42 Opóźnienie sygnału wejściowego [2] 2 

CA-43 Opóźnienie sygnału wejściowego [3] 2 

CA-44 Opóźnienie sygnału wejściowego [4] 2 

CA-45 Opóźnienie sygnału wejściowego [5] 2 

CA-46 Opóźnienie sygnału wejściowego [6] 2 

CA-47 Opóźnienie sygnału wejściowego [7] 2 

CA-48 Opóźnienie sygnału wejściowego [8] 2 

CA-49 Opóźnienie sygnału wejściowego [9] 2 

CA-50 Opóźnienie sygnału wejściowego [A] 2 

CA-51 Opóźnienie sygnału wejściowego [B] 2 

Nastawa czasu oczekiwania od zakończeniu zmiany stanu wejścia, 
do momentu gdy wejście jest w stanie wygeneruje określoną 
reakcję. 

 

 Dopuszczalny czas podczas jednoczesnej zmiany 

zacisków 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

CA-55 Opóźnienie sygnału 
wielopoziomowej nastawy prędkości 

0~2000(ms) 0 

Nastawa czasu zwłoki dla pojawienia się sygnału z zacisków 
wielopoziomowej nastawy prędkości i pozycji. 
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[Lista funkcji zacisków wejściowych] 
Kod 

funkcji Symbol Nazwa funkcji Opis 

000 brak Nieużywany - 

001 FW Rozkaz ruchu, Bieg w 
prawo/Zatrzymanie 

Aktywowanie (ON) tylko jednego z 
nich wyda rozkaz biegu w prawo lub 
lewo. ⇒[AA111] 002 RV Rozkaz ruchu/Bieg w 

lewo/Zatrzymanie 

003 CF1 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
kombinacja zestyków 
1 

Zmiana stanów tych zacisków 
umożliwia nastawianie różnych 
prędkości silnika i ich przełączanie. 
=>[Ab110]~[Ab-25], 

[Ab210] 

004 CF2 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
kombinacja zestyków 
2 

005 CF3 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości - 
kombinacja zestyków 
3 

006 CF4 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
kombinacja zestyków 
4 

007 SF1 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
prorytet niższego 
wejścia Bit 1 

008 SF2 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
prorytet niższego 
wejścia Bit 2 

009 SF3 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
prorytet niższego 
wejścia Bit 3 

010 SF4 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
prorytet niższego 
wejścia Bit 4 

011 SF5 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
prorytet niższego 
wejścia Bit 5 

012 SF6 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
prorytet niższego 
wejścia Bit-6 

013 SF7 

Wielopoziomowa 
nastawa prędkości – 
prorytet niższego 
wejścia Bit-7 

014 ADD 

Częstotliwość 
dodana do 
częstotliwości 
zadanej 

Po jego załączeniu nastąpi 
dodawanie określonej  w 
parametrze [AA106] wartości 
częstotliwości 
 

015 SCHG 
Zmiana miejsca 
zadawania 
częstotliwości 

Główna prędkość(OFF)/zastępcza 
prędkość (ON); przełączanie między 
nimi jest możliwe dzięki 
parametrowi [AA105]. 

016 STA 

Funkcja trzech 
przewodów – 
Impulsowe 
załączanie START  

Gdy [STA] jest w stanie ON, silnik 
uruchomi się. Gdy [STP] jest w 
stanie OFF, silnik zatrzyma się.  
Kierunek biegu w prawo, gdy [FR] 
jest w stanie (OFF), a kierunek biegu 
w lewo, gdy (ON). 
=>[AA111] 

017 STP 

Funkcja trzech 
przewodów – 
Impulsowe 
zatrzymanie STOP 

018 FR 

Funkcja trzech 
przewodów – Wybór 
kierunku ruchu 
FW/RV 

019 AHD 
Komenda 
utrzymania sygnału 
analogowego 

Gdy wejścia analogowe Ai1,2,3 są w 
użyciu, gdy zacisk AHD jest w stanie 
ON, zostanie utrzymana wartość 
sygnału zacisku analogowego. 
=>[AA101] 

020 FUP Moropotencjometr – 
narastanie prędkości 

W przypadku zadawania  
częstotliwość poprzez 
motopotencjometr (także dla [AHD] 
ON), w stanie [FUP] ON nastąpi 
przyspieszanie, a [FDN] ON — 
zwalnianie. Parametr [UDC] 
odpowiada za czyszczenie 
ustawionej wartości prędkości. 
=>[CA-62]~[CA-66]  

021 FDN Moropotencjometr – 
narastanie prędkości 

022 UDC Czyszczenie pamięci 
motopotencjometra 

023 F-OP 
Wymuszanie miejsca 
zadawania rozkazu 
ruchu i częstotliwości 

W stanie ON nastąpi aktywowanie 
zadanych parametrów. 
=>[CA-70]~[CA-71] 

024 SET Aktywowanie 2-go 
zestawu nastaw  

Przełączanie nastaw między 
1-wszym silnikiem (OFF) i 2-gim 
silnikiem (ON). 

=>Przez parametr 

028 RS Kasowanie blokady 
falownika 

Kasowanie blokady falownika 
=>[CA-61]~[bb-41] 

029 JG Bieg próbny 
Aktywowanie biegu próbnego. 
=>[AG-20]~[AG-21] 

030 DB Hamowanie 
dynamiczne  DC 

Aktywowanie hamowania 
DC=>[AF101]~[AF109] 

031 2CH 
Dwustanowe 
przyspieszanie/ 
zwalnianie 

Po załączeniu umożliwia zmianę 
czasów przyspieszania/zwalniania. 
=>[AC115] 

032 FRS Wybieg silnika 
Po załączeniu silnik będzie mieć 
możliwość wybiegu. ⇒

=>[AA115]~[bb-40] 

033 EXT Zewnętrzny sygnał 
blokady 

Po załączeniu wystąpi błąd E012. 
=>Blokada E012 

034 USP 
Zabezpieczenie przed 
samoczynnym 
rozruchem 

Po załączeniu zasilania , jeśli 
załączony jest rozkaz biegu, 
falownik nie przeprowadzi 
automatycznego rozruchu i wystąpi 
błąd E013. 
=>Blokada E013 

035 CS Funkcja bypassu 
falownika 

Po zmianie na zasilanie sieciowe 
gdy funkcji ta jest ON, nastąpi 
odłączenie sygnału wyjściowego. 

 

 [Lista funkcji zacisków wejściowych] 
Kod funkcji Symbol Nazwa funkcji Opis 

036 SFT Blokada nastaw 
Załączenie tej funkcji uniemożliwi 
zmianaę parametrów. =>[UA-21] 

037 BOK 
Potwierdzenie 
odpuszczenia 
hamulca 

Sygnalizacja potwierdzenia 
odpuszczenia hamulca dla funkcji 
sterowania hamulcem. 

038 OLR 
Wybór 
ograniczania 
przeciążenia  

Przełączanie między granicą 
przeciążenia 1(OFF) i 2(ON). 
=>[bA122]~[bA128] 

039 KHC Kasowanie licznika 
energii wejściowej 

W stanie ON nastąpi skasowanie 
licznika monitorowania energii 
wejściowej. 
=>[UA-14] 

040 OKHC Kasowanie licznika 
energii wyjściowej 

W stanie ON nastąpi skasowanie 
licznika monitorowania energii 
wyjściowej. 
=>[UA-12] 

041 PID Blokada 
regulatora PID1 

Po załączeniu nastąpi zablokowanie 
regulatora PID1 i zmiana wielkości 
zadanej na zadawanie wartość 
częstotliwości. 
=>[AH-01] 

042 PIDC 

Resetowanie 
członu 
całkującego 
regulatora PID1 

Po załączeniu nastąpi zresetowanie 
członu całkującego dla sterowania 
PID. 
=>[AH-62]~[AH-65] 

043 PID2 Blokada 
regulatora PID2 

Po załączeniu nastąpi zablokowanie 
regulatora PID2 i zmiana wielkości 
zadanej na zadawanie wartość 
częstotliwości. 
=>[AJ-01] 

044 PIDC2 

Resetowanie 
członu 
całkującego 
regulatora PID2 

Po załączeniu nastąpi zresetowanie 
członu całkującego dla sterowania 
PID2. =>[AJ-14] 

045 PID3 Blokada 
regulatora PID3 

Po załączeniu nastąpi zablokowanie 
regulatora PID3 i zmiana wielkości 
zadanej na zadawanie wartość 
częstotliwości. 
=>[AJ-21] 

046 PIDC3 

Resetowanie 
członu 
całkującego 
regulatora PID3 

Po załączeniu nastąpi zresetowanie 
członu całkującego dla sterowania 
PID3 =>[AJ-34] 

047 PID4 Blokada 
regulatora PID4 

Po załączeniu nastąpi zablokowanie 
regulatora PID2 i zmiana wielkości 
zadanej na zadawanie wartość 
częstotliwości. 
=>[AJ-01] 

048 PIDC4 

Resetowanie 
członu 
całkującego 
regulatora PID4 

Po załączeniu nastąpi zresetowanie 
członu całkującego dla sterowania 
PID2. =>[AJ-14] 

051 SVC1 

Wielopoziomowa 
nastawa wartości 
zadanej 1 
regulatora PID1 

Wartość zadaną dla regulatora PID1 
można wybrać zmieniając stan 
ON/OFF styków. 
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052 SVC2 

Wielopoziomowa 
nastawa wartości 
zadanej 2 
regulatora PID1 

=>[AH-07] 

053 SVC3 

Wielopoziomowa 
nastawa wartości 
zadanej 3 
regulatora PID1 

054 SVC4 

Wielopoziomowa 
nastawa wartości 
zadanej 4 
regulatora PID1 

055 PRO 

Zmiana  
współczynnikó
w regulacji dla 
regulatora PID 

Przełączanie współczynników 
regulacji między zestawami 1(OFF) i 
2(ON). 

056 PIO1 
Wielopoziomo
wy wybór 
regulatora 1 PID 

Przełączanie między regulacją 
PID1do PID4 zmieniając stan 
ON/OFF styków z  funkcją PIO1, 
PIO2  
PID1 czynny gdy (OFF) i 2(OFF) 
PID2 czynny gdy (OFF) i 2(ON) 
PID3 czynny gdy (ON) i 2(OFF) 
PID4 czynny gdy (ON) i 2(ON) 

057 PIO2 
Wielopoziomo
wy wybór 
regulatora 2 PID 

058 SLEP 
Funkcja SLEEP 
uśpienia 
regulatora PID  

Gdy zostanie użyta dla funkcji 
zacisków uśpienia, będzie aktywna 
w stanie ON. ⇒=>[AH-85] 

059 WAKE 
Funkcja WAKE 
budzenia 
regulatora PID 

Gdy zostanie użyta dla funkcji 
zacisków pobudki, będzie aktywna 
w stanie ON. ⇒=>AH-93] 

060 TL 
Funkcja 
ograniczenia 
momentu  

Po załączeniu zostane aktywowana 
funkcja ograniczania momentu. 

061 TRQ1 
Ograniczanie 
momentu 1 Wartość docelową można wybrać 

zmieniając stan ON/OFF. 
062 TRQ2 

Ograniczanie 
momentu 2 

 063 PPI 

Funkcja 
przełączenia 
rodzaju 
regulacji P / PI 
dla wektora 
pola  

W przypadku charakterystyki 
opadającej przełączanie między 
regulacją PI (OFF) i regulacją P (ON). 

064 CAS 

Przełączanie 
parametrów 
regulacji PI dla 
wektora pola 

Przełączanie między zmianą PI 1 
(OFF) i 2(ON) systemu regulacji 
prędkości. 

 [Lista funkcji zacisków wejściowych] 
Kod 

funkcji Symbol Nazwa funkcji Opis 

065 SON Funkcja servo ON Po załączeniu nastąpi blokada 
wału. 

066 FOC Kontrola postoju 
Po załączeniu nastąpi wymuszenie 
działania i przyspieszenie wzrostu 
momentu napędowego. 

067 ATR Sterowanie 
momentem 

Po załączeniu zostanie aktywowana 
funkcja kontroli momentu. 

068 TBS Odchylenie 
momentu 

Po załączeniu zostanie aktywowane 
odchylenie momentu. 

069 ALP Powrót do pozycji 
początkowej 

Po załączeniu w trybie 
pozycjonowania nastąpi powrót do 
pozycji początkowej i zatrzymanie.  

071 LAC 

Anulowanie 
liniowego 
przyspieszania/zwal
niania 

Po załączeniu nastąpi wymuszenie 
czasu przyspieszania/zwalniania na 
wartość 0.00 s. 

072 PCLR Kasowanie odchyłki 
pozycji 

Kasowanie wartości odchyłki pozycji 
w trybie pozycjonowania. 

073 STAT 

Rozkaz zliczania 
impulsów w tyrnie 
odwzorowania 
prędkości 

Po załączeniu w trybie regulacji 
pulse train  nastąpi aktywowanie 
zliczania impulsów.  

074 PUP Przesunięcie 
dodatnie pozycji 

W trybie pozycjonowania, gdy [PUP] 
jest w stanie ON, nastąpi dodawanie 
pozycji, 
a gdy [PDN] jest w stanie ON — 
nastąpi odejmowanie pozycji. 

075 PDN Przesunięcie ujemne 
pozycji 

076 CP1 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 1 

Wartość pozycji odniesienia można 
wybrać zmieniając stan styków 
ON/OFF. 

077 CP2 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 2 

078 CP3 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 3 

079 CP4 Wielopoziomowa 
nastawa pozycji 4 

080 ORL Ustawianie pozycji 
początkowej Stosowane w przypadku operacji 

ustawiania pozycji początkowej przy 
regulacji pozycji.  081 ORG Rozruch do pozycji 

początkowej 

082 FOT Funkcja dla krańcówki 
przy biegu w prawo 

Ograniczanie biegu w prawo przez 
funkcję ograniczania momentu 
napędowego. 

083 ROT 
Funkcja dla 
krańcówki przy 
biegu w lewo 

Ograniczanie biegu w lewo przez 
funkcję ograniczania momentu 
napędowego. 

084 SPD 

Zmiana trybu 
sterowania - 
pozycjonowanie/od
wzorowanie 
prędkości 

Przełączanie między regulacją 
pozycji (OFF) i regulacją prędkości 
(ON). 

085 PSET Zadane parametry 
pozycjonowania  

Po załączeniu aktualna pozycja 
zostanie nastawiona jako punkt 
wyjściowy. 

086 MI1 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 1 

Wejścia ogólnego przeznaczenia  
dla funkcji mini sterownika EzSQ. 

087 MI2 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 2 

088 MI3 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 3 

089 MI4 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 4 

090 MI5 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 5 

091 MI6 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 6 

092 MI7 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 7 

093 MI8 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 8 

094 MI9 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 9 

095 MI10 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 10 

096 MI11 Wejście ogólnego 
przeznaczenia 11 

097 PCC Kasowanie wartości 
licznika impulsów 

Wykasowanie wartości licznika 
impulsów. 

 

 [Lista funkcji zacisków wejściowych] 
Kod 

funkcji Symbol Nazwa funkcji Opis 

098 ECOM Aktywowanie 
funkcji EzCOM 

Po załączeniu nastąpi 
aktywowanie funkcji EzCOM. 

099 PRG Start programu 
EzSQ 

Po załączeniu nastąpi wykonanie 
programu EzSQ. 

100 HLD Stop przyspieszania 
/ zwalniania 

Po załączeniu chwilowo wstrzyma 
proces przyspieszania/zwalniania. 

101 REN Sygnał pozwolenia 
na rozruch RUN 

Załączeniu powoduje wydanie 
pozwolenie na rozruch silnika. 
Brak przypisania tej funkcji 
spowoduje brak pozwolenia na 
rozruch. 

102 DISP Blokada 
wyświetlacza 

Po załączeniu nastąpi blokada 
ekranu i dezaktywowanie 
przycisku RUN. 

103 PLA Wejście A zliczania 
impulsów 

Na potrzeby wejścia zliczania 
impulsów (pulse train). 

104 PLB Wejście B zliczania 
impulsów 

Na potrzeby wejścia zliczania 
impulsów (pulse train). 

105 EMF Wymuszenie pracy 
w stanie awaryjnym 

Wymuszone pracy falownika w 
stanie awaryjnym. 

107 COK Sygnał sprawdzenia 
stycznika 

W przypadku kontroli hamowania 
sygnał  sprawdzający od 
stycznika. 

108 DTR Funkcja TRACE  
Gdy funkcja ta jest załączona 
nastąpi uaktywnienie funkcji 
TRACE 

109 PLZ Wejście Z dla trybu 
zliczania impulsów 

Aktywuje wejście Z dla trybu 
zliczania impulsów (pulse train) 

110 TCH 
Funkcja 
empirycznej 
nastawy pozycji 

Funkcja zezwala na ręczne 
ustawianie i zapamiętywanie 
pozycji 
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[CA-60]~[CA-84] 

 Operacje [FUP]/[FDN] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

CA-60 Źródło zadawania sygnału 
dla funkcji FUP/FDN 

00(Odwzorowanie 
prędkości) 
01(Wartość zadana 1 
PID1) 

00 

CA-61 Zapamiętywanie wartości 
sygnału  FUP/FDN 

00(Nie zapamiętuj)/ 
01(Zapamiętaj) 00 

CA-62 Wartość początkowa 
sygnału UDC 

00(0Hz)/ 
01(Wartość 
zapamiętana) 

00 

CA-64 Czas przyspieszania dla 
funkcji FUP/FDN 

0.00～3600.00(s) 

30.00 

CA-66 Czas zwalniania dla funkcji 
FUP/FDN 30.00 

W parametrze [CA-60] nastawia się jako wartość zadaną, wartość 
częstotliwości odniesienia lub wartość zadaną dla regulatora PID 
020[FUP]/021[FDN]. 

Nastawę parametru [CA-61] używa się , gdy ustawione wartości 
sygnałem [FUP] / [FDN] wymagają lub nie wymagają zapisania w 
pamięci. 

W parametrze [CA-62] dokonuje się wyboru początkowej 
częstotliwości zadanej, gdy zacisk z przypisaną funkcją [UDC] jest 
w stanie ON. 

Gdy funkcja [FUP]/[FDN] jest aktywna, czas przyspieszania i 
zwalniania, dla tej funkcji  można nastawić za pomocą 
parametrów [CA-64][CA-66]. 

 

 Wymuszenie zadawania częstotliwości/rozkazu ruchu  
[F-OP] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

CA-70 Wymuszenie zadawania 
częstotliwości [F-OP]  

01～03、07、08、12、14、
15 *1) 01 

CA-71 Wymuszenie zadawania 
rozkazu biegu [F-OP]  

00～03 *2) 01 

・Funkcja [F-OP] będzie aktywna, gdy jeden z zacisków wejściowy  
z przypisaną  funkcją 023[F-OP] będzie w stanie ON. 

*1)01(Zacisk Ai1)/02(Zacisk Ai2)/03(Zacisk Ai3)/ 07(Parametr)/ 08(RS485)/ 12(Wejście zliczania 
impulsów)/14(Funkcja EzSQ)/15(Wynik dla regulatora PID) 

 
*2) 00(listwa sterownicza [FW]/[RV])/01(funkcja 3-przewodów)/02(panel-przycisk RUN )/03(RS485) 

 Zacisk resetowania [RS] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

CA-72 
Tryb kasowania 
błędu 

00(Reset przy załączeniu)/ 
01(Reset przy wyłączeniu)/ 
02(Aktywny tylko w stanie blokady AL)/ 
03(Aktywny tylko w stanie wyłączenia blokady AL) 

00 

Sygnał resetowania zwykle gdy jest w stanie ON, odcina sygnał z 
wyjścia falownika, może też jednak być dostępny do 
resetowania falownika podczas wystąpienia blokady.  

 

 Wejście enkodera  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

CA-81 
Ilość impulsów enkodera 

0～65535 (impulsy) 1024 

CA-82 
Sygnał enkodera 

00(Faza A, cosinusoida)/ 
01(Faza B, sinusoida) 00 

CA-83 Przekładnia silnika- 
Licznik 

1～10000 1 

CA-84 Przekładnia silnika- 
Mianownik  

1～10000 1 

・Nastawa sygnału wejściowego enkodera i przekładni silnika dla 
sprzężenia zwrotnego. 

 [CA-90]～[CA-99] 

 Zacisk wejścia dla ciągu impulsów  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

W
ej

śc
ie

 zl
ic

za
ni

a 
im

pu
lsó

w
 

(g
łó

w
ne

) 

CA-90 
Odwzorowanie dla 
ciągu impulsów 

00(Zadawanie częstotliwości)  
01(Licznik impulsów- 
pozycjonowanie)/ 
02(Sprzężenie zwrotne 
prędkości: czujnik - V/f) 

00 

CA-91 
Wybór trybu 

00(2 fazy ciąg impulsów 
przesunięte  o 90°)/ 
01(kierunek obrotów w 
prawo/w lewo i ciąg 
impulsów)/ 
02(Bieg w prawo ciąg 
impulsów/ bieg w lewo ciąg 
impulsów) 

00 

Cz
ęs

to
tli

w
oś

ć 
zli

cz
an

ia
 im

pu
lsó

w
 

(g
łó

w
ne

) 

CA-92 
Skalowanie sygnału 
ciągu impulsów 

0.05～32.0(kHz) 25.0 

CA-93 
Stała czasowa filtra 
sygnału ciągu impulsów 

0.01～2.00(s) 0.10 

CA-94 
Przesunięcie sygnału 
ciągu impulsów 

-100.0～100.0(%) 0.0 

CA-95 
Górna granica sygnału 
ciągu impulsów 

0.0～100.0(%) 100.0 

CA-96 Dolna 
granica sygnału ciągu 
impulsów 

0.0～100.0(%) 0.0 

・Funkcja ciągu impulsów jest wprowadzane w funkcjach listwy 
zaciskowej wejściowej[PLA][PLB], przypisywanych do zacisków A, 
B. Jeśli [CA-90]=01, w zaciskach A i B zliczane będą impulsy. Dla 
zliczania impulsów jednofazowego, tylko zacisk A jest dostępny. 

 

 Licznik zliczania impulsów  

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

CA-97 Poziom Ilość impulsów do załączania 
sygnału wyjściowego  

0～65535 0 

CA-98 Poziom Ilość impulsów do wyłączania 
sygnału wyjściowego 

0～65535 0 

CA-99 
Maksymalna Ilość impulsów dla sygnału 
wyjściowego 

0～65535 65535 

・Nastawa funkcji wyjść programowalnych 091[PCMP] umożliwi 
monitorowanie zliczania impulsów funkcji wejść  
programowalnych 103[PLA]/104[PLB]. 

・Podanie sygnału na wejście z przypisaną funkcją 097[PCC] 
spowoduje zresetowanie licznika impulsów. 

・W poniższym przykładzie zliczanie impulsów jest ustawione na 
zacisku A. 
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 [Cb-01]～ [Cb-35] 
 
 Pozyskiwanie analogowego sygnału wejściowego 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Za
ci

sk
 [A

i1
] 

Cb-01 Filtr czasowy dla wejścia 
[Ai1] 

1～500(ms) 16 

Cb-03 Początkowy zakres 
regulacji dla wejścia [Ai1] 

0.00～100.00(%) 0.00 

Cb-04 Końcowy zakres regulacji 
wejścia dla [Ai1] 

0.00～100.00(%) 100.00 

Cb-05 Początkowy sygnał 
regulacji dla wejścia [Ai1] 

0.0～[Cb-06](%) 0.0 

Cb-06 Końcowy sygnał regulacji 
dla wejścia [Ai1] 

[Cb-05]～100.0(%) 100.0 

Cb-07 Sposób startu dla wejścia 
[Ai1] 

00(od wartości 
początkowej)/ 
01( od 0%) 

01 

 Z
ac

isk
 [A

i2
] 

Cb-11 Filtr czasowy dla wejścia 
[Ai2] 

1～500(ms) 16 

Cb-13 Początkowy zakres 
regulacji dla wejścia [Ai2] 

0.00～100.00(%) 0.00 

Cb-14 Końcowy zakres regulacji 
wejścia dla [Ai2] 

0.00～100.00(%) 100.00 

Cb-15 Początkowy sygnał 
regulacji dla wejścia [Ai2] 

0.0～[Cb-16](%) 0.0 

Cb-16 Końcowy sygnał regulacji 
dla wejścia [Ai2] 

[Cb-15]～100.0(%) 100.0 

Cb-17 Sposób startu dla wejścia 
[Ai2] 

00(od wartości 
początkowej)/ 
01( od 0%) 

01 

 Z
ac

isk
 [A

i3
] 

Cb-21 Filtr czasowy dla wejścia 
[Ai3] 

1～500(ms) 16 

Cb-22 Wybór dla wejścia [Ai3] 

00(Indywidualna)/ 
01(Ai1/Ai2 dodawanie: 
 z odwzorowaniem 
odwrotnym/ 
02(Ai1/Ai2 dodawanie: 
 bez odwzorowania 
odwrotnego) 

00 

Cb-23 Początkowy zakres 
regulacji dla wejścia [Ai3] 

-100.00～100.00(%) -100.00 

Cb-24 Końcowy zakres regulacji 
wejścia dla [Ai3] 

-100.00～100.00(%) 100.00 

Cb-25 Początkowy sygnał 
regulacji dla wejścia [Ai3] 

-100.0～[Cb-26] -100.0 

Cb-26 Końcowy sygnał regulacji 
dla wejścia [Ai3] 

[Cb-25]～100.0 100.0 

・Aby wybrać metodę ustawienia wejścia analogowego, należy 
zapoznać się z przykładem dostosowywania zacisków wejść/wyjść 
w rozdziale 3. 

 
 
 
 

Dostrajanie wejściowego sygnału analogowego 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

Cb-30 
Skalowanie wartości zerowej napięcia/prądu 
wejścia [Ai1] 

-200.00 ～
200.00(%) 

0.00 

Cb-31 [Ai1] Skalowanie zakresu 
napięcia/prądu wejścia [Ai1] 

-200.00 ～
200.00(%) 

100.00 

Cb-32 Skalowanie wartości zerowej 
napięcia/prądu wejścia [Ai2] 

-200.00 ～
200.00(%) 

0.00 

Cb-33  Skalowanie zakresu 
napięcia/prądu wejścia [Ai2] 

-200.00 ～
200.00(%) 

100.00 

Cb-34 Skalowanie wartości zerowej 
napięcia wejścia [Ai3] 

-200.00 ～
200.00(%) 

0.00 

Cb-35 Skalowanie zakresu napięcia 
wejścia [Ai3] 

-200.00 ～
200.00(%) 

100.00 

・Aby wybrać metodę ustawiania wejścia analogowego, należy 
zapoznać się z przykładem dostosowywania zacisków wejść/wyjść 
w rozdziale 3. 

・W przypadku ustawiania termistora, przy zwiększeniu jego 
czułości, zmniejsza się wartość rezystancji. 

 
 
 

[CA-40][Cb-41][CC-01]～[CC-17] 
 

 Detekcja błędu termistora 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

CA-40 Wejście termistora 
00(Wyłączona)/ 
01(PTC)/02(NTC) 00 

Cb-41 
Skalowanie termistora 

0.0～1000.0 100.0 

・Aby korzystać z funkcji [CA-40] termistora powinien być podłączony do zacisku TH. 
・Gdy nastawa [CA-40]=01 lub 02, w parametrze [bb-70] zostanie nastawiony poziom 
błędu. Zapoznaj się z informacjami na temat parametru [bb-70]. 
・W przypadku skalowania termistora , gdy wartość nastawy [Cb-41] rośnie, zmniejsza 

się wartość rezystancji. 

Licznik wewnętrzny 

0 

Maks. Ilość 
impulsów[CA-99] 
Poziom wyłączania 

[CA-98] 

Poziom załączania 
[CA-97] 

Wejście [PLA] 

Wejście [PCC] 

Wyjście [PCMP] 
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 Nastawy zacisków wyjściowych 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

CC-01 Funkcja wyjścia [11] 

Wartość odniesienia 
<Lista funkcji 

programowalnych 
zacisków 

wyjściowych> 

002 

CC-02 Funkcja wyjścia [12] 001 

CC-03 Funkcja wyjścia [13] 035 

CC-04 Funkcja wyjścia [14] 019 

CC-05 Funkcja wyjścia [15] 030 

CC-06 Funkcja wyjścia [16] 018 

CC-07 Funkcja wyjścia [AL] 017 

・Funkcje programowalnych zacisków wyjściowych 11～15,16A,AL są 
przypisane w parametrach [CC-01]～[CC-05],[CC-06],[CC-07]. 

 
 Nastawy zacisków wyjściowych NO/NZ 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

CC-11 Rodzaj styku dla wyjścia [11] 

00(Normalnie 
otwarty: 
NO)/ 

01(Normalnie 
zamknięty: 
NZ) 

00 

CC-12 Rodzaj styku dla wyjścia [12] 00 

CC-13 Rodzaj styku dla wyjścia [13] 00 

CC-14 Rodzaj styku dla wyjścia [14] 00 

CC-15 Rodzaj styku dla wyjścia [15] 00 

CC-16 Rodzaj styku dla wyjścia [16] 00 

CC-17 Rodzaj styku dla wyjścia [AL] 01 

・Funkcje rodzaju styku dla programowalnych zacisków wyjściowych 
11～15,16,AL są przypisane w [CC-11]～[CC-15], [CC-16], [CC-17]. 

[CC-20]～[CC-33] 

 Odpowiedź zał/wył zacisków wyjściowych 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

CC-20 Opóźnienie załączania wyjścia [11] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-21 Opóźnienie wyłączania wyjścia [11] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-22 Opóźnienie załączania wyjścia [12] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-23 Opóźnienie wyłączania wyjścia [12] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-24 Opóźnienie załączania wyjścia [13] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-25 Opóźnienie wyłączania wyjścia [13] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-26 Opóźnienie załączania wyjścia [14] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-27 Opóźnienie wyłączania wyjścia [14] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-28 Opóźnienie załączania wyjścia [15] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-29 Opóźnienie wyłączania wyjścia [15] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-30 Opóźnienie załączania wyjścia [16] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-31 Opóźnienie wyłączania wyjścia [16] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-32 Opóźnienie załączania wyjścia [AL] 0.00～100.00(s) 0.00 

CC-33 Opóźnienie wyłączania wyjścia [AL] 0.00～100.00(s) 0.00 

・Nastawa opóźnienia to czas od momentu spełnienia warunku 
zmiany stanu zacisku wyjściowego do momentu, gdy rzeczywiście 
stan ten fizycznie ulegnie zmianie. 
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[Lista funkcji programowalnych zacisków wyjściowych] 
Kod funkcji Symbol Nazwa funkcji Opis 

000 no Nieprzypisana  

001 RUN Sygnalizacja biegu 
silnika Gdy wyjście jest aktywne 

002 FA1 

Sygnał osiągnięcia 
poziomu częstotliwości 
- Typ 1- Stała 
częstotliwość 

Załączy się, gdy osiągnięto 
poziom stałej częstotliwości 

003 FA2 

Sygnał osiągnięcia 
poziomu częstotliwości 
- Typ 2- Przekroczenie 
częstotliwości 

 Załączy się po osiągnięciu 
określonej    

 częstotliwości lub wyższej 

004 FA3 

Sygnał osiągnięcia 
poziomu częstotliwości 
- Typ 3 – Równa 
częstotliwości 

Załączy się tylko po 
osiągnięciu określonej 
częstotliwości  

005 FA4 

Sygnał osiągnięcia 
poziomu częstotliwości 
- Typ 4- Przekroczenie 
częstotliwości (2) 

 Załączy się po osiągnięciu 
określonej    

 częstotliwości 2 lub wyższej 

006 FA5 

Sygnał osiągnięcia 
poziomu częstotliwości 
- Typ 5 – Równa 
częstotliwości (2) 

Załączy się tylko po 
osiągnięciu określonej 
częstotliwości 2 

007 IRDY Gotowość falownika Załączy się, gdy falownik jest 
gotowy 

008 FWR Sygnalizacja biegu w 
prawo 

Załączy się podczas biegu w 
prawo 

009 RVR Sygnalizacja biegu w 
lewo 

Załączy się podczas biegu w 
lewo 

010 FREF Sygnalizacja zadawania 
częstotliwości z panelu 

Załączy się, jeśli częstotliwość 
jest zadawana z panelu 

011 REF Sygnalizacja zadawania 
sygnału ruchu z panelu 

Załączy się, jeśli rozkaz ruchu 
jest zadawany z panelu  

012 SETM Sygnalizacja wyboru 
2-ego silnika 

Załączy się, jeśli wybrano 2-gi 
silnik 

016 OPO Opcja-wyjście Sterowanie przez opcję 

017 AL Sygnał alarmowy Załączy się, jeśli dojdzie do 
blokady 

018 MJA Sygnalizacja błędów 
podstawowych 

Załączy się, jeśli dojdzie do 
błędu podstawowego 

019 OTQ 
Sygnalizacja 
przeciążenia 
momentem 

Załączy się po przekroczeniu 
wartości momentu 

020 IP  Zanik napięcia zasilania Załączy się po zaniku napięcia 
zasilania 

021 UV Stan podnapięciowy Załączy się po wystąpieniu 
zbyt niskiego napięcia 

022 TRQ 
Sygnalizacja 
ograniczenia momentu 
napędowego 

Załączy się, jeśli ograniczenie 
momentu napędowego jest 
aktywne 

023 IPS Zanik zasilania przy 
zwalnianiu   

Załączy się przy zwalnianiu, w 
stanie zaniku zasilania 

024 RNT 
Sygnalizacja 
przekroczenia czasu 
biegu  

Załączy się po przekroczeniu 
nastawionego czasu biegu 
silnika 

025 ONT 
Sygnalizacja 
przekroczenia czasu 
zasilania falownika 

Załączy się po przekroczeniu 
nastawionego czasu zasilania 
falownika 

026 THM Sygnał ostrzeżenia 
termicznego silnika 

Załączy się, jeśli wartość 
całkowa przeciążenia 
termicznego silnika przekroczy 
nastawioną wartość 

027 THC Sygnał ostrzeżenia 
termicznego falownika 

Załączy się, jeśli wartość 
całkowa przeciążenia 
termicznego falownika 
przekroczy nastawioną 
wartość 

028 OH1 Wzrost temperatury 
silnika 

Załączy się po przekroczeniu 
temperatury 

029 WAC Ostrzeżenie o stanie 
kondensatorów mocy 

Załączy się po pojawieniu się 
ostrzeżenia o stanie 
kondensatorów mocy 

030 WAF 
Ostrzeżenie o stanie 
wentylatora 
chłodzącego 

Załączy się po pojawieniu się 
ostrzeżenia o stanie 
wentylatorów chłodzących 

031 FR Sygnalizacja aktywnego 
rozkazu biegu Załączy się podczas pracy 

032 OHF Sygnalizacja 
przegrzania radiatora 

Załączy się po przekroczeniu 
temperatury 

033 LOC Sygnalizacja 
niedociążenia 1 

Załączy się, jeśli prąd 
wyjściowy ma wartość 

mniejszą niż określona 

034 LOC2 Sygnalizacja 
niedociążenia 2 

Załączy się, jeśli prąd 
wyjściowy ma wartość 
mniejszą niż określona 

035 OL Sygnalizacja 
przeciążenia prądem 1 

Załączy się, jeśli prąd 
wyjściowy przekroczy 
określoną wartość 

036 OL2 Sygnalizacja 
przeciążenia prądem 2 

Załączy się, jeśli prąd 
wyjściowy przekroczy 
określoną wartość 

037 BRK Odpuszczenie hamulca Załączy się po odpuszczeniu 
hamulca 

038 BER 
Załączenie 
dodatkowego hamulca 
lub sygnał alarmu 

Załączy się w przypadku 
nieprawidłowości w sekwencji  

039 CON Sterowanie stycznikiem Załączy się po odpuszczeniu 
stycznika 

 

 [Lista funkcji zacisków wyjściowych] 
Kod 

funkcji Symbol Nazwa funkcji Opis 

040 ZS Detekcja prędkości 
zerowej  

Załączy się, jeśli częstotliwość 
wyjściowa ma wartość 
mniejszą niż nastawiona 

041 DSE Przekroczenie odchyłki 
prędkości  

Załączy się, gdy odchyłka 
prędkości przekroczy 
nastawioną wartość 

042 PDD Przekroczenie odchyłki 
pozycji 

Załączy się, gdy odchyłka 
pozycji przekroczy nastawioną 
wartość 

043 POK Osiągnięcie zadanej 
pozycji 

Załączy się po osiągnięciu 
pozycji 

044 PCMP 
Wyjście porównywania 
z wartością licznika 
impulsów 

Załączy się, gdy występuje 
zgodność nastawionej wartości 
z wartością porównywania 
zliczonych impulsów. 

045 OD 

Sygnalizacja 
przekroczenia poziomu 
uchybu w regulatorze 
PID 

Załączy się, gdy uchyb regulacji 
PID przekroczy nastawioną 
wartość 

046 FBV 
Sygnał załączający 
drugi układ napędowy 
przy regulacji PID 

Załączy się, gdy wartość 
sygnału sprzężenia zwrotnego 
do regulatora PID mieści się w 
zakresie 

047 OD2 

Sygnalizacja 
przekroczenia poziomu 
uchybu w regulatorze 
PID2 

Załączy się, gdy uchyb regulacji 
PID2 przekroczy nastawioną 
wartość 

048 FBV2 
Sygnał załączający 
drugi układ napędowy 
przy regulacji PID2 

Załączy się, gdy wartość 
sygnału sprzężenia zwrotnego 
do regulatora PID2 mieści się 
w zakresie 

049 NDc 
Wykrycie sygnału 
odłączenia komunikacji 
sieciowej 

Załączy się, gdy utracono 
łączność komunikacji sieciowej 

050 Ai1Dc 
Wykrycie odłączenia 
wejścia analogowego 
Ai1 

Załączy się, gdy dla wejścia 
analogowego 1 występuje 
wartość mniejsza niż 
nastawiona 

051 Ai2Dc 
Wykrycie odłączenia 
wejścia analogowego 
Ai2 

Załączy się, gdy dla wejścia 
analogowego 2 występuje 
wartość mniejsza niż 
nastawiona 

052 Ai3Dc 
Wykrycie odłączenia 
wejścia analogowego 
Ai3 

Załączy się, gdy dla wejścia 
analogowego 3 występuje 
wartość mniejsza niż 
nastawiona 

059 WCAi1 
Ograniczenie 
komparatora 
okienkowy sygnału Ai1 

Załączy się, gdy wartość dla 
wejścia analogowego 1 mieści 
się w zakresie 

060 WCAi2 
Ograniczenie 
komparatora 
okienkowy sygnału Ai2 

Załączy się, gdy wartość dla 
wejścia analogowego 2 mieści 
się w zakresie 

061 WCAi3 
Ograniczenie 
komparatora 
okienkowy sygnału Ai3 

Załączy się, gdy wartość dla 
wejścia analogowego 3 mieści 
się w zakresie 

068 LOG1 Wynik operacji 
logicznej 1 

Uzyskiwany na podstawie 
wyników operacji na dwóch 
sygnałach z zacisków 
wyjściowych 

069 LOG2 Wynik operacji 
logicznej 2 

070 LOG3 Wynik operacji 
logicznej 3 

071 LOG4 Wynik operacji 
logicznej 4 
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072 LOG5 Wynik operacji 
logicznej 5 

073 LOG6 Wynik operacji 
logicznej 6 

074 LOG7 Wynik operacji 
logicznej 7 

 

[Lista funkcji zacisków wyjściowych] 
Kod funkcji Symbol Nazwa funkcji Opis 

075 MO1 Wyjście 1 ogólnego 
przeznaczenia 

Nastawiane w przypadku 
korzystania z programu EzSQ 

076 MO2 Wyjście 2 ogólnego 
przeznaczenia 

077 MO3 Wyjście 3 ogólnego 
przeznaczenia 

078 MO4 Wyjście 4 ogólnego 
przeznaczenia 

079 MO5 Wyjście 5 ogólnego 
przeznaczenia 

080 MO6 Wyjście 6 ogólnego 
przeznaczenia 

081 MO7 Wyjście 7 ogólnego 
przeznaczenia 

076 WFT Oczekiwania na sygnał 
TRACE 

Załączy się w stanie 
oczekiwania na sygnał TRACE 

079 TRA Sygnał TRACE Załączy się w stanie przebiegu 
sygnału TRACE 

080 LBK Niski poziom baterii 
panelu sterowania 

Załączy się po wykryciu 
niskiego poziomu baterii 

081 OVS Nieprzypisana  
084 AC0 Bit 0 kodu alarmu Informacje alarmowe są 

wysyłane w postaci bitów. 
Więcej informacji zawiera 
Podręcznik użytkownika. 

085 AC1 Bit 1 kodu alarmu 
086 AC2 Bit 2 kodu alarmu 
087 AC3 Bit 3 kodu alarmu 

088 FSC STO 経路状態信号 
STO の 2 経路が同時短絡また

は同時開放で ON 

089 OD3 

Sygnalizacja 
przekroczenia poziomu 
uchybu w regulatorze 
PID3 

Załączy się, gdy odchyłka 
regulacji PID3 przekroczy 
nastawioną wartość 

090 FBV3 
Sygnał załączający 
drugi układ napędowy 
przy regulacji PID3 

Załączy się, gdy wartość 
sygnału sprzężenia zwrotnego 
do regulatora PID3 mieści się 
w zakresie 

091 OD4 

Sygnalizacja 
przekroczenia poziomu 
uchybu w regulatorze 
PID4 

Załączy się, gdy uchyb regulacji 
PID4 przekroczy nastawioną 
wartość 

092 FBV4 
Sygnał załączający 
drugi układ napędowy 
przy regulacji PID4 

Załączy się, gdy wartość 
sygnału sprzężenia zwrotnego 
do regulatora PID4 mieści się 
w zakresie 

093 SSE 
Sygnał 
nieprawidłowego 
działania softstartu PID 

PID ソフトスタート機能で始

動時ワーニング状態となっ

た場合に ON 

116 APF Zatrzymanie po 
odłączeniu zasilania 

Załączy się po odłączeniu 
zasilania 

117 CFA Praca wentylatora 
chłodzącego 

Załączy się, gdy wentylator 
chłodzący pracuje 

122 COK Potwierdzenie 
zadziałania stycznika 

Załączy się po potwierdzeniu 
pracy stycznika  

110 ABN1 Stan braku stabilności 1 Załączy się po przekroczeniu 
wartości momentu 

111 ABN2 Stan braku stabilności 2 Załączy się w przypadku braku 
momentu napędowego 
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[CC-40]～[CC-60] 

 Zacisk wyjściowy kombinatoryczny 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Lo
gi

cz
ny

 sy
gn

ał
 w

yj
śc

io
w

y 

CC-40 Wybór wyjścia1 dla 
sygnału LOG1 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-41 Wybór wyjścia 2 dla 
sygnału LOG1 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-42 Operacja logiczna dla 
sygnału  LOG1 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 00 

CC-43 Wybór wyjścia1 dla 
sygnału LOG2 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-44 Wybór wyjścia 2 dla 
sygnału LOG2 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-45 Operacja logiczna dla 
sygnału  LOG2 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 00 

CC-46 Wybór wyjścia1 dla 
sygnału LOG3 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych 

00 

CC-47 Wybór wyjścia 2 dla 
sygnału LOG3 

<Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych 

00 

CC-48 Operacja logiczna dla 
sygnału  LOG3 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 00 

CC-49 Wybór wyjścia1 dla 
sygnału LOG4 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-50 Wybór wyjścia 2 dla 
sygnału LOG4 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych 

00 

CC-51 Operacja logiczna dla 
sygnału  LOG4 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 00 

CC-52 Wybór wyjścia1 dla 
sygnału LOG5 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-53 Wybór wyjścia 2 dla 
sygnału LOG5 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-54 Operacja logiczna dla 
sygnału  LOG5 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 00 

CC-55 Wybór wyjścia1 dla 
sygnału LOG6 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-56 Wybór wyjścia 2 dla 
sygnału LOG6 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-57 Operacja logiczna dla 
sygnału  LOG6 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 00 

CC-58 Wybór wyjścia1 dla 
sygnału LOG7 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych  

00 

CC-59 Wybór wyjścia 2 dla 
sygnału LOG7 

Lista funkcji 
programowalnych 
zacisków wyjściowych 

00 

CC-60 Operacja logiczna dla 
sygnału  LOG7 

00(AND)/01(OR)/ 
02(XOR) 00 

・Funkcja operacji logicznych służy do wydawania 
kombinatorycznego wyniku dla dwóch wybranych zacisków 
wyjściowych. 

 

[Cd-01]～[Cd-35] 

 Dostosowywanie zacisków wyjść analogowych 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Cd-01 Rodzaj  sygnału 
wyjściowego dla zacisku [FM] 

00(Modulacja 
szerokości impulsów 
(PWM))/ 
01(Częstotliwościowe) 

00 

Cd-02 Częstotliwość bazowa 
zacisku [FM] (przy wyjściu PWM) 

0～3600(Hz) 2880 

Cd-03 Sygnał monitorowania na 
wyjściu [FM] 

Nastawa kodu 
monitorowania 

dA-01 

Cd-04 Sygnał monitorowania na 
wyjściu [Ao1] 

dA-01 

Cd-05 Sygnał monitorowania na 
wyjściu [Ao2] 

dA-01 

Cd-10 Aktywowanie trybu 
dostosowywania monitorowania 
analogowego 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

Cd-11 Filtr czasowy wyjścia [FM] 1～500(ms) 10 

Cd-12 Typ danej wyjścia [FM] 
00(Dana bezwzględna)/ 
01(Dana ze znakiem) 00 

Cd-13 Przesunięcie sygnału wyjścia 
[FM] 

-100.0～100.0(%) 0.0 

Cd-14 Współczynnik nachylenia 
sygnału wyjściowego [FM] 

-1000.0～1000.0(%) 100.0 

Cd-15 Nastawa poziomu sygnału 
wyjściowego [FM] 

0.0～300.0(%) 100.0 

Cd-21 Filtr czasowy wyjścia [Ao1] 1～500(ms) 10 

Cd-22 Wybór typu danych wyjścia 
[Ao1] 

00(Dana bezwzględna)/ 
01(Dana ze znakiem) 00 

Cd-23 Przesunięcie sygnału wyjścia 
[Ao1] 

-100.0～100.0(%) 100.0 

Cd-24 Współczynnik nachylenia 
sygnału wyjściowego [Ao1] 

-1000.0～1000.0(%) 100.0 

Cd-25 Nastawa poziomu sygnału 
wyjściowego [Ao1] 

0.0～300.0(%) 100.0 

Cd-31 Stała czasowa filtra wyjścia 
[Ao2] 

1～500(ms) 10 

Cd-32 Wybór typu danych wyjścia 
[Ao2] 

00(Dana bezwzględna)/ 
01(Dana ze znakiem) 00 

Cd-33 Przesunięcie sygnału wyjścia 
[Ao2] 

-100.0～100.0(%) 0.0 

Cd-34 Współczynnik nachylenia 
sygnału wyjściowego [Ao2] 

-1000.0～1000.0(%) 100.0 

Cd-35 Nastawa poziomu sygnału 
wyjściowego [Ao2] 

0.0～300.0(%) 100.0 

・Aby wybrać metodę ustawiania wyjścia analogowego, należy 
zapoznać się z przykładem dostosowywania zacisków wejść/wyjść 
w rozdziale 3. 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 

 [CE101]～[CE107] 

 Sygnalizacja niedociążenia 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

CE101 Tryb  
sygnalizacji niedociążenia, 
1-wszy silnik 

00(Podczas 
przyspieszania/zwalniania i 
pracy ze stałą częstotliwością) 
01(Tylko podczas pracy ze stałą 
częstotliwością) 

01 

CE102 
Poziom  sygnalizacji 
niedociążenia 1, 1-wszy 
silnik 

Prąd znamionowy falownika × 
(0.00～2.00) 

Prąd 
znamionowy 

falownika 
× 1.00 

CE103 
Poziom  sygnalizacji 
niedociążenia 2, 1-wszy 
silnik 

Prąd znamionowy falownika × 
(0.00～2.00) 

Prąd 
znamionowy 

falownika 
× 1.00 

・Wystąpienie stanu niedociążenia zostanie zasygnalizowane. 
 

 
 Sygnalizacja przeciążenia prądem 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

CE105 
Tryb sygnalizacji przeciążenia 
prądem, 1-wszy silnik 

00(Podczas 
przyspieszania/zwalniania 
i pracy ze stałą 
częstotliwością) 
01(Tylko podczas pracy 
ze stałą częstotliwością) 

01 

CE106 Poziom  
sygnalizacji przeciążenia 
prądem 1, 1-wszy silnik 

Prąd znamionowy 
falownika × (0.00～2.00) 

Prąd 
znamionowy 

falownika 
× 1.00 

CE107 Poziom  
sygnalizacji przeciążenia 
prądem 2, 1-wszy silnik 

Prąd znamionowy 
falownika × (0.00～2.00) 

Prąd 
znamionowy 

falownika 
× 1.00 

・Wystąpienie stanu przeciążenia prądem zostanie 
zasygnalizowane. 

 
 

[CE-10]～[CE-31] 
 Sygnał osiągnięcia poziomu częstotliwości 

Kod/Nazwa 

Zakres 
(jednostka

) 

Wartoś
ć 

począt
kowa 

CE-10 Sygnalizacja osiągnięcia/przekroczenia 
częstotliwości przy przyspieszaniu 1 

0.00～
590.00(Hz) 

0.00 

CE-11 Sygnalizacja osiągnięcia/przekroczenia 
częstotliwości przy zwalnianiu 1 

0.00 

CE-12 Sygnalizacja osiągnięcia/przekroczenia 
częstotliwości przy przyspieszaniu 2 

0.00 

CE-13 Sygnalizacja osiągnięcia/przekroczenia 
częstotliwości przy zwalnianiu 2 

0.00 

・Nastawa sygnalizacji osiągnięcia/przekroczenia częstotliwości. 
 
(Przykład) W przypadku FA2/FA4: 

 
(Przykład) W przypadku FA3/FA5: 

 
 
 Sygnalizacja przeciążenia momentem 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartoś
ć 

począt
kowa 

CE120 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
momentem (bieg w prawo, praca silnikowa), 
1-wszy silnik 

0.0～300.0(%) 

100.0 

CE121 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
momentem (bieg w lewo, praca prądnicowa), 
1-wszy silnik 

100.0 

CE122 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
momentem (bieg w lewo, praca silnikowa), 
1-wszy silnik 

100.0 

CE123 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
momentem (bieg w prawo, praca 
prądnicowa)1-wszy silnik 

100.0 

・Dla sterowania wektorowego zostanie wystawiony sygnał 
019[OTQ], w przypadku, kiedy moment przeciążenia przekroczy 
nastawiony poziom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prąd wyjściowy(A) 

Poziom 
sygnalizacji 
niedociążenia 
[CE102]/[CE103] 

Sygnalizacja 
niedociążenia 
[LOC]/[LOC2] ON ON 

Poziom sygnalizacji 
przeciążenia 
prądem 

 
Prąd 
wyjściowy 

Wyjście OL/OL2 

 

fon：Częstotliwość 
maksymalna x 1% 
foff：Częstotliwość 
maksymalna x 2% 

[CE-10]/[CE-12] [CE-11]/[CE-13] 
fon foff Częstotliwość 

wyjściowa 

FA2/FA4 

fon：Częstotliwość 
maksymalna x 1% 
foff：Częstotliwość 
maksymalna x 2% 

fon 

fon 
foff 

foff 
[CE-11]/[CE-13] 
 

[CE-10]/[CE-12] 

Częstotliwość wyjściowa 
 

FA3/FA5 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 Sygnał ostrzeżenia termicznego falownika 

Kod/Nazwa 

Zakres 
(jednostka) 

Wartoś
ć 

począt
kowa 

CE-30 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
termicznego (silnik) 0.00～

100.00(%) 

80.00 

CE-31 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
termicznego (falownik) 

80.00 

・Nastawa poziomu, przy którym zostanie wydane ostrzeżenie 
termiczne dla silnika 026[THM]. 

・Nastawa poziomu, przy którym zostanie wydane ostrzeżenie 
termiczne dla falownika 027[THC]. 

 [CE-33]～[CE-55] 

 Detekcja prędkości zerowej  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

Wartoś
ć 

począt
kowa 

CE-33 Poziom wykrywania prędkości 
zerowej 

0.00～100.00(Hz) 0.00 

・Nastawa poziomu, przy którym falownik wystawi sygnał wykrycia 
prędkości zerowej 040[ZS] 

 
 Sygnalizacja przegrzania radiatora 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

CE-34 Poziom sygnalizacji przegrzania 
radiatora 

0～200(°C) 120 

・Nastawa poziomu, przy którym zostanie wystawiony sygnał 
przegrzania radiatora 032[OHF]. 

 

 Sygnalizacja biegu/załączenia poza zakresem czasu  

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartoś
ć 

począt
kowa 

CE-36 Sygnalizacja czasu biegu/zasilania 0～100000 (godzin) 0 

・Nastawa poziomu, przy którym falownik wystawi sygnał 
przekroczenia czasu biegu silnika 024[RNT] lub sygnał 
przekroczenia czasu zasilania falownika 025[ONT]. 

 
 Komparator okienkowy (detekcja odłączenia 

zacisków) 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkow

a 

Ko
m

pa
ra

to
r o

ki
en

ko
w

y 

CE-40 Maksymalne ograniczenie 
komparatora okienkowego  [Ai1] 

0～100(%) 100 

CE-41 Minimalne ograniczenie 
komparatora okienkowego [Ai1] 

0～100(%) 0 

CE-42 Histereza komparatora 
okienkowego [Ai1] 

0～10(%) 0 

CE-43 Maksymalne ograniczenie 
komparatora okienkowego  [Ai2] 

0～100(%) 100 

CE-44 Minimalne ograniczenie 
komparatora okienkowego [Ai2] 

0～100(%) 0 

CE-45 Histereza komparatora 
okienkowego [Ai2] 

0～10(%) 0 

CE-46 Maksymalne ograniczenie 
komparatora okienkowego  [Ai3] 

-100～100(%) 100 

CE-47 Minimalne ograniczenie 
komparatora okienkowego [Ai3] 

-100～100(%) -100 

CE-48 Histereza komparatora 
okienkowego [Ai3] 

0～10(%) 0 

De
te

kc
ja

 o
dł

ąc
ze

ni
a 

CE-50 Poziom wykrywania zaniku 
sygnału [Ai1] 

0～100(%) 0 

CE-51 Tryb wykrywania zaniku 
sygnału [Ai1] 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona: w 
zakresie)/ 
02(Załączona: poza 
zakresem) 

00 

CE-52 Poziom wykrywania zaniku 
sygnału [Ai2] 

0～100(%) 0 

CE-53 Tryb wykrywania zaniku 
sygnału [Ai2] 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona: w 
zakresie)/ 
02(Załączona: poza 
zakresem) 

00 

CE-54 Poziom wykrywania zaniku 
sygnału [Ai3] 

-100～100(%) 0 

CE-55 Tryb wykrywania zaniku 
sygnału [Ai3] 

00(Nieaktywny)/ 
01(W zakresie)/ 
02(Poza zakresem) 

00 

・Sygnał zostanie wystawiony, gdy wartość sygnału dla wyjścia 
analogowego mieści się lub jest spoza zakresu. 

・W przypadku wykrywania zaniku sygnału, gdy wartość sygnału 
mieści się w zakresie lub jest spoza zakresu, można być użyty do  
sterowania pracą. 

 [CF201]～[CF223] 
Gdy [CE-51][CE-53][CE-55]=02  

 
 
 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 
CE201 Tryb  sygnalizacji niedociążenia, 2-gi 
silnik Tak samo, jak CE101 

CE202 
Poziom  sygnalizacji niedociążenia 1, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak CE102 

CE203 
Poziom  sygnalizacji niedociążenia 2, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak CE103 

CE205 
Tryb sygnalizacji przeciążenia prądem, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak CE105 

CE206 Poziom  sygnalizacji przeciążenia 
prądem 1, 2-gi silnik Tak samo, jak CE106 

CE207 Poziom  sygnalizacji przeciążenia 
prądem 2, 2-gi silnik Tak samo, jak CE107 

CE220 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
momentem (bieg w prawo, praca silnikowa), 
2-gi silnik 

Tak samo, jak CE120 

CE221 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
momentem (bieg w lewo, praca prądnicowa), 
2-gi silnik 

Tak samo, jak CE121 

CE122 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
momentem (bieg w lewo, praca silnikowa), 
2-gi silnik 

Tak samo, jak CE122 

CE223 Poziom sygnalizacji przeciążenia 
momentem (bieg w prawo, praca prądnicowa) 
2-gi silnik 

Tak samo, jak CE123 

 

 

 

[WC1]/[WC2]/ 
[WC3] 

Maks. (100%) 

Min. 
(Ai1/Ai2:0%) 
(Ai3:-100%) 

Wejście Ai1/Ai2/Ai3 

Przyjęta wartość 

l  

 

 

 

 

 

Wartość analogowego 
sygnału wejściowego 

Poziom wykrywania zaniku 
sygnału 
CF-50/CF-52/CF-54 

 

Poziom maksymalnego 
ograniczenia 
komparatora okienkowego 
CF-40/CF-43/CF-46 

Poziom minimalnego 
ograniczenia 
komparatora 
okienkowego 
CF-41/CF-44/CF-47 

 

Szerokość histerezy 
[CE-42]/[CE-45]/[CE-48] 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[CF-01]～[CF-10] 

 Komunikacja Modbus  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 

początkow
a 

CF-01 
Prędkość komunikacji RS485 

03(2400 b/s)/ 
04(4800 b/s)/ 
05(9600 b/s)/ 
06(19.2 kb/s)/ 
07(38.4 kb/s)/ 
08(57.6 kb/s)/ 
09(76.8 kb/s)/ 
10(115.2 kb/s) 

05 

CF-02 Adres stacji RS485 1～247 1 

CF-03 Kontrola parzystości 
RS485 

00(Brak)/ 
01(Parzyste)/ 
02(Nieparzyste) 

00 

CF-04 Ilość bitów stopu  01(1bit)/02(2bit) 01 

CF-05 Reakcja falownika na błąd 
komunikacji 

00(Błąd)/  
01(Zwalnianie  z 
zatrzymaniem silnika i 
błąd)/ 
02(brak reakcji)/ 
03(Zatrzymanie silnika 
wolnym wybiegiem)/ 
04(Zwalnianie z 
zatrzymaniem silnika) 

02 

CF-06 
Dopuszczalny czas przerwy między 
kolejnymi zapytaniami RS485 
(timeout) 

0.00～100.00(s) 0.00 

CF-07 Czas oczekiwania na 
odpowiedź RS485 

0～1000(ms) 0 

CF-08 Tryb komunikacji RS485 
01(Modbus-RTU)/ 
02(EzCOM)/ 
03(EzCOM Admin.) 

01 

CF-09 
Mapowanie cewki Modbus 

00(specyfikacja Hitachi)/ 
01(specyfikacja Modbus) 01 

・Nastawa funkcji komunikacji sieciowej Modbus RTU. 
・Nastawa w parametrze [CF-08] (oprócz wartości 01) służy do 

komunikacji EzCOM pomiędzy falownikami.  
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 

[CF-20]～[CF-50] 
 Komunikacja typu „każdy z każdym” EzCOM  

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

CF-20 Adres stacji początkowej EzCOM 01～08 01 

CF-21 Adres stacji końcowej EzCOM 01～08 01 

CF-22 Metoda startu EzCOM 
00(Zacisk 
EzCOM)/ 
01(Zawsze) 

00 

CF-23 Ilość danych EzCOM 01～05 05 

CF-24 Adres odbiornika 1 EzCOM 1～247 1 

CF-25 Rejestr docelowy 1 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-26 Rejestr źródła 1 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-27 Adres odbiornika 2 EzCOM 1～247 2 

CF-28 Rejestr docelowy 2 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-29 Rejestr źródła 2 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-30 Adres odbiornika 3 EzCOM 1～247 3 

CF-31 Rejestr docelowy 3 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-32 Rejestr źródła 3 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-33 Adres odbiornika 4 EzCOM 1～247 4 

CF-34 Rejestr docelowy 4 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-35 Rejestr źródła 4 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-36 Adres odbiornika 5 EzCOM 1～247 5 

CF-37 Rejestr docelowy 5 EzCOM 0000～FFFF 0000 

CF-38 Rejestr źródła 5 EzCOM 0000～FFFF 0000 

・Nastawa na potrzeby użycia funkcji EzCOM. 
・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
 
 Kod węzła USB 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 

początkow
a 

CF-50 Numer stacji USB 1～247 1 

・Nastawa kodu USB w przypadku wielu falowników podłączonych 
do oprogramowania ProDriveNext ,nastawa wymagana również 
po stronie ProDriveNext.  
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[HA-01]～[HA135] 
■Parametry grupy (kod H) 
 Automatyczne strojenie 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

HA-01 
Tryb autostrojenia 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona na 
postoju)/ 
02(Załączona w 
biegu)/ 

00 

HA-02 Sygnał RUN dla autostrojenia 

00(Przycisk RUN)/ 
01(Parametr 

[AA111]/ i 
[AA211]) 

00 

HA-03 
Wybór autostrojenia  on-line 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

HA-04 Rozdzielczość wyświetlania 
stałych silnika 

00(Wartości 
całkowite)/ 
01(Wartości 1/1000) 

00 

・Po nastawieniu podstawowych parametrów silnika i 
wykorzystaniu operacji automatycznego strojenia możliwe jest 
uzyskanie odpowiednich stałych silnika. 

・W przypadku automatycznego strojenia na postoju, ustawione 
zostaną następujące zmienne – dla silnika IM:[Hb110]～[Hb114], 
dla silnika SM(PMM):[Hd110]～[Hd114]. 

・W przypadku automatycznego strojenia w biegu, ustawione 
zostaną następujące zmienne silnika IM:[Hb110]～[Hb118]. 
Należy stworzyć warunki pracy, przy których możliwe są obroty 
silnika. 

・Funkcję automatyczne strojenia można uruchomić przyciskiem 
RUN ([HA-02] Sygnał RUN dla autostrojenia) 

・Po zmianie parametru [HA-04] zmieniona zostanie rozdzielczość 
wyświetlanych stałych silnika. 

 
 Stabilizacja silnika (niestabilność pracy) 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

HA110 Stała stabilizacji, 1-wszy 
silnik 

0～1000(%) 100 

・W przypadku niestabilności pracy pomp lub wentylatorów należy 
zmniejszyć wartość stałej stabilizacji. 

・Gdy obciążenie jest dość małe i występuje niestabilność  pracy, 
należy zwiększyć wartość stałej stabilizacji.   

 
 Dostosowywanie odpowiedzi trybu regulacji 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

HA115 Szybkość odpowiedzi 
sterowania wektorowego, 1-wszy silnik 

0～1000(%) 
100 

・Istnieje możliwość dostosowania szybkości odpowiedzi podczas 
regulacji prędkości pracy falownika. 

⇒[AA121] Rodzaj sterowania 
 

[HA120]～[HA134] 
 Zmiana poziomu odpowiedzi regulacji  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

HA120 Tryb przełączania 
współczynników regulacji prędkości, 
1-wszy silnik 

00(Przez zacisk [CAS])/ 
01(Przez parametr) 00 

HA121 Czas przełączania 
współczynników regulacji prędkości, 
1-wszy silnik 

0～10000(ms) 100 

HA122 Mapowanie- prędkość 
pośrednia 1, 1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

HA123 Mapowanie- prędkość 
pośrednia 2, 1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

HA124 Mapowanie- prędkość 
maksymalna, 1-wszy silnik 

0.00～590.00(Hz) 0.00 

HA125 Mapowanie-współczynnik 
P1 regulacji PI, 1-wszy silnik 

0.0～1000.0(%) 0.0 

HA126 Mapowanie-współczynnik I1 
regulacji PI, 1-wszy silnik 

0.0～1000.0(%) 0.0 

HA127 Mapowanie-współczynnik 
P1 regulacji P, 1-wszy silnik 

0.00～10.00 1.00 

HA128 Mapowanie-współczynnik 
P2 regulacji PI, 1-wszy silnik 

0.0～1000.0(%) 100.0 

HA129 Mapowanie-współczynnik I2 
regulacji PI, 1-wszy silnik 

0.0～1000.0(%) 100.0 

HA130 Mapowanie-współczynnik 
P2 regulacji P, 1-wszy silnik 

0.00～10.00 1.00 

HA131 Mapowanie-współczynnik 
P3 regulacji PI, 1-wszy silnik 

0.0～1000.0(%) 100.0 

HA132 Mapowanie-współczynnik I3 
regulacji PI, 1-wszy silnik 

0.0～1000.0(%) 100.0 

HA133 Mapowanie-współczynnik 
P4 regulacji PI, 1-wszy silnik 

0.0～1000.0(%) 100.0 

HA134 Mapowanie-współczynnik I4 
regulacji PI, 1-wszy silnik 

0.0～1000.0(%) 100.0 

・Istnieje możliwość zmiany szybkości odpowiedzi bieżącej regulacji 
prędkości silnika. 
・W przypadku wykorzystywania zacisku wejściowego z przypisaną 
funkcją [CAS], parametr [HA120]=00 

 
・W przypadku odwzorowywania zmiany poziomu regulacji 
[HA120]=01 

 

0 Hz Prędkość 
pośrednia 1 

Prędkość 
pośrednia 2 

Częstotliwość 
maksymalna 

Współ. 1 
Współ. 2 

Współ. 3 
Współ. 4 

Najwyższa 

prędkość 

Zacisk [CAS] ON 

[HA121] 
i   

[HA125]/ 
[HA126]/ 
[HA127] 

[HA128]/ 
[HA129]/ 
[HA130] 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[HA210]～[HA234] 
 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 

(jednost
ka) 

Wartoś
ć 

początk
owa 

HA210 Stała stabilizacji, 2-gi silnik Tak samo, jak 
HA110 

HA215 Szybkość odpowiedzi sterowania 
wektorowego, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
HA115 

HA220 Tryb przełączania współczynników regulacji 
prędkości, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
HA120 

HA221 Czas przełączania współczynników regulacji 
prędkości, 2-gi silnik 

Tak samo, jak 
HA121 

HA222 Mapowanie- prędkość pośrednia 1, 2-gi silnik Tak samo, jak 
HA122 

HA223 Mapowanie- prędkość pośrednia 2, 2-gi silnik Tak samo, jak 
HA123 

HA224 Mapowanie- prędkość maksymalna, 2-gi silnik Tak samo, jak 
HA124 

HA225 Mapowanie-współczynnik P1 regulacji PI, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA125 

HA226 Mapowanie-współczynnik I1 regulacji PI, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA126 

HA227 Mapowanie-współczynnik P1 regulacji P, 2-gi 
silnik Tak samo, jak HA127 

HA228 Mapowanie-współczynnik P2 regulacji PI, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA128 

HA229 Mapowanie-współczynnik I2 regulacji PI, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA129 

HA230 Mapowanie-współczynnik P2 regulacji P, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA130 

HA231 Mapowanie-współczynnik P3 regulacji PI, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA131 

HA232 Mapowanie-współczynnik I3 regulacji PI, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA132 

HA233 Mapowanie-współczynnik P4 regulacji PI, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA133 

HA234 Mapowanie-współczynnik I4 regulacji PI, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak 
HA134 

 

[Hb102]～[Hb108] 
 Podstawowe parametry silnika indukcyjnego 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość początkowa 

Si
ln

ik
 in

du
kc

yj
ny

 (I
M

) 

Hb102 Wybór 
mocy silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

0.01～630.00 
(kW) 

Nastawa mocy silnika 
asynchronicznego 

Hb103 Ilość 
biegunów silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

2～48 (biegun) 4 

Hb104 
Częstotliwość 
bazowa silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

10.00～590.00 
(Hz) 

60.00(JPN)(USA)/ 
50.00(EU)(ASIA)(CHN) 

Hb105  
Częstotliwość 
maksymalna silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

10.00～590.00 
(Hz) 

60.00(JPN)(USA)/ 
50.00(EU)(ASIA)(CHN) 

Hb106 Napięcie 
znamionowe silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

1～1000 (V) 

(klasa 200 V) 
200(JAPONIA) 
230(EUROPA)(USA)(AZJA)(CHINY) 

(klasa 400 V) 
400(JAPONIA)(EUROPA)(AZJA)(CHI
NY) 
460(USA) 

Hb108 Prąd 
znamionowy silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

0.01～10000.00 
(A) 

Nastawa mocy silnika 
asynchronicznego 

・Po zmianie mocy silnika asynchronicznego [Hb102] i liczby 
biegunów [Hb103], charakterystyka stałych silnika zostanie 
zmieniona zgodnie z wewnętrzną tabelą wartości Hitachi. 

・Wartość wyjściowa zależy od nastawy częstotliwości i napięcia. 
Poniżej przedstawiono przykład sterowania V/f. 

 

 

 

 

 

 

 

・Poprzez nastawę prądu znamionowego silnika ustawiana jest 
wartość odniesienia dla zabezpieczenia prądowego silnika. 

 
※Wartości fabryczne parametrów zależą od wielkości falownika. 

Typowe dane silnika Kod Zakres wartości (jednostka) 

Moc [Hb102] 0.01～630.00 (kW) 
Liczba biegunów [Hb103] 2～48 (bieguny) 

Częstotliwość 
[Hb104] 10.00～590.00 (Hz) 
[Hb105] 10.00～590.00 (Hz) 

Napięcie [Hb106] 1～1000 (V) 
Prąd [Hb108] 0.01～9999.99 (A) 

 

Napięcie 
wyjściowe 
Napięcie 
znamionowe 
silnika 
(Np.) 200 V 

Zadana 
częstotliwość 

 Częstotliwość 
bazowa 

   

Częstotliwość 
maksymalna 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[Hb110]～[Hb131] 

 Stałe silnika indukcyjnego asynchronicznego 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Si
ln

ik
 in

du
kc

yj
ny

 (I
M

) 

Hb110 
Stała R1 silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

0.000001～1000.000000 (Ω) 
Nastawa 

mocy 
silnika 

Hb112 
Stała R2 silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

0.000001～1000.000000 (Ω) 
Nastawa 

mocy 
silnika 

Hb114 
Stała L silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

0.000001～1000.000000 (mH) 
Nastawa 

mocy 
silnika 

Hb116 
Stała Io silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

0.01～1000.00 (A) 
Nastawa 

mocy 
silnika 

Hb118 
Stała J silnika 
asynchronicznego, 
1-wszy silnik 

0.00001～10000.00000 (kgm2) 
Nastawa 

mocy 
silnika 

・Po zmianie mocy silnika asynchronicznego [Hb102] i liczby 
biegunów [Hb103], charakterystyka stałych silnika zostanie 
zmieniona zgodnie z wewnętrzną tabelą wartości Hitachi. 

W przypadku automatycznego strojenia na postoju, ustawione 
zostaną następujące zmienne - [Hb110]～[Hb114],  

・W przypadku automatycznego strojenia w biegu, ustawione 
zostaną następujące zmienne – [Hb110]～[Hb118]. 

・Można również wprowadzić dane stałych uzyskane od 
producenta silnika. Należy przy tym jednak uwzględnić 
dodatkowe wartości stałych dla np. oprzewodowania itp. 

 
 Nastawa częstotliwości początkowej 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Hb130 Częstotliwość początkowa, 
1-wszy silnik 

0.00～10.00(Hz) 0.50 

Hb131 Czas pojawienia się 
napięcia początkowego, 1-wszy silnik 

0～2000(ms) 36 

・Jeśli moment przy rozruchu nie jest wystarczający, w celu jego 
zwiększenia można zwiększyć nastawę częstotliwości 
początkowej. 

・Jeśli przy zwiększaniu częstotliwości minimalnej dochodzi do 
blokady falownika, należy zwiększyć czas pojawienia się napięcia 
początkowego na wyjściu. 

 
 

 

[Hb140]～[Hb146] 

 Dostosowywanie ręcznego podbicia momentu 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Hb140 
Metoda ręcznego podbijania 
momentu, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Zawsze załączona)/ 
02(Załączona- obroty prawe)/ 
03(Załączona- obroty lewe) 

01 

Hb141 
Wartość ręcznego podbicia 
momentu, 1-wszy silnik 

0.0～20.0(%) 1.0 

Hb142 
Częstotliwość ręcznego podbicia 
momentu, 1-wszy silnik 

0.0～50.0(%) 5.0 

・W trybie obsługi z ręcznym podbiciem momentu, można wybrać 
podbicie momentu dla biegu w prawo lub dla biegu w lewo. 

 
・Przykład :[Hb140]=02 

 
 
 Funkcja oszczędzania energii 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Hb145 Tryb pracy ekonomicznej, 
1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

Hb146 
Nastawa odpowiedzi pracy 
ekonomicznej, 1-wszy silnik 

0～100(%) 50 

・Gdy dla regulacji V/f aktywowano tryb pracy ekonomicznej, 
nastąpi przejście do sterowania z oszczędzaniem energii. 

Częstotliwoś

ć wyjściowa 

Częstotliwość bazowa 

 

[Hb141] 
  

[Hb142] 
  

100 
 

Napięcie 

  
  

W prawo 
  

W lewo 
  

Częstotliwość 

  

FW 

Częstotliwość 
wyjściowa 

Napięcie 
wyjściowe 

Częstotliwość 
minimalna [Hb130] 

00 10 ms  60 ms ･･･ 
Czas pojawienia 
się nap. 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[Hb150]～[Hb180] 

 Wolna nastawa charakterystyki U/f 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

Hb150 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
- częstotliwość (1) 

0.00～[Hb152](Hz) 0.00 

Hb151 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
– napięcie (1) 

0.0～1000.0(V) 0.0 

Hb152 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
- częstotliwość (2) 

[Hb150] ～

[Hb154](Hz) 0.00 

Hb153 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
– napięcie (2) 

0.0～1000.0(V) 0.0 

Hb154 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
- częstotliwość (3) 

[Hb152] ～

[Hb156](Hz) 0.00 

Hb155 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
– napięcie (3) 

0.0～1000.0(V) 0.0 

Hb156 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
- częstotliwość (4) 

[Hb154] ～

[Hb158](Hz) 0.00 

Hb157 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
– napięcie (4) 

0.0～1000.0(V) 0.0 

Hb158 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
- częstotliwość (5) 

[Hb156] ～

[Hb160](Hz) 0.00 

Hb159 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
– napięcie (5) 

0.0～1000.0(V) 0.0 

Hb160 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
- częstotliwość (6) 

[Hb158] ～

[Hb162](Hz) 0.00 

Hb161 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
– napięcie (6) 

0.0～1000.0(V) 0.0 

Hb162 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
- częstotliwość (7) 

[Hb160] ～

[Hb105](Hz) 0.00 

Hb163 Wolna nastawa charakterystyki V/f 
– napięcie (7) 

0.0～1000.0(V) 0.0 

・Częstotliwość 1(f1)～częstotliwość (f7) i odpowiadające jej 
napięcie 1(V1)～napięcie 7(V7) należy nastawić poniżej wartości 
częstotliwości bazowej i napięcia znamionowego. W przypadku 
silnika o wysokiej częstotliwości najpierw ustawać częstotliwość 
bazową/najwyższą. 

 
 Dostosowywanie regulacji sygnału sprzężenia 
zwrotnego V/f 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

Hb170 Współczynnik P 
kompensacji poślizgu z użyciem 
enkodera 

0～1000(%) 100 

Hb171 Współczynnik I 
kompensacji poślizgu z użyciem 
enkodera 

0～1000(%) 100 

・Jeśli parametr [AA121] jest nastawiony jako sterowanie ze 
sprzężeniem zwrotnym możliwa jest kompensacja poślizgu. 

 

 Zmiana poziomu dostosowywania sygnału 
wyjściowego 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkowa 

Hb180 Zmiana napięcia 
wyjściowego 

0～255(%) 100 

・Gdy praca silnika jest niestabilna, można odpowiednio 
dostosować poziom znamionowego napięcia wyjściowego . 

 [Hb202]～[Hb280] 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 

(jednostka
) 

Wartość 
początk

owa 

Si
ln

ik
 in

du
kc

yj
ny

 (I
M

) 

Hb202 Wybór mocy silnika 
asynchronicznego, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb102 

Hb203 Ilość biegunów silnika 
asynchronicznego, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb103 

Hb204 Częstotliwość bazowa silnika 
asynchronicznego, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb104 

Hb205  
Częstotliwość maksymalna silnika 
asynchronicznego, 2-gi silnik 

Tak samo, jak Hb105 

Hb206 Napięcie znamionowe silnika 
asynchronicznego, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb106 

Hb208 Prąd znamionowy silnika 
asynchronicznego, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb108 

Hb210 Stała R1 silnika asynchronicznego, 
2-gi silnik Tak samo, jak Hb110 

Hb212 Stała R2 silnika asynchronicznego, 
2-gi silnik Tak samo, jak Hb112 

Hb214 Stała L , silnika asynchronicznego 
2-gi silnik Tak samo, jak Hb114 

Hb216 Stała Io silnika asynchronicznego , 
2-gi silnik Tak samo, jak Hb116 

Hb218 Stała J silnika asynchronicznego , 
2-gi silnik Tak samo, jak Hb118 

 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 
(jednos

tka) 

Wartość 
początk

owa 
Hb230 Częstotliwość początkowa, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb130 
Hb231 Czas pojawienia się napięcia początkowego, 
2-gi silnik Tak samo, jak Hb131 

Hb240 
Metoda ręcznego podbijania momentu, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb140 

Hb241 
Wartość ręcznego podbicia momentu, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb141 

Hb242 
Częstotliwość ręcznego podbicia momentu, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb142 

Hb245 Tryb pracy ekonomicznej, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb145 
Hb246 
Nastawa odpowiedzi pracy ekonomicznej, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb146 

Hb250 Wolna nastawa charakterystyki V/f - 
częstotliwość (1) Tak samo, jak Hb150 

Hb251 Wolna nastawa charakterystyki V/f – napięcie 
(1) Tak samo, jak Hb151 

Hb252 Wolna nastawa charakterystyki V/f - 
częstotliwość (2) Tak samo, jak Hb152 

Hb253 Wolna nastawa charakterystyki V/f – napięcie 
(2) Tak samo, jak Hb153 

Hb254 Wolna nastawa charakterystyki V/f - 
częstotliwość (3) Tak samo, jak Hb154 

Hb255 Wolna nastawa charakterystyki V/f – napięcie 
(3) Tak samo, jak Hb155 

Hb256 Wolna nastawa charakterystyki V/f - 
częstotliwość (4) Tak samo, jak Hb156 

Hb257 Wolna nastawa charakterystyki V/f – napięcie 
(4) Tak samo, jak Hb157 

Hb258 Wolna nastawa charakterystyki V/f - 
częstotliwość (5) Tak samo, jak Hb158 

Hb259 Wolna nastawa charakterystyki V/f – napięcie 
(5) Tak samo, jak Hb159 

Hb260 Wolna nastawa charakterystyki V/f - 
częstotliwość (6) Tak samo, jak Hb160 

Hb261 Wolna nastawa charakterystyki V/f – napięcie 
(6) Tak samo, jak Hb161 

Hb262 Wolna nastawa charakterystyki V/f - 
częstotliwość (7) Tak samo, jak Hb162 

Hb263 Wolna nastawa charakterystyki V/f – napięcie Tak samo, jak Hb163 

  

Częstotliwoś

ć 
 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 0 

V2,V3 

V1 

V5 

V6 

V7 

V4 

Napięcie 

 

    

  

  

  

  

Częst. 
 bazowa 

Częstotliwoś

ć maksymalna 

Wartość 
znamionowa 
napięcia   
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

(7) 
Hb270 Współczynnik P kompensacji poślizgu z 
użyciem enkodera Tak samo, jak Hb170 

Hb271 Współczynnik I kompensacji poślizgu z 
użyciem enkodera Tak samo, jak Hb171 

Hb280 Zmiana napięcia wyjściowego, 2-gi silnik Tak samo, jak Hb180 

 

 [HC101]～[HC121] 

 Ustawienia automatycznego podbicia momentu 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

HC101 Kompensacji napięcia dla 
automatycznego podbicia momentu, 1-wszy 
silnik 

0～255(%) 100 

HC102 Kompensacji poślizgu dla 
automatycznego podbicia momentu, 1-wszy 
silnik 

0～255(%) 100 

・Powyższe parametry będą czynne jeżeli w parametrze [AA121]  
wybrano sterowania z automatycznym podbiciem momentu  
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 Uruchamianie sterowania bezczujnikowego 

wektorowego 
Kod/Nazwa Zakres 

(jednostka) 
Wartość 

początkowa 

HC110 Ograniczenie prędkości 
zerowej IM-SLV-0Hz, 1-wszy silnik 

0～100(%) 80 

HC111 Wartość podbicia 
momentu rozruchowego IM-SLV, 
1-wszy silnik 

0～50(%) 10 

HC112 Wartość podbicia 
momentu rozruchego IM-SLV-0Hz, 
1-wszy silnik 

0～50(%) 10 

・Powyższe parametry podbicia momentu przy rozruchu są 
aktywne dla nastawy [AA121] na sterowanie bezczujnikowe 
wektorowe lub sterowanie bezczujnikowe wektorowe przy 0 Hz. 

 
 Funkcja kompensacji 2-giej rezystancji 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

HC113 Kompensacja 2-giej 
rezystancji , 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

・Przy metodzie sterowania wektorowego (z użyciem 
enkodera/bezczujnikowe/0 Hz), możliwe jest uwzględnienie 
wpływu temperatury i redukcja wahań prędkości wskutek zmiany 
tej temperatury. 

・Gdy zachodzi potrzeba użycia tej funkcji, należy zastosować 
termistor PB-41E firmy Shibaura Electronics(Ltd.) z nastawą 
[Cb-40]=02(NTC). 

 
Funkcja zabezpieczenia przed biegiem w lewo 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

HC114 Zabezpieczenie przed 
pracą w lewo, 1-wszy silnik 

00(Nieaktywny)/01(Aktywny
) 00 

・Ten parametr przy metodzie sterowania momentem (sterowanie 
wektorowe bezczujnikowe/z użyciem enkodera/0 Hz), dla bardzo 
niskich prędkości zapobiega zmianie kierunku obrotów na bieg w 
lewo. 

 
 
 
 
 
 

 Poziom dostosowywania sterowania silnikiem 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

HC120 Stała czasowa filtra prądu dla 
momentu, 1-wszy silnik 

0～100(ms) 2 

HC121 Kompensacja prędkości sprzężenia 
dodatniego, 1-wszy silnik 

0～1000(%) 0 

・Aktywowanie filtra [HC120] jest możliwe przy metodzie 
sterowania momentem, sterowania wektorowego bezczujnikowe, 
sterowania wektorowego, wektorowego z enkoderem i 
wektorowego przy 0 Hz. 

・Wartość [HC121] ustawia kompensację prędkości sprzężenia 
dodatniego dla metody sterowania momentem, sterowania 
wektorowego bezczujnikowe, sterowania wektorowego, 
wektorowego z enkoderem i wektorowego przy 0 Hz  

[HC201]～[HC220] 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 
(jednos

tka) 

Wartość 
początk

owa 

HC201 Kompensacji napięcia dla automatycznego 
podbicia momentu, 2-gi silnik 

Tak samo, jak HC101 

HC202 Kompensacji poślizgu dla automatycznego 
podbicia momentu, 2-gi silnik 

Tak samo, jak HC102 

HC210 Ograniczenie prędkości zerowej 
IM-SLV-0Hz, 1-wszy silnik 

Tak samo, jak HC110 

HC211 Wartość podbicia momentu 
rozruchowego IM-SLV, 2-gi silnik Tak samo, jak HC111 

HC212 Wartość podbicia momentu rozruchego 
IM-SLV-0Hz, 2-gi silnik Tak samo, jak HC112 

HC213 Kompensacja 2-giej rezystancji , 2-gi silnik Tak samo, jak HC113 

HC214 Zabezpieczenie przed pracą w lewo, 2-gi 
silnik 

Tak samo, jak HC114 

HC220 Stała czasowa filtra prądu dla momentu, 
2-gi silnik 

Tak samo, jak HC120 

HC221 Kompensacja prędkości sprzężenia 
dodatniego, 2-gi silnik 

Tak samo, jak HC121 
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Podręcznik użytkownika  

[Hd102]～[Hd118] 

 Podstawowe parametry silnika synchr. (SM/PMM) 
Kod/Nazwa Zakres 

(jednostka) 
Wartość początkowa 

Si
ln

ik
 sy

nc
hr

on
ic

zn
y 

z m
ag

ne
sa

m
i s

ta
ły

m
i (

SM
/P

M
M

) Hd102 Moc silnika 
synchr., 1-wszy silnik 

0.01～630.00 
(kW) 

Nastawa mocy silnika 

Hd103 Liczba 
biegunów silnika 
synch., 1-wszy silnik 

2～48 (biegun) 4 

Hd104 
Częstotliwość bazowa, 
silnika synch., 1-wszy 
silnik 

10.00～590.00 
(Hz) 

60.00(JAPONIA)(USA)/ 
50.00(EUROPA)(AZJA)(CHINY) 

Hd105 
Częstotliwość 
maksymalna silnika 
synchr., 1-wszy silnik 

10.00～590.00 
(Hz) 

60.00(JAPONIA)(USA)/ 
50.00(EUROPA)(AZJA)(CHINY) 

Hd106 Napięcie 
znamionowe silnika 
synch., 1-wszy silnik 

1～1000 
(V) 

(klasa 200 V) 
200(JAPONIA) 
230(EUROPA)(USA)(AZJA)(CHINY) 

(klasa 400 V) 
400(JAPONIA)(EUROPA)(AZJA)(CHI

NY) 
460(USA) 

Hd108 Prąd 
znamionowy silnika 
synch., 1-wszy silnik 

0.01～10000.00 
(A) 

Nastawa mocy silnika 

 
 Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

Si
ln

ik
 sy

nc
hr

on
ic

zn
y 

z m
ag

ne
sa

m
i 

st
ał

ym
i (

SM
/P

M
M

) 

Hd110 
Stała R silnika synch, 1-wszy 
silnik 

0.000001～1000.000000 
(Ω) 

Nastawa 
mocy silnika 

Hd112 
Stała Ld silnika synch., 
1-wszy silnik 

0.000001～1000.000000 
(mH) 

Nastawa 
mocy silnika 

Hd114 
Stała Lq silnika synch., 
1-wszy silnik 

0.000001～1000.000000 
(mH) 

Nastawa 
mocy silnika 

Hd116 
Stała Ke silnika synch., 
1-wszy silnik 

0.1～100000.0 (mVs/rad) 
Nastawa 

mocy silnika 

Hd118 
Stała J silnika synch. , 1-wszy 
silnik 

0.00001～10000.00000 
(kgm2) 

Nastawa 
mocy silnika 

・Moc silnika synchronicznego i liczbę biegunów należy nastawić na 
podstawie tabeli parametrów Hitachi 

・W przypadku silnika synchronicznego SM/PMM wymagane są 
nastawy wartości znamionowych częstotliwości, napięcia i 
charakterystycznych stałych silnika. 

・Przy określeniu prądu maksymalnego silnika, należy uwzględnić 
margines dla funkcji poziom wykrywania stanu nadprądowego 
[bb160]. 
Typowe dane silnika Kod Zakres wartości (jednostka) 

Moc [Hd102] 0.01～630.00 (kW) 
Liczba biegunów [Hd103] 2～48 (biegun) 

Częstotliwość 
[Hd104] 10.00～590.00 (Hz) 
[Hd105] 10.00～590.00 (Hz) 

Napięcie [Hd106] 1～1000 (V) 
Prąd [Hd108] 0.01～10000.00 (A) 

※Wartość początkowa zależy od falownika. 
・Po zmianie mocy silnika synchronicznego [Hd102] i liczby 

biegunów [Hd103], charakterystyka stałych silnika zostanie 
zmieniona zgodnie z wewnętrzną tabelą wartości Hitachi. 

・W przypadku automatycznego strojenia na postoju, ustawione 
zostaną następujące zmienne silnika 
SM [Hd110]～[Hd114]. 

[Hd130]～[Hd218] 

 Nastawy częstotliwości minimalnej 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

Hd130 Częstotliwość minimalna silnika 
synch., 1-wszy silnik 

0～50(%) 8 

Hd131 Prąd biegu jałowego silnika 
synch., 1-wszy silnik 

0～100(%) 10 

・Od wartości częstotliwości [Hd104]×[Hd130] możliwa jest 
sterowanie wektorowe bezczujnikowe silnika synchronicznego. 

・Parametr [Hd131] umożliwia jest nastawa prądu jałowego silnika 
synchronicznego dla sterowania wektorowego bezczujnikowego . 

 
 Szacowanie pozycji biegunów magnetycznych IMPE 
silnika SM (PMM)  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Hd132 Metoda rozruchu silnika 
synch., 1-wszy silnik 

00(Synchroniczne)/ 
01(Szacowanie 
pozycji początkowej 
IMPE) 

00 

Hd133 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE 
–oczekiwanie na wartość 0 V, 1-wszy 
silnik 

0～255 3 

Hd134 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE – 
oczekiwanie na detekcję, 1-wszy silnik  

0～255 3 

Hd135 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE – liczba 
prób detekcji, 1-wszy silnik  

0～255 10 

Hd136 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE - poziom 
napięcia, 1-wszy silnik  

0～200(%) 100 

Hd140 Pamięć pozycji biegunów 
magnesu, 1-wszy silnik 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

Hd141 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE - 
przesunięcie pozycji (offset),1-wszy silnik  

0～359(°) 15 

・W przypadku zasilania silnika synchronicznego SM(PMM) poprzez 
nastawę w [Hd132]=01 (szacowanie pozycji początkowej) 
falownik w pierwszej kolejności wykrywa pozycję biegunów 
magnetycznych silnika, po czym dokonuje rozruchu silnika. 

・Przez nastawienie [Hd132] na szacowanie pozycji początkowej i 
aktywowanie [Hd140],podczas pierwszego uruchomienia, 
falownik wykrywa pozycję biegunów magnetycznych silnika i 
wykorzystuje tę zapisaną pozycję, przy kolejnych rozruchach 
silnika. 

・Przesunięcie [Hd141] zostanie dodane przy pierwszym rozruchu 
w przypadku gdy silnik wykonuje bieg w lewo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4-55 

Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa 
Zakres 

(jednost
ka) 

Wartość 
początk

owa 

Si
ln

ik
 sy

nc
hr

on
ic

zn
y 

z m
ag

ne
sa

m
i 

st
ał

ym
i (

SM
/P

M
M

) 
Hd202 Moc silnika synchr., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd102 
Hd203 Liczba biegunów silnika synch., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd103 
Hd204 Częstotliwość bazowa, silnika synch., 2-gi 
silnik Tak samo, jak Hd104 

Hd205 Częstotliwość maksymalna silnika 
synchr., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd105 

Hd206 Napięcie znamionowe silnika synch., 2-gi 
silnik Tak samo, jak Hd106 

Hd208 Prąd znamionowy silnika synch., 2-gi 
silnik Tak samo, jak Hd108 

Hd210 Stała R silnika synch., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd110 
Hd212 Stała Ld silnika synch., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd112 
Hd214 Stała Lq silnika synch., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd114 
Hd216 Stała Ke silnika synch., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd116 
Hd218 Stała Jsilnika synch., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd118 

[Hd230]～[Hd241] 
 2-gi Silnik Gdy aktywowano programowalny zacisk wejściowy 024[SET]. 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 
Hd230 Częstotliwość minimalna silnika 
synch., 2-gi silnik Tak samo, jak Hd130 

Hd231 Prąd biegu jałowego silnika synch., 
2-gi silnik Tak samo, jak Hd131 

Hd232 Metoda rozruchu silnika synch., 2-gi 
silnik Tak samo, jak Hd132 

Hd233 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE –oczekiwanie na 
wartość 0 V, 2-gi silnik 

Tak samo, jak Hd133 

Hd234 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE – oczekiwanie na 
detekcję, 2-gi silnik  

Tak samo, jak Hd134 

Hd235 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE – liczba prób 
detekcji, 2-gi silnik  

Tak samo, jak Hd135 

Hd236 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE - poziom 
napięcia, 2-gi silnik  

Tak samo, jak Hd136 

Hd240 Pamięć pozycji biegunów magnesu, 
2-gi silnik Tak samo, jak Hd140 

Hd241 Szacowanie pozycji biegunów 
magnetycznych silnika IMPE - przesunięcie 
pozycji (offset),2-gi silnik  

Tak samo, jak Hd141 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 [oA-10]～[oA-32][ob-01]～[ob-04] 
■Tryb parametrów opcyjnych (kod o) 

・Parametry „o” są wyświetlane, gdy [UA-11] = 01. Ta konfiguracja 
nie jest wymagana, chyba że używana jest opcja. 

・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika odpowiedniej 
opcji. 

 

 Praca w przypadku błędu opcjonalnej płyty 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

Gn
ia

zd
o 

1 

oA-10 Reakcja na kartę 
opcyjną 1  

00(Błąd)/ 
01(Brak reakcji) 00 

oA-11 Dopuszczalny czas 
przerwy między zapytaniami 1  

0.00～100.00(s) 0.00 

oA-12 Reakcja na błąd 
komunikacji 1  

00(Błąd)/ 
01(Zwalnianiu z zatrzymaniem 
silnika i błąd)/ 
02(Brak reakcji)/ 
03(Zatrzymanie wolnym 
wybiegiem)/ 
04(Zwalnianie i zatrzymanie) 

00 

oA-13 Sygnał biegu RUN 
opcja 1 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 0.00 

Gn
ia

zd
o 

2 

oA-20 Reakcja na kartę 
opcyjną 1  

00(Błąd)/ 
01(Brak reakcji) 00 

oA-21 Dopuszczalny czas 
przerwy między zapytaniami 1  

0.00～100.00(s) 0.00 

oA-22 Reakcja na błąd 
komunikacji 1  

00(Błąd)/ 
01(Zwalnianiu z zatrzymaniem 
silnika i błąd)/ 
02(Brak reakcji)/ 
03(Zatrzymanie wolnym 
wybiegiem)/ 
04(Zwalnianie i zatrzymanie) 

00 

oA-23 Sygnał biegu RUN 
opcja 1 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 0.00 

Gn
ia

zd
o 

3 

oA-30 Reakcja na kartę 
opcyjną 1  

00(Błąd)/ 
01(Brak reakcji) 00 

oA-31 Dopuszczalny czas 
przerwy między zapytaniami 1  

0.00～100.00(s) 0.00 

oA-32 Reakcja na błąd 
komunikacji 1  

00(Błąd)/ 
01(Zwalnianiu z zatrzymaniem 
silnika i błąd)/ 
02(Brak reakcji)/ 
03(Zatrzymanie wolnym 
wybiegiem)/ 
04(Zwalnianie i zatrzymanie) 

00 

oA-33 Sygnał biegu RUN 
opcja 1 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 0.00 

・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
 
 Opcjonalna karta enkodera 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

ob-01 
Ilość impulsów na obrót 
enkodera (opcja)  

0～65535 (impuls) 1024 

ob-02 
Pozycja faz enkodera (opcja) 

00(Faza A, cosinusoida)/ 
01(Faza B, sinusoida) 0 

ob-03 Przekładnia silnika - 
licznik (opcja) 

1～10000 1 

ob-04 Przekładnia silnika - 
mianownik (opcja) 

1～10000 1 

・Nastawa enkodera podłączonego do płyty opcyjnej i przełożenia 
przekładni silnika dla sygnału sprzężenia zwrotnego enkodera 

 
 
 
 
 
 

[ob-10]～[ob-16] [oE-01]～[oE-27] 

 Nastawy zacisków wejściowych zliczania ciągu 
impulsów (pulse train) dla opcji 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

W
ej

śc
ie

 zl
ic

za
ni

a 
im

pu
lsó

w
 

(o
pc

ja
) 

ob-10 
Odwzorowanie dla 
ciągu impulsów (opcja) 

00(Zadawanie częstotliwości)/ 
01(Pozycjonowanie)/ 
02(Sprzężenie zwrotne prędkości: 
czujnik - V/f) 

00 

ob-11 
Tryb wejścia ciągu 
impulsów (opcja) 

00(2 fazy ciąg impulsów 
przesunięte  o 90°)/ 
01(kierunek obrotów w prawo/w 
lewo i ciąg impulsów)/ 
02(Bieg w prawo ciąg impulsów/ 
bieg w lewo ciąg impulsów) 

00 

Cz
ęs

to
tli

w
oś

ć 
zli

cz
an

ia
 im

pu
lsó

w
 

(o
pc

ja
) 

ob-12 Skala sygnału 
ciągu impulsów (opcja) 

0.05～200.0(kHz) 50.0 

ob-13  
Stała czasowa filtra 
sygnału ciągu impulsów 
(opcja) 

0.01～2.00(s) 0.10 

ob-14 Przesunięcie 
sygnału ciągu impulsów 
(opcja)  

-100.0～100.0(%) 0.0 

ob-15 Górna 
granica sygnału ciągu 
impulsów (opcja) 

0.0～100.0(%) 100.0 

ob-16 Dolna 
granica sygnału ciągu 
impulsów (opcja) 

0.0～100.0(%) 0.0 

・Nastawa w przypadku korzystania ze sprzężenia zwrotnego do 
opcji. 

・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika odpowiedniej 
opcji. 
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Rozdział 4 Konfiguracja parametrów 

W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 
 Dodatkowe opcyjne wejścia analogowe 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 

początkow
a 

 Z
ac

isk
 [A

i4
] 

 

oE-01 Filtr czasowy wejścia 
[Ai4] (opcja) 

1～500(ms) 8 

oE-03 Początek zakresu 
regulacji [Ai4] (opcja) 

0.00～100.00(%) 0.00 

oE-04 Koniec zakresu regulacji 
[Ai4] (opcja) 

0.00～100.00(%) 100.00 

oE-05 Początek sygnału 
regulacji [Ai4] (opcja) 

0.0～[oE-06](%) 0.0 

oE-06 Koniec sygnału regulacji 
[Ai4] (opcja) 

[oE-05]～100.0(%) 100.0 

 Z
ac

isk
 [A

i5
] 

oE-11 Filtr czasowy wejścia 
[Ai5] (opcja) 

1～500(ms) 8 

oE-13 Początek zakresu 
regulacji [Ai5] (opcja) 

0.00～100.00(%) 0.00 

oE-14 Koniec zakresu regulacji 
[Ai5] (opcja) 

0.00～100.00(%) 100.00 

oE-15 Początek sygnału 
regulacji [Ai5] (opcja) 

0.0～[oE-16](%) 0.0 

oE-16 Koniec sygnału regulacji 
[Ai5] (opcja) 

[oE-15]～100.0(%) 100.0 

oE-17 Sposób startu dla 
sygnału [Ai5] (opcja) 

00(Wartość 
początkowa)/ 
01(0%) 

01 

Za
ci

sk
 [A

i6
] 

oE-21 Filtr czasowy wejścia 
[Ai5] (opcja) 

1～500(ms) 8 

oE-23 Początek zakresu 
regulacji [Ai6] (opcja) 

0.00～100.00(%) 0.00 

oE-24 Koniec zakresu regulacji 
[Ai6] (opcja) 

0.00～100.00(%) 100.00 

oE-25 Początek sygnału 
regulacji [Ai6] (opcja) 

0.0～[oE-26](%) 0.0 

oE-26 Koniec sygnału regulacji 
[Ai6] (opcja) 

[oE-25]～100.0(%) 100.0 

oE-27 Sposób startu dla 
sygnału [Ai6] (opcja) 

00(Wartość 
początkowa)/ 
01(0%) 

01 

・Aby wybrać metodę dostosowywania wejścia analogowego, 
należy zapoznać się z przykładem dostosowywania zacisków 
wejść/wyjść w rozdziale 3. 

 [oE-28]～[oE-49] 

 Opcjonalne zaciski wejść analogowych  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

oE-28 
Skalowanie zera wartości napięcia 
–przesunięcie 10 napięcia [Ai4] 

-200.00～200.00(%) 0.00 

oE-29 
Skalowanie zakresu napięcia sygnału 
[Ai4]  

-200.00～200.00(%) 100.00 

oE-30 
Skalowanie zera wartości sygnału 
napięcia/prądu [Ai5] (opcja) 

-200.00～200.00(%) 0.00 

oE-31 
Skalowanie zakresu wartości sygnału 
napięcia/prądu [Ai5] (opcja) 

-200.00～200.00(%) 100.00 

oE-32 
Skalowanie zera wartości sygnału 
napięcia/prądu [Ai6] (opcja) 

-200.00～200.00(%) 0.00 

oE-33 
Skalowanie zakresu wartości sygnału 
napięcia/prądu [Ai6] (opcja) 

-200.00～200.00(%) 100.00 

・Aby wybrać metodę dostosowywania wejścia analogowego, należy 
zapoznać się z przykładem dostosowywania zacisków wejść/wyjść w 
rozdziale 3. 

 

 [oE-35]～[oE-49] 

 Opcjonalne komparatory okienkowe (detekcja 
odłączenia zacisków) 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początkow

a 

Ko
m

pa
ra

to
r o

ki
en

ko
w

y 

oE-35 Maksymalne ograniczenie 
komparatora okienkowego sygnału 
[Ai4] (opcja) 

-100～100(%) 100 

oE-36 Minimalne ograniczenie 
komparatora okienkowego sygnału 
[Ai4] (opcja) 

-100～100(%) -100 

oE-37 Histereza komparatora 
okienkowego sygnału [Ai4] (opcja) 

0～10(%) 0 

oE-38 Maksymalne ograniczenie 
komparatora okienkowego sygnału 
[Ai5] (opcja) 

0～100(%) 100 

oE-39 Minimalne ograniczenie 
komparatora okienkowego sygnału 
[Ai5] (opcja) 

0～100(%) 0 

oE-40 Histereza komparatora 
okienkowego sygnału [Ai5] (opcja) 

0～10(%) 0 

oE-41 Maksymalne ograniczenie 
komparatora okienkowego sygnału 
[Ai6] (opcja) 

0～100(%) 100 

oE-42 Minimalne ograniczenie 
komparatora okienkowego sygnału 
[Ai6] (opcja) 

0～100(%) 0 

oE-43 Histereza komparatora 
okienkowego sygnału [Ai6] (opcja) 

0～10(%) 0 

De
te

kc
ja

 o
dł

ąc
ze

ni
a 

oE-44 Poziom wykrywania zaniku 
sygnału [Ai4] (opcja) 

-100～100(%) 0 

oE-45 Tryb wykrywania zaniku 
sygnału [Ai4] (opcja) 

00(Wyłączona)/ 
01(Włączona poza 
zakresem)/ 
02(Włączona w 
zakresie) 

00 

oE-46 Poziom wykrywania zaniku 
sygnału [Ai5] (opcja) 

-100～100(%) 0 

oE-47 Tryb wykrywania zaniku 
sygnału [Ai5] (opcja) 

00(Wyłączona)/ 
01(Włączona poza 
zakresem)/ 
02(Włączona w 
zakresie) 

00 

oE-48 Poziom wykrywania zaniku 
sygnału [Ai6] (opcja) 

-100～100(%) 0 

oE-49 Tryb wykrywania zaniku 
sygnału [Ai6] (opcja) 

00(Wyłączona)/ 
01(Włączona poza 
zakresem)/ 
02(Włączona w 
zakresie) 

00 

・Sygnał wyjściowy zostanie wystawiony, gdy wartość sygnału dla 
wejścia analogowego mieści się lub nie mieści się w zakresie. 

・W przypadku wykrywania odłączenia sygnału, gdy wartość 
sygnału jest w zakresie lub poza zakresem, można ją nastawić na 
potrzeby rozkazu biegu 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[oE-50]～[oE-70] 

 Opcjonalne zaciski wyjść analogowych 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

oE-50 Sygnał monitorujący wyjścia 
[EAo1] (opcja) 

Nastawa kodu 
monitorowania 

dA-01 

oE-51 Sygnał monitorujący wyjścia 
[EAo2] (opcja) 

dA-01 

oE-52 Sygnał monitorujący wyjścia 
[EAo3] (opcja) 

dA-01 

oE-56 
Filtr czasowy wyjścia [EAo1] (opcja) 

1～500(ms) 10 

oE-57 
Typ danej wyjścia [EAo1] (opcja) 

00(Dana bezwzględna)/ 
01(Dana ze znakiem) 00 

oE-58 Przesunięcie sygnału 
wyjściowego [EAo1] (opcja) 

-100.0～100.0(%) 100.0 

oE-59 Współczynnik nachylenia 
sygnału wyjściowego [EAo1] (opcja) 

-1000.0～1000.0(%) 100.0 

oE-60 Nastawa poziomu sygnału 
wyjściowego [EAo1] (opcja) 

0.0～300.0(%) 100.0 

oE-61 
Filtr czasowy wyjścia [EAo2] (opcja) 

1～500(ms) 10 

oE-62 
Typ danej wyjścia [EAo2] (opcja) 

00(Dana bezwzględna)/ 
01(Dana ze znakiem)) 00 

oE-63 Przesunięcie sygnału 
wyjściowego [EAo2] (opcja) 

-100.0～100.0(%) 100.0 

oE-64 Współczynnik nachylenia 
sygnału wyjściowego [EAo2] (opcja) 

-1000.0～1000.0(%) 100.0 

oE-65 Nastawa poziomu sygnału 
wyjściowego [EAo2] (opcja) 

0.0～300.0(%) 100.0 

oE-66 
Filtr czasowy wyjścia [EAo2] (opcja) 

1～500(ms) 10 

oE-67 
Typ danej wyjścia [EAo3] (opcja) 

00(Dana bezwzględna)/ 
01(Dana ze znakiem) 00 

oE-68 Przesunięcie sygnału 
wyjściowego [EAo3] (opcja) 

-100.0～100.0(%) 100.0 

oE-69 Współczynnik nachylenia 
sygnału wyjściowego [EAo3] (opcja) 

-1000.0～1000.0(%) 100.0 

oE-70 Nastawa poziomu sygnału 
wyjściowego [EAo3] (opcja) 

0.0～300.0(%) 100.0 

・Aby wybrać metodę dostosowywania wyjścia analogowego, 
należy zapoznać się z przykładem dostosowywania zacisków 
wejść/wyjść w rozdziale 3. 

 
 

[oH-01]～[oH-11] 

 Standardowe nastawy Ethernet opcji 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

oH-01 Wybór adresu IP (opcja) 
00(Grupa 1)/ 
01(Grupa 2) 00 

oH-02 Prędkość Ethernet (port 1) 
(opcja) 

00(Wykrywana 
automatycznie)/ 
01(100M: full duplex)/ 
02(100M half duplex)/ 
03(10M: duplex)/ 
04(10M: half duplex) 

00 

oH-03 Prędkość Ethernet (port 2) 
(opcja) 

00 

oH-04 Czas przerwy (timeout) 
komunikacji Ethernet 

1～65535(ms) 0000 

oH-05 
Nr portu Modbus TCP (IPv4) 

502, 1024～65535 502 

oH-06 
Nr portu Modbus TCP (IPv6) 

502, 1024～65535 502 

・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
 
 
 P1-PB PROFIBUS 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

oH-20 
Adres stacji Profibus (opcja) 

1～125 0 

oH-21 
Typ clear Profibus (opcja) 

00(Kasuj)/ 
01(Ostatnia wartość) 00 

oH-22 
Tryb Profibus (opcja) 

00(PPO) 
01(Tryb 
konwencjonalny) 
02 (Tryb fexible) 

00 

oH-23 
Ustawienie z Profibus master (opcja) 

00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 

00 

oH-24 
Wybór grupy telegramu wartości 
zadanej/aktualnej(opcja) 

00(Gr. A)/ 01(Gr. B)/ 02 
(Gr. C) 

00 

・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[oJ-01]～[oJ-40] 
 Interfejs dla opcji 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

Ro
zk

az
 w

 tr
yb

ie
 e

la
st

yc
zn

ym
 I/

F 
op

cj
i z

 g
ru

py
 A

 

oJ-01 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 1 

0000～FFFF 0000 

oJ-02 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 2 

0000～FFFF 0000 

oJ-03 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 3 

0000～FFFF 0000 

oJ-04 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 4 

0000～FFFF 0000 

oJ-05 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 5 

0000～FFFF 0000 

oJ-06 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 6 

0000～FFFF 0000 

oJ-07 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 7 

0000～FFFF 0000 

oJ-08 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 8 

0000～FFFF 0000 

oJ-09 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 9 

0000～FFFF 0000 

oJ-10 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 10 

0000～FFFF 0000 

oJ-11 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 1 

0000～FFFF 0000 

oJ-12 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 2 

0000～FFFF 0000 

oJ-13 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 3 

0000～FFFF 0000 

oJ-14 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 4 

0000～FFFF 0000 

oJ-15 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 5 

0000～FFFF 0000 

oJ-16 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 6 

0000～FFFF 0000 

oJ-17 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 7 

0000～FFFF 0000 

oJ-18 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 8 

0000～FFFF 0000 

oJ-19 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 9 

0000～FFFF 0000 

oJ-20 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 10 

0000～FFFF 0000 

 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

Ro
zk

az
 w

 tr
yb

ie
 e

la
st

yc
zn

ym
 I/

F 
op

cj
i z

 g
ru

py
 B

 oJ-21 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 1 

0000～FFFF 0000 

oJ-22 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 2 

0000～FFFF 0000 

oJ-23 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 3 

0000～FFFF 0000 

oJ-24 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 4 

0000～FFFF 0000 

oJ-25 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 5 

0000～FFFF 0000 

oJ-26 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 6 

0000～FFFF 0000 

oJ-27 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 7 

0000～FFFF 0000 

oJ-28 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 8 

0000～FFFF 0000 

oJ-29 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 9 

0000～FFFF 0000 

oJ-30 Interfejs flexible Grupa B zapis 
rejestru 10 

0000～FFFF 0000 

oJ-31 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 1 

0000～FFFF 0000 

oJ-32 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 2 

0000～FFFF 0000 

oJ-33 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 3 

0000～FFFF 0000 

oJ-34 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 4 

0000～FFFF 0000 

oJ-35 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 5 

0000～FFFF 0000 

oJ-36 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 6 

0000～FFFF 0000 

oJ-37 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 7 

0000～FFFF 0000 

oJ-38 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 8 

0000～FFFF 0000 

oJ-39 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 9 

0000～FFFF 0000 

oJ-40 Interfejs flexible Grupa B odczyt 
rejestru 10 

0000～FFFF 0000 

 

 [oJ-41]～[oH-60] 
 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

Ro
zk

az
 w

 tr
yb

ie
 e

la
st

yc
zn

ym
 I/

F 
op

cj
i z

 g
ru

py
 C

 

oJ-41 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 1 

0000～FFFF 0000 

oJ-42 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 2 

0000～FFFF 0000 

oJ-43 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 3 

0000～FFFF 0000 

oJ-44 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 4 

0000～FFFF 0000 

oJ-45 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 5 

0000～FFFF 0000 

oJ-46 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 6 

0000～FFFF 0000 

oJ-47 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 7 

0000～FFFF 0000 

oJ-48 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 8 

0000～FFFF 0000 

oJ-49 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 9 

0000～FFFF 0000 

oJ-50 Interfejs flexible Grupa A zapis 
rejestru 10 

0000～FFFF 0000 

oJ-51 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 1 

0000～FFFF 0000 

oJ-52 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 2 

0000～FFFF 0000 

oJ-53 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 3 

0000～FFFF 0000 

oJ-54 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 4 

0000～FFFF 0000 

oJ-55 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 5 

0000～FFFF 0000 

oJ-56 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 6 

0000～FFFF 0000 

oJ-57 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 7 

0000～FFFF 0000 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

oJ-58 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 8 

0000～FFFF 0000 

oJ-59 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 9 

0000～FFFF 0000 

oJ-60 Interfejs flexible Grupa A odczyt 
rejestru 10 

0000～FFFF 0000 

・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika odpowiedniej 
opcji. 

 

 [oL-01]～[oL-36] 
 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

Gr
up

a 
1 

IP
v4

 

oL-01 Ipv4 adres IP (1) Grupa 1 0～255 0 

oL-02 Ipv4 adres IP (2) Grupa 1 0～255 0 

oL-03 Ipv4 adres IP (3) Grupa 1 0～255 0 

oL-04 Ipv4 adres IP (4) Grupa 1 0～255 0 

oL-05 Ipv4 maska podsieci (1) Grupa 1 0～255 0 

oL-06 Ipv4 maska podsieci (2) Grupa 1 0～255 0 

oL-07 Ipv4 maska podsieci (3) Grupa 1 0～255 0 

oL-08 Ipv4 maska podsieci (4) Grupa 1 0～255 0 

oL-09 Ipv4 domyślna brama (1) Grupa 1 0～255 0 

oL-10 Ipv4 domyślna brama (2) Grupa 1 0～255 0 

oL-11 Ipv4 domyślna brama (3 Grupa 1) 0～255 0 

oL-12 Ipv4 domyślna brama (4) Grupa 1 0～255 0 

Gr
up

a 
1 

IP
v6

 

oL-20 Ipv6 adres IP (1) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-21 Ipv6 adres IP (2) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-22 Ipv6 adres IP (3) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-23 Ipv6 adres IP (4) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-24 Ipv6 adres IP (5) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-25 Ipv6 adres IP (6) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-26 Ipv6 adres IP (7) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-27 Ipv6 adres IP (8) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-28 Ipv6 Prefiks podsieci Grupa 1 0～127 0 

oL-29 Ipv6 brama domyślna (1) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-30 Ipv6 brama domyślna (2) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-31 Ipv6 brama domyślna (3) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-32 Ipv6 brama domyślna (4) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-33 Ipv6 brama domyślna (5) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-34 Ipv6 brama domyślna (6) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-35 Ipv6 brama domyślna (7) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

oL-36 Ipv6 brama domyślna (8) Grupa 1 0000～FFFF 0000 

・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika odpowiedniej 
opcji 

[oL-40]～[oL-76] 
 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

Gr
up

a 
2 

IP
v4

 

oL-40 Ipv4 adres IP (1) Grupa 2 0～255 0 

oL-41 Ipv4 adres IP (2) Grupa 2 0～255 0 

oL-42 Ipv4 adres IP (3) Grupa 2 0～255 0 

oL-43 Ipv4 adres IP (4) Grupa 2 0～255 0 

oL-44 Ipv4 maska podsieci (1) Grupa 2 0～255 0 

oL-45 Ipv4 maska podsieci (2) Grupa 2 0～255 0 

oL-46 Ipv4 maska podsieci (3) Grupa 2 0～255 0 

oL-47 Ipv4 maska podsieci (4) Grupa 2 0～255 0 

oL-48 Ipv4 domyślna brama (1) Grupa 2 0～255 0 

oL-49 Ipv4 domyślna brama (2) Grupa 2 0～255 0 

oL-50 Ipv4 domyślna brama (3) Grupa 2 0～255 0 

oL-51 Ipv4 domyślna brama (4) Grupa 2 0～255 0 

Gr
up

a 
2 

IP
v6

 

oL-60 Ipv6 adres IP (1) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-61 Ipv6 adres IP (2) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-62 Ipv6 adres IP (3) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-63 Ipv6 adres IP (4) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-64 Ipv6 adres IP (5) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-65 Ipv6 adres IP (6) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-66 Ipv6 adres IP (7) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-67 Ipv6 adres IP (8) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-68 Ipv6 Prefiks podsieci Grupa 2 0～127 0 

oL-69 Ipv6 brama domyślna (1) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-70 Ipv6 brama domyślna (2) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-71 Ipv6 brama domyślna (3) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-72 Ipv6 brama domyślna (4) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-73 Ipv6 brama domyślna (5) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-74 Ipv6 brama domyślna (6) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-75 Ipv6 brama domyślna (7) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

oL-76 Ipv6 brama domyślna (8) Grupa 2 0000～FFFF 0000 

・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika odpowiedniej 
opcji. 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

 

[PA-01]～[PA-09] 
■Tryb parametrów (kod P) 

 Nastawy funkcji wymuszania dla stanu awaryjnego 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Tr
yb

 fi
re

 m
od

e 

PA-01 Tryb pracy fire mode 
00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

PA-02 Rodzaj regulacji w 
trybie fire mode 

00(Regulacja prędkości) 
01(Regulacja PID) 00 

PA-03 Częstotliwość 
zadana dla trybu fire mode  

0.00～590.00(Hz) 0.00 

PA-04 Nastawa kierunku 
biegu 

00(W prawo)/ 
01(W lewo) 00 

PA-05 Wartość zadana  
regulatora PID dla fire mode 

01(Zacisk [Ai1])/ 
02(Zacisk [Ai2])/ 
03(Zacisk [Ai3])/ 
04(Zacisk [Ai4])/ 
05(Zacisk [Ai5])/ 
06(Zacisk [Ai6])/ 

09 

PA-06 Wartość zadana PID 
dla fire mode 

0.00～100.00(%) 0.00 

PA-07 Sygnał sprzężenia 
zwrotnego PID  dla fire mode 

01(Zacisk [Ai1])/ 
02(Zacisk [Ai2])/ 
03(Zacisk [Ai3])/ 
04(Zacisk [Ai4])/ 
05(Zacisk [Ai5])/ 
06(Zacisk [Ai6])/ 
09(Parametr 

01 

Fu
nk

cj
a 

by
pa

ss
u  PA-08 Funkcja bypassu 

falownika 
00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

PA-09 0.0～1000.00(s) 0.0 

・Nastawy funkcji Fire mode w przypadku sytuacji awaryjnych. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 
 

 
 

[PA-20]～[PA-29] 
 

 Nastawy trybu symulacji 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

PA-20 Tryb 
symulacyjny 

00(Wyłączona)/01(Załączona) 00 

PA-21 
Kodu błędu dla testu 
alarmu 

001～255 000 

PA-22 Tryb 
symulacyjny-źródło 
zadawania prądu 
wyjściowego 

00(Wyłączona)/ 
01(Zacisk [Ai1])/ 
02(Zacisk [Ai2])/ 
03(Zacisk [Ai3])/ 
04(Zacisk [Ai4])/ 
05(Zacisk [Ai5])/ 
06(Zacisk [Ai6])/ 
09(Parametr [PA-23]) 

00 

PA-23 Tryb 
symulacyjny- zadany prąd 
wyjściowy 

0.0～300.0(%) 0.0 

PA-24 Tryb 
symulacyjny-źródło 
zadawania napięcia szyny 
DC 

00(Wyłączona)/ 
01(Zacisk [Ai1])/ 
02(Zacisk [Ai2])/ 
03(Zacisk [Ai3])/ 
04(Zacisk [Ai4])/ 
05(Zacisk [Ai5])/ 
06(Zacisk [Ai6])/ 
09(Parametr [PA-25]) 

00 

PA-25 
Tryb symulacyjny- zadane 
napięcie szyny DC 

0.0～300.0(%) 0.0 

PA-26 Tryb 
symulacyjny-źródło 
zadawania napięcia 
wyjściowego 

00(Wyłączona)/ 
01(Zacisk [Ai1])/ 
02(Zacisk [Ai2])/ 
03(Zacisk [Ai3])/ 
04(Zacisk [Ai4])/ 
05(Zacisk [Ai5])/ 
06(Zacisk [Ai6])/ 
09(Parametr [PA-27]) 

00 

PA-27 Tryb 
symulacyjny- zadane 
napięcie wyjściowe 

0.0～300.0(%) 0.0 

PA-28 Tryb 
symulacyjny-źródło 
zadawania momentu 
napędowego 

00(Wyłączona)/ 
01(Zacisk [Ai1])/ 
02(Zacisk [Ai2])/ 
03(Zacisk [Ai3])/ 
04(Zacisk [Ai4])/ 
05(Zacisk [Ai5])/ 
06(Zacisk [Ai6])/ 
09(Parametr [PA-29]) 

00 

PA-29 Tryb 
symulacyjny- zadany 
moment napędowy 

0.0～300.0(%) 0.0 

PA-30 
Tryb symulacyjny-źródło 
zadawania częstotliwości 
lotnego startu 

00(Wyłączona)/ 
01(Panel) 
02(Zacisk [Ai1])/ 
03(Zacisk [Ai2])/ 
04(Zacisk [Ai3])/ 

01 

PA-31 
Tryb symulacyjny- 
częstotliwość lotnego 
startu 

-500.0～500.0(%) 0.0 

・Są to nastawy trybu symulacji.  
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
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[UA-01]～[UA-19] 

■Tryb parametrów (kod U) 

 Nastawa hasła 
Kod/Nazwa Zakres 

(jednostka) 
Wartość 

początkowa 

UA-01 Hasło blokady wyświetlania 0000～FFFF 0000 

UA-02 
Hasło blokady nastaw 

0000～FFFF 0000 

・Przy użyciu hasła można zablokować wyświetlanie i tryb nastawy 
parametrów 

・Można nastawić hasło inne niż 0000. Hasło można anulować 
wprowadzając właściwe hasło. Gdy hasło zostanie zapomniane, 
należy pamiętać że wszelkie wprowadzone ograniczenia nie 
zostaną zniesione. 

 

 Wybór dostępnych parametrów 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

UA-10 Wybór 
dostępu do 
parametrów 

00(Wszystkie nastawy dostępne)/ 
01(Najważniejsze funkcje 
dostępne)/ 
02(Nastawa użytkownika)/ 
03(Nastawy różne od fabrycznych 
dostępne)/ 
04(Funkcje monitorujące dostępne) 

00 

UA-11 Pełen 
dostęp do parametrów 
opcyjnych 

00(Ukryte)/01(Wyświetlane) 00 

・Ograniczanie treści wyświetlanych na panelu. 
・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
 

 Nastawa/kasowanie licznika energii 
Kod/Nazwa Zakres 

(jednostka) 
Wartość 

początkowa 

UA-12 Kasowanie licznika energii 
zużytej wejściowej 

00(Wyłączona)/ 
01(Kasowanie) 00 

UA-13 Zużycie energii wejściowej 1～1000 1 

UA-14 Kasowanie licznika energii 
wyjściowej 

00(Wyłączona)/ 
01(Kasowanie) 00 

UA-15 Zużycie energii wyjściowej 1～1000 1 

・Licznik energii wejściowej można skasować, gdy zacisk [KHC] jest 
w stanie ON. 

・Licznik energii wyjściowej można skasować, gdy zacisk [OKHC] 
jest w stanie ON. 

 
 Nastawy operacji blokady nastaw 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

UA-16  Blokada nastaw 
00(Zacisk [SFT])/ 
01(Zawsze aktywna) 00 

UA-17 Tryb blokady nastaw 

00(Wszystkie dane 
zablokowane)/ 
01(dane zablokowane)/ 

oprócz zadawania 
prędkości) 

00 

・Nastawy operacji blokady nastaw. 
 
 Ograniczanie funkcji kopiowania nastaw dla panelu 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

UA-18 Odczyt/Zapis danych 

00(Odczyt/Zapis 
wyłączony) 
01(Odczyt/Zapis 
załączony) 

00 

・Ograniczanie funkcji kopiowania (odczyt/zapis). 
 
 
 
 
 
 

 Sygnalizacja niskiego poziomu baterii panelu  

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

UA-19 Niski stan baterii  01(Ostrzeżenie)/02(Błąd) 01 

・Nastawa pracy w przypadku niskiego poziomu baterii panelu. 

 [UA-20]～[UA-62] 

 Praca po utracie komunikacji z panelem 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 

Wartoś
ć 

począt
kowa 

UA-20 Reakcja na 
brak komunikacji panelu  

00(Błąd)/  
01(Zwalnianie  z zatrzymaniem 
silnika i błąd)/ 
02(Brak reakcji)/ 
03(Zatrzymanie silnika wolnym 
wybiegiem)/ 
04(Zwalnianie z zatrzymaniem silnika) 

02 

 
 Funkcja nastaw parametrów użytkownika 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początko

wa 

UA-30 Parametry użytkownika 
00(Wyłączone)/ 
01(Załączone) 00 

UA-31 Parametr dostępny użytkownika 1 

brak/ 
(parametr) 

brak 

UA-32 Parametr dostępny użytkownika 2 brak 

UA-33 Parametr dostępny użytkownika 3 brak 

UA-34 Parametr dostępny użytkownika 4 brak 

UA-35 Parametr dostępny użytkownika 5 brak 

UA-36 Parametr dostępny użytkownika 6 brak 

UA-37 Parametr dostępny użytkownika 7 brak 

UA-38 Parametr dostępny użytkownika 8 brak 

UA-39 Parametr dostępny użytkownika 9 brak 

UA-40 Parametr dostępny użytkownika 10 brak 

UA-41 Parametr dostępny użytkownika 11 brak 

UA-42 Parametr dostępny użytkownika 12 brak 

UA-43 Parametr dostępny użytkownika 13 brak 

UA-44 Parametr dostępny użytkownika 14 brak 

UA-45 Parametr dostępny użytkownika 15 brak 

UA-46 Parametr dostępny użytkownika 16 brak 

UA-47 Parametr dostępny użytkownika 17 brak 

UA-48 Parametr dostępny użytkownika 18 brak 

UA-49 Parametr dostępny użytkownika 19 brak 

UA-50 Parametr dostępny użytkownika 20 brak 

UA-51 Parametr dostępny użytkownika 21 brak 

UA-52 Parametr dostępny użytkownika 22 brak 

UA-53 Parametr dostępny użytkownika 23 brak 

UA-54 Parametr dostępny użytkownika 24 brak 

UA-55 Parametr dostępny użytkownika 25 brak 

UA-56 Parametr dostępny użytkownika 26 brak 

UA-57 Parametr dostępny użytkownika 27 brak 

UA-58 Parametr dostępny użytkownika 28 brak 

UA-59 Parametr dostępny użytkownika 29 brak 

UA-60 Parametr dostępny użytkownika 30 brak 

UA-61 Parametr dostępny użytkownika 31 brak 

UA-62 Parametr dostępny użytkownika 32 brak 

・Nastawa wyświetlanych danych, gdy [UA-10]=02.  
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[UA-80]～[UA-82][Ub-01]～[Ub-04] 

 Wybór jednostek 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

UA-80 
Wybór jednostki dla 
monitorowania prądu  

01(%)/02(A) 02 

UA-81 
Wartość odniesienia dla 
monitorowania prądu [%]  

00(Wartości znamionowe 
falownika)/ 
01(Wartości znamionowe 
silnika) 

00 

UA-82 Wybór jednostek dla 
monitorowania momentu 

01(%)/22(Nm) 01 

・Istnieje możliwość przełączania różnego typu jednostek wielkości 
monitorowanych na wyświetlaczu panela.. 

 

 Formatowanie 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

Ub-01 Tryb 
inicjalizacji 

00(Wyłączona)/ 
01(Kasowanie historii błędów)/ 
02(Wykluczenie parametrów 
powiązanych z zaciskami listwy 
sterowniczej)/ 
03(Wykluczenie parametrów 
powiązanych z komunikacją)/ 
04(Wykluczenie parametrów 
powiązanych z zaciskami listwy 
sterowniczej i komunikacją)/ 
05(Powrót do nastaw fabrycznych)/ 
06(Kasowanie historii błędów + 
powrót do nastaw fabrycznych) 
07(Kasowanie historii błędów + 
powrót do nastaw fabrycznych + 
EzSQ) 

00 

Ub-02 Wybór nastaw 
fabrycznych 

00(JP)/01(EU)/02(US)/ 
03(AS)/04(CH1)/05(CH2) 

00(JAPONIA) 
01(EUROPA) 

02(USA) 
03(Azja) 

04(CHINY1) 
05(CHINY2) 

Ub-03 Rodzaj 
obciążenia falownika 

00(VLD)/01(LD)/02(P1-) 02 

Ub-05 Aktywowanie 
wykonania inicjacji 

00(Wyłączona)/ 
01(Wykonanie inicjalizacji) 00 

・Po wykonaniu nastawy danych do inicjalizacji [Ub-01] ,nastawa 
[Ub-05]=01 spowoduje rozpoczęcie procesu inicjalizacji.  

・Po nastawieniu rodzaju obciążenia [Ub-03] nastąpi zmiana 
wartości nastaw parametrów falownika związanych z danym 
rodzajem obciążenia . 

 

 Ustawienia fabryczne 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

UC-01 (-) (Nie zmieniać) (00) 

 

[Ud-01]～[Ud-43] 

Funkcja Trace 

Kod/Nazwa Zakres 
(jednostka) 

Wartość 
początk

owa 

Ud-01 Wybór Funkcji Trace 
00(Wyłączona)/ 
01(Załączona) 00 

Ud-02 Uczynnienie funkcji Trace 
00(Stop)/ 
01(Start) 00 

Ud-03 Numer danej dla funkcji Trace 1～8 1 

Ud-04 Numer sygnału dla funkcji Trace 1～8 1 

Ud-10 Funkcja Trace- dana 0 

(Wszystkie 
parametry trybu 
monitorowania) 

dA-01 

Ud-11 Funkcja Trace- dana 1 dA-01 

Ud-12 Funkcja Trace- dana 2 dA-01 

Ud-13 Funkcja Trace- dana 3 dA-01 

Ud-14 Funkcja Trace- dana 4 dA-01 

Ud-15 Funkcja Trace- dana 5 dA-01 

Ud-16 Funkcja Trace- dana 6 dA-01 

Ud-17 Funkcja Trace- dana 7 dA-01 

Ud-20 Sygnał 0 dla Trace 
wejście/wyjście  

00(Wejście)/ 
01(Wyjście) 00 

Ud-21 Sygnału 0 Trace wybór wejścia 
Tak samo, jak 
[CA-01] 001 

Ud-22 Sygnału 0 Trace wybór wyjścia 
Tak samo, jak 
[CC-01] 001 

Ud-23 Sygnał 1 dla Trace 
wejście/wyjście  

00(Wejście)/ 
01(Wyjście) 00 

Ud-24 Sygnału 1 Trace wybór wejścia 
Tak samo, jak 
[CA-01] 001 

Ud-25 Sygnału 1 Trace wybór wyjścia 
Tak samo, jak 
[CC-01] 001 

Ud-26 Sygnał 2 dla Trace 
wejście/wyjście  

00(Wejście)/ 
01(Wyjście) 00 

Ud-27 Sygnału 2 Trace wybór wejścia 
Tak samo, jak 
[CA-01] 001 

Ud-28 Sygnału 2 Trace wybór wyjścia 
Tak samo, jak 
[CC-01] 001 

Ud-29 Sygnał 3 dla Trace 
wejście/wyjście  

00(Wejście)/ 
01(Wyjście) 00 

Ud-30 Sygnału 3 Trace wybór wejścia 
Tak samo, jak 
[CA-01] 001 

Ud-31 Sygnału 3 Trace wybór wyjścia 
Tak samo, jak 
[CC-01] 001 

Ud-32 Sygnał 4 dla Trace 
wejście/wyjście  

00(Wejście)/ 
01(Wyjście) 00 

Ud-33 Sygnału 4 Trace wybór wejścia 
Tak samo, jak 
[CA-01] 001 

Ud-34 Sygnału 4 Trace wybór wyjścia 
Tak samo, jak 
[CC-01] 001 

Ud-35 Sygnał 5 dla Trace 
wejście/wyjście  

00(Wejście)/ 
01(Wyjście) 00 

Ud-36 Sygnału 5 Trace wybór wejścia 
Tak samo, jak 
[CA-01] 001 

Ud-37 Sygnału 5 Trace wybór wyjścia 
Tak samo, jak 
[CC-01] 001 

Ud-38 Sygnał 6 dla Trace 
wejście/wyjście  

00(Wejście)/ 
01(Wyjście) 00 

Ud-39 Sygnału 6 Trace wybór wejścia 
Tak samo, jak 
[CA-01] 001 

Ud-40 Sygnału 6 Trace wybór wyjścia 
Tak samo, jak 
[CC-01] 001 

Ud-41 Sygnał 7 dla Trace 
wejście/wyjście  

00(Wejście)/ 
01(Wyjście) 00 

Ud-42 Sygnału 7 Trace wybór wejścia 
Tak samo, jak 
[CA-01] 001 

Ud-43 Sygnału 7 Trace wybór wyjścia 
Tak samo, jak 
[CC-01] 001 

・Nastawy funkcji Trace. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika 

. 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[Ud-50]～[Ud-60] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początko

wa 

Ud-50 
Wyzwolenie Trace 1 

*1) 00 

Ud-51 Sposób wyzwolenia Trace 
1 - dana 

00(Zbocze narastające)/ 
01(Zbocze opadające) 00 

Ud-52 Poziom sygnału 
wyzwolenia Trace 1 

0～100(%) 0 

Ud-53 Sposób wyzwolenia 
sygnału Trace 1 

00(Sygnał ON)/ 
01(Sygnał OFF) 00 

Ud-54 
Wyzwolenie Trace 2 

*1) 00 

Ud-55 Sposób wyzwolenia Trace 
2 - dana 

00(Zbocze narastające)/ 
01(Zbocze opadające) 00 

Ud-56 Poziom sygnału 
wyzwolenia Trace 2 

0～100(%) 0 

Ud-57 Sposób wyzwolenia 
sygnału Trace 2 

00(Sygnał ON)/ 
01(Sygnał OFF) 00 

Ud-58 Wybór warunku 
wyzwolenia  

00(Tylko wyzwolenie 
Trace 1)/ 
01(Tylko wyzwolenie 
Trace 2)/ 
02(Wyzwolenie Trace 1 
LUB 2)/ 
03(Wyzwolenie Trace 1 I 
2) 

00 

Ud-59 
Nastawa punktu wyzwolenia 

0～100(%) 0 

Ud-60 
Czas próbkowania dla Trace 

01(0.2ms)/ 
02(0.5ms)/ 
03(1ms)/ 
04(2ms)/ 
05(5ms)/ 
06(10ms)/ 
07(50ms)/ 
08(100ms)/ 
09(500ms)/ 
10(1000ms) 

03 

*1) 00(Błąd)/01(Dana 0)/02(Dana 1)/03(Dana 2)/ 
04(Dana 3)/05(Dana 4)/06(Dana 5)/07(Dana 6)/ 
08(Dana 7)/09(Sygnał 0)/10(Sygnał 1)/11(Sygnał 2)/12(Sygnał 3)/ 
13(Sygnał 4)/14(Sygnał 5)/15(Sygnał 6)/16(Sygnał 7) 

・Nastawy funkcji Trace. 
Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika.. 

 

[UE-02]～[UE-48] 

 EzSQ 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

UE-02 
Uczynnienie funkcji EzSQ 

00(Wyłączona)/ 
01(Zacisk [PRG])/ 
02(Zawsze załączona) 

00 

・Uruchomienie funkcji EzSQ. W celu obsługi funkcji EzSQ należy 
pobrać program. 

 
Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 

początkowa 

Pa
ra

m
et

ry
 u

ży
tk

ow
ni

ka
 E

zS
Q

  
da

ne
 U

 

UE-10 U(00) 0～65535 0 

UE-11 U(01) 0～65535 0 

UE-12 U(02) 0～65535 0 

UE-13 U(03) 0～65535 0 

UE-14 U(04) 0～65535 0 

UE-15 U(05) 0～65535 0 

UE-16 U(06) 0～65535 0 

UE-17 U(07) 0～65535 0 

UE-18 U(08) 0～65535 0 

UE-19 U(09) 0～65535 0 

UE-20 U(10) 0～65535 0 

UE-21 U(11) 0～65535 0 

UE-22 U(12) 0～65535 0 

UE-23 U(13) 0～65535 0 

UE-24 U(14) 0～65535 0 

UE-25 U(15) 0～65535 0 

UE-26 U(16) 0～65535 0 

UE-27 U(17) 0～65535 0 

UE-28 U(18) 0～65535 0 

UE-29 U(19) 0～65535 0 

UE-30 U(20) 0～65535 0 

UE-31 U(21) 0～65535 0 

UE-32 U(22) 0～65535 0 

UE-33 U(23) 0～65535 0 

UE-34 U(24) 0～65535 0 

UE-35 U(25) 0～65535 0 

UE-36 U(26) 0～65535 0 

UE-37 U(27) 0～65535 0 

UE-38 U(28) 0～65535 0 

UE-39 U(29) 0～65535 0 

UE-40 U(30) 0～65535 0 

UE-41 U(31) 0～65535 0 

UE-42 U(32) 0～65535 0 

UE-43 U(33) 0～65535 0 

UE-44 U(34) 0～65535 0 

UE-45 U(35) 0～65535 0 

UE-46 U(36) 0～65535 0 

UE-47 U(37) 0～65535 0 

UE-48 U(38) 0～65535 0 
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W celu konfiguracji tego produktu dokładnie przeczytaj 
Podręcznik użytkownika  

[UE-49]～[UF-30] 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) Wartość 
początkowa 

Pa
ra

m
et

ry
 u

ży
tk

ow
ni

ka
 E

zS
Q

  
da

ne
 U

 

UE-49 U(39) 0～65535 0 

UE-50 U(40) 0～65535 0 

UE-51 U(41) 0～65535 0 

UE-52 U(42) 0～65535 0 

UE-53 U(43) 0～65535 0 

UE-54 U(44) 0～65535 0 

UE-55 U(45) 0～65535 0 

UE-56 U(46) 0～65535 0 

UE-57 U(47) 0～65535 0 

UE-58 U(48) 0～65535 0 

UE-59 U(49) 0～65535 0 

UE-60 U(50) 0～65535 0 

UE-61 U(51) 0～65535 0 

UE-62 U(52) 0～65535 0 

UE-63 U(53) 0～65535 0 

UE-64 U(54) 0～65535 0 

UE-65 U(55) 0～65535 0 

UE-66 U(56) 0～65535 0 

UE-67 U(57) 0～65535 0 

UE-68 U(58) 0～65535 0 

UE-69 U(59) 0～65535 0 

UE-70 U(60) 0～65535 0 

UE-71 U(61) 0～65535 0 

UE-72 U(62) 0～65535 0 

UE-73 U(63) 0～65535 0 

・Dla EzSQ dana U jest 16 bitowa 
 

Kod/Nazwa Zakres (jednostka) 
Wartość 
początk

owa 

Pa
ra

m
et

ry
 u

ży
tk

ow
ni

ka
 E

zS
Q

 d
an

e 
UL

 

UF-02 UL(00) -2147483647～2147483647 0 

UF-04 UL(01) -2147483647～2147483647 0 

UF-06 UL(05) -2147483647～2147483647 0 

UF-08 UL(03) -2147483647～2147483647 0 

UF-10 UL(04) -2147483647～2147483647 0 

UF-12 UL(05) -2147483647～2147483647 0 

UF-14 UL(06) -2147483647～2147483647 0 

UF-16 UL(07) -2147483647～2147483647 0 

UF-18 UL(08) -2147483647～2147483647 0 

UF-20 UL(09) -2147483647～2147483647 0 

UF-22 UL(10) -2147483647～2147483647 0 

UF-24 UL(11) -2147483647～2147483647 0 

UF-26 UL(12) -2147483647～2147483647 0 

UF-28 UL(13) -2147483647～2147483647 0 

UF-30 UL(14) -2147483647～2147483647 0 

UF-32 UL(15) -2147483647～2147483647 0 

・Dla EzSQ dana UL jest 32 bitowa 

[Tabela jednostek] 
Numer Jednostka  Numer Jednostka 

00 brak  31 cm 
01 %  32 °F 
02 A  33 l/s 
03 Hz  34 l/min 
04 V  35 l/h 
05 kW  36 m3/s 
06 W  37 m3/min 
07 godz.  38 m3/h 
08 s  39 kg/s 
09 kHz  40 kg/min 
10 om  41 kg/h 
11 mA  42 t/min 
12 ms  43 t/h 
13 P  44 gal/s 
14 kgm2  45 gal/min 
15 pls  46 gal/h 
16 mH  47 ft3/s 
17 Vdc  48 ft3/min 
18 °C  49 ft3/h 
19 kWh  50 lb/s 
20 mF  51 lb/min 
21 mVs/rad  52 lb/h 
22 Nm  53 mbar 
23 min-1  54 bar 
24 m/s  55 Pa 
25 m/min  56 kPa 
26 m/h  57 PSI 
27 ft/s  58 mm 
28 ft/min    
29 ft/h    
30 m    
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Rozdział 5 Wykrywanie i usuwanie 
usterek 

 Kody błędów  
Poniżej opisano podstawowe błędy falownika. Więcej informacji 
zawiera Podręcznik użytkownika. 

■Ekran zdarzenia blokady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod błędu 

Status falownika, w 
którym doszło do 

zablokowania 

Kod błędu (np. E001) jest 
objaśniony w dalszej treści. 
Przycisk ▼ służy do przewijania 
ekranu. 
Więcej informacji zawiera 
Podręcznik użytkownika. 
 

Nazwa błędu 

Statusy, w których mogło dojść do 
wystąpienia błędu 
Status 1: Praca 
Status 2: Przysp./zwal. 
Status 3: Sterowanie 
Status 4: Ograniczenie(limity) 
Staus 5: Specjalne Menu  _ _ _ _ 60.00 

Błąd E001   

Błąd nadprądowy 

 

oFW 

TRIP NRDY  H07   

    

 
Częst.wyjściowa   :+60.00 Hz 
Prąd wyjściowy       :32.0 A 
Napięcie DC      :283.0 Vdc 
Status 1             :Run 



 

5-2 

Rozdział 5 Wykrywanie i usuwanie usterek 
 

■Kody błędów 

Kod Szczegóły Środki zaradcze Powiązany parametr 

E001 

・Z powodu zbyt wysokiego  
obciążenia i niekorzystnych 
warunków pracy, wystąpił błąd 
nadprądowy 

・W przypadku krótkiego czas przyspieszania, wydłuż czas 
przyspieszania 

[AC120] 

・Użyj funkcji ograniczania prądu wyjściowego podczas 
nagłego przyspieszania 

[bA120] 

・Użyj funkcji ograniczania przeciążenia  [bA122] 
・Użyj funkcji ponownego rozruchu po wystąpieniu błędu 

nadprądowego 
[bb-22] 

・W celu zwiększenia efektywności sterowania, 
wykorzystaj funkcje autostrojenia, odczytaj stałe silnika 

[HA-01] 

E005 
E039 

・Z powodu  zbyt wysokiego  
obciążenia i niekorzystnych 
warunków pracy zwiększył się 
prąd wyjściowy 

・ W przypadku krótkiego czas przyspieszania, wydłuż 
czas przyspieszania 

[AC120] 

・Użyj funkcji ograniczania przeciążenia [bA122] 
・Gdy występuje nietypowy odgłos pracy silnika, w celu  

zwiększenia efektywności sterowania, wykorzystaj 
funkcje autostrojenia, odczytaj stałe silnika 

[HA-01] 

E006 Rezystor hamujący jest nadmiernie 
obciążony 

・ W przypadku krótkiego czas zwalniania wydłuż czas 
zwalniania 

[AC122] 

・Ponownie dobierz rezystor hamujący [bA-60] 

E007 
・Wzrost wewnętrznego napięcia 

szyny DC  
・Niewystarczająca moc falownika 

・ W przypadku krótkiego czas zwalniania wydłuż czas 
zwalniania 

[AC122] 

・ Użyj funkcji wstrzymania zwalniania w stanie 
nadnapięciowym  

[bA140][bA146] 

・Użyj funkcji ponownego rozruchu po wystąpieniu błędu 
nadnapięciowego 

[bb-23] 

・Użyj opcji hamowania (chopper) - 

E008 
E011 

・Nieprawidłowe działanie 
procesora 

・Podejmij środki zaradcze w celu ograniczenia zakłóceń 
falownika 

- 

・Kolejne błędy mogą spowodować awarię - 

E009 ・Zanik/stan podnapięciowy 
zasilania obwodów głównych 

・W celu wyeliminowania błędu podnapięciowego 
dostosuj nastawę  

[bb-27] 

・Użyj funkcji ponownego rozruchu po wystąpieniu błędu 
podnapięciowego 

[bb-21] 

E010 
・Nieprawidłowe działanie 

przekładnika prądowego/układu 
odczytu prądu 

・Podejmij środki zaradcze w celu ograniczenia zakłóceń 
falownika 

- 

・Kolejne błędy mogą spowodować awarię; w razie 
konieczności wymagana jest wymiana uszkodzonych 
elementów 

- 

E012 ・ Zacisk wejściowy z przypisaną 
funkcją[EXT] jest w stanie ON 

・Sprawdź stan sygnału zacisku wejściowego [dA-51] 
・Sprawdź, czy nie są wykonywane żadne operacje 

komunikacyjne lub programowe  
- 

E013 

・ Zacisk wejściowy z przypisaną 
funkcją [USP] jest w stanie ON i 
rozkaz ruchu jest aktywny, po 
przywróceniu napięcia zasilania  

・Rozkaz ruchu nie może być aktywny w momencie 
włączania napięcia zasilania na falownik 

[dA-51] 

E014 
・Wykryto błąd zwarcia 

doziemnego po włączeniu 
napięcia zasilania 

・Sprawdź uzwojenia silnika, kabel odpływowy itp., pod 
kątem zwarcia doziemnego  

- 

E015 
・Nieprzerwany stan zbyt wysokich 

wartości parametrów sieci 
zasilającej  

・Zweryfikuj parametry zasilania, takie jak napięcie szyny 
DC 

[dA-40] 

E016 ・Utrata zasilania, spadek napięcia 
zasilania 

・Aby uniknąć blokowania falownika, dokonaj nastaw 
funkcję ponownego rozruchu po zaniku zasilania 

[bb-20] 
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※Informacje na temat innych niewymienionych błędów zawiera Podręcznik użytkownika. 

 

■Zdarzenia ostrzeżeń 
※Więcej informacji dotyczących ostrzeżeń zawiera Podręcznik użytkownika. Nastawienie parametrów zgodnie ze wskazówkami 

wyświetlanymi na ekranie panelu może wyeliminować ostrzeżenie.  

 

 

 

 

 

 

 

Kod Szczegóły Środki zaradcze Powiązany parametr 

E019 ・Niewłaściwa temperatura  
detektora temperatury 

・Podejmij środki zaradcze w celu ograniczenia zakłóceń 
falownika 

- 

・Kolejne błędy mogą spowodować awarię - 

E020 

・Ze względu na żywotność 
wentylatora chłodzącego, 
wzrosła temperatura 
wewnętrzna falownika  

・W razie konieczności wymień wentylator chłodzący - 

・Zmniejsz częstotliwość kluczowania tranzystorów mocy [bb101] 

E021 ・Wzrost temperatury 
wewnętrznej falownika 

・Zweryfikuj warunki instalacji - 
・Zmniejsz częstotliwość kluczowania tranzystorów mocy [bb101] 

E024 ・Doszło do odłączenia przewodów 
po stronie zasilania  

・Sprawdź zamocowanie śrubowe przewodów 
wejściowych zasilania 

- 

・Sprawdź, czy 3 fazy zasilania zostały prawidłowo 
podłączone 

- 

E030 ・Nagły wzrost prądu wyjściowego 
・Błąd zwarcia doziemnego wyjściowego na silnik・

Potwierdzenie odłączenia 
- 

・Sprawdź, czy silnik nie jest zablokowany - 

E034 ・Doszło do odłączenia przewodów 
po stronie silnika 

・Sprawdź, czy nie doszło do odłączenia oprzewodowania 
wyjściowego, uszkodzenia stanu izolacji silnika itp. 

- 

・Sprawdź, czy 3 fazy zostały prawidłowo podłączone - 

E035 

・Nieprawidłowa temperatura 
silnika 

・Popraw chłodzenie silnika - 
・Użyj funkcji ograniczania przeciążenia [bA122] 

・Nieprawidłowe działanie 
termistora 

・Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia termistora - 
・Sprawdź nastawy termistora [Cb-40] 

E036 ・Nieprawidłowe działanie 
hamulca 

・Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia hamulca oraz 
odłączenia przewodów dla sygnału [BOK] 

[dA-51] 

・Sprawdź czasy oczekiwania hamulca [AF134][AF141] 

E038 ・Przy małej prędkości doszło do 
zwiększenia prądu wyjściowego  

・Jeśli przy małej prędkości wymagany jest moment 
napędowy, zweryfikuj moc falownika 

- 

E040 ・Błąd odłączenia panelu 
・Sprawdź, czy nie doszło do odłączenia panelu od 

falownika 
[UA-20] 

・Podejmij środki zaradcze w celu ograniczenia zakłóceń - 

E041 ・Błąd komunikacji RS485 
・Podejmij środki zaradcze w celu ograniczenia zakłóceń - 
・Sprawdź ustawienia komunikacji [CF-01] 

E042 ・Błąd RTC ・Wymień baterię panelu - 
E043 
～ 

E045 
E050 
～ 

E059 

・Wystąpił błąd w programie EzSQ. ・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika.  

E060 
～ 

E089 
・Wystąpił błąd w opcji. ・Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika 

konkretnej opcji. 
 

E090 
～ 

E093 
・Wystąpił błąd w ścieżce STO. ・Więcej informacji zawiera Instrukcja bezpieczeństwa 

funkcjonalnego falownika P1. 
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■Najczęściej zadawane pytania – FAQ (wersja skrócona) 
 Potwierdzania stanu 
 

Szczegóły wyświetlacza ⑥ 

 
 

(A) Stan pracy 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 RUN 
FW Podczas ruchu w prawo. 

2 RUN 
RV Podczas ruchu w lewo. 

3 RUN 
0Hz 

Gdy wartość sygnału wyjściowego 
wynosi 0 Hz. Nawet dla funkcji DB, FOC 
i SON. 

4 TRIP Wyświetlanie stanu blokady. 
5 WARN Występuje niezgodność nastaw. 

6 STOP 
(czerwony) 

Nawet jeśli został wydany rozkaz ruchu, 
stan obowiązkowego zatrzymania 
wyświetli się gdy: 
・Sygnał rozkazu ruchu nie został 

wydany za pomocą panelu, ale 
sygnał zatrzymania wydano za 
pomocą panelu. 

・W przypadku pracy bez zatrzymania. 
・Pracę silnika zatrzymano za pomocą 

funkcji listwy zaciskowej 

7 STOP 
(biały) 

Gdy silnik jest zatrzymany i gdy nie 
wydano rozkazu ruchu lub jeśli wartość 
częstotliwości zadanej wynosi 0 Hz. 

(Wskazówki) 
・Jeśli występuje stan STOP (czerwony), 
⇒Wyświetlony w (F): jeśli wartość częstotliwości zadanej wynosi 

0,00 Hz, należy się upewnić, że wprowadzono wartość częstotliwości 
zadanej.  
⇒Na przykład, jeśli za sygnał pracy odpowiada zacisk [FW], a następnie 

zatrzymano silnik za pomocą przycisku STOP, silnik nie rozpocznie 
ponownie pracy, jeśli nie dojdzie do wyłączenia i ponownego włączenia 
zacisku [FW] (ponowne załączenie). 
⇒Gdy zaciski z przypisaną funkcją [RS], [FRS] lub STO są w stanie ON, 

funkcja zadawania rozkazu biegu nie zadziała. 

 

 

(B) Stan ostrzegawczy 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 LIM 

Podczas: 
・Ograniczania przeciążenia.  
・Ograniczania momentu. 
・Ograniczania prądu wyjściowego 
podczas nagłego przyspieszania. 
・Wstrzymania zwalniania w stanie 
nadnapięciowym. 

2 ALT 

Sygnalizuje następujące funkcje: 
・Ostrzeżenie dotyczące przeciążenia. 
・Ostrzeżenie dotyczące przeciążenia 
termicznego silnika. 
・Ostrzeżenie dotyczące przeciążenia 
termicznego falownika. 
・Ostrzeżenie dotyczące przegrzania 
silnika. 

3 RETRY Podczas oczekiwania na ponowny start 
lub ponowne uruchomienie . 

4 NRDY 

Gdy falownik znajduje się w stanie 
braku gotowości do pracy, nawet jeśli 
wydano rozkaz ruchu. 
・Błąd podnapięciowy głównego 
zasilania. 
・Zasilane tylko obwody sterownicze z 
napięcia 24 V. 
・Resetowanie. 
・Zacisk z przypisaną funkcją [REN] jest  

w stanie OFF. 

5 FAN Wydano ostrzeżenie o stanie 
wentylatora chłodzącego. 

6 C Wydano ostrzeżenie o stanie 
kondensatorów mocy 

7 F/C 
Wydano ostrzeżenia zarówno o stanie 
wentylatorów chłodzących, jak i 
kondensatorów mocy. 

8 (Brak) Stany inne od wymienionych. 
(Wskazówki) 
・Stany LIM i ALT pojawią się, gdy dojdzie do zwiększenia prądu i 

wewnętrznego napięcia. Jeśli do tego błędu dochodzi zbyt często, 
zweryfikuj warunki, takie jak obciążenie. 

・Sposób wykonywania oceny żywotności i końca okresu użytkowania 
wentylatorów chłodzących i kondensatorów mocy opisano powyżej. 

(C) Wyświetlacz objaśniono w kolejnych 
rozdziałach. 
(D) Funkcja przycisku F1 

Numer Wyświetlacz Opis 

1 MENU Powrót do głównego menu. 
2 HOME Powrót na ekran początkowy. 

(E) Funkcja przycisku RUN na panelu  
Numer Wyświetlacz Opis 

1 oFW Ruch w prawo po naciśnięciu przycisku 
RUN na panelu. 

2 oRV Ruch w lewo po naciśnięciu przycisku 
RUN na panelu. 

3 >FW Wymuszony ruch w prawo. 
4 >RV Wymuszony ruch w lewo. 
5 (Brak) Inna operacja (niż RUN). 

 
 
(Wskazówki) 
・Wyświetli się jeśli przycisku RUN na panelu jest aktywny. 

(D) (G) (F) 

(C) 

(E) 

(A) (B) <b> <d> <c> <a> 

<g> <f> <e> <h> 
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・Ustaw parametr AA111, jeśli przycisku RUN na panelu nie jest 

aktywny, a zachodzi potrzeba użycia panelu do rozpoczęcia ruchu. 

 Szczegóły wyświetlacza ⑥ (ciąg dalszy) 

 
 

(F) Obszar wielofunkcyjny wyświetlacza 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 0.00Hz～590.00Hz Częstotliwość zadana. 
2 0.00～300.00% Moment zadany. 
3 00:00～23:59 Zegar. 

4 (INV1) Nazwa określonego 
falownika. 

 

(G) Funkcja przycisku F2 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 Opcja Wyświetlanie ekranu opcji. 
2 Pomoc Wyświetlanie ekranu pomocy. 

3 Zapisz Zapisywanie nastaw 
parametrów. 

 

<a> Tryb źródła zasilania 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 (Brak) Dostarczane jest zasilanie główne i 
sterowania. 

2 CTRL Podłączono zasilanie sterowania. 
3 24V Podłączono tylko zasilanie P+/P- 24 V. 

(Wskazówki) 
・Wyświetlanie stanu zasilania. Wyświetlenie stanu CTRL lub 

24V oznacza, że nie podłączono głównego źródła zasilania i 
urządzenie nie może pracować. Sprawdź źródło zasilania.  

<b> Stan funkcji SET 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 M1 
Gdy funkcja [SET] nie jest przypisana do 
zacisku lub jest przypisany, ale jest w 
stanie OFF (silnik 1 jest aktywny). 

2 M2 
Gdy funkcja [SET] jest przypisana do 
zacisku i jest w stanie ON (silnik 2 jest 
aktywny). 

・Gdy zacisk z funkcją [SET] nie jest w użyciu, wyświetli się stan 
M1. Jeśli w środku parametru występuje znak „-”([AC-01]) lub 
„1”([AA111]), oznacza to, że jest on aktywny, jeśli zaś „2” (np. 
[AA211]) — zostanie on pominięty. 

 
 
 
 
 

<c> Tryb wyświetlania parametrów 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 (Brak) Wyświetlanie wszystkich trybów. 
2 UTL Tryb wyświetlania konkretnej funkcji. 
3 USR Tryb wyświetlania nastaw użytkownika. 

4 CMP Tryb wyświetlania komparatora 
danych. 

5 MON Tryb wyświetlania tylko 
monitorowania. 

(Wskazówki) 
・Wyświetli się, gdy aktywna jest funkcja ograniczania 

dostępności parametrów. Gdy jakieś potrzebne parametry nie 
są wyświetlane, należy zmienić nastawę [UA-10]. 

<d> Numer ekranu  
Numer Wyświetlacz Opis 

1 H01 3-wierszowy ekran monitorowania. 
2 H02 Ekran podstawowego menu. 
3 H03 Ekran nastaw parametrów. 
4 H04 Duży ekran monitorowania. 
6 H06 Ekran historii błędów. 
7 H07 Ekran zdarzeń błędów. 
8 H08 Ekran szczegółów błędów. 

*) Informacje dotyczące innych ekranów zawiera Podręcznik 
użytkownika.  
(Wskazówki) 
・Każdy wyświetlany ekran ma swój numer. Kontaktując się z nami 

należy posługiwać się numerem ekranu. 

(e) Bezpieczeństwo funkcjonalne 
(Wskazówki) 
・Wyświetlacz wyłączy się. 
※Więcej informacji na temat wyświetlacza bezpieczeństwa 
funkcjonalnego zawiera Podręcznik użytkownika. 
<f> Tryb sterowania 

Numer Wyświetlacz Opis 

1 (Brak) Tryb sterowania prędkością. 
2 TRQ Tryb sterowania momentem. 
3 POS Tryb sterowania pozycjonowaniem. 

(Wskazówki) 
・Wyświetlanie trybów sterowania pracą silnika. 

<g> Program EzSQ 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 (Brak) Nie wybrano programu EzSQ. 
2 Ez_S Program EzSQ nie jest uruchomiony. 
3 Ez_R Program EzSQ jest uruchomiony. 

(Wskazówki) 
・Możliwość sprawdzenia, czy funkcja EzSQ jest aktywna. 

<h> Funkcje specjalne 
Numer Wyświetlacz Opis 

1 (Brak) Tryb normalny 

2 AUT 

Tryb automatycznego strojenia 
(zostanie zasygnalizowany również 
podczas automatycznego strojenia 
online). 

3 SIM 

Włączono tryb symulacji. Zmiany 
parametrów w tym trybie wymagają 
ponownego wyłączenia/załączenia 
zasilania.  

(Wskazówki) 
・Jego wyświetlenie oznacza, że falownik przeszedł w stan 

specjalny. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 
 
 

(D) (G) (F) 

(C) 

(E) 

(A) (B) <b> <d> <c> <a> 

<g> <f> <e> <h> 
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 Możliwe błędy i rozwiązania 
Jeśli środki zaradcze nie powodują rozwiązania problemu, należy 
zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika, który zawiera 
bardziej szczegółowe opisy. Można też skonsultować się z nami 
korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na tylnej 
okładce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdarzenie ▶ Przypuszczalna przyczyna ▶ Środek zaradczy 

Ekran jest 
wyłączony, mimo 
że świeci się dioda 
zasilania 

・Naciśnij przycisk panelu, po czym włączy się (podświetli się) 
ekran 

・Panel działa w trybie 
bezczynności 

・Ponownie zamontuj panel ・Odłączono panel 

・W przypadku pojawienia się ostrzeżenia wyeliminuj 
wszelkie niezgodności danych powodujące to ostrzeżenie 

・Pojawiło się ostrzeżenie 

Silnik nie 
uruchamia się po 
wydaniu rozkazu 
ruchu 

・Przed skasowaniem blokady należy odczytać kod błędu i 
wyeliminować przyczynę pojawienia się błędu 

・Falownik jest w stanie blokady 

・Wydano polecenie zatrzymania ・Sprawdź, czy zaciski bezpieczeństwa funkcjonalnego i zaciski [RS]/ 
[FRS] nie są aktywne, korzystając z funkcji statusu wejść [dA-51] 

・Sprawdź poprawność miejsca zadawania prędkości [AA101] 
i wartości zadanej prędkości (zacisk, panel itd.) 

・Nie wprowadzono wartości 
prędkości zadanej 

・Sprawdź poprawność miejsca zadawania rozkazu ruchu 
[AA111] i wartości zadanej (zacisk, panel itd.) 

・Nie ustawiono funkcji 
zadawania rozkazu ruchu 

・Silnik jest w trybie 
ograniczenia/zablokowania 

・Sprawdź, czy nie ma trybu sterowania hamulcem lub czy 
nie występuje czynnik wstrzymujący silnik (np. zapchanie) 

・Odłączono oprzewodowanie ・Sprawdź, czy nie występują odłączone kable na wyjściu 
silnika i na odejściu z falownika. 

Nie można zmienić 
nastaw 

・Niektórych parametrów nie można modyfikować podczas 
pracy; więcej informacji zawiera lista parametrów 

・W trakcie pracy 

Obroty silnika w 
przeciwnym kierunku 

・Kierunek obrotów można odwrócić zamieniając miejscami 
dwie fazy silnika 

・Nieprawidłowa kolejność faz 
silnika  

Silnik/maszyna 
głośno pracuje 

・Gdy częstotliwość kluczowania tranzystorów [bb101] jest 
wysoka, występują większe zakłócenia i prąd upływu oraz  
obniżenie wartości znamionowego prądu wyjściowego 
falownika (derating) w zależności od modelu. 

・Ustawiono niską częstotliwość 
kluczowania tranzystorów 
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Zdarzenie ▶ Przypuszczalna przyczyna ▶ Środek zaradczy 

 
Prędkość silnika 
nie zwiększa się 

・Niska wartość częstotliwości 
zadanej 

・Gdy prąd wyjściowy jest duży, funkcja ograniczenia 
przeciążeniowego [bA122] spowoduje zmniejszenie częstotliwości. 
Aby wydłużyć czas przyspieszania [AC120], należy stłumić  
zwiększanie się prądu wyjściowego. 

・Używana jest funkcja 
ograniczania przeciążenia 

・Zwiększ wartość częstotliwości zadanej lub anuluj wszelkie inne 
rozkazy zadawania częstotliwości o wysokim priorytecie, np. bieg 
próbny (jogging) lub wielopoziomowa nastawa prędkości. 

・Nastawa górnej granicy [bA102] może być niska i należy ją 
zwiększyć. Ograniczanie częstotliwości nie wykorzystuje 
częstotliwości maksymalnej, a funkcję górnej granicy regulacji. 

・Częstotliwość jest ograniczana 

・Czas przyspieszania jest długi ・Nastawa czasu przyspieszania [AC120] jest wysoka, więc 
przyspieszanie potrwa bardzo długo. Odpowiednio skróć czas 
przyspieszania. 

Niestabilna 
częstotliwość 
wyjściowa 

・Sprawdź podstawowe parametry silnika. ・Kilka parametrów nie zostało 
odpowiednio nastawionych 

・Sprawdź moc zarówno falownika, jak i silnika. ・Duże wahania obciążenia 

・Aby ograniczyć wahania zasilania do minimum, można 
zastosować opcjonalny dławik ACL, DCL lub filtr wejściowy. 

・Występują wahania napięcia 
zasilania 

Brak momentu ・Możliwość nastawy w parametrze [AA121] innego trybu 
sterowania silnikiem np.autopodbicie momentu, sterowanie 
bezczujnikowe wektorowe itp. 

・Używane jest sterowanie U/f 

・Jeśli moment w trybie pracy prądnicowej nie jest wystarczający, 
można zastosować opornik hamujący lub chopper. 

・Praca prądnicowa silnika 

・Zweryfikuj dane znamionowe zarówno falownika, jak i 
silnika. 

・Bardzo duże obciążenie 

Podczas pracy 
uruchamia się 
wyłącznik 

・Zmniejsz częstotliwość kluczowania tranzystorów [bb101]  
・Zwiększ czułość prądową wyłącznika lub wymień czujnik. 

・Duży prąd upływu 

Szum zakłóca 
działanie 
telewizorów i 
radioodbiorników 
w pobliżu 

 

・W miarę możliwości poprowadź oprzewodowanie z dala 
od telewizora i radioodbiornika. 

・Umieść filtr dławiący zakłócenia na wejściu lub na wyjściu 
falownika. 

・Szum emitowany przez 
falownik 
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Rozdział 6  
Konserwacja i przeglądy 
 

Przeczytaj przed wykonywaniem 
jakichkolwiek konserwacji i przeglądów!   

 
Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym! 
・Przed wykonaniem przeglądu odłącz zasilanie i przed 

wykonaniem dalszych czynności poczekaj co najmniej 10 
minut. 

(Upewnij się, że dioda ładowania falownika jest 
wyłączona. Ponadto zmierz napięcie między zaciskami P 
i N oraz upewnij się, że napięcie jest mniejsze niż 45 V) 

 
 

Uwagi dotyczące konserwacji i przeglądów 
 Przegląd codzienny 
Sprawdź, czy podczas pracy falownika nie występują następujące 
nieprawidłowości:  
 

Lp. Szczegóły ✓ 
1 Silnik działa zgodnie z nastawami □ 
2 Brak nieprawidłowości w otoczeniu □ 
3 System chłodzenia działa normalnie □ 
4 Nietypowe drgania lub odgłosy □ 
5 Odbarwienie i przegrzewanie  □ 
6 Nietypowy zapach □ 

 
Podczas działania sprawdzaj napięcie wejściowe falownika 
miernikiem uniwersalnym lub podobnym przyrządem, aby 
potwierdzić: 
 

Lp. Szczegóły ✓ 
1 Wahania napięcia zasilania □ 
2 Zrównoważenie napięcia międzyfazowego □ 

 
 Kwestie bezpieczeństwa funkcjonalnego 
Treści powiązane z bezpieczeństwem funkcjonalnym 
zamieszczono w załączniku [Instrukcja bezpieczeństwa 
funkcjonalnego]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・Wszelkie prace związane z konserwacją, przeglądem lub 

wymianą elementów może wykonywać wyłącznie 
wyznaczona osoba. 

(Przed wykonywaniem prac należy zdjąć zegarki i metalowe 
elementy, np. bransolety, a do ich wykonania używać 
izolowanych narzędzi) 

 
 
 

 Czyszczenie 
Dbaj o czystość falownika. 
 

Lp. Szczegóły ✓ 
1 Do czyszczenia falownika używaj miękkiej 

ściereczki nawilżonej w neutralnym 
detergencie, delikatnie przecierając zabrudzone 
części. 

□ 

2 Do czyszczenia falownika nie wolno stosować 
rozpuszczalników, takich jak aceton, benzen, 
toluen lub alkohol, ponieważ mogą one 
spowodować topienie się powierzchni lub 
zdzieranie się powłoki malarskiej. 

□ 

3 Do czyszczenia wyświetlacza panelu nie wolno 
stosować detergentów ani alkoholu. 

□ 

 
 Przegląd okresowy 
Sprawdzaj tylko te części, do których jest dostęp po zatrzymaniu 
falownika. Przegląd okresowy jest niezwykle ważny. Aby uzyskać 
informacje na jego temat prosimy o kontakt z dystrybutorem 
Hitachi. 
 

Lp. Szczegóły ✓ 
1 Sprawdź, czy nie występują nieprawidłowości w 

działaniu systemu chłodzenia 
・Czyszczenie radiatora itp. 

□ 

2 Sprawdź zamocowanie i dokręć  
・W wyniku drgań, rozszerzalności cieplnej itd. 

śruby mogą się poluzować. Wówczas należy 
je dokręcić.  

□ 

3 Sprawdź, czy przewody i izolacje nie noszą 
śladów uszkodzeń lub korozji  

□ 

4 Pomiar udarowego napięcia przebicia 
izolatorów 

□ 

5 Sprawdź, i w razie konieczności wymień, 
wentylator chłodzący, kondensator 
wygładzający i przekaźnik.  

□ 
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Przeglądy codzienne i okresowe 

 
*1) Na długość okresu użytkowania kondensatora wygładzającego wpływ ma 

temperatura otoczenia. Przed wymianą przeanalizuj krzywą okresu 
użytkowania kondensatora wygładzającego. 

*2) Na długość okresu użytkowania wentylatora chłodzącego wpływ ma 
temperatura otoczenia, stopień zabrudzenia i zmiany warunków 
środowiskowych. Sprawdzaj ją przy okazji typowego przeglądu. 

*3) Szacowane czasy przed wymianą (liczba lat/cykli) i krzywa okresu użytkowania 
kondensatora wygładzającego są oparte na projektowanym okresie 
użytkowania, w związku z czym wartość szacowania nie jest gwarantowana. 

 
 

 
*4) Gdy kondensatory zostaną wymienione po upływie 3 lat przechowywania, 

przed pierwszym użyciem należy wziąć pod uwagę proces starzenia pod 
następującymi warunkami: 
・Najpierw przez 1 godzinę doprowadzaj napięcie o wartości 80% 

znamionowego napięcia kondensatora, w temperaturze otoczenia 
・Następnie zwiększ wartość napięcia do 90% i utrzymuj je przez jeszcze 1 

godzinę.  
・Ostatecznie przez 5 godzin doprowadzaj napięcie o wartości znamionowej, w 

temperaturze otoczenia 
*5) Gdy obecność pyłu zakłóca pracę wentylatora chłodzącego, usuń pył, a 

następnie ponownie go uruchom po upływie 5-10 sekund. 

Sprawdzana 
część 

Pozycja  
przeglądu Szczegóły przeglądu 

Cykl przeglądu 

Sposób przeglądu Kryterium Urządzenie kontrolne Codzien
nie 

Co 
1 

rok 
2 

lata 

Ogólnie 

Otoczenie Sprawdź temperaturę otoczenia, 
wilgotność, zapylenie itd. ○   Zapoznaj się z instrukcją instalacji. 

Wartości temperatury otoczenia, 
wilgotności mieszczą się w zakresie. 
Brak zamarzniętych części. Brak 
kondensacji pary wodnej. 

Termometr 
Higrometr 
Rejestrator danych 

Cały falownik Sprawdź, czy nie występują nietypowe 
drgania lub odgłosy ○   Sprawdź wzrokowo i słuchowo.  Bez nieprawidłowości  

Napięcie zasilania Sprawdź, czy napięcie głównego obwodu 
jest normalne. ○   

Zmierz napięcie międzyfazowe 
zacisków R,S i T głównego obwodu 
falownika.  

W zakresie dopuszczalnego wahania 
napięcia AC. 

Miernik uniwersalny, 
Uniwersalny miernik 
cyfrowy 
Miernik 

Główny 
obwód 

Ogólna kontrola 

(1) Sprawdź rezystancję między głównym 
obwodem  a zaciskami uziemienia.  ○  

Odłącz przewody wejść/wyjść 
zacisków głównego obwodu 
falownika i płyty zacisków 
sterowania, a następnie odłącz 
łącznik wewnętrznego filtra, po 
czym spowoduj zwarcie zacisków 
R,S,T,U,V,W,P,PD,N,RB,R0,T0 i 
dokonaj pomiaru między tym 
zwarciem a uziemieniem.  

Rezystancja nie mniej niż 5 MΩ. klasa 500 V DC 
Omomierz (megger®) 

(2) Sprawdź, czy zamocowane części nie są 
poluzowane  ○  Sprawdź, czy elementy złączne są 

prawidłowo zamocowane. Bez nieprawidłowości  

(3) Sprawdź, czy nie występuje przegrzanie.  ○  Sprawdź wzrokowo. Bez nieprawidłowości  

Żyła przewodząca i 
kable 

(1) Sprawdź, czy nie występują odkształcenia 
żył przewodzących  ○  

Sprawdź wzrokowo. Bez nieprawidłowości  
(2) Sprawdź, czy nie występują uszkodzenia 

powłoki kabli  ○  

Listwa zaciskowa Sprawdź, czy nie występują uszkodzenia.  ○  Sprawdź wzrokowo. Bez nieprawidłowości  

Obwody falownika i 
przetwornika 

(W tym rezystory) 

Sprawdź rezystancję między wszystkimi 
zaciskami   ○ 

Odłącz przewody zacisków obwodu 
głównego falownika i zmierz 
następujące wartości: 
- Rezystancja między zaciskami RST i 
PN. 
- Rezystancja między zaciskami 
UVW i PN.  

Skorzystaj z części „Metoda 
sprawdzania obwodów falownika i 
przetwornika”. Okres użytkowania 
falownika, kondensatora i tyrystora 
przed wymianą części wynosi 106 cykli 
start/stop *3) 

Uniwersalny miernik 
analogowy 

Kondensator 
wygładzający 

(1) Sprawdź kondensator pod kątem wycieku 
płynu  ○   

Sprawdź wzrokowo. 

Czy nie występują żadne 
nieprawidłowości Szacowany okres 
użytkowania przed wymianą części: 
10 lat 
*1) *3) *4) 

Miernik pojemności 
elektrycznej (2) Sprawdź, czy zawór nadmiarowy nie jest 

wydęty lub odstający. ○   

Przekaźnik 
(1) Brak głośnego trzęsienia podczas pracy  ○  Sprawdź słuchowo. Czy nie występują żadne 

nieprawidłowości.  

(2) Sprawdź styki pod kątem uszkodzeń  ○  Sprawdź wzrokowo. Czy nie występują żadne 
nieprawidłowości.  

Obwód 
sterowania i 

zabezpieczają
cy 

Kontrola działania 

(1) W czasie działania falownika sprawdź, czy 
występuje równomierne rozłożenie 
napięcia wyjściowego na poszczególne fazy 

 ○  Zmierz napięcie między zaciskami 
U,V,W głównego obwodu falownika. 

Zrównoważenie napięcia 
międzyprzewodowego - klasa 200 V: 
do 4 V 
klasa 400 V: do 8 V 

Uniwersalny miernik 
cyfrowy 
Woltomierz 
Amperomierz 
 

(2) Wykonaj test sekwencyjny zabezpieczeń 
oraz sprawdź obwód zabezpieczający i 
wyświetlacza pod kątem wszelkich 
nieprawidłowości 

 ○  
Spowoduj kontrolowane zwarcie lub 
otwórz obwód zabezpieczający 
wyjścia falownika. 

Błąd musi zostać wykryty zgodnie z 
sekwencją. 

System 
chłodzenia 

Wentylator 
chłodzący 

(1) Sprawdź, czy nie występują jakiekolwiek 
nietypowe drgania lub odgłosy ○   Obróć ręcznie, gdy nie jest 

doprowadzane zasilanie  Płynna praca bez nieprawidłowości. 
Wymieniaj co: 10 lat 
*2) *3) *5)  

 
(2) Sprawdź, czy nie występują luźne 
połączenia   ○  Sprawdź wzrokowo. 

Radiator Sprawdź, czy nie występują 
przeszkody/zapchania.  ○  Sprawdź wzrokowo. Czy nie występują żadne przeszkody.  

Wyświetlacz 

Wyświetlacz 
(1) Sprawdź, czy świecą się diody LED ○   Sprawdź wzrokowo. Potwierdź zaświecenie się  
(2) Czyszczenie wyświetlacza  ○  Ściereczką do czyszczenia.   

Miernik Sprawdź, czy wskazywane wartości nie 
odbiegają od normy. ○   Sprawdź odczyty miernika na 

panelu. 
Wartości regulacji i kontroli są 
zadowalające. 

Woltomierz 
Amperomierz 
itd. 

Silnik 

Ogólnie 

(1) Sprawdź pod kątem nietypowych drgań 
lub odgłosów ○   Sprawdź wzrokowo, słuchowo i 

dotykowo Bez nieprawidłowości  

(2) Sprawdź, czy nie występuje nieprzyjemny 
zapach. ○   

Sprawdź pod kątem 
nieprawidłowego przegrzewania, 
uszkodzeń itp. 

Bez nieprawidłowości  

Rezystancja izolacji Sprawdź rezystancję między głównym 
obwodem a zaciskami uziemienia.   ○ 

Odłącz zaciski U,V,W od głównego 
obwodu falownika, po czym 
spowoduj zwarcie przewodów 
silnika; wykonaj pomiar między 
przewodami silnika a zaciskiem 
uziemienia za pomocą omomierza 
Megger®. 

Nie mniej niż 5 MΩ. Klasa 500 V DC - 
Omomierz (megger®) 
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Badanie rezystancji izolacji 
・Przed wykonywaniem badania rezystancji izolacji odłącz wszystkie 

przewody od zewnętrznych obwodów oraz części podłączone do 
zacisków, aby zapobiec ich wystawieniu narażeniu na napięcie 
probiercze. 

・W obwodzie sterowania wykonaj badanie przewodności za pomocą 
miernika uniwersalnego (o dużym zakresie rezystancji); nie używaj 
omomierza Megger® ani akustycznego testera ciągłości. 

・Badanie rezystancji izolacji samego falownika należy wykonać 
wyłącznie w głównym obwodzie; nie wolno wykonywać badania 
rezystancji izolacji w obwodzie sterowania. 

・Do wykonania badania rezystancji izolacji zaleca się użycie omomierza 
Megger® klasy 500 V DC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Próba wytrzymałości dielektrycznej 
・Nie wykonuj próby wytrzymałości dielektrycznej falownika. W 

przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia wewnętrznych części 
falownika, powodując jego zepsucie. 

 

 
 
・Aby wykonać badanie rezystancji izolacji głównego obwodu falownika, 

najpierw odłącz łącznik zwarciowy wewnętrznego filtra falownika, po 
czym zaciski R, S, T, U, V, W, P, PD, N, RB, R0, T0 ulegną zwarciu za 
sprawą kabla elektrycznego, jak pokazano na poniższym schemacie.  

 
・Po wykonaniu badania rezystancji izolacji odłącz kabel podłączony do 

zacisków R, S, T, U, V, W, P, PD, N, RB, R0, T0 i zostaw łącznik filtra we 
wcześniejszym stanie. 

・Ponadto w zależności od modelu może nie występować zacisk RB. 
Należy to potwierdzić zgodnie z informacjami, które zawiera [Rozdział 
7 – Specyfikacja]. 

 
 

M 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

P PD N RB 

Zacisk uziemienia 

Zasilan
 

Silnik 

Odłącz łącznik filtra. 

Omomierz 
  

   

Nie podłączaj 
zasilania Nie podłączaj silnika R0 

T0 

Zacisk uziemienia 
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Metoda kontroli modułu wejściowego/falownika 
 
・Za pomocą miernika uniwersalnego można sprawdzić, czy falownik lub 

przetwornik jest sprawny czy niesprawny. 
(Przygotowanie) 
① Odłącz zasilanie (R,S,T) i przewody silnika (U,V,W), a także rezystor 

hamowania odzyskowego (P,RB). 
② Przygotuj miernik uniwersalny. (Zakres pomiarów wynosi 1 Ω) 
 
(Metoda kontroli) 
・Zmierz i sprawdź przewodność prądu w każdym z zacisków głównego 

obwodu R, S, T, U, V, W, RB, P, N, zamieniając bieguny miernika 
uniwersalnego. 

 
 Bieguny miernika 

uniwersalnego Wynik pomiaru 
(Czerwony) (Czarny) 

O
bw

ód
 p

rz
et

w
or

ni
ka

 

D1 
R PD Brak 

przewodzenia 
PD R Przewodzenie 

D2 
S PD Brak 

przewodzenia 
PD S Przewodzenie 

D3 
T PD Brak 

przewodzenia 
PD T Przewodzenie 

D4 
R N Przewodzenie 
N R Brak 

przewodzenia 

D5 
S N Przewodzenie 
N S Brak 

przewodzenia 

D6 
T N Przewodzenie 
N T Brak 

przewodzenia 

O
bw

ód
 fa

lo
w

ni
ka

 

TR1 
U P Brak 

przewodzenia 
P U Przewodzenie 

TR2 
V P Brak 

przewodzenia 
P V Przewodzenie 

TR3 
W P Brak 

przewodzenia 
P W Przewodzenie 

TR4 
U N Przewodzenie 
N U Brak 

przewodzenia 

TR5 
V N Przewodzenie 
N V Brak 

przewodzenia 

TR6 
W N Przewodzenie 
N W Brak 

przewodzenia 

Cz
ęś

ć 
BR

D 

TR7 

RB P Brak 
przewodzenia 

P RB Przewodzenie 
RB N Brak 

przewodzenia 
N RB Brak 

przewodzenia 

 
 
 
 
 
 
*1) Przed sprawdzeniem obwodów należy zmierzyć miernikiem 

uniwersalnym napięcie na zaciskach P,N w trybie zakresu napięcia DC 
w celu potwierdzenia, że kondensator wygładzający został całkowicie 
rozładowany.  

 
*2) Brak przewodzenia jest sygnalizowany pojawieniem się 

nieskończonej wartości. Ze względu na wpływ kondensatora 
wygładzającego momentami może wskazywać wartość inną niż 
nieskończona. Przewodzenie jest sygnalizowane pojawieniem się 
wyrażonej w Ω wartości z kilkoma miejscami po przecinku. Pomiary 
wykonywane różnymi miernikami uniwersalnymi mogą od siebie 
odbiegać, jednak dopuszczalne są wartości zbliżone. 

*3) Element obwodu hamowania (BRD) stanowi część modeli: 
P1-00044L÷P1-01240L(ND004L÷ND220L) 
P1-00041H÷P1-00620H(ND007H÷ND220H)  
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Krzywa okresu użytkowania kondensatorów 
obwodu pośredniego DC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1) Temperaturę otoczenia należy mierzyć w odległości około 

5 cm od dolnej środkowej części falownika (temperatura 
atmosferyczna). Jeśli falownik znajduje się w obudowie, 
będzie to temperatura wewnątrz obudowy.  

 
 
 
 
Sygnał ostrzeżenia o zużyciu 
・Dzięki funkcji samodiagnostyki można uzyskać sygnał alarmu 

dotyczący okresu użytkowania wewnętrznych części samego 
falownika, gdy okres użytkowania zbliża się do końca (włącznie z 
kondensatorem wygładzającym płytki drukowanej i wentylatorem 
chłodzącym, a z wyłączeniem kondensatora wygładzającego głównego 
obwodu). Należy z niej korzystać w celu uzyskania odniesienia dla 
momentu wymiany części. W szczególności należy zwracać uwagę na 
monitorowanie diagnostyki okresu użytkowania [dC-16] i wybór 
funkcji zacisku wyjściowego [CC-01] ÷ [CC-07]. 
Należy pamiętać, że ostrzeżenie samo w sobie opiera się na 
projektowanym okresie użytkowania i stąd też nie stanowi 
gwarantowanego pomiaru. W zależności od środowiska, warunków 
pracy itd. mogą wystąpić problemy; aby im zapobiec, zaleca się 
wykonanie uprzedniej konserwacji.  

 
 

 
 
 
 
 
※80% wartości prądu znamionowego ND dla nieprzerwanego 
działania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*2) Kondensator wygładzający charakteryzuje się ograniczonym 

okresem użytkowania ze względu na reakcje chemiczne 
zachodzące w jego wnętrzu podczas pracy. Kondensator 
należy wymieniać, standardowo po 10 latach użytkowania (10 
lat nie jest gwarantowanym, a raczej projektowanym okresem 
użytkowania). Należy pamiętać, że okres użytkowania 
kondensatora wygładzającego ulegnie skróceniu, jeśli falownik 
będzie użytkowany w wysokich temperaturach otoczenia lub 
przy dużym obciążeniu wymagającym doprowadzania prądu 
przekraczającego wartości znamionowe.  

 
 
 
 
 

Temperatura otoczenia 
 

10 

20 

30 

40 

50 

0 

-10 
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Okres użytkowania kondensatora (lata) 

Przy założeniu, że zasilanie jest doprowadzane całą dobę 
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Sposób pomiaru napięcia i prądu 
wejściowego/wyjściowego oraz mocy 
wejściowej/wyjściowej 
Urządzenia do pomiaru wejściowego/wyjściowego napięcia, 
prądu i zasilania. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonując pomiary… 
1. Aby zmierzyć napięcie wyjściowe, należy 

użyć przyrządu odczytującego wartość 

skuteczną podstawowej fali. Aby zmierzyć 
prąd lub moc, należy użyć przyrządu 
odczytującego wartość skuteczną pełnych 
fal. 

2. Ponieważ kształt fali wyjściowej falownika 
kontroluje modulacja szerokości impulsów 
(PWM), charakteryzuje się ona dużym 
marginesem błędu, zwłaszcza przy niskich 
częstotliwościach. W wielu przypadkach 
ogólne mierniki mogą pokazywać błędne 
wyniki pomiarów ze względu na 
niekorzystne działanie zakłóceń. 

 

Mierzone 
parametry Punkt pomiarowy Przyrząd pomiarowy Uwagi Standardowe wartości odniesienia 

Napięcie 
wejściowe  

EIN 

R-S,  S-T,   T-R 
(ER),  (ES),  (ET) 

 Woltomierz 
elektromagnetyczny 
     lub 
.   woltomierz prostownikowy 

Wartość 
skuteczna 
pełnych fal 

Klasa 200 V: 200÷240 V 50/60 Hz 
Klasa 400 V: 380÷500 V 50/60 Hz 

Prąd 
wejściowy 

IIN 

Prąd  R,    S,    T 
     (IR),   (IS),  (IT)  Amperomierz 

elektromagnetyczny 

Wartość 
skuteczna 
pełnych fal 

Jeśli występuje brak równowagi zasilania 
wejściowego 
 IIN=(IR+IS+ IT)/3 

Moc 
wejściowa 

WIN 

R-S,  S-T,  T-R 
(WI1)+(WI2)+(WI3) 

Watomierz Wartość 
skuteczna 
pełnych fal 

Metoda trzech watomierzy 

Współczynnik 
mocy 

wejściowej 
PfIN 

Jest obliczany na podstawie zmierzonych wartości napięcia wejściowego 
(EIN), prądu wejściowego (IIN) i zasilania elektrycznego (WIN) 

 

 

Napięcie 
wyjściowe 

EOUT 

U-V,  V-W,  W-U  
(EU),  (EV),  (EW) 

 Woltomierz 
elektromagnetyczny 
     lub 
.   woltomierz prostownikowy 

Wartość 
skuteczna 
podstawowej 
fali 

 

Prąd 
wyjściowy 

IOUT 

Prąd U,  V,  W 
(IU), (IV), (IW)  Amperomierz 

elektromagnetyczny 

Wartość 
skuteczna 
pełnych fal 

 

Moc 
wyjściowa 

WOUT 

U-V,  V-W   
(WO1)+(WO2) 

Watomierz Wartość 
skuteczna 
pełnych fal 

Metoda dwóch watomierzy  
(W innym przypadku metoda trzech watomierzy) 

Współczynnik 
mocy 

wyjściowej 
PfOUT 

Jest obliczany na podstawie zmierzonych wartości napięcia wyjściowego 
(EOUT), prądu wyjściowego (IOUT) i mocy wyjściowej (WOUT). 

 

 

Metoda pomiaru napięcia 

 

Dioda 
600 V 0,1 A lub więcej (klasa 
200 V) 
1000 V 0,1 A lub więcej (klasa 
400 V) 

R 

T 

S 

Fa
lo

w
ni

k 

U 

V 

W 

Silnik 

Woltomierz z ruchomą 
cewką 
300 V (klasa 200 V) 
600 V (klasa 400 V) 

Wartość skuteczna podstawowej fali V AC 
  VAC=1.1×VDC 

+ 

－ 

V DC 

2 W 220 kΩ 

PfOUT= WOUT 
√3×FOUT×IOUT 

×100 

PfIN= 
WIN 

√3×FIN×IIN 
×100 

IR 

IS 

IT 

ER 

ET 

ES 

R 

T 

S 

Przemiennik 

U 

V 

W 

IU 

IV 

IW 

EU 

EW 

EV 

Silnik 

T 

S 

 U 

V 

W 

Zasilani
e 

WO1 

WO2 

WI1 

WI2 

WI3 



 

7-1 
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Rozdział 7 Specyfikacja 
Specyfikacja dla klasy 200 V 

 
*1) Aby spełnić wymagania Dyrektywy niskonapięciowej (LVD), należy podłączyć do 

uziemienia punktu zerowego zasilania.  
- 2 stopień zanieczyszczenia 
- 3 kategoria przepięć 

*2) Z wyjątkiem wymiarów panelu. Po podłączeniu opcji należy zwiększyć 
głębokość. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

 

 

 

 
*3) Tylko, gdy stosowana jest skrzynka zaciskowa, jeśli nie — IP00. 
*4) Wartości sterowania bezczujnikowego wektorowego są przypisywane zgodnie z 

wartościami parametrów znamionowych obciążenia ND wg tabeli 
standardowych silników Hitachi. Parametry momentu mogą być różne w 
zależności od systemu sterowania i użytego silnika. 

*5) Konieczne jest ustawienie częstotliwości kluczowania tranzystorów 
[bb101]/[bb201] równej lub większej od (maksymalnej częstotliwości 
wyjściowej x 10 Hz).  

*6) Znamionowy prąd wejściowy jest wartością występującą podczas pracy napędu 
z wykorzystaniem znamionowego prądu wyjściowego. Wartość impedancji po 
stronie zasilania zmienia się zależnie od oprzewodowania, wyłącznika, dławika 
wejściowego itp.  

*7) Moc zasilania jest wartością znamionowego prądu wyjściowego równą 220 V. 
Impedancja po stronie zasilania zmienia się zależnie od oprzewodowania, 
wyłącznika, dławika wejściowego itp. 

Nazwa modelu (format) 
P1-*****-L 00044 00080 00104 00156 00228 00330 00460 00600 00800 00930 01240 01530 01850 02290 02950 03520 04300 

Standardowa moc, 
obciążenie ND, P1-***L 

004 007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370 450 550 750 900 

Maksymalna moc 
silnika (4 bieguny) 

(kW) 

VLD 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 

LD 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 

ND 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 

W
yj

śc
ie

 

Znamionowy 
prąd 

wyjściowy (A) 

VLD 4.4 8.0 10.4 15.6 22.8 33.0 46.0 60.0 80.0 93.0 124 153 185 229 295 352 430 

LD 3.7 6.3 9.4 12.0 19.6 30.0 40.0 56.0 73.0 85.0 113 140 169 210 270 304 390 

ND 3.2 5.0 8.0 11.0 17.5 25.0 32.0 46.0 64.0 76.0 95.0 122 146 182 220 288 370 

Wartość 
nominalna 

prądu 
przeciążeniow

ego  

VLD 110% 60 s / 120% 3 s 

LD 120% 60 s / 150% 3 s 

ND 150% 60 s / 200% 3 s 

Znamionowe 
napięcie wyjściowe 

Trójfazowe (3 przewody) 200÷240V (Zgodne z napięciem wejściowym) 

Moc 
znamiono

wa 
(kVA) 

200 V 

VLD 1.5 2.8 3.6 5.4 7.9 11.4 15.9 20.8 27.7 32.2 43.0 53.0 64.1 79.3 102.2 121.9 149.0 

LD 1.3 2.2 3.3 4.2 6.8 10.4 13.9 19.4 25.3 29.4 39.1 48.5 58.5 72.7 93.5 105.3 135.1 

ND 1.1 1.7 2.8 3.8 6.1 8.7 11.1 15.9 22.2 26.3 32.9 42.3 50.6 63.0 76.2 99.8 128.2 

240 V 

VLD 1.8 3.3 4.3 6.5 9.5 13.7 19.1 24.9 33.3 38.7 51.5 63.6 76.9 95.2 122.6 146.3 178.7 

LD 1.5 2.6 3.9 5.0 8.1 12.5 16.6 23.3 30.3 35.3 47.0 58.2 70.3 87.3 112.2 126.4 162.1 

ND 1.3 2.1 3.3 4.6 7.3 10.4 13.3 19.1 26.6 31.6 39.5 50.7 60.7 75.7 91.5 119.7 153.8 

W
ej

śc
ie

 

Znamionowy 
prąd 

wejściowy (A) 
*6) 

VLD 5.2 9.5 12.4 18.6 27.1 39.3 54.8 71.4 95.2 110.7 147.6 182.1 220.2 272.6 351.2 419.0 511.9 

LD 4.4 7.5 11.2 14.3 23.3 35.7 47.6 66.7 86.9 101.2 134.5 166.7 201.2 250.0 321.4 361.9 464.3 

ND 
3.8 6.0 9.5 13.1 20.8 29.8 38.1 54.8 76.2 90.5 113.1 145.2 173.8 216.7 261.9 342.9 440.5 

Znamionowe 
napięcie 

wejściowe AC*1) 

Zasilanie sterowania: Jednofazowe 200÷240 V (+10%, -15%), 50 Hz/60 Hz (±5%) 

Zasilanie głównego obwodu: Trójfazowe (3-przewodowe) 200÷240 V (+10%, -15%), 50 Hz/60 Hz (±5%) 

Moc pozorna 
(kVA)*7) 

VLD 2.0 3.6 4.7 7.1 10.3 15.0 20.9 27.2 36.3 42.2 56.3 69.4 83.9 103.9 133.8 159.7 195.1 

LD 1.7 2.9 4.3 5.4 8.9 13.6 18.1 25.4 33.1 38.6 51.3 63.5 76.7 95.3 122.5 137.9 176.9 

ND 1.5 2.3 3.6 5.0 7.9 11.3 14.5 20.9 29.0 34.5 43.1 55.3 66.2 82.6 99.8 130.6 167.8 

częstotliwość 
kluczowania 

tranzystorów*5) 

VLD 0.5÷10.0 kHz 0.5÷8.0 kHz 

LD 0.5÷12.0 kHz 0.5÷8.0 kHz 

ND 0.5÷16.0 kHz 0.5÷10.0 kHz 

Moment rozruchowy 200%/0.3 Hz 180%/0.3 Hz 

Ha
m

ow
a

ni
e 

Regeneracyjne Wewnętrzny obwód BRD (wartość zewnętrznego rezystora wyładowczego) Zewnętrzna jednostka hamowania odzyskowego  
Minimalna wartość 

rezystancji (Ω) 50 50 35 35 35 16 10 10 7.5 7.5 5 - - - - - - 

W
ym

ia
ry

*2
) 

H (wysokość) 
(mm) 

255 255 255 255 255 260 260 260 390 390 390 540 550 550 700 Do 
weryfikacji 

Do 
weryfikacji 

W (szerokość) 
(mm) 

150 150 150 150 150 210 210 210 245 245 245 300 390 390 480 Do 
weryfikacji 

Do 
weryfikacji 

D (długość) (mm) 140 140 140 140 140 170 170 170 190 190 190 195 250 250 250 Do 
weryfikacji 

Do 
weryfikacji 

Stopień ochrony IP20 *3) 

Przybliżona masa (kg) 4 4 4 4 4 7 7 7 16 16 16 22 30 30 43 
Do 

weryfikacji 
Do 

weryfikacji 



 

7-2 

Rozdział 7 Specyfikacja 

 

Specyfikacja dla klasy 400 V 

 
*1) Aby spełnić wymagania Dyrektywy niskonapięciowej (LVD), należy podłączyć do 

uziemienia punktu zerowego zasilania. 
- 2 stopień zanieczyszczenia 
- 3 kategoria przepięciowa (gdy wartość zasilania wejściowego wynosi 
380÷460 V AC) 
- 2 kategoria przepięciowa (jeśli wartość zasilania wejściowego wynosi 460 V 
AC) 

*2) Z wyjątkiem wymiarów panelu. Po podłączeniu opcji należy zwiększyć 
głębokość. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

*3) Tylko, gdy stosowana jest skrzynka zaciskowa. Jeśli nie — IP00. 
*4) Wartości sterowania bezczujnikowego wektorowego są przypisywane zgodnie z 

wartościami parametrów znamionowych obciążenia ND wg tabeli 
standardowych silników Hitachi. Parametry momentu mogą być różne w 
zależności od systemu sterowania i użytego silnika. 

*5) Zgodnie ze znamionowymi nastawami częstotliwość kluczowania tranzystora 
[bb101] / [bb201] jest wewnętrznie ograniczona. Ponadto nastawę 
częstotliwości kluczowania tranzystora należy skonfigurować w taki sposób, aby 
jej wartość byłą równa lub większa od wartości maksymalnej częstotliwości 
wyjściowej × 10 Hz. 
 

 
 

 

 

 
*6) Wartość znamionowego prądu wejściowego jest wartością znamionowego 

prądu wyjściowego. Wartość impedancji po stronie zasilania zmienia się zależnie 
od oprzewodowania, wyłącznika, dławika wejściowego itp. 

*7) Moc zasilania jest wartością znamionowego prądu wyjściowego równą 440 V. 
Impedancja po stronie zasilania może się zmieniać zależnie od oprzewodowania, 
wyłącznika, dławika wejściowego itp.  

*8) Zwykle wymagane jest zewnętrzne hamowanie odzyskowe; na zamówienie 
możliwe jest zapewnienie wbudowanego obwodu hamowania przez 
zamocowanie rezystora hamującego, tak że nie zachodzi już konieczność 
stosowania jednostki hamowania odzyskowego. W celu zatwierdzenia 
zamówienia należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży korzystając z 
danych kontaktowych znajdujących się na tylnej okładce.  

 

Nazwa modelu (format) 
P1-*****-L 00041 00054 00083 00126 00175 00250 00310 00400 00470 00620 00770 00930 01160 01470 01760 02130 02520 03160 

Standardowa moc, 
obciążenie ND, P1-***L 

007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370 450 550 750 900 1100 1320 

Maksymalna moc 
silnika (4 bieguny) 

(kW) 

VLD 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 

LD 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 160 

ND 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 110 132 

W
yj

śc
ie

 

Znamionowy 
prąd 

wyjściowy (A) 

VLD 4.1 5.4 8.3 12.6 17.5 25.0 31.0 40.0 47.0 62.0 77.0 93.0 116.0 147.0 176.0 213.0 252.0 316.0 

LD 3.1 4.8 6.7 11.1 16.0 22.0 29.0 37.0 43.0 57.0 70.0 85.0 105.0 135.0 160.0 195.0 230.0 290.0 

ND 2.5 4.0 5.5 9.2 14.8 19.0 25.0 32.0 39.0 48.0 61.0 75.0 91.0 112.0 150.0 180.0 217.0 260.0 

Wartość 
nominalna 

prądu 
przeciążeniow

ego  

VLD 110% 60 s / 120% 3 s 

LD 120% 60 s / 150% 3 s 

ND 150% 60 s / 200% 3 s 

Znamionowe 
napięcie wyjściowe 

Trójfazowe (3 przewody) 380÷500 V (Zgodne z napięciem wejściowym) 

Moc 
znamiono

wa 
(kVA) 

400 V 

VLD 2.8 3.7 5.8 8.7 12.1 17.3 21.5 27.7 32.6 43.0 53.3 64.4 80.4 101.8 121.9 147.6 174.6 218.9 

LD 2.1 3.3 4.6 7.7 11.1 15.2 20.1 25.6 29.8 39.5 48.5 58.9 72.7 93.5 110.9 135.1 159.3 200.9 

ND 1.7 2.8 3.8 6.4 10.3 13.2 17.3 22.2 27.0 33.3 42.3 52.0 63.0 77.6 103.9 124.7 150.3 180.1 

500 V 

VLD 3.6 4.7 7.2 10.9 15.2 21.7 26.8 34.6 40.7 53.7 66.7 80.5 100.5 127.3 152.4 184.5 218.2 273.7 

LD 2.7 4.2 5.8 9.6 13.9 19.1 25.1 32.0 37.2 49.4 60.6 73.6 90.9 116.9 138.6 168.9 199.2 251.1 

ND 2.2 3.5 4.8 8.0 12.8 16.5 21.7 27.7 33.8 41.6 52.8 65.0 78.8 97.0 129.9 155.9 187.9 225.2 

W
ej

śc
ie

 

Znamionowy 
prąd 

wejściowy 
(A)*6 

VLD 4.9 6.4 9.9 15.0 20.8 29.8 36.9 47.6 56.0 73.8 91.7 110.7 138.1 175.0 209.5 253.6 300.0 376.2 

LD 3.7 5.7 8.0 13.2 19.0 26.2 34.5 44.0 51.2 67.9 83.3 101.2 125.0 160.7 190.5 232.1 273.8 345.2 

ND 3.0 4.8 6.5 11.0 17.6 22.6 29.8 38.1 46.4 57.1 72.6 89.3 108.3 133.3 178.6 214.3 258.3 309.5 

Znamionowe 
napięcie 

wejściowe AC*1) 

Zasilanie sterowania: Jednofazowe 380÷500V (+10%, -15%) 

Zasilanie głównego obwodu: Trójfazowe (3 przewody) 380÷500 V (+10%, -15%), 50 Hz/60 Hz (±5%) 

Moc pozorna 
(kVA)*7) 

VLD 3.7 4.9 7.5 11.4 15.9 22.7 28.1 36.3 42.6 56.3 69.9 84.4 105.2 133.4 159.7 193.2 228.6 286.7 

LD 2.8 4.4 6.1 10.1 14.5 20.0 26.3 33.6 39.0 51.7 63.5 77.1 95.3 122.5 145.2 176.9 208.7 263.1 

ND 2.3 3.6 5.0 8.3 13.4 17.2 22.7 29.0 35.4 43.5 55.3 68.0 82.6 101.6 136.1 163.3 196.9 235.9 

częstotliwość 
kluczowania 

tranzystorów*5) 

VLD 0.5÷10.0 kHz 0.5÷8.0 kHz 

LD 0.5÷12.0 kHz 0.5÷8.0 kHz 

ND 0.5÷16.0 kHz 0.5÷10.0 kHz 

Moment rozruchowy 200%/0.3 Hz 180%/0.3 Hz 

Ha
m

ow
an

ie
 

Regeneracyjne Wewnętrzny obwód BRD (wartość zewnętrznego rezystora wyładowczego) 
*8) Zewnętrzna jednostka 

hamowania odzyskowego 
Minimalna wartość 

rezystancji (Ω) 100 100 100 70 70 35 35 24 24 20 15 15 10 10 - - - - 

W
ym

ia
ry

*2
) 

H (wysokość) 
(mm) 

255 255 255 255 260 260 260 390 390 390 540 550 550 550 700 700 740 740 

W (szerokość) 
(mm) 

150 150 150 150 210 210 210 245 245 245 300 390 390 390 390 390 480 480 

D (długość) (mm) 140 140 140 140 170 170 170 190 190 190 195 250 250 250 270 270 270 270 

Stopień ochrony IP20 *3) IP00 

Przybliżona masa (kg) 4 4 4 4 7 7 7 16 16 16 22 30 30 30 55 55 70 70 
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(3) Wspólna specyfikacja 

 

 

 

 

System PWM Sterowanie przez modulację szerokości impulsów (PWM) 

Zakres częstotliwości wyjściowej *3) 0.00÷590.00 Hz 

Dokładność częstotliwości W celu uzyskania największej częstotliwości — cyfrowe ±0,01%, analogowe ±0,2% (25 ±10÷) 

Rozdzielczość częstotliwości 
Cyfrowa: 0,01 Hz 
Analogowa: Częstotliwość maks./4000 
(Zacisk Ai1/zacisk Ai2: 12-bitowy/0÷+10 V lub 0÷+20 mA, zacisk Ai3 12-bitowy/-10÷+10 V) 

System sterowania *9) 

IM 

Sterowanie V/f (moment stały/moment zmienny (zredukowany)/wolna nastawa), sterowanie automatycznym podbiciem, sterowanie V/f z 

użyciem enkodera (moment stały/moment zmienny (zredukowany)/wolna nastawa), sterowanie automatycznym podbiciem z użyciem 

enkodera, kaskadowe sterowanie bezczujnikowe wektorowe, sterowanie bezczujnikowe wektorowe 0 Hz, kaskadowe sterowanie 

bezczujnikowe wektorowe z użyciem enkodera. 

SM/PMM 
Sposoby synchronicznego rozruchu inteligentnego sterowania wektorowego/ sposoby rozruchu IVMS dla inteligentnego sterowania 

wektorowego  

Wahania prędkości *7) ±0,5% (sterowanie bezczujnikowe wektorowe) 

Czas przyspieszania/zwalniania 0.00÷3600.00s (liniowa, typu „S”, typu „U”, typu „odwrócone U”, typu „dźwigowe S”) 

Wyświetlacz 
Wartości, takie jak częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy, moment wyjściowy, historia blokad, historia zacisków wejściowych/wyjściowych, funkcja 
zacisków wejściowych/wyjściowych, moc wejściowa/wyjściowa, napięcie PN, opisano w rozdziale 4-11 [Opis monitorowania] 

Funkcje startu Hamowanie DC po starcie, start z lotnym rozruchem, start z aktywnym lotnym rozruchem, start przy niskim napięciu, restart. 

Funkcje stop Swobodny wybieg, zwalnianie z czasem; hamowanie DC lub zewnętrzne hamowanie DC (siła hamowania, czas, dostosowanie prędkości pracy) 

Funkcja zapobiegania utyku silnika Ograniczanie przeciążenia, ograniczanie prądu wyjściowego podczas nagłego przyspieszania, wstrzymanie zwalniania w stanie nadnapięciowym 

Funkcje zabezpieczeń *10) 

Błąd przekroczenia prądu, błąd przeciążeniowy, przeciążenie rezystora hamującego, błąd nadnapięciowy, błąd pamięci, błąd podnapięciowy, błąd detektora 
prądu, błąd procesora, błąd zewnętrzny, błąd zabezpieczenia przed samoczynnym rozruchem (USP), błąd uziemienia, błąd nadnapięciowy zasilania, błąd 
zaniku zasilania, błąd detektora temperatury, zmniejszenie prędkości obrotowej wentylatora chłodzącego, błąd temperatury, błąd fazy wejściowej, błąd 
tranzystora IGBT, błąd fazy wyjściowej, błąd termistora, błąd hamulca, błąd przeciążenia w zakresie niskich częstotliwości, przeciążenie falownika, błąd 
komunikacji RS485, błąd RTC; pozostałe opisano w części 5.1 „Lista funkcji zacisków wejściowych”. 

Inne funkcje 

ustawiana krzywa U/f (maks. 7 punktów), górne/dolne ograniczenie częstotliwości zadanej, pasmo częstotliwości zabronionej, definiowana krzywa 
przyspieszania/zwalniania, ręczne podbicie momentu, funkcja oszczędności energii, kalibracja sygnałów analogowych, minimalna częstotliwość, zmiana 
częstotliwości impulsowania, ustawianie elektronicznego zabezpieczenia termicznego silnika,ustawianie zabezpieczenia termicznego falownika ponowny 
start po zaniku zasilania, historia błędów, dostosowanie sygnałów analogowych wejściowych do zakresu regulowanej częstotliwości na wyjściu, ponowny 
rozruch po wystąpieniu błędu, duży wybór sygnałów analogowych wyjściowych, ustawianie inicjowania, sterowanie regulatorem PID, automatyczne 
zwalnianie po wyłączeniu, funkcja sterowania hamulcem, funkcja przełączania bypassu, autotuning (na postoju/w biegu); pozostałe opisano w części 4-13 
„Opis parametrów”. 
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Panel Przyciski GÓRA, DÓŁ w zależności od nastawionego parametru. 

Komunikacja zewnętrzna 
*5) 

Zacisk Ai1/Ai2 (Gdy napięcie jest 
przełączone) Wartość 0÷10 V nastawiona przez wejście napięciowe (Impedancja wejściowa: 10 kΩ) 

Zacisk Ai1/Ai2 (Gdy prąd jest 
przełączony) Wartość 0÷20 mA nastawiona przez wejście prądowe (Impedancja wejściowa: 100 kΩ) 

Zacisk Ai3 Wartość -10÷+10 V DC nastawiona przez wejście napięciowe (Impedancja wejściowa: 10 kΩ) 
Zacisk wielopoziomowej nastawy 
prędkości 16 poziomów wielopoziomowej nastawy prędkości (Za pomocą programowalnego zacisku wejściowego) 

Wejście zliczania impulsów Maksymalnie 32 kHz × 2 

Zewnętrzna płyta Komunikacja szeregowa RS485 (Protokół: Modbus-RTU) 

Bi
eg

/s
to

p 
W

 
pr

aw
o/

w
 

le
w

o 

Panel Przyciskiem Run/Stop (Możliwość przełączania biegu w prawo/w lewo z użyciem parametru nastawy) 

Komunikacja zewnętrzna 
W prawo (FW)/w lewo(RV) (Gdy przydzielono funkcje zacisku wejściowego) 
Dopuszczalne wejście 3-przewodowe (Gdy przydzielono funkcje zacisku wejściowego) 

Zewnętrzna płyta Ustawianie za pośrednictwem komunikacji RS485 (Maksymalnie: 115,2 kb/s) 

Programowalne zaciski wejściowe 

11 zacisków (Zacisk A lub B z wyjątkiem zliczania impulsów) 
FW (bieg w prawo)/RV (bieg w lewo), CF1÷4 (wielopoziomowa nastawa prędkości 1÷4), SF1÷7 (Bit wielopoziomowej nastawy prędkości 1÷7), ADD 
(dodawanie częstotliwości), SCHG (zmiana rozkazu), STA (start impulsowy)/STP (stop impulsowy)/F/R(bieg w prawo/w lewo), AHD (komenda utrzymania 
sygnału analogowego), FUP (zdalne sterowanie - w górę)/FDN (zdalne sterowanie - w dół), UDC (zdalne czyszczenie danych), F-OP (wymuszone działanie), SET 
(silnik 2), RS (resetowanie), JG (bieg próbny), DB (hamowanie DC), 2CH (drugi zestaw czasów przyspieszania/zwalniania), FRS (wybieg silnika), EXT 
(zewnętrzna blokada), USP (zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem), CS (funkcja bypassu falownika), SFT (blokada nastaw), BOK (potwierdzenie 
odpuszczenia hamulca), OLR (zmiana ograniczenie przeciążenia), KHC (kasowanie licznika energii zużytej), OKHC (wejście energii), PID (blokada regulatora 
PID1), PIDC (resetowanie członu całkującego regulatora PID1), PID2(blokada regulatora PID2), PIDC2 (resetowanie członu całkującego regulatora PID2), 
SVC1÷4 (docelowa wartość wielopoziomowej nastawy prędkości 1÷4 regulatora PID1), PRO (zmiana wzmocnienia regulatora PID), PIO (zmiana wyjścia 
regulatora PID), SLEP (funkcja uśpienia)/WAKE (funkcja pobudki), TL (funkcja ograniczenia momentu), TRQ1/2(ograniczenie momentu dla 4-ech kwart, Bit 1/2), 
PPI (funkcja przełączenia rodzaju regulacji P / PI dla wektora pola), CAS (przełączanie parametrów regulacji PI dla wektora pola), SON (funkcja servo on), FOC 
(kontrola postoju), ATR (sterowanie momentem), TBS (odchylenie krzywej momentu), ALP (pozycjonowanie dla funkcji automatycznego uczenia), LAC 
(anulowanie liniowego przyspieszania/zwalniania), PCLR (kasowanie odchyłki pozycji), STAT (aktywowanie przesunięcia fazy o 90°), PUP (dodawanie odchyłki 
pozycji), PDN (odejmowanie odchyłki pozycji), CP1÷4 (pozycja wielopoziomowej nastawy prędkości 1÷4), ORL (ustawianie pozycji początkowej), ORG (rozruch 
do pozycji początkowej) FOT (funkcja dla krańcówki przy biegu w prawo), ROT (funkcja dla krańcówki przy biegu w lewo), SPD (Zmiana trybu sterowania - 
pozycjonowanie/odwzorowanie prędkości), PSET (wcześniej nastawione dane pozycjonowania), Mi1÷11 (wejście ogólnego przeznaczenia 1÷11), PCC 
(kasowanie wartości licznika impulsów), ECOM (aktywowanie funkcji EzCOM), PRG (start programu EzSQ), HLD (stop przyspieszania/zwalniania), REN (sygnał 
aktywowania ruchu). DISP (blokada wyświetlacza), PLA (wejście A zliczania impulsów), PLB (wejście B zliczania impulsów); pozostałe opisano w części 4-34 
„Lista funkcji zacisków wejściowych”. 

Zacisk zasilania rezerwowego P+/P-: Wejście 24 V DC (Dopuszczalne zasilanie wejściowe: 24 V±10%) 

Zacisk wejścia zasilania STO 2 zaciski (Jednoczesne wejście) 

Zacisk wejściowy termistora 1 zacisk (Dopuszczalny rezystor PTC/NTC) 
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(3) Wspólna specyfikacja  

 
*1) Zgodnie z metodami badań wymienionymi w normie JIS C 60068-2-6:2010(IEC 

60068-2-6:2007). 
*2) Odległość izolacji jest zgodna z wymaganiami norm UL i CE. 
*3) Zakres częstotliwości wyjściowej zależy od sposobu sterowania silnikiem i zastosowanego 

silnika. Informacji na temat maksymalnej dopuszczalnej częstotliwości silnika w przypadku 
pracy powyżej 60 Hz dostarczy producent silnika. 

*4) Temperatura przechowywania oznacza temperaturę podczas transportu. 
*5) W przypadku nastaw fabrycznych przełącznika Ai1/Ai2 najwyższą częstotliwość uzyska się po 

doprowadzeniu napięcia 9,8 V i prądu 19,6 mA na zaciski. W razie potrzeby zmiany 
parametrów można to zrobić za pomocą funkcji analogowego startu/końca. 

*6) Wartości analogowego monitorowania napięcia i prądu są szacowanymi wartościami 
wyjściowymi dla połączenia miernika analogowego. Maksymalna wartość wyjściowa może 
nieznacznie odbiegać od 10 V lub 20 mA ze względu na wahania obwodu wyjść analogowych. 
W razie potrzeby zmiany parametrów należy dostosować funkcje wyjść Ao1 i Ao2. 
Występują dane monitorowania, które nie mogą stanowić części wartości wyjściowych.  

 

 

 

 
*7) Zmienny zakres prędkości silnika zależy od systemu klienta i środowiska, w którym 

użytkowany jest silnik. Chętnie udzielimy dalszych informacji. 

*8) W przypadku użytkowania urządzenia na wysokości przekraczającej 1000 m należy pamiętać, 

że ciśnienie atmosferyczne zmniejsza się o 1% na każde 100 m wysokości. Wartości 

znamionowe należy więc obniżać o 1% w stosunku do prądu znamionowego co każde 100 m. 

Jeśli planowane jest użytkowanie urządzenia na wysokości przekraczającej 2500 m, należy 

wykonać ocenę i skontaktować się z nami. 

*9) Jeśli zachodzi potrzeba zmiany trybu sterowania i we właściwy sposób nie nastawiono stałej 

silnika, uzyskanie wymaganego momentu rozruchowego nie będzie możliwe, a także może 

dojść do zablokowania. 

*10) Jeśli w wyniku zadziałania zabezpieczenia wystąpi błąd tranzystora IGBT [E030], możliwą 

przyczyną jest aktywacja zabezpieczenia przeciwzwarciowego, chociaż równie dobrze mogło 

dojść do uszkodzenia tranzystora IGBT. W zależności od stanu działania falownika zamiast 

błędu tranzystora IGBT może też wystąpić błąd nadprądowy [Er001]. 
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Programowalne zaciski 

wyjściowe 

Zaciski wyjściowe tranzystora 5, przekaźnik stykowy 1a - 1 punkt, przekaźnik stykowy 1c - 1 punkt 

RUN (sygnalizacja ruchu), FA1÷5 (sygnał osiągnięcia poziomu częstotliwości), IRDY (sygnalizacja gotowości falownika), FWR (sygnalizacja biegu w prawo), RVR 

(sygnalizacja biegu w lewo), FREF (wartość częstotliwości odniesienia panelu), REF (ruch panelu), SETM (wybrano 2-gi silnik), OPO (opcja - wyjście), AL (sygnał 

alarmowy), MJA (sygnalizacja błędów podstawowych), OTQ (sygnalizacja przeciążenia momentem), IP (zanik napięcia zasilania), UV (stan podnapięciowy), TRQ 

(sygnalizacja ograniczenia momentu napędowego), IPS (zanik zasilania przy zwalnianiu), RNT (sygnalizacja przekroczenia czasu pracy silnika), ONT (sygnalizacja 

przekroczenia czasu zasilania falownika), THM (sygnał ostrzeżenia termicznego), THC (sygnał elektronicznego ostrzeżenia termicznego), OH1 (wzrost 

temperatury silnika), WAC (ostrzeżenie o stanie kondensatorów mocy), WAF (ostrzeżenie o zbyt niskiej prędkości wentylatora), FR (sygnalizacja aktywnego 

rozkazu biegu), OHF (sygnalizacja przegrzania radiatora), LOC/LOC2 (sygnalizacja niedociążenia), OL/OL2 (sygnalizacja przeciążenia prądem 1/2), BRK 

(odpuszczenie hamulca)/BER (załączenie dodatkowego hamulca lub sygnał alarmu)/CON (sterowanie stycznikiem), ZS (detekcja prędkości zerowej), DSE 

(przekroczenie odchyłki prędkości), PDD (maksymalna odchyłka pozycji), POK (osiągnięcie zadanej pozycji), PCMP (sygnał wyjściowy porównywania z wartością 

licznika impulsów), OD/OD2 (odchyłka sygnału wyjściowego dla sterowania regulatorem PID), FBV/FBV2 (sygnał załączający drugi układ napędowy przy regulacji 

PID), NDc (wykrycie sygnału odłączenia komunikacji sieciowej), Ai1Dc/Ai2Dc/Ai3Dc (wykrycie odłączenia wyjść analogowych Ai1/Ai2/Ai3), WCAi1/WCAi2/WCAi3 

(komparator okienkowy Ai1/Ai2/Ai3), LOG1÷7 (wynik operacji logicznej 1÷7), MO1÷7 (wyjście 1÷7 ogólnego przeznaczenia), WFT (sygnał oczekiwania na 

identyfikację), TRA (sygnał uruchomienia identyfikacji), LBK (niski poziom baterii panelu), OVS (nieprzypisana); pozostałe opisano w części 4-38 „Lista funkcji 

zacisków wyjściowych”. 

Programowalny przekaźnik 

alarmowy 

(1a, 1c) 

Zacisk wyjściowy EDM Wyjście diagnostyki bezpieczeństwa funkcjonalnego 

Monitorowanie zacisków 

wyjściowych *6) 
Dane monitorowania można wybrać z użyciem parametru wyjścia. 

Zdalny dostęp za pośrednictwem 

komputera 
Złącze USB Micro-B 
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Temperatura otoczenia 

ND -10÷50° 
LD -10÷45° 
VLD -10÷40° 

Temperatura przechowywania 

*4) 
-20÷65° 

Wilgotność wilgotność względna 20÷90% (bez kondensacji pary wodnej) 

Tolerancja drgań *1) 

Model: do P1-01240L(P1-220L)  
do P1-00620H(P1-220H)  5.9 m/s2 (0.6 G), 10÷55 Hz 

Model: nowszy od P1-01530L(P1-300L) 
nowszy od P1-00770H(P1-300H) 2.94 m/s2 (0.3 G), 10÷55 Hz 

Miejsce instalacji *8) Wysokość do 1,000 m. n.p.m., wewnątrz (bez żrących gazów, kurzu, pyłów).  

Okres użytkowania części 
Okres użytkowania kondensatorów wygładzających głównego obwodu wynosi 10 lat. 
Okres użytkowania wentylatora chłodzącego wynosi 10 lat. 

Zgodność z normami *2) UL, cUL, znak CE, RCM, KC (zamiar uzyskania), EAC (zamiar uzyskania), NK (zamiar uzyskania), funkcje zabezpieczeń (STO: SIL3, kat. 3/PLe) (zamiar uzyskania) 

Kolor obudowy Czarny 

Opcjonalne gniazda 3 porty 
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Opcja wyjścia/wejścia Opcja wejścia/wyjścia analogowego, opcja wyjścia przekaźnika 

Opcja komunikacji Ethernet(TCP/IP), EtherCAT, PROFIBUS-DP, PROFINET, BACnet/IP, DeviceNet 

Opcja sprzężenia zwrotnego Wyjście napędu liniowego 00041, wyjście przeciwsobne, opcja przelicznika 

Opcja detektora temperatury Opcjonalny czujnik pomiaru temperatury 

Opcja bezpieczeństwa 

funkcjonalnego 
Opcja bezpieczeństwa funkcjonalnego 

Inne opcjonalne elementy 

Rezystor hamujący, dławik AC, filtr szumów, kabel operatora, jednostka tłumienia harmonicznych, filtr wygładzający, filtr LCR, panel analogowy, jednostka 

hamowania odzyskowego, przetwornik z odzyskiem energii, przetwornik fali, różne urządzenia sterowania, oprogramowanie ProdriveNext, listwa zaciskowa 

przekaźnikowa, skrzynka rozdzielcza SJ300/SJ700 
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Dystrybutor falowników firmy Hitachi: 
ZELTECH Mechatronika Sp. z o.o. 
94-103 Łódź , ul. Elektronowa 6 

Telefon do serwisu: (42) 25-40-922 
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