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Předmluva 

 
Děkujeme, že jste si zakoupili náš frekvenční měnič FRENIC-Eco. 
Tento výrobek je určen pro řízení třífázových asynchronních motorů pro pohon ventilátorů a čerpadel. 
 
Pročtěte si pozorně tuto startovací příručku, aby jste s výrobkem správně zacházeli. Tato příručka slouží jako pomoc při instalaci a 
při základním uvedení do provozu, nejsou v ní popsány všechny parametry, funkce a možnosti měniče. Potřebujete-li více informací, 
kontaktujte dodavatele a vyžádejte si příručky se seznamu dole. 
 
Nevhodné zacházení s měničem může způsobit nekorektní chování přístroje, zkrácení životnosti měniče i motoru. Předejte tuto 
příručku koncovému uživateli měniče. 
 
Níže je uveden seznam dalších brožur a manuálů týkajících se měniče FRENIC-Eco. Prostudujte si je spolu s touto příručkou, 
zejména ty, které jsou pro Vás důležité. 
 
• FRENIC-Eco User's Manual   (MEH456) 
• RS485 Communication User's Manual   (MEH448) 
• Catalogue   (MEH442) 
• RS485 Communications Card "OPC-F1-RS" Installation Manual  (INR-SI47-0872) 
• Relay Output Card "OPC-F1-RY" Instruction Manual   (INR-SI47-0873) 
• Mounting Adapter for External Cooling "PB-F1" Installation Manual  (INR-SI47-0880) 
• Panel-mount Adapter "MA-F1" Installation Manual   (INR-SI47-0881) 
• Multi-function Keypad "TP-G1" Instruction Manual   (INR-SI47-0890-E) 
• FRENIC Loader Instruction Manual   (INR-SI47-0903-E) 
• FRENIC VP Pump Control Instruction Manual   (INR-SI47-1107-E) 
 
 
Tyto materiály podléhají změnám bez předchozího oznámení. Ujistěte se že jste obdrželi a používáte nejnovější verzi. 
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1.  INFORMACE O BEZPEČNOSTI, SHODA S NORMAMI 
 
1.1 Bezpečnostní informace 
 
Prostudujte si důkladně tuto příručku před instalací, zapojováním, provozováním nebo údržbou a inspekcí měniče. Zajistěte svou dostatečnou znalost 
měniče a obeznamte se s informacemi týkajícími se Vaší bezpečnosti před spuštěním měniče. Veškeré informace a výstrahy týkající se Vaší bezpečnosti 
jsou v tomto manuále značeny takto: 
 

  Nedodržení doporučení uvedených za touto značkou může způsobit 
nebezpečné situace, které mohou vést ke smrti nebo vážným zraněním. 

 Nedodržení doporučení uvedených za touto značkou může způsobit 
nebezpečné situace, které mohou způsobit drobná nebo lehká zranění, 
případně následné poškození majetku. 

 

Nerespektování informací uvedených za značkou VAROVÁNÍ může také způsobit vážné následky. Tyto bezpečnostní informace jsou nanejvýš důležité a 
musí být respektovány a dodržovány stále a za každých okolností. 

 
Aplikace a použití 

 

 

• FRENIC-Eco je určen pro řízení třífázových asynchronních motorů. Nesmí být použit pro jednofázové motory nebo jiné účely. Hrozí nebezpečí 
požáru. 

• FRENIC-Eco nesmí být použit v zařízeních podporujících základní životní funkce nebo pro jiné účely přímo se dotýkající lidské bezpečnosti. 
• Přestože je FRENIC-Eco vyroben pod přísnou kontrolou kvality, instalujte bezpečnostní a jistící prvky v aplikacích, kde by mohlo selhání měniče 

způsobit vážnou nehodu nebo škodu. Může dojít k nehodě. 

 

Instalace 

 

 

• Měnič nainstalujte na nehořlavý povrch, například na kov. Jinak může dojít k požáru. 
• Do blízkosti měniče neumísťujte hořlavé látky. Pokud tak učiníte, může to způsobit požár. 

 

 

• Nedržte měnič při manipulaci za kryt svorek. To může způsobit jeho upadnutí a jeho poškození nebo zranění. 
• Zabraňte papírovému prachu nebo vláknům, pilinám, prachu, kovovým částicím nebo jiným cizím materiálům aby se hromadily na chladiči 

měniče. Jinak může dojít k nehodě nebo k požáru. 
• Neinstalujte ani nepoužívejte měnič pokud je poškozený nebo nekompletní. Jinak může dojít k nehodě nebo k požáru. 
• Nestoupejte si na přepravní krabici měniče. 
• Nevršte na sebe více přepravních krabic, než je na nich uvedeno. Může dojít ke zranění. 

 
 
Údržba, inspekce a výměna částí 

 

 

• Před započetím prací vypněte napájení měniče a vyčkejte alespoň 5 minut (měniče s výkonem do 30kW včetně) nebo 10 minut pro měniče 
vyšších výkonů. Následně ověřte zda již nesvítí LED dioda indikující nabití kondenzárů a ujistěte se voltmetrem, že napětí mezi svorkami P(+) a 
N (-) je nižší než 25 V ss. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

• Údržba, inspekce a výměna částí / servis má být prováděn pouze dostatečně kvalifikovanou osobou. 
• Před započetím prací si sejměte hodinky, prsteny a další kovové předměty. 
• Používejte elektricky izolované nářadí. Jinak může dojít ke zranění nebo úrazu elektrickým proudem. 

 

Likvidace 

 
• Zacházejte s měničem jako s průmyslovým odpadem.  Jinak může dojít ke škodě na zdraví. 

 

Ostatní 
 

 

• Nikdy se nepokoušejte modifikovat měnič. To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění. 
 

VÝSTRAHA 

VAROVÁNÍ 

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VAROVÁNÍ

VÝSTRAHA

VAROVÁNÍ

VÝSTRAHA
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Zapojování 

 

 

• Při zapojování měniče použijte předepsané stykače a jištění odpovídající platným normám a dostatečně je dimenzujte. 

• Používejte vodiče o předepsaném průřezu. Nebezpečí požáru. 
• Nepoužívejte vícežilový kabel za účelem propojení několika měničů s příslušnými motory. 
• Nepřipojujte svodič přepětí na výstupy měniče. Nebezpečí požáru. 
• Uzemněte měnič a motor v souladu s platnými předpisy. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
• Zapojení měniče by měli provádět kvalifikovaní elektrikáři. 
• Zajistěte vypnutí napájení měniče před zapojováním. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
• Měnič zapojujte až po řádné instalaci/montáži na své místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zranění. 
• Zajistěte aby počet napájecích fází a jejich napětí odpovídalo údajům pro které je měnič určen (viz. štítek na měniči). Jinak hrozí nebezpečí 

požáru nebo nehody. 
• Nikdy nazapojujte napájecí napětí na výstupní svorky měniče U,V,W. To by způsobilo požár a poškození měniče. 
• Obecně běžné vodiče používané pro zapojování ovládacích obvodů nemají zesílenou izolaci. Mohou se náhodně dotknout silových částí měniče 

pod napětím, může dojít jakýmkoliv způsobem k poškození jejich izolace. Pak se na ně může dostat vysoké napětí. Chraňte ovládací vodiče od 
kontaktu se silovými vodiči, nikdy je neveďte spolu. Nebezpečí nehody nebo úrazu. 

 

 

• Na svorky U,V,W připojte správně třífázový motor tak, aby nedošlo ke zkratu. Nebezpečí zranění. 
• Motor, měnič a kabeláž produkují elektromagnetické rušení.  Pozor na ovlivnění funkce sensorů a dalších zařízení v blízkosti měniče a jeho 

instalace. Zajistěte také, aby ostatní instalovaná zařízení nerušila měnič. Nebezpečí nehody. 

 

Nastavování konfiguračních přepínačů v měniči 

 

 

• Před započetím prací vypněte napájení měniče a vyčkejte alespoň 5 minut (měniče s výkonem do 30kW včetně) nebo 10 minut pro měniče 
vyšších výkonů. Následně ověřte zda již nesvítí LED dioda indikující nabití kondenzárů a ujistěte se voltmetrem, že napětí mezi svorkami P(+) a 
N (-) je nižší než 25 V ss. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 
Provoz 

 

 

• Před zapnutím napájení se ujistěte, že jsou všechny kryty a zábrany zpět na svém místě. Po zapnutí napájení už je neodstraňujte. Nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. 

• Neovládejte měnič s mokrýma rukama.  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
• Pokud aktivujete funkci automatického restartu měniče po chybě, může se měnič sám rozběhnout (dle okolností daných konkrétní chybou). 

Navrhněte poháněné zařízení tak, aby v takovém případě nedošlo ke zranění osob. 
• Pokud aktivujte funkce proudového omezení, automatické decelerace nebo prevence přetížení, může měnič pracovat s jinou 

akcelerací/decelerací/výstupní frekvencí, než jsou žádané a nastavené hodnoty. Navrhněte poháněné zařízení tak, aby v takovém případě 
nedošlo ke zranění osob. Nebezpečí nehody nebo zranění. 

• Tlačítko STOP na ovládacím panelu měniče pracuje jen pokud je tak jeho funkce nastavena parametrem F02. Vybavte zařízení separátním 
nouzovým vypínačem. Pokud nastavíte parametr F02 tak, že budete měnič řídit přes jeho ovládací svorky, nebude možné měnič v případě nouze 
tlačítkem STOP na panelu zastavit. Nebezpečí zranění nebo nehody. 

• Pokud provedete nulování/reset chyby s aktivovaným příkazem k chodu, dojde k náhlému startu měniče. Zajistěte, aby byl příkaz k chodu vypnut 
již před pokusem u vynulování chyby. Nebezpečí zranění nebo nehody. 

• Pokud aktivujete funkci automatického restartu měniče po obnovení napájení (F14 = 3, 4 nebo 5), může se měnič po jeho obnovení sám 
rozběhnout. Navrhněte poháněné zařízení tak, aby v takovém případě nedošlo ke zranění osob. 

• Pokud nastavíte programovatelné parametry měniče špatně nebo nekompletně bez plného porozumění příručce, může motor vyvinout otáčky / 
moment, které nejsou přípustné pro poháněné zařízení. Nebezpečí zranění nebo nehody. 

• Nikdy se nedotýkejte svorek měniče pokud je pod napětím, a to ani když již motor zastavuje. To způsobí úraz elektrickým proudem. 

 

 

• Nepoužívejte hlavní stykač (napájení měniče) pro zahájení/vypnutí chodu měniče. To způsobí poškození měniče nebo chybnou funkci. 
• Nedotýkejte se chladiče měniče, může být velmi horký.  To může způsobit popáleniny. 
• Nastavení motoru na velmi vysoké otáčka je s měničem velmi snadné. Než to provedete, ujistěte se, že motor a mechanická zátěž to snese. 
• Brzdné funkce měniče nezajišťují mechanické držení motoru v neměnné poloze, zejména pokud není měnič v chodu. Nebezpečí zranění. 

 
 

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ 

Obrázky mohou zobrazovat měnič bez krytů nebo zábran za účelem vysvětlení částí uvnitř měniče.  
Před započetím provozu vždy vraťte všechny kryty a zábrany zpět na své místo. 

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA

VAROVÁNÍ
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1.2 Shoda s Evropskými normami 
 
Značka CE  na výrobcích FUJI znamená, že tyto výrobky jsou ve shodě se základními požadavky direktivy 89/336/EEC týkající se 
Elektromagnetické kompatibility (EMC) a direktivy 73/23/EEC (Low Voltage Directive). 
Měniče s integrovaným EMC filtrem, které na sobě nesou značku CE, jsou ve shodě s EMC direktivami. Měniče bez vestavěného 
filtru jsou ve shodě s těmito direktivami pokud je k nim připojen EMC filtr. 
Frekvenční měniče pro všeobecné použití podléhají požadavkům Low Voltage direktivy. FUJI Electric tímto deklaruje, že měniče 
nesoucí známku CE těmto požadavkům vyhovují. 
 
■ Frekvenční měniče FRENIC-Eco jsou ve shodě s těmito normami a předpisy: 
Low Voltage Direktiva EN50178:1997 
EMC Direktivy EN61800-3:1996 + A11: 2000 EN55011: 1998 + A1:1999 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMTEK spol. s r.o. 
Vídeňská 125 . 61900 Brno  
Česká republika 
Tel.: +420 (0)547125555 . Fax +420 (0)547125556 
automatizace@amtek.cz . www.amtek.cz 

  
Fuji Electric FA Europe GmbH 
Goethering 58 . 63067 Offenbach/Main  
Germany  
Tel.: +49 (0)69 669029-0 . Fax +49 (0)69 669029-58 
info_inverter@fujielectric.de . www.fujielectric.de 

 
 

 
 



FRN-F1                                                                                                                                         Fuji Electric FA                  
  

 
Kapitola 2:  Mechanická instalace 
        

4 

 
2. MECHANICKÁ INSTALACE 
 
2.1 Instalace měniče 
 

 

Montážní podklad 
 
Měnič musí být namontován na podkladu, který snese teplotu chladiče měniče, která může být 
za jeho provozu až 90ºC. 
 
 
Minimální mezery 
 
Vždy zajistěte alespoň minimální předepsané mezery. Pokud instalujete měnič do uzavřeného 
prostoru, pamatujte na dostatečné chlazení měniče. Neinstalujte měnič do malých a 
nevětraných prostor, bude docházet k jeho přehřívání. 
 
*Pro měniče 400V třídy s výkonem nad 90kW musí být vlevo i vpravo mezera 50mm, místo 
10mm. 
 
Pokud je teplota okolí měniče 40°C nebo nižší, mohou být měniče 5.5 kW nebo menší 
montovány těsně vedle sebe bez mezer. 
 

 
Pokud bude ve skříni více měničů, je doporučeno je montovat vedle sebe (s dodržením předepsaných vzdáleností). Pokud je budete 
montovat nad sebe, musí být mezi nimi instalována deska zabraňující teplu od dole montovaných měničů ohřívat a ovlivňovat horní 
měniče. 
 
 
2.2 Demontáž a montáž krytu měniče a krytu svorkovnice 
 

 Chcete-li odstranit kryt svorkovnice, povolte na něm zajišťovací šroub, držte prohlubeň označenou PULL a sejměte kryt tahem 
k sobě. 

 Chcete-li odstranit kryt měniče, posuňte jej směrem dolů, uvolněte západku na vrchní části měniče, nakloňte horní část krytu 
směrem k sobě a pak jej tahem nahoru sejměte. 

 

                                  
 

Chcete-li kryty namontovat zpět, použijte obrácený postup. 
Poznámka: Pro měniče nad 37kW nahlédněte do Uživatelské příručky. 
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3. ELEKTRICKÁ INSTALACE 
 
3.1. Silové svorky         

Označení Funkce svorky Popis 

L1/R, L2/S, L3/T Hlavní napájení Připojte 3-fázové napájení 

U, V, W Výstup měniče Připojte 3-fázový asynchronní motor 

R0, T0 Pomocné napájení pro řídící 
desku měniče 

Zálohové napájení pro řídící obvody měniče, připojte střídavé napájecí napětí, obdobně 
jako hlavní napájení měniče. 

P1, P(+) Připojení stejnosměrné tlumivky Připojte stejnosměrnou tlumivku pro zlepšení průběhu proudu odebíraného měničem ze 
sítě (standardně dodávána pro měniče 55kW a větší). 

P(+), N(-) Stejnosměrný meziobvod Pomocí těchto svorek lze v případě potřeby propojit ss meziobvody několika měničů. 
Svorky slouží také pro připojení rekuperační jednotky (RHC). 

R1, T1 
Pomocné napájení pro chladící 

ventilátory (viz. kompletní 
manuál, MEH456) 

Normálně není nutno zapojovat. Použije se jako pomocné napájení ventilátorů při použití 
rekuperační jednotky (RHC). 

G x 2 Zemnící svorky pro měnič a 
motor 

Zemnící svorky šasi (nebo skříně) měniče a motoru. Obě svorky na měniči jsou propojené 
a mají ekvivalentní funkci. 

 

Stejnosměrná tlumivka musí být použita pokud výkon nadřazeného napájecího transformátoru překračuje 500 kVA a současně je 
10x nebo vícekrát vyšší jako je jmenovitý výkon měniče. 
 
 
3.2. Ovládací svorky 
Měnič FRENIC Eco má 7 programovatelných digitálních vstupů, 3 program. transistorové výstupy a 2 program. reléové výstupy. 
 

Označení Druh svorky Programovatelné Příklad použití Popis 

PLC Interní zdroj 24 V pro napájení 
dig.vstupů/výstupů měniče -- -- 24VDC max. proud 50mA 

CM Digitální zem -- -- Dvě společné svorky pro digitální vstupy 
měniče 

FWD Příkaz k chodu vpřed ANO -- Externí příkaz k chodu VPŘED 

REV Příkaz k chodu vzad ANO -- Externí příkaz k chodu VZAD 

X1-X5 Digitální vstupy ANO Volba rychlosti, doběh 
volnoběhem, ... 

Programovatelné digitální vstupy (požadovaná 
funkce se nastavuje v parametrech E01 až 

E05). 

Y5 A/C Reléový výstup, víceúčelový ANO Signál řízení stykačů. 
Signál Měnič připraven. 

30 A,B,C Relé indikující poruchu ANO Signál pro řídící systém, že 
měnič je v poruše 

Programovatelný signalizační reléový kontakt 
(požadovaná funkce se nastavuje 

v parametrech E24 až E27). 

Y1-Y3 Transistorové signalizační 
výstupy ANO Stejné jako reléové výstupy 

Y5A/C a 30A/B/C 
Programovatelné signalizační transistorové 
výstupy (požadovaná funkce se nastavuje 

v parametrech E20 až E22). 

CMY Společná svorka 
transistorových výstupů -- -- Společná svorka transistorových 

signalizačních výstupů. 

13 Interní zdroj napájecího napětí 
pro potenciometr -- -- Potenciometr 1 - 5 KΩ.  

Povolený výstupní proud max. 10 mA 

12 Napěťový vstup (0 - 10 VDC) -- Žádaná hodnota tlaku Max. vstupní napětí +15 VDC.  
Vstupní impedance 22 KΩ 

C1 Proudový vstup (4 - 20 mA 
DC) -- Zpětná vazba Max. proud  +30 mA DC.  

Vstupní impedance 250 Ω 

V2 Napěťový vstup (0 - 10 VDC) -- -- Max. vstupní napětí +15 VDC.  
Vstupní impedance 22 KΩ 

11 Analogová zem -- -- Společná zem pro analogové vstupy a výstupy. 

FMA Analogový monitor ANO Výkon motoru (kW), 
Výstupní proud 

Volitelné 0 - 10 V SS nebo 4 - 20 mA 
Vstupní impedance pro externí zařízení: 
0 - 10 VDC: 5 KΩ;    4 - 20 mA: 500 Ω 

FMI (FMP) Pulzní monitor ANO Výkon motoru (kW), 
Výstupní proud 

Nevolitelné, 4 - 20 mA 
Vstupní impedance pro externí zařízení 500 Ω 
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  3.3. Schéma zapojení 
 
Zde je základní schéma zapojení při použití jednoho motoru:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Digitální vstupy 
 
Digitální vstupy mohou pracovat s NPN (SINK) i PNP (SOURCE) logikou. Více informací v manuálu MEH456. 
 

 
 

SW1 SINK                        SW1 SOURCE 
  

                                       
 

 
Přepínač SW1 je umístěn na procesorové desce měniče a 
přepíná logiku pro digitální vstupy měniče. Tovární nastavení je 
SOURCE. 
    
 
 

 

Stíněný kabel, uzemněný na 
obou koncích

N(-)

M

PE

U
V
W

L3
L2
L1

PE

EMC filtr

3f napájení 
 380 - 480V

50/60 Hz

P1 P(+)

PLC

PLC
FWD
REV

X1

X2
X3
X4
X5

V2

11
12
13 30B

30A

30C

Y5A

Y5C

CMY
Y3
Y2
Y1

CM

Reléový výstup Porucha 

Reléový výstup

Silový obvod

Ovládací obvod

SW1

Source Sink

FRENIC Eco F1S-4E

L3
L2
L1

PE

FMA

C1

11

CM
FMI

T0
R0

MC 

Transistorové výstupy 

V 

A 

11

11

Napěťový vstup
0 až 10 V 

Proudový vstup
4 až 20 mA 

Analogový monitor 

Digitální vstupy 

Odstranit propojku 
příi použití ss 
tlumivky

SS tlumivka

Pulzní monitor
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Příklad zapojení : vstupní “sink” logika 
 
 
 
                     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(a) Použití externího napájecího zdroje      (b) Použití vestavěného napájecího zdroje 
 
 
Příklad zapojení: vstupní “source” logika 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Použití externího napájecího zdroje      (b) Použití vestavěného napájecího zdroje 
 
 
 
Elektrické specifikace digitálních vstupů (X1 až X5): 
          
 

Parametr Min. Max. 

Úroveň ZAP 0 V 2V Provozní 
napětí 
(SINK) Úroveň VYP 22 V 27V 

Úroveň ZAP 22 V 27V Provozní 
napětí 

(SOURCE) Úroveň VYP 0 V 2V 

Provozní proud při ZAP 
(vstupní napětí je 0V) 2.5 mA 5 mA 

Unikající proud při VYP - 0.5 mA 
  
 
 

FWD

X1 

CM 

 

 Řídicí 
systém 

UP 

Rychl 1 

0V. 

Vcc 

+ - 

 

0 V 

0 V 

PLC

FWD 

X1 

CM 

  Řídicí 
systém 

UP

Rychl 1

0V.

Vcc 

 

PLC

FWD

X1

CM

 

 
Řídicí 
systém 

UP 

Rychl 1 

0V. 

 

+ - 

+24V

+24V FWD

X1

CM

 
Řídicí 
systém 

UP

Rychl 1

0V.

 

 

PLC 

VCC VCC 

Zdroj 24 V ss 

Zdroj 24 V ss 
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 3.5. Digitální a reléové výstupy 
 
Digitální výstupy mohou pracovat jak s NPN (SINK), tak i PNP (SOURCE) logikou. Více informací najdete v Uživatelském manuálu 
(MEH456). 
Propojením svorky “PLC” se společnou svorkou transitorových výstupů “CMY” dostanete PNP logiku. 
Propojením svorky “CM” se společnou svorkou transitorových výstupů “CMY” dostanete NPN logiku. 
 
Příklad zapojení: výstupní “PNP” logika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Použití externího napájecího zdroje      (b) Použití vestavěného napájecího zdroje 
 
 
Příklad zapojení: výstupní “NPN” logika 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Použití externího napájecího zdroje      (b) Použití vestavěného napájecího zdroje 
 
 
Elektrické specifikace transistorových výstupů: 
 

 
 

 
Elektrické specifikace reléových výstupů: 

 
   250V stř.  0.3A cos Φ = 0,3   48 V ss, 0.5 A 
 
 

Parametr Max. 

Úroveň ZAP 3 V Provozní 
napětí Úroveň VYP 27 V 

Maximální proud zátěže při ZAP 50 mA 

Unikající proud při VYP 0.1 mA 

 

+ - 

FWD 

X1 

CM 

 

REV 

PLC 

Y1 

Y2 

CMY 
FWD 

X1

CM

REV

PLC 

Y1 

Y2 

CMY

 

+ - 

FWD 

X1 

CM 

 

REV 

PLC 

Y1 

Y2 

CMY 
FWD 

X1

CM

REV

PLC 

Y1 

Y2 

CMY

Zdroj 24 V ss 

Zdroj 24 V ss 
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4. POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU 
 
 
Ovládací panel se skládá ze 4-místného LED 
displeje, 5 LED indikátorů a 6 kláves, jak je 
ukázáno na obrázku.  
 
Tento panel umožňuje start a zastavení motoru, 
monitorování chodu a přepnutí do 
programovacího režimu. V programovacím 
režimu lze nastavovat parametry a monitorovat 
stav vstupů/výstupů, zobrazovat informace o 
chybách a interní diagnostice měniče. 
 

 
 

 
 

Položka 
LED displej,  

LED Indikátory 
a tlačítka 

Funkce 

LED 
displej  

4-číslicový, 7-mi segmentový LED displej, v závislosti na provozním režimu zobrazuje tyto údaje: 
 V provozním režimu: stavové informace o chodu (např. výstupní frekvence, proud a napětí) 
 V programovacím režimu: Menu, názvy parametrů a jejich hodnoty 
 V chybovém režimu:  kód chyby, pro určení příčiny přechodu měniče do chybového stavu  

 

Tlačítko Program/Reset se chová takto: 
 V provozním režimu: stiskem přejdete do programovacího režimu 
 V programovacím režimu: stiskem přejdete do provozního režimu 
 V chybovém režimu: stiskem vynulujete chybové hlášení a přejdete do provozního režimu  

 

Tlačítko Function/Data se chová v jednotlivých režimech takto: 
 V provozním režimu: opakovým stiskem se přepínají aktuální provozní údaje zobrazené na 

LED displeji (výst. Frekvence (Hz), výst. proud (A), výst. napětí(V), apod.). 
 V programovacím režimu: Stiskem se zobrazí hodnota parametru. Taktéž slouží pro 

akceptování nové hodnoty parametru, nastavené pomocí tlačítek 
NAHORU a DOLU.                                            

 V chybovém režimu: Stiskem se zobrazí detailní informace o okolnostech vzniku chyby, jejiž 
kód je zobrazen na LED displeji.                                            

 Tlačítko RUN. Stiskem se rozběhne motor. 

 Tlačítko STOP. Stiskem se zastaví motor. 

Ovládací 
tlačítka 

 a  
Tlačítka NAHORU a DOLU. Jejich stiskem se vybírají položky v menu resp. parametry. Také se 
pomocí nich mění hodnoty parametrů při programování měniče. 

LED „RUN“ 
Svítí, pokud má měnič příkaz k chodu z libovolného zdroje (panel, dig.vstupy, …). 
V programovacím a chybovém režimu měnič příkaz k chodu neakceptuje, i když tento indikátor 
svítí. 

LED „KEYPAD 
CONTROL“ Svítí, pokud má měnič příkaz k chodu zadaný z ovládacího panelu tlačítekm RUN. 

Spodní 3 LED indikátory udávají jednotku číselného údaje na LED displeji v provozním režimu, 
kombinacemi svítí-nesvítí. Možnosti jsou: kW, A, Hz, r/min a m/min. 

LED 
Indikátory 

Vyjádření jednotek a 
aktuálního režimu kombinací 
svícení 3 LED indikátorů 

Pokud je měnič v programovacím režimu, oba krajní LED indikátory (Hz a kW) svítí. 

 

LED 
indikátory 

Tlačítko 
RUN 

LED displej

Tlačítko 
DOLU 

Tlačítko 
NAHORU

Function/
Data key 

Tlačítko
Program/Reset 

Tlačítko 
STOP 
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5. RYCHLÉ NASTAVENÍ PARAMETRŮ MĚNIČE 
 
5.1     Zkušební spuštění motoru 
5.1.1  Kontrola a příprava před zapnutím napájení 

Před zapnutím napájení zkontrolujte tyto věci:   
(1) Zkontrolujte, zda je vše zapojeno správně. 

Zvláště prověřte, zda je napájení přivedeno na napájecí svorky L1/R, L2/S a L3/T, zda je motor připojen na výstupní svorky U, 
V a W a že jsou správně zapojeny zemnící vodiče. Pamatujte, že měnič FRENIC-Eco má 3-fázové napájení a je určen pro 
řízení 3-fázových asynchronních motorů. 

 
   

• Nepřipojujte napájení na výstupní svorky měniče U, V, a W, jinak může ihned po zapnutí napájení dojít ke 
zničení měniče. 

• Ujistěte se, že měnič i motor jsou řádně uzemněny.   
Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

 
(2) prověřte, zda není zkrat mezi svorkami nebo mezi živými 

částmi měniče a zemí. 
(3) prověřte, zda nejsou volné svorky, konektory a šroubky. 
(4) prověřte, zda je motor odpojen od poháněného zařízení. 
(5) vypněte spínače v ovládacím obvodu, aby se motor 

nerozeběhl ihned po zapnutí napájení měniče. 
(6) pokud je to vyžadováno a Váš pohon je nebezpečný pro okolí, 

zabraňte přístupu nepovolaných osob, například kryty a 
zábranami 

 
 
Obr 5.1  Zapojení silových svorek 

 
 
5.1.2 Zapnutí napájení a kontrola 
 

Zapněte napájení a zkontrolujte následující body. Níže je
popsán případ, kdy je vše nastaveno na tovární hodnoty. 

(1) Prověřte, zda na LED displeji bliká "0.00" (což znamená, 
že žádaná hodnota výst. frekvence je 0 Hz (viz. Obr. 5.2). 

 Pokud LED displej ukazuje jiné hodnoty, nastavte na něm 
pomocí tlačítek NAHORU a DOLU žádanou hodnotu 
výstupní frekvence měniče na "0.00". 

(2) Prověřte, zda se točí chladící ventilátory měniče. 

 

 
Obr. 5.2 Zobrazení na ovládacím panelu po zapnutí 

napájení 

 
 
5.1.3  Příprava dat a základní nastavení parametrů pro zkoušku chodu 

Před spuštěním motoru nastavte parametry měniče na hodnoty uvedené v tabulce 5.1. tak, aby to odpovídalo použitému motoru 
a aplikaci. Potřebné údaje o motoru najdete na jeho typovém štítku, informace o aplikaci / poháněné soustavě získáte od jejího 
konstruktéra. 

 Detailní informace o způsobu nastavení hodnot do parametrů měniče najdete v kapitole 4. Pokud chcete veškerá nastavení vrátit 
na tovární hodnoty, použijte parametr/funkci H03 (viz. Kapitola 6).  

 

VÝSTRAHA
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Tabulka 5.1 Nastavení parametrů před provedením testovacího chodu motoru 

Parametr Název Hodnota k nastavení Tovární nastavení 
F 04 Jmenovitá frekvence 50.0 (Hz) 

F 05 Jmenovité napětí (při jmenovité 
frekvenci) 

Parametry motoru (natištěné na jeho štítku) 
400 (V) 

F 03 Maximální výstupní frekvence 50.0 (Hz) 

F 07 Akcelerační rampa 1 20.0 (s) 

F 08 Decelerační rampa 1 

Aplikační hodnoty 
Pro zkušební chod zvětšete náběhovou a 
doběhovou rampu tak, aby respektovaly moment 
setrvačnosti zátěže. Pokud je akcelerační rampa 
příliš krátká, měnič může vyhlásit chybu „nadproud“. 20.0 (s) 

P 02 Jmenovitý výkon (motoru) Výkon použitého motoru 
P 03 Jmemovitý proud (motoru) Jmen. Proud použitého motoru 
P 99 Typ/charakteristika motoru 

Parametry motoru (natištěné na jeho štítku) 
0: charakteristika ICE motoru. 

 
 
5.1.4 Postup pro zkoušku chodu 

 
(1) Zapněte napájení a prověřte, zda LED displej ukazuje frekvenci 0.00 Hz. 
(2) Tlačítky   /   nastavte požadovanou výstupní frekvenci na malou hodnotu, třeba na 5.00 Hz. (a ujistěte se, zda Vámi 

nastavená hodnota bliká na LED displeji) 
(3) Tlačítkem RUN se motor rozběhne vpřed.  
(4) Pro zastavení motoru stiskněte tlačítko STOP. 
 
<Prověřte tyto body:> 
• Zda se motor točí vpřed (po směru hodinových ručiček). 
• Zda se motor točí hladce, bez vibrací a nadměrného hluku. 
• Zda akcelerace a decelerace probíhá hladce. 

Pokud se objeví nějaká abnormalita, stiskněte znovu tlačítko RUN pro rozběh motoru a zvyšte výstupní frekvenci měniče 
tlačítky   /  . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
5.2 Provoz a obsluha 

Po provedení zkušebního chodu a ověření, zda je vše v pořádku, připojte k motoru poháněnou soustavu, k měniči připojte 
potřebné ovládací a signalizační vodiče a nastavte i ostatní pro Vaši aplikaci nezbytné parametry na hodnoty pro normální 
provoz Vašeho pohonu. 

 

 Dle Vaší konkrétní aplikace může být nezbytné dodatečné nastavení parametrů Posílení momentu (F09), Akcelerační
rampa (F07) a decelerační rampa (F08). 
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6. PARAMETRY / FUNKČNÍ KÓDY MĚNIČE 
6.1 Přehled parametrů / funkčních kódů 
Parametry umožňují nastavit chování měniče FRENIC-Eco tak,aby odpovídalo Vaší aplikaci a požadavkům. 
Název každého parametru tvoří tři znaky. První znak je písmeno, které označuje příslušnost parametru do určité skupiny 
parametrů. Za prvním znakem následuje dvoumístné číslo udávající číslo parametru v rámci určité skupiny. Parametry jsou 
rozděleny do osmi skupin: Základní parametry (F), Parametry svorek měniče (E), Řídicí parametry frekvence (C), Parametry 
motoru (P), Parametry pokročilých funkcí (H), Aplikační parametry (J), Parametry komunikace (y) a Parametry rozšiřujících 
modulů (o). 
Parametry rozšiřovacích modulů (skupina o) jsou popsány v manuálu pro příslušný modul. 
Následující tabulka obsahuje nejčastěji používané a nejdůležitější parametry měniče FRENIC-Eco.  

 Seznam a popis všech parametrů měničů FRENIC-Eco najdete v Uživatelském manuálu (MEH456). 
 
 
Skupina C : Základní parametry 

Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

F00 Ochrana dat 0 / 1 0  
F01 Zadávaní žádané hodnoty výst.frekvence 1 0 ~ 3 / 5 / 7 0 17 
F02 Zadávání příkazu k chodu 0 ~ 4 0 17 
F03 Maximální frekvence 25.0 ~ 120.0Hz 50.0Hz 17 
F04 Jmenovitá frekvence 25.0 ~ 120.0Hz 50.0Hz 18 
F05 Jmenovité napětí 1 0 / 160 ~ 500V 400V 18 
F07 Akcelerační rampa 1 0.00 ~ 3600s 20.0s 18 
F08 Decelerační rampa 1 0.00 ~ 3600s 20.0s 18 
F09 Posílení momentu 0.0 ~ 20.0% Závislé na jmen.výkonu měniče 18 
F10 Funkce 1 / 2 1 

F11 Úroveň 0.0 (Disable) 
1 ~ 135% IN Mot. Jmenovitý proud (100%) motoru 

F12 

Elektronická tepelná ochrana 
motoru 

Čas 0.5 ~ 75min 5.0min  
(22kW nebo menší) 

10.0min  
(30kW nebo větší) 

20 

F14 Restart po krátkodobém výpadku napájení 0 ~ 5 0 21 
F15 Horní mez 0~120Hz 70.0Hz 
F16 Omezovač frekvence Dolní mez 0~120Hz 0.0Hz 21 

F18 Počáteční offset analogového vstupu 1 -100.00 ~ +100.00% *1) 0.00%  
F20 Frekvence 0.0~60.0Hz 0.0Hz  
F21 Úroveň 0 ~ 100% 0%  
F22 

Stejnosměrná brzda 
Čas 0 / 0.01 ~ 30.0s 0.00s  

F23 START frekvence 0.1 ~ 60.0Hz 0.5Hz  
F25 STOP frekvence 0.1 ~ 60.0Hz 0.2Hz  

0.75~15 kHz 
(22kW nebo menší) 15kHz 

0.75~10 kHz 
(30kW až 75kW) 10kHz F26 Spínací 

frekvence PWM 
0.75~6 kHz 

(90kW nebo větší) 6kHz 

22 

F27 

Zvuk motoru 

Tón 0~3 0 
F29 Typ výstupu 0 / 1 0 
F30 Zesílení 0~200% 100% 
F31 

Analogový výstup (FMA)  
Funkce 0 ~ 16 0 

F34 Zesílení 0~200% 100% 
F35 Analogový výstup (FMI) Funkce 0 ~ 16 0 

22 

F37 Výběr zátěže / Aut. Posílení momentu / 
Automatické šetření energií 0 ~ 5 1 18 

F43 Funkce 0 ~ 2 0  
F44 Omezovač proudu Úroveň 20 ~ 120% IN motoru 110%  

 

 Šedě označené parametry jsou obsaženy v QUICK SETUP menu pro rychlé nastavení měniče. 
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Skupina E : Parametry svorek měniče 

Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

E01 Funkce vstupu X1 6 
E02 Funkce vstupu X2 7 
E03 Funkce vstupu X3 8 
E04 Funkce vstupu X4 11 
E05 Funkce vstupu X5 

0 ~ 89 

35 

23 

E14 Doba zrychlování (Vícestupňová frekvence 
+NAHORU/DOLŮ) 

E15 Doba zpomalování (Vícestupňová frekvence 
+NAHORU/DOLŮ) 

0.00 ~ 3600s 20.00s  

E20 Funkce výstupu Y1 0 
E21 Funkce výstupu Y2 1 
E22 Funkce výstupu Y3 2 
E24 Funkce výstupního relé Y5A / Y5B 10 
E27 Funkce výstupního relé 30A/B/C 

0 ~ 99 

99 

24 

E31 Detekce překročení frekvence (FDT) Frekvence 0.0 ~ 120.0Hz 50.0Hz  

E34 Úroveň 0 / 1 ~ 150% jmen. proudu 
měniče Jmenovitý (100%) proud motoru  

E35 

Včasné varování před přetížením 
Detekce výstupního proudu Časovač 0.0 1 ~  600.00s *1) 10.00s  

E40 Koeficient zobrazení A -999 ~ 0.00 ~ 999 *1) 100.0  
E41 Koeficient zobrazení B -999 ~ 0.00 ~ 999 *1) 0.00  
E43 LED displej     Funkce 0 ~ 17 0  
E45 Funkce 0 / 1 0  
E46 Jazyk 0 ~ 5 1  
E47 

LCD displej *2 
Kontrast 0 ~ 10 5  

E48 LED Monitor    Výběr rychlosti 0 ~ 7 0  
E50 Koeficient pro zobrazení rychlosti 0.01 ~ 200.00 *1) 30.00  

E51 Koeficient zobrazení vstupních Watt-hodin 0.000 (vypnutí /nulování) 
0.001 ~ 9999 0.010  

E52 Ovládací panel (způsob zobrazení Menu) 0 ~ 2 0 25 
E61 Terminal 12 0  
E62 Terminal C1 0  
E63 

Přiřazení funkci analogovým 
vstupům Terminal V2 

0 ~ 3 / 5 / 20 
0  

E64 Ukládání digitálně zadané výstupní frekvence 0 / 1 0  
E65 Detekce výpadku žádané frekvence    Úroveň 0 / 20 ~ 120 / 999 999  
E80 Úroveň 0 ~ 150% 20%  
E81 

Detekce malého zatěžovacího 
momentu Časovač 0.01 ~ 600.00s *1) 20.00s  

E98 FWD 98 
E99 Funkce svorek REV 0 ~ 89 99 23 

 

 Šedě označené parametry jsou obsaženy v QUICK SETUP menu pro rychlé nastavení měniče. 
*1 Pokud nastavujete parametry z ovládacího panelu, je nastavovací inkrement omezen počtem číslic, které může LED displej zobrazit. 
 (Příklad) Pokud je rozsah nastavení od  -200.00 do 200.00, pak bude nastavovací inkrement tento: 
 "1" pro -200 až -100, "0.1" pro -99.9 až -10.0 a pro 100.0 až 200.0, a "0.01" pro -9.99 až -0.01 a pro 0.00 až 99.99. 
*2 Volby zobrazení LCD displeje jsou zpřístupněny pouze pokud je měnič vybaven příplatkovým Komfortním ovládacím panelem 
 
Skupina C : Řídicí parametry frekvence 

Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

C01 1        0.0Hz  
C02 2   0.0Hz  
C03 3   

0.0 ~ 120.0Hz 
0.0Hz  

C04 

Frekvence skoku 

Hystereze 0.0 ~ 30.0Hz 0.0Hz  
C05 Frekvence 1 0.00Hz  
C06 Frekvence 2 0.00Hz  
C07 Frekvence 3 0.00Hz  
C08 Frekvence 4 0.00Hz  
C09 Frekvence 5 0.00Hz  
C10 Frekvence 6 0.00Hz  
C11 Frekvence 7 0.00Hz  
C12 Frekvence 8 0.00Hz  
C13 

Přednastavené frekvence 

Frekvence 9 

0.00 ~ 120.00Hz *1) 

0.00Hz  
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C14 Frekvence 10 0.00Hz  
C15 Frekvence 11 0.00Hz  
C16 Frekvence 12 0.00Hz  
C17 Frekvence 13 0.00Hz  
C18 Frekvence 14 0.00Hz  
C19 Frekvence 15 0.00Hz  
C30 Zadávaní žádané hodnoty výst.frekvence 2 0 ~ 3 / 5 / 7 2 17 
C32 Zesílení 0.00 ~ 200.00 % *1) 100.0%  
C33 Časová konst. Filtru 0.00 ~ 5.00s 0.05s  
C34 

Nastavení analogového 
vstupu 12 Refer. bod zesílení 0.00 ~ 100.00% *1) 100.0%  

 
 

Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

C37 Nastavení analogového 
vstupu C1 Zesílení 0.00 ~ 200.00 % *1) 100.0%  

C38 Časová konst. Filtru 0.00 ~ 5.00s 0.05s  
C39  Refer. Bod zesílení 0.00 ~ 100.00% *1) 100.0%  
C42 Zesílení 0.00 ~ 200.00 % *1) 100.0%  
C43 Časová konst. Filtru 0.00 ~ 5.00s 0.05s  
C44 

Nastavení analogového 
vstupu V2 Refer. bod zesílení 0.00 ~ 100.00% *1) 100.0%  

C50 Referenční bod ofsetu 
Výstupní frekvence 1 Základní bod ofsetu 0.00 ~ 100.0% 0.00%  

C51 Hodnota ofsetu -100.00 ~ 100.00% *1) 0.00%  
C52 

PID - ofset žádané 
hodnoty  1 Refer. bod ofsetu 0.00 ~ 100.00% *1) 0.00%  

C53 Výběr normální / inverzní funkce pro signál 
žádané hodnoty frekvence 1 0 / 1 0  

*1 Pokud nastavujete parametry z ovládacího panelu, je nastavovací inkrement omezen počtem číslic, které může LED displej zobrazit. 
 (Příklad) Pokud je rozsah nastavení od  -200.00 do 200.00, pak bude nastavovací inkrement tento: 
 "1" pro -200 až -100, "0.1" pro -99.9 až -10.0 a pro 100.0 až 200.0, a "0.01" pro -9.99 až -0.01 a pro 0.00 až 99.99. 
 
Skupina P: Parametry motoru  

Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

P01 Počet pólů 2 ~ 22 4  
P02 Jmenovitý výkon 0.01 ~ 1000 kW Jmen. výkon standardního motoru  
P03 Jmenovitý proud 0.00 ~ 2000A Jmen. Proud standardního motoru  
P04 Aut. detekce parametrů 0 / 1 / 2 0  
P06 Proud naprázdno 0.00 ~ 2000A  
P07 %R1  0.00 ~ 50.00%  
P08 %X  0.00 ~ 50.00% 

Hodnoty standardního typu motoru 
o daném výkonu  

P99 

Motor 

Typ motoru 0 ~ 4 0  
 

 Šedě označené parametry jsou obsaženy v QUICK SETUP menu pro rychlé nastavení měniče. 
 

 
Skupina H : Parametry pokročilých funkcí 

Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

H03 Inicializace dat 0 ~ 2 0  
H04 Počet pokusů 0 / 1 ~ 10 krát 0 krát  
H05 Auto-Reset  Interval 0.5 ~ 20.0s 5.0s  
H06 Automatické ZAP/VYP chladících ventilátorů 0 / 1 0  
H07 Tvar akceleračních / deceleračních ramp 0 ~ 3 0  
H09 Startovací režim motoru (Synchronizace) 0 / 3 ~ 5 0  
H11 Zastavovací režim motoru 0 / 1 0  
H12 Omezení proudových špiček 0 / 1 1  
H13 Čas 0.1 ~ 10.0s Různé podle výkonu měniče  
H14 Rychlost poklesu frekvence 0.00/ 0.01 ~ 100.0Hz/s / 999  999 (používá omezovač proudu)  
H15 Hladina nepřerušeného chodu 400 ~ 600VDC 470 V ss  
H16 

Režim restartu 
po 
krátkodobém 
výpadku 
napájení Max. délka výpadku napájení 0.0 ~ 30.0s / 999 999  

H17 Režim startu (Synchronní frekvence) 0. 0 ~ 120.0Hz / 999 999  
H26 Režim 0 ~ 2 0  
H27 PTC termistor Úroveň 0.00 ~ 5.00V 1.60V  
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H30 Digitální komunikace (výběr režimu práce) 0 ~ 8 0  
H42 Aktuální kapacita kondezátorů SS meziobvodu Jen pro čtení (hex)  
H43 Celkový čas chodu chladících ventilátorů Celkový čas  
H47 Počáteční kapacita kondezátorů SS meziobvodu Jen pro čtení (hex)  
H48 Celkový čas práce kondezátorů SS meziobvodu Celkový čas 

Nastaveno při výrobě 

 
H49 Délka harmonizace při letmém startu motoru 0.0 ~ 10.0s 0.0s  

 
 
 
 
 
 

Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

H50 Frekvence 0.0 / 0.1 ~ 120.0Hz 0 (22kW nebo méně) 5.0 (30kW nebo 
více)  

H51 
Nelineární charakteristika 
U/f Napětí 0 ~ 500V 0 (22kW nebo méně) 40 (30kW nebo více)  

H56 Decelerační rampa pro vynucené zastavení 0.00 ~ 3600s 20.0s  

H61 Řízení frekvence Nahoru/Dolů (digitální 
motorpotenciometr) 

1 nebo 3: Zobraz data na 
LED monitor klávesnice v 
dekadickém formátu (každý bit 
„0” znamená zakázáno a „1” 
znamená povoleno 
Bit 0: Poslední hodnota 
příkazu NAHORU/DOLŮ při 
zrušení příkazu provoz 
 (Přednastaveno na „1”) 
Bit1: Přednastavená frekvence 
+ NAHORU/DOLŮ příkaz 
motorpotenciometru 

Bit0 = 1  

H63 Omezení 
nízkých frekv. Režim 0 / 1 0  

H64  Limitní frekvence 0.0 (závisí na F16) 
0.1 ~ 60.0Hz 2.0Hz  

H69 Automatická decelerace 0 / 3 0  

H70 Řízení prevence přetížení 
(Rychlost poklesu frekvence) 

0.00 (Dec rampa F08) 
0.01~100.00Hz/s / 999  999 (Neaktivní)  

H71 Režim brzdění 0 / 1 0  

H80 Zesílení obvodů potlačujících kolísání proudu 
motoru 0.00~0.40  

H86 Rezervováno *2 0 ~ 2 

Různé podle výkonu měniče 
Pozn. *3 a *4  

H87 Rezervováno *2 25.0 ~120.0Hz 25Hz  
H88 Rezervováno *2 0 ~ 3.999 0  
H89 Rezervováno *2 0, 1 0  
H90 Rezervováno *2 0, 1 0  
H91 Rezervováno *2 0, 1  0  
H92 P (zesílení) 0.000 ~10.000 / 999 *1) 999  
H93 Pokračování v chodu I (integrační konstanta) 0.010~10.000s / 999 *1) 999  
H94 Celkový čas chodu motoru Inicializace dat -  

H95 Režim startu SS brzdy                (Rychlost 
odezvy) 0 / 1 1  

H96 Priorita tlač. STOP / Test příkazu k chodu 0 ~ 3 0  
H97 Nulování paměti chyb 1 = Reset paměti chyb 0  
H98 Ochranné / servisní funkce Binární kód 19 (dec)  

*1 Pokud nastavujete parametry z ovládacího panelu, je nastavovací inkrement omezen počtem číslic, které může LED displej zobrazit. 
 (Příklad) Pokud je rozsah nastavení od  -200.00 do 200.00, pak bude nastavovací inkrement tento: 
 "1" pro -200 až -100, "0.1" pro -99.9 až -10.0 a pro 100.0 až 200.0, a "0.01" pro -9.99 až -0.01 a pro 0.00 až 99.99. 
*2 Parametry H86 až H91 jsou sice zobrazeny, ale jsou rezervovány. Pokud to není výslovně uvedeno, neměňte jejich nastavení. 
*3 Parametr H80 je nastaven na 0.10 pro typy 55 kW nebo větší (400 V modely), 0.20 pro typy 45 kW nebo menší (400 V modely). 
*4 Parametr H86 je nastaven na 2 pro typy 55 kW a vyšší (400 V modely), 0 pro typy 45 kW nebo menší (400 V modely). 
 
 
Skupina J : Aplikační parametry  

Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

J01 Režim 0 ~ 2 0  
J02 Zdroj žádané hodnoty 0 / 1 / 3 / 4 0  
J03 P (zasílení) 0.000 ~ 30.000 *1) 0.100  
J04 

PID řízení 

I (integrační konstanta) 0.0 ~ 3600.0s *1) 0.0s  
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J05 D (derivační konstanta) 0.00~600.0s *1) 0.00s  
J06 Filtr zpětné vazby 0.0 ~ 900.0s 0.5s  
J10 Potlačení překmitu regulátoru 0 ~ 200% 200%  
J11 Výběr výstupu pro alarm 0 ~ 7 0  
J12 Alarm – horní limit (AH) 0. ~ 100% 100%  
J13 Alarm – dolní limit (AL) 0 ~ 100% 0%  
J15 STOP frekvence pro malý průtok 0 / 1 ~ 120Hz 0 (neaktivní)  
J16 

 

Uplynulý čas – malý průtok 1 ~ 60s 30s  
J17 Startovací frekvence 0 / 1 ~ 120Hz  0 (neaktivní)  
J18 Horní limit výstupu PID regulace 1 ~120Hz / 999 999 hodnota v F15  
J19 

 
Dolní limit výstupu PID regulace 1 ~120Hz / 999 999 hodnota v F16  

J21 Ochrana před kondenzací 1 ~ 50% 1%  
J22 Sekvence přepínání do napájecí sítě 0 / 1 0  

J23 (úroveň zpětnovazební 
odchylky) 0 ~ 100 0  

J24 

Start měniče - ze stopu 
zapříčiněným nízkým 
průtokem  (Počáteční zpoždění) 0 ~ 60 0  

J25 Řízení čerpadel Režim 0 ~ 2 0  
J26 Režim motoru 1 0   
J27 Režim motoru 2 0  
J28 Režim motoru 3 0  
J29 Režim motoru 4 

0 ~ 2 

0  
J32 Pravidelný čas přepínání motorů 0.0 / 0.1 ~ 720.0 /  999 0.0s  

 
 
Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 

strana 
J30 Pořadí přepínání motorů 0 / 1 0  
J31 Režim zastavování motoru 0 ~ 2 0  
J33 Výstražný signál před přepnutím motorů 0.1 ~ 10.0s 0.1s  
J34 Frekvence 0 ~ 120Hz / 999  999 (závisí na nastavení J18)  
J35 

Postupný start motorů 
napájených ze sítě Trvání 0.00 to 3600s 0.00s  

J36 Frekvence 0 ~ 120Hz / 999  999 (závisí na nastavení J19)  
J37 

Postupné zastavení motorů 
napájených ze sítě Trvání 0.00 to 3600s 0.00s (závisí na nastavení F08)  

J38 Zpoždění stykače 0.00s 0.00s (závisí na nastavení F07)  
J39 Decelerační rampa při spínání motorů 0.00s 1.60V  
J40 Akcelerační rampa při odpínání motorů 0.00s 0  
J41 Připojení motoru – Zapínací úroveň 0 ~ 100% 0%  
J42 Přepínání motorů, mrtvé pásmo regulátoru 0.0 / 0.1 ~ 50.0% 0.0 ( vypnuto)  
J43 Startovací frekvence pro PID 0 / 1 ~ 120Hz 999 (závisí na nastavení J36)  

J44 Připojení motoru – Zapínací úroveň 0: Závisí na nastavení v J41 
1 ~ 100 0  

J45 Y1 A/B/C 100  
J46 Y2 A/B/C 100  
J47 

Přiřazení signálu stavu na: 
Y3 A/B/C 

100: závisí na nastavení E20 
až E22 nebo 

60 ~ 69 100  
J48 Motor 0 ---  
J49 Motor 1 ---  
J50 Motor 2 ---  
J51 Motor 3 ---  
J52 

Celkový čas chodu motoru 

Motor 4 

Zobrazuje celkový čas chodu 
jednotlivých motorů 

---  
J53 Y1 A/B/C to Y3 A/B/C 1.000 znamená 1000 krát ---  
J54  Y1, Y2, Y3 Pro rozšiřující reléovou kartu ---  
J55 

Celkový počet sepnutí 
výstupů Y5A, 30A7B7C Pro vestavěná relé ---  

J93 PID počáteční frekvence 
(Připojení)  0: Závisí na nastavení v J36 

1 ~ 120 0  

J94 PID počáteční frekvence 
(Odpojení)  0: Závisí na nastavení v J34 

1 ~ 120 0  

*1 Pokud nastavujete parametry z ovládacího panelu, je nastavovací inkrement omezen počtem číslic, které může LED displej zobrazit. 
 (Příklad) Pokud je rozsah nastavení od  -200.00 do 200.00, pak bude nastavovací inkrement tento: 
 "1" pro -200 až -100, "0.1" pro -99.9 až -10.0 a pro 100.0 až 200.0, a "0.01" pro -9.99 až -0.01 a pro 0.00 až 99.99. 
 
 
Skupina Y: Parametry komunikace 
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Parametr Název Rozsah nastavení Tovární hodnota Viz. 
strana 

Y01 Adresa stanice 0 ~ 255 1  
Y02 Chování po chybě komunikace 0~3 0  
Y03 Chyba – detekční čas 0.0 ~ 60.0s 2.0s  
Y04 Přenosová rychlost 0 ~ 4 3  
Y05 Datové bity 0 / 1 0  
Y06 Parita 0 ~ 2 0  
Y07 Stop bity 0 / 1 0  
Y08 Bez odezvy – detekční čas 0 / 1 ~ 60s 0  
Y09 Prodleva před odezvou 0.00 ~ 1.00s 0.01s  
Y10 

Vestavěný port 
RS485 

Výběr protokolu 0 ~ 3 1  
Y11 Adresa stanice 0~255 1  
Y12 Chování po chybě komunikace 0~3 0  
Y13 Chyba – detekční čas 0.0~60.0s 2.0s  
Y14 Přenosová rychlost 0~4 3  
Y15 Datové bity 0 / 1 0  
Y16 Parita 0~2 0  
Y17 Stop bity 0 / 1 0  
Y18 Bez odezvy – detekční čas 0 / 0~60s 0  
Y19 Prodleva před odezvou 0.00~1.00s 0.01  
Y20 

Port RS485 na 
rozšiřující kartě 

Výběr protokolu 0 / 2 / 3 0  
Y98 Režim ovládání přes komunikaci 0 ~ 3 0  
Y99 Režim ovládání přes LOADER 0 ~ 3 0  
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6.2 Popis hlavních parametrů  
 
V této kapitole najdete přehled najčastěji používaných parametrů měniče FRENIC-Eco. 

 Detailní popis parametrů (i nepopsaných v této příručce) najdete v Uživatelském manuálu FRENIC-Eco (MEH456), v 
kapitole 9 “Parametry / funkční kódy měniče”. 

 
 
F01 
C30 

Zadávaní žádané hodnoty výst.frekvence 1 
Zadávaní žádané hodnoty výst.frekvence 2 

 

Parametr F01 určuje způsob zadávání žádané hodnoty výstupní frekvence 1. 
 

F01 Význam 
0 Výstupní frekvence se zadává tlačítky  a  na ovládacím panelu (viz. Kapitola 4, “Použití ovládacího panelu”. 
1 Výstupní frekvence se zadává řídícím napětím na svorce [12] (0 až 10 V ss). 
2 Výstupní frekvence se zadává řídícím proudem na svorce [C1] (4 až 20 mA ss). 
3 Výstupní frekvence je dána součtem hodnot na napěťovém [12] a proudovém [C1] vstupu měniče. Pokud součet 

přesáhne maximální frekvenci, použije se maximální frekvence (F03). 
5 Výstupní frekvence se zadává řídícím napětím na svorce [V2] (0 až 10 V ss). 
7 Výstupní frekvence je dána signály FREKVENCE NAHORU a FREKVENCE DOLU, které lze přiřadit některým ze 

vstupních digitálních svorek [X1] až [X5]. Hodnoty 17 (nahoru) a 18 (dolů). 
 

 
Některé další možnosti zadávání frekvence (např. Síťová komunikace a přednastavené frekvence) mají prioritu před 
tímto nastavením. Detaily viz. blokový diagram v uživatelské příručce (MEH456), kapitola 4, sekce 4.2 “Generátor 
žádané hodnoty výstupní frekvence”. 

 
  
F02 Zadávání příkazu k chodu 

 

Volí způsob zadávání příkazu k chodu motoru (běh motoru). 
 

F02 Způsob startu Zdroj příkazu k chodu 
0 Ovládací panel Tlačítko   pro rozběh motoru, tlačítko  pro zastavení motoru. Za použití standardně 

dodávaného ovládacího panelu je směr otáčení dán stavem signálů na digitálních 
vstupech FWD a REV. 

1 Externí signál  Externí signály na digitálních vstupech FWD a REV. 
2 Ovládací panel 

(chod vpřed) 
Tlačítko   pro rozběh motoru, tlačítko  pro zastavení motoru. 
Vždy jen chod vpřed. 

3 Ovládací panel 
(chod vzad) 

Tlačítko   pro rozběh motoru, tlačítko  pro zastavení motoru. 
Vždy jen chod vzad. 

 
 Pokud je F02 = 0 nebo 1, musí být svorkám FWD a REV přiřazeny funkce “chod vpřed/stop” resp. “chod vzad/stop” 

(tovární nastavení). 
 
 

 

F03 Maximální výstupní frekvence 
Zde se nastavuje maximální výstupní frekvence měniče, pro ochranu motoru a připojené zátěže. Nastavte hodnotu, 
která odpovídá pohonu a nebude znamenat jeho poškození.  
 

 
 

Měnič umožňuje snadno nastavit vysokou výstupní frekvenci.  
Při její změně vždy pečlivě zkontrolujte zda je nová hodnota přípustná pro motor a jeho zátěž. Jinak může dojít ke zranění. 

 
 Změna parametru F03 pro získání vyšší výstupní frekvence může také vyžadovat změnu parametru F15 (omezovač 

výstupní frekvence, horní limit). 
 
 

VÝSTRAHA 
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F04 
F05 

Jmenovitá frekvence 
Jmenovitý výstupní napětí (při jmenovité frekvenci) 

 

V těchto parametrech se nastavuje jmenovitá frekvence použitého motoru a jmenovité napětí (které měnič použije při 
jmenovité frekvenci), aby byl motor měničem správně řízen. 
 
 Jmenovitá frekvence (F04) 
Zadejte jmenovitou frekvenci uvedenou na typovém štítku motoru. 
 Jmenovité výstupní napětí (při jmenovité frekvenci) (F05) 
Zadejte hodnotu 0 nebo jmenovité napětí motoru uvedené na jeho typovém štítku. 

- Pokud nastavíte 0, měnič při jmenovité frekvenci na výstupu dává na svém výstupu napětí stejné jako má aktuálně 
napájecí napětí. V tomto případě může výstupní napětí kolísat ve shodě s kolísáním napájecího napětí. 

- Při nastavení jiné hodnoty jak 0, měnič automaticky udržuje výstupní napětí (při jmenovité výstupní frekvenci) na 
nastavené hodnotě. Pokud používáte automatické posílení momentu, automatické šetření energií nebo kompenzaci 
skluzu, měla by být v parametru F05 nastavena hodnota napětí uvedená na typovém štítku motoru. 

 

F07 
F08 

Akcelerační rampa 1 
Decelerační rampa 1 

 

Akcelerační rampa udává čas, za jaký se výstupní frekvence měniče zvýší z 0 Hz na maximální frekvenci. 
Decelerační rampa udává čas, za jaký se výstupní frekvence měniče sníží z maximální frekvence na 0 Hz. 

 

 
  

 
• Pokud parametrem H07 aktivujete jiný než lineární průběh akcelerace/decelearce (např. S-křivky), jsou skutečné 
časy delší než ty nastavené v F07 a F08. Detaily najdete v popisu parametru H07. 

• Pokud nastavíte nevhodně akcelerační / decelerační rampu při aktivovaných funkcích proudového omezení
(nejčastěji při rozběhu) nebo automatické decelerace (při brzdění), prodlouží se skutečné časy oproti nastaveným. 

 
 
 

F09 
F37 

Posílení momentu 
Výběr charakteristiky zátěže / Automatické posílení momentu / Automatické šetření energií 

 

 

 Posílení momentu 
• Manuální posílení momentu F09 
Při manuálním posílení momentu parametrem F09 se k základní U/f charakteristice přičítá konstantní hodnota 
napětí, bez ohledu na zátěž motoru, aby se zvýšilo výstupní napětí měniče. Pro zajištění dostatečného startovacího 
momentu můžete pomocí parametru F09 manuálně ovlivnit výstupní napětí měniče tak, aby odpovídalo motoru a 
jeho zátěži. Nastavte jej tak, aby byl zajištěn hladký rozběh motoru a současně ještě nedošlo k přebuzení při malé 
zátěži motoru. 
 
Manuální posílení momentu F09 zajišťuje vysokou stabilitu chodu motoru, neboť výstupní napětí měniče zůstává 
stejné bez ohledu na kolísání zátěže. 
Hodnota v F09 se zadává v procentech jmenovitého napětí při jmenovité frekvenci (F05). Tovární nastavení 
parametru F09 zajišťuje startovací moment přibližně 50% jmenovitého momentu motoru. 

 

Akc. Rampa 1
(F07) 

Dec. Rampa 1 
(F08)

Maximální 
frekvence 

(F03) 

START 
frekvence 

(F23) 

 
STOP frekvence 

(F25) 

Skutečné trvání 
akcelerace

Skutečné trvání 
decelerace
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• Nastavení F09 na velké hodnoty sice vytvoří velmi vysoký moment, ale může způsobit nadproud vlivem přebuzení 
motoru při žádné nebo malé zátěži. Pokud budete motor takto provozovat, může se přehřát. Abyste této situaci 
předešli, nastavte F09 na hodnotu odpovídající motoru a zátěži.  

• Používáte-li současně posílení momentu a nelineární U/f charakteristiku, posílení momentu pracuje jenom pod 
bodem zlomu daným parametry H50 a H51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrem F37 se nastavuje měnič (U/f charakteristika, způsob posílení momentu a automatické šetření energií) 
tak, aby byl v souladu s charakterem zátěže. Parametr F09 pak udává velikost posílení momentu pro zajištění 
hladkého rozběhu motoru. 
 

F37 U/f chakteristika Posílení momentu Automatické  šetření energií Typická zátěž 
0 Nelineární zatěžovací 

moment 
Běžná čerpadla a ventilátory 

1 
Pevné manuální 
posílení (F09) Čerpadla vyžadující vysoký startovací 

moment *1 
2 

Konstantní zatěžovací 
moment 

Automatické posílení 

Neaktivní 
Čerpadla vyžadující vysoký startovací 
moment (když se motor při nízké zátěži 
přebuzuje) 

3 Nelineární zatěžovací 
moment 

Běžná čerpadla a ventilátory 

4 
Pevné manuální 
posílení (F09) Čerpadla vyžadující vysoký startovací 

moment *1 
5 

Konstantní zatěžovací 
moment 

Automatické posílení 

Aktivní 
Čerpadla vyžadující vysoký startovací 
moment (když se motor při nízké zátěži 
přebuzuje) 

 

*1 Pokud je požadovaný moment (zátěž + akcelerační moment) více jak 50% hodnoty momentu při lineární U/f 
charakteristice, doporučuje se tuto lineární charakteristiku použít (tovární nastavení).   

 U/f chakteristika 
Měniče FRENIC-Eco nabízí množství U/f charakteristik a posílení momentů, které zahrnují i U/f charakteristiky 
vhodné pro nelineární / kvadratické zatěžovací momenty, které mají například ventilátory a čerpadla nebo speciální 
čerpadla vyžadující vysoký rozběhový moment.  
Jsou dostupné dva základní způsoby posílení momentu: manuální a automatický. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupní napětí [V] 

Výstupní frekvence 
[Hz] Jmen. frekvence 

[Hz] 
Nelineární U/f 
charakteristika 

(Frekvence) (H50) 

Posílení momentu (F09) 

Nelineární U/f 
charakteristika (Napětí) 

(H51) 

Jmenovité napětí při jmen. 
Frekvenci (F05) 

Zvýšené výstupní napětí 
vlivem F09

Výstupní napětí [V] 

100% 

Nelineární zatěžovací charakteristika (F37=0) 

Posílení 
momentu 

Výstupní 
frekvence 
(Hz) 

Jmen. 
frekvence 
(Hz) 

Výstupní napětí [V]

Jmen. napětí [V]

Posílení 
momentu

Jmen. 
frekvence 
(Hz) 

Výstupní 
frekvence 
(Hz) 

Lineární zatěžovací charakteristika (F37=1) 
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 Automatické posílení momentu 
Tato funkce automaticky optimalizuje výstupní napětí měniče tak aby odpovídalo aktuální velikosti zátěže motoru. Při 
malé zátěži se automaticky výstupní napětí snižuje aby se zabránilo přebuzení a přehřátí motoru, při velké zátěži se 
napětí zvedá, aby se zvedl výstupní moment motoru. 
 

 
• Tato funkce potřebuje znát také údaje o použitém motoru. Proto je nutné nastavit jmenovitou frekvenci (F04),

jmenovité napětí (F05) a další parametry motoru (P01 až P03) v souladu s výkonem motoru a jeho parametry. 
• Pokud řídíte speciální motor nebo zátěž není dostatečně tuhá (malý zatěžovací moment, jeho nespojité změny při

změně otáček), může moment motoru kolísat nebo být nestabilní. V těchto případech nepoužívejte automatické
posílení momentu, ale ruční dané hodnotou v parametru F09 (F37 musí být 0 nebo 1). 

 

 Automatické šetření energií 
Tato funkce automaticky optimalizuje výstupní napětí měniče tak, aby se minimalizoval příkon motoru a měniče. 
Výsledek však závisí také na charakteristice konkrétního motoru a zátěže, ověřte si tedy prosím skutečnou úsporu 
energie pro Váš případ předtím, než na to budete spoléhat při dimenzování napájecí sítě. 
Měnič funkci automatického šetření používá jen během práce při konstantní frekvenci. Během akcelerace a 
decelerace měnič pracuje s manuálním (F09) nebo automatickým posílením momentu podle toho, jak je nastaven 
parametr F37. Pokud je šetření energíí aktivováno, může být odezva motoru na požadavek změny otáček pomalá – 
proto není vhodné tuto funkci používat v aplikacích, které vyžadují rychlou akceleraci / deceleraci. 

 

 Funkci automatického šetření energií používejte jen v aplikacích se jmenovitou frekvencí motoru pod 60 Hz, jinak bude 
její účinek velmi malý. Největší účinnost má funkce při provozu na frekvencích menších než je jmenovitá frekvence. 

      
 

F10 až 
F12 

Elektronická tepelná ochrana motoru 
(Charakteristika motoru, úroveň detekce přetížení, teplotní časová konstanta) 

 

Parametry F10 až F12 nastavují teplotní charakteristiku motoru pro účely simulace jeho teplotního zatížení. Jedná se 
vlastně o výpočet I2t, podle kterého se odhaduje skutečné tepelné zatížení motoru tam, kde nejsou použity teplotní 
čidla v motoru a je třeba jej chránit proti přehřátí. 
 

 Teplotní charakteristika motoru specifikovaná parametry F10 až F12 se používá také pro generování včasného signálu 
před přetížením. I když potřebujete jen tento signál, musí se parametry F10 a F12 nastavit dle charakteristiky motoru,
F11 musí být nastaven na “0.00”  (elektronická tepelná ochrana motoru vypnuta). 

 
 

 Charakteristika motoru (F10) 
Parametr F10 udává chladící charakteristiku motoru – závislé nebo nezávislé chlazení. 
 

F10 Nastavit na uvedenou hodnotu, pokud je motor chlazen takto: 
1 Pro běžné motory s vestavěným ventilátorem, poháněným od hřídele motoru. 

(Intenzita chlazení motoru se při malých otáčkách snižuje). 
2 Pro motory určené k provozu s měničem, s nezávisle poháněným chladícím ventilátorem.  

(Intenzita chlazení motoru zůstává stejná bez ohledu na otáčky motoru (výst.frekvenci motoru). 
 
 
 

 Úroveň detekce přetížení (F11) 
F11 udává úroveň výstupního proudu měniče, za kterou už se funkce elektronické tepelné ochrany motoru stává 
aktivní. Obecně platí, že nastavení F11 má zhruba odpovídat jmenovitému proudu motoru při jmenovité frekvenci 
(např. 1.0 nebo 1.1 násobek jmenovitého proudu motoru z jeho štítku). Pokud nechcete elektronickou tepelnou 
ochranu motoru používat, nastavte F11 na “0.00 : Disable”. 
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 Teplotní časová konstanta motoru (F12) 
Do parametru F12 se zadává teplotní časová konstanta motoru. Měnič interpretuje tuto hodnotu jako časovou 
konstantu vestavěné elektronické tepelné ochrany motoru. Konkrétně hodnota F12 udává čas, za jaký bude 
aktivována tepelná ochrana (vypnutí výstupu měniče, kód chyby OL1 na displeji měniče), pokud výstupní proud 
měniče bude trvale 150% hodnoty nastavené v F11. 
Teplotní časová konstanta běžných motorů s výkonem do 22 kW je okolo 5 minut, nad 30 kW pak cca 10 minut. 
Rozsah nastavení F12 je 0.5 až 75 minut, nastavovací krok 0.1 minuty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F14 Restart po krátkodobém výpadku napájení (Výběr režimu) 
 

Tento parametr specifikuje, jak se má měnič chovat při krátkodobém výpadku napájecího napětí (zejména jde o 
hlášení chyby a o automatický restart motoru). 

 

 Restart po krátkodobém výpadku napájení (Výběr režimu) (F14) 

F14 Režim Popis 
0 Restart vypnutý 

(Chyba okamžitě) 
Ihned jakmile napětí na stejnosměrném meziobvodu měniče klesne pod hladinu detekce podpětí, 
výstup měniče se vypne, zobrazí se kód chyby LU a motor dobíhá volnoběhem (vlastní 
setrvačností). 

1 Restart vypnutý 
(Chyba po obnovení 
napájení) 

Ihned jakmile napětí na stejnosměrném meziobvodu měniče klesne pod hladinu detekce podpětí, 
výstup měniče se vypne, ale nezobrazí se kód chyby LU (podpětí) a motor dobíhá volnoběhem 
(vlastní setrvačností). 
Po obnovení napětí je měnič v chybovém stavu, chyba LU je aktivní a výstup měniče je 
neaktivní, motor dobíhá setrvačností. 

3 
 

Restart aktivní 
(Pokračování v chodu, 
pro zátěže s velkou 
setrvačností) 

Pokud napětí na stejnosměrném meziobvodu měniče klesne pod hladinu nutnou pro trvalý chod, 
měnič přejde do režimu Pokračování v chodu. Měnič využívá energie regenerované z momentu 
setrvačnosti zátěže, zatímco zpomaluje motor a prodlužuje dobu jeho chodu. Až klesne napětí na 
meziobvodu pod hladinu detekce podpětí (protože je již energie regenerovaná ze setrvačnosti 
velmi malá), aktuální výstupní frekvence se zapamatuje, výstup měniče se vypne a motor dobíhá 
volnoběhem. 
Po obnovení napájení, pokud měnič dostal příkaz k chodu, restart začne od frekvence 
zapamatované při výpadku napájení. Toto nastavení je ideální pro aplikace s velkým momentem 
setrvačnosti. 

4 Restart aktivní 
(Restart na frekvenci 
kde došlo k výpadku 
napájení, pro běžné 
zátěže) 

Ihned jakmile napětí na stejnosměrném meziobvodu klesne pod hladinu detekce podpětí, 
aktuální výstupní frekvence se zapamatuje, výstup měniče se vypne a motor dobíhá 
volnoběhem. 
Po obnovení napájení, pokud měnič dostal příkaz k chodu, restart začne od frekvence 
zapamatované při výpadku napájení. Toto nastavení je ideální pro aplikace s dostatečně velkým 
momentem setrvačnosti aby nedošlo k rychlému zastavení pohonu po výpadku napájení, 
například pro ventilátory. 

5 Restart aktivní 
(Restart od startovací 
frekvence, pro zátěže 
s malou setrvačností). 

Po krátkodobém výpadku napájení a jeho obnovení, pokud měnič dostal příkaz k chodu, restart 
začne od startovací frekvence dané parametrem F23. Toto nastavení je ideální pro aplikace s 
velkou zátěží a malým momentem setrvačnosti (jako jsou například čerpadla), kde se po 
výpadku napájení a vypnutí měniče pohon velmi rychle zastaví vlivem zatěžovacího momentu.  

 
 

Nastaveno pomocí F12 

D
ob

a 
ch

od
u 

m
ot

or
u 

(m
in

) 

Skutečný výst. proud / úroveň detekce F11 x 100% 
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Pokud aktivujete restart po výpadku napájení (F14 = 3, 4 nebo 5), motor se může po obnovení napájení 
automaticky rozběhnout. Stroj či pohon by měl být navržen tak, aby nedošlo ke zranění nebo škodám na zařízení i 
při automatickém rozběhu. 
Nebezpečí nehody ! 

 
 
 

 
Parametry F15 a F16 specikují horní a dolní mez (limit) výstupní frekvence měniče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F26 Zvuk motoru (spínací / modulační frekvence PWM) 
 

 Zvuk motoru (spínací / modulační frekvence PWM) (F26) 
Tímto parametrem se nastavuje spínací frekvence PWM, se kterou pracují výstupní IGBT transistory měniče. 
Nastavení ovlivňuje jak slyšitelný hluk při chodu měniče a motoru, tak i únikové proudy do země, tekoucí přes 
parazitní kapacity výstupního kabelu a motoru. 

 
F29 
F30, F34 
F31, F35 

Analog výstup [FMA] (Typ výstupu) 
 (Zesílení)  
 (Funkce) 

 

Tyto funkce umožňují na analogové výstupní svorce měniče [FMA] monitorovat data jako například výstupní 
frekvenci a proud měniče ve formě analogového stejnosměrného napětí nebo proudu. Zesílení tohoto výstupního 
napětí nebo proudu je nastavitelné. 

 Typ výstupu (F29) 
Parametr F29 specifikuje typ výstupu na svorce FMA. Podle nastavení parametru F29 se musí přepnout i přepínač 
SW4 na procesorové desce měniče, dle tabulky níže : 

Nastavení F29 Typ výstupu na FMA Pozice přepínače SW4 (na procesorové desce měniče) 
0 Napětí (0 až 10 V ss) VO 
1 Proud (4 až 20 mA ss) IO 

 

 
Proudový výstup není izolován od analogových vstupů a nemá svůj vlastní nezávislý napájecí zdroj. 
Proto tento výstup nesmí být zapojen do kaskády s externími zařízeními nebo panelovými měřidly, pokud jsou na
rozdílném potenciálu - hrozí poškození měniče. Vodiče mají být co nejkratší. 

 
 

 Zesílení (F30, F34) 
Parametry F30  a F34  dovolují nastavit výstupní napětí nebo proud reprezentující data nastavené v parametru F31 v 
rozsahu 0 až 200%. 

 

F15 
F16 

Omezovač frekvence (Horní mez) 
Omezovač frekvence (Dolní mez) 

VAROVÁNÍ 

Žádaná hodnota 
výstupní frekvence 

Výstupní frekvence 

Maximální frekvence 
(F03) 

Omezovač frekvence 
(Horní mez) (F15) 

Omezovač frekvence 
(Dolní mez) (F16) 



FRN-F1                                                                                                                                 Fuji Electric FA                   

 
Kapitola 6: Parametry / funkční kódy měniče                               
      24 

 
 Funkce (F31, F35) 

F31 [FMA]  [FMI]  výstup Funkce 
(Data, která budou monitorována) 

Měřítko 
(Plná výchylka při 100% níže uvedené hodnoty) 

0 Výstupní frekvence Výstupní frekvence měniče Maximální frekvence (F03) 
2 Výstupní proud Výstupní proud (RMS) měniče Dvojnásobek jmenovitého proudu měniče 
3 Výstupní napětí Výstupní napětí (RMS) měniče 500 V pro měniče třídy 3x400 V 
4 Výstupní moment Moment na hřídeli motoru Dvojnásobek jmenovitého momentu motoru 

5 Faktor zatížení Faktor zatížení (pro připojení měřidla 
zátěže) 

 Dvojnásobek jmenovité zátěže motoru, nebo          
jmenovitý výstupní moment motoru při jmenovité 
nebo nižší frekvenci.  Jmenovitý výkon motoru 
(kW) při vyšší než jmenovité výstupní frekvenci. 

6 Příkon Příkon měniče Dvojnásobek jmenovitého výstupního výkonu 
měniče. 

7 Hodnota PID zpětné vazby  
(skutečná hodnota) 

Hodnota zpětné vazby PID regulátoru 
(skutečná hodnota procesu) 100% hodnoty zpětné vazby 

9 Napětí SS meziobvodu Napětí na stejnosměrném meziobvodu 
měniče 

500 V pro měniče třídy 3x200 V,                             
1000 V pro měniče třídy 3x400 V 

10 Univerzální analogový 
výstup 

Hodnota předaná komunikací přes RS-
485 (viz. Uživatelský manuál 
MEH448a). 

20,000 jako 100% 

13 Aktuální výkon motoru Výkon motoru (kW) Dvojnásobek jmenovitého výkonu motoru 

14 Kalibrační analog. Výstup (+) Generování plného signálu pro kalibraci 
měřidla nebo jiného zařízení. 10 V ss nebo 20 mA ss 

15 PID regulátor (žádaná 
hodnota) 

Žádaná hodnota PID regulátoru pro 
proces. 100% hodnoty zpětné vazby 

16 PID regulátor (výstup) Výstupní hodnota PID regulátoru (tedy 
žádaná hodnota výstupní frekvence). Maximální frekvence (F03) 

 

[Svorky FMA a FMI] 
Měnič posílá na výstup FMI data odpovídající výstupní frekvenci a proudu ve formě analogového proudu, svorce FMA je výstup 
ve formě analogového napětí. 

 

 Použití inverzní logiky pro programovatelné digitální vstupy / výstupy 
Inverzní logika může být aktivována pro digitální vstupy / výstupy níže uvedeným způsobem. Takto lze invertovat stav 
vstupů / výstupů. Pro její aktivaci přidejte hodnotu 1000 k běžné hodnotě označující funkci vstupu / výstupu. 

Příklad: 
Hodnota parametru Popis 

7 Pokud je (BX) zapnuto, měnič vypne výstup a motor dobíhá volnoběhem 
1007 Pokud je (BX) vypnuto, měnič vypne výstup a motor dobíhá volnoběhem 

 
 

E01 až E05 
E98, E99 

Funkce vstupů [X1] až [X5] 
Funkce vstupů [FWD] a [REV] 

Parametry E01 až E05 a E98 až E99 umožňují přiřadit význam svorkám [X1] až [X5], [FWD], a [REV] což jsou 
víceúčelové programovatelné digitální vstupy měniče. 

 
Hodnota parametru 

Signál aktivní při 
ZAP vstupu 

Signál aktivní při 
VYP vstupu 

Přiřazený význam Jméno signálu 

0 1000 (SS1) 
1 1001 (SS2) 
2 1002 (SS4) 
3 1003 

Aktivace přednastavených frekvencí 

(SS8) 
6 1006 Zapnutí 3-vodičového ovládání (motor potenciometr) (HLD) 
7 1007 Příkaz k doběhu volnoběhem (BX) 
8 1008 Reset alarmu (chybového hlášení) (RST) 

1009 9 Vygenerování externí poruchy v měniči (THR) 
11 1011 Přepínání způsobu zadávání žádané hodnoty frekvence 2/1 (Hz2/Hz1) 
13 --- Aktivace stejnosměrné brzdy (DCBRK) 
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Hodnota parametru 
Signál aktivní při 

ZAP vstupu 
Signál aktivní při 

VYP vstupu 
Přiřazený význam Jméno signálu 

15 --- Přepnutí na veřejnou síť (50 Hz) (SW50) 
16 --- Přepnutí na veřejnou síť (60 Hz) (SW60) 
17 1017 NAHORU (zvýšení výstupní frekvence) (UP) 
18 1018 DOLU (snížení výstupní frekvence) (DOWN) 
19 1019 Povolení zápisu z ovládacího panelu (lze měnit parametry) (WE-KP) 
20 1020 Vypnutí PID regulace (Hz/PID) 
21 1021 Přepnutí normálního / inverzního režimu (IVS) 
22 1022 Interlock (IL) 
24 1024 Povolení komunikace přes RS485 nebo field bus kartu (LE) 
25 1025 Univerzální digitální vstup (U-DI) 
26 1026 Povolení zachycení motoru při startu (STM) 

1030 30 Nouzové zastavení (STOP) 
33 1033 Nulování I a D registrů PID regulátoru (PID-RST) 
34 1034 Přidržení I složky PID regulátoru (PID-HLD) 
35 1035 Aktivace lokálního (ovládací panel) ovládání (LOC) 
38 1038 Povolení startu měniče (RE) 
39 --- Ochrana motoru před kondenzací (DWP) 
40 --- Enable integrated sequence to switch to commercial power (50 (ISW50) 
41 --- Enable integrated sequence to switch to commercial power (60 (ISW60) 
50 1050 Nulování čítače periodického přepínání motorů (MCLR) 
51 1051 (MEN1) 
52 1052 (MEN2) 
53 1053 (MEN3) 
54 1054 

Povolení chodu motoru/čerpadla (Motor 1 až 4) 

(MEN4) 
87 1087 Přepnutí způsobu zadávání příkazu k chodu 2/1 (FR2/FR1) 
88 --- Chod vpřed 2 (FWD2) 
89 --- Chod vzad 2 (REV2) 
98 --- Chod vpřed (Exkluzivně vyhrazeno pro svorky [FWD] a [REV] (FWD) 
99 --- Chod vzad  (Exkluzivně vyhrazeno pro svorky [FWD] a [REV] (REV) 

 Detailní popis parametrů najdete v Uživatelské příručce (MEH456). 
 
E20 až E22 
E24, E27 

Funkce výstupů [Y1] až [Y3]  (Transistorové signalizační výstupy) 
Funkce výstupů [Y5A/C] a [30A/B/C]  (Reléové signalizační výstupy) 

 
Parametry E20 až E22, E24, a E27 přiřazují výstupní signály (viz tabulka níže) jednotlivým víceúčelovým 
programovatelným výstupním svorkám [Y1], [Y2], [Y3], [Y5A/C], a [30A/B/C]. Pomocí těchto parametrů lze také 
přepínat systémovou logiku mezi normální a negativní, aby měnič věděl jak má na svých výstupech interpretovat 
stav výstupních signálů. Tovární nastavení je, že výstup je sepnut (ZAP), pokud je přiřazený signál aktivní. 
 
Níže uvedená tabulka obsahuje významy, které mohou být přiřazeny signalizačním výstupům [Y1], [Y2], [Y3], 
[Y5A/C], a [30A/B/C]. 

 
Hodnota parametru 

Výstup ZAP   
při akt.signálu 

Výstup VYP   
při akt.signálu 

Přiřazený význam Jméno 
signálu 

0 1000 Měnič běží (nenulová výstupní frekvence) (RUN) 
1 1001 Signál dosažení žádané hodnoty frekvence (FAR) 
2 1002 Signál překročení nastavené frekvence (FDT) 
3 1003 Detekováno podpětí (měnič ve stavu poruchy LU) (LU) 
5 1005 Omezení výkonu měniče aktivní (proudové omezení pracuje apod.) (IOL) 
6 1006 Proces restartu po výpadku napájení je v chodu (IPF) 
7 1007 Včasná výstraha před přetížením motoru (OL) 
10 1010 Měnič připraven k chodu (RDY) 

11 --- Přepínání motorů mezi veřejnou napájecí sítí a výstupem měniče (pro stykač na 
přívodu napájení ze sítě)  (SW88) 
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Hodnota parametru 

Výstup ZAP   
při akt.signálu 

Výstup VYP   
při akt.signálu 

Přiřazený význam Jméno 
signálu 

12 --- Přepnutí motoru mezi rozvodnou sítí a výstupem měniče (pro primární stranu 
měniče) (SW52-2) 

13 --- Přepnutí motoru mezi rozvodnou sítí a výstupem měniče (pro sekundární stranu 
měniče) (SW52-1) 

15 1015 Signál AX  (pro stykač na primární straně) (AX) 
25 1025 Chladící ventilátor v činnosti (FAN) 
26 1026 Probíhá automatický reset chyby (TRY) 
27 1027 Univerzální digitální výstup (U-DO) 
28 1028 Včasná výstraha před přehřátím chladiče měniče (OH) 
30 1030 Servisní alarm (LIFE) 
33 1033 Detekován výpadek řídícího signálu frekvence (REF OFF) 
35 1035 Měnič běží (aktivní výstup měniče) (RUN2) 
36 1036 Režim prevence přetížení je aktivní (OLP) 
37 1037 Výstupní proud větší než nastavená hodnota (ID) 
42 1042 PID alarm (PID-ALM) 
43 1043 PID řízení aktivní (PID-CTL) 
44 1044 Motor zastaven kvůli malému průtoku (při PID řízení) (PID-STP) 
45 1045 Detekován nízký zatěžovací moment (U-TL) 
54 1054 Měnič je v režimu dálkového ovládání (RMT) 
55 1055 Měnič má aktivován příkaz k chodu (AX2) 
56 1056 Detekováno přehřátí motoru (PTC) (THM) 
60 1060 Motor 1 napájen z měniče (M1-I) 
61 1061 Motor 1 napájen z rozvodné sítě (M1-L) 
62 1062 Motor 2 napájen z měniče (M2-I) 
63 1063 Motor 2 napájen z rozvodné sítě (M2-L) 
64 1064 Motor 3 napájen z měniče (M3-I) 
65 1065 Motor 3 napájen z rozvodné sítě (M3-L) 
66 1066 Motor 4 napájen z měniče (M4-I) 
67 1067 Motor 4 napájen z rozvodné sítě (M4-L) 
68 1068 Včasná výstraha před pravidelným přepínáním motorů (MCHG) 
69 1069 Řízení čerpadel – indikace horního limitu (vyšší průtok nelze zajistit, vše již běží) (MLIM) 
87 1087 FARFDT = 1 když je FDT a současně FAR (FARFDT) 
99 1099 Signál porucha / alarm (pro všechny možné chybové kódy) (ALM) 

 Detailní popis těchto parametrů najdete v Uživatelské příručce FRENIC Eco (MEH456). 
 
E52 Ovládací panel (Režim zobrazení menu) 

Tímto parametrem se mění zobrazení na displeji ovládacího panelu. 

Nastavení
E52 

Men
u # 

LED displej 
ukazuje: Funkce Co je zobrazeno: 

0 0.fnc Rychlé nastavení měniče Parametry z “menu rychlého nastavení” 
0 / 2 

1 1.F__ Nastavení parametrů Fxx až oxx Jeden z parametrů Fxx až oxx 

1 / 2 2 2.rEP Kontrola dat 
Nová data parametrů  
(pro kontrolu, co bylo změněno) 

3 3.oPE Monitorování chodu měniče Výstupní veličiny měniče 

4 4.l_o Kontrola vstupů / výstupů Stav dig. a analog. Vstupů / výstupů 

5 5.CHE Zobrazení informací pro údržbu Informace užitečné pro údržbu 
2 

6 6.AL Zobrazení informací o chybách Informace o chybě 

0 / 1 / 2 7 7.CPY Kopírování dat Kopírování a verifikace dat. 
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 Detailní popis všech položek menu najdete v kapitole 4, "POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU."         
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7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 
7.1 Chybové kódy / alarmy 
 

Kód chyby Jméno chyby Popis 

OC1 Nadproud při akceleraci 

OC2 Nadproud při deceleraci 

OC3 Nadproud při konst. rychlosti 

Výstupní proud překročil limit nadproudu. 
Možné příčiny : 1. Zkrat na výstupu, 2. Hodnota F09 moc vysoká, 3. Zemní 
zkrat na výstupu, 4. Chyba vyvolaná rušením, 5. Akc/Dec rampa příliš krátká, 6. 
Zátěž je moc velká 

EF Zemní zkrat (měniče 90kW a větší) Z výstupu měniče teče do země poruchový proud. 

OU1 Přepětí při akceleraci 

OU2 Přepětí při deceleraci 

OU3 Přepětí při konst. rychlosti 

Interní napětí na SS-meziobvodu překročilo limitní hodnotu. 
Možné příčiny 1. Příliš vysoké napájecí napětí, 2. Brzděná zátěž je moc velká, 
3. Chyba vyvolaná rušením, 4. Decelerační rampa je příliš krátká 

LU Podpětí Interní napětí na SS-meziobvodu je pod limitem. 

Lin Výpadek napájecí fáze Přerušení jedná napájecí fáze nebo příliš velká nesymetrie napájecích 
fází. 

OPL Výpadek výstupní fáze Přerušená nebo nezapojená výstupní fáze měniče. 

OH1 Přehřátí chladiče Teplota chladiče překročila limitní mez. 

OH2 Chyba vyvolaná externím zařízením Chyba THR vyvolaná externě přes svorky X1 – X5, FWD a REV. 

OH3 Přehřátí měniče Teplota uvnitř měniče překročila limitní mez. 

OH4 Přehřátí motoru (PTC termistor) PTC aktivován, teplota motoru nad limitem. 

FUS Přerušená pojistka (měniče 90kW a 
větší) 

Pojistka uvnitř měniče je přerušená. 

PbF Porucha nabíjecího obvodu 
(měniče 55kW a větší) 

Chyba stykače uvnitř měniče, který přemosťuje nabíjecí odpory. 

OL1 Elektronická tepelná ochrana 
motoru 

Měnič detekoval přetížení připojeného motoru (F10 – 12). 

OLU Přehřátí výstupních obvodů měniče Měnič detekoval přehřátí výstupních IGBT modulů. 

Er1 Chyba paměti Došlo k chybě při ukládání dat do paměti měniče. 

Er2 Chyba komunikace s ovl. panelem Chyba při komunikaci mezi měničem a ovládacím panelem. 

Er3 Chyba procesoru Detekována špatná nebo nestabilní práce procesoru. 

Er4 Chyba komunikace s rozšiřovací 
kartou 

Chyba při komunikaci mezi měničem a přidanou rozšiřující kartou. 

Er5 Chyba detekovaná rozš. kartou Chyba detekovaná kartou, více viz. manuál k příslušné rozš. kartě. 

Er6 Vynucené zastavení měniče. Chod měniče byl nuceně zastaven (viz. nastavení H96) 

Er7 Chyba automatického ladění. Chyba při měření parametrů připojeného motoru (zkontrolujte, zda je 
motor nastaven + nastavení parametrů Pxx) 

Er8 Chyba komunikace přes RS485 Došlo k chybě komunikace přes RS-485. 

ErF Chyba ukládání dat při podpětí Měniči se nepovedlo uložit žádanou hodnotu procesního PID řízení 
zadanou ovládacím panelem když došlo k výpadku napájení. 

ErP Chyba komunikace přes RS485 
(rozšiřující karta) 

Došlo k chybě komunikace přes RS-485, na přídavné RS-485 rozšiřující 
kartě. 

ErH Chyba na PowerPCB (měniče 
55kW a větší) 

Porucha obvodu LSI na řídící desce měniče. 

 
Více informací najdete v Uživatelské příručce FRENIC Eco (MEH456, kapitola 8). 
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8. SPECIFIKACE A VNĚJŠÍ ROZMĚRY 
8.1 Specifikace měniče 
8.1.1 Standardní model – IP20 / IP00 
 
Měnič s napájením 3x 400V : 0.75 až 55kW 
 

Položka Specifikace 

Typ (FRN___F1S-4E) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 

Jmenovitý výkon motoru (kW) *1  0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 
Jmenovitý výkon (kVA)    *2  1.9 2.8 4.1 6.8 9.5 12 17 22 28 33 44 54 64 80 
Jmenovité napětí (V)   *3   3 fáze, 380, 400V/50Hz, 380, 400, 440, 460V/60Hz (s funkcí AVR) 
Jmenovitý proud (A)  *4 2.5 3.7 5.5 9.0 12.5 16.5 23 30 37 44 59 72 85 105 
Přetížitelnost  120% jmenovitého proudu měniče po dobu 1 minuty V

ýs
tu

p 

Jmenovitá výstupní frekvence  50, 60Hz 

Hlavní napájení 3 fáze, 380 až 480V, 50/60Hz 3 fáze, 380 až 440V/50Hz 
3 fáze, 380 až 480V/60Hz 

Pomocné napájení 
pro řídící desku 1 fázové, 380 až 480V, 50/60Hz 1 fázové, 380 až 440V/50Hz 

1 fázové, 380 až 480V/60Hz 
Fáze, napětí, 
frekvence 

Pomocné napájení 
pro ventilátory *5 Žádné *9 

 Povolené kolísání napájení  Napětí: +10 to -15% (Nesymetrie napětí: 2% nebo méně (*10), Frekvence: +5 to -5% 
(SS tlumivka) 1.6 3.0 4.5 7.5 10.6 14.4 21.1 28.8 35.5 42.2 57.0 68.5 83.2 102 Jmenovitý 

proud  (A) *6 (bez SS tlumivky) 3.1 5.9 8.2 13.0 17.3 23.2 33.0 43.8 52.3 60.6 77.9 94.3 114 140 

V
st

up
 

Požadovaný výkon napájecí 
soustavy (kVA) *7 1.2 2.2 3.1 5.3 7.4 10 15 20 25 30 40 48 58 71 

Moment (%) *8 20 10 až 15 

B
rz

dě
ní

 

Stejnosměrné brzdění Startovací frekvence: 0.0 až 60.0Hz, Doba brzdění: 0.0 to 30.0s, Brzdná úroveň: 0 až 60% 

Stejnosměrná (SS) tlumivka Příslušenství 
Vyhovuje bezpečnostním normám: UL508C, C22.2 No.14, EN50178:1997 

Krytí (IEC60529) IP20, uzavřené provedení UL typ1 (NEMA1) IP00,  UL otevřené 
provedení 

Způsob chlazení Pasivní 
chladič Chladič s ventilátorem 

Hmotnost kg 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 5.8 6.0 6.9 9.4 9.9 11.5 23 24 33 
 
 
*1) FUJI standardní 4-pólový asynchronní motor 
*2) Jmenovitý výkon je vypočten za předpokladu, že výstupní napětí měniče je 440 V 
*3) Výstupní napětí měniče nikdy nepřekročí vstupní napájecí napětí 
*4) Nastavení spínací frekvence PWM na velmi nízké hodnoty může způsobit nárůst teploty motoru nebo výpadky měniče na nadproud. 
Místo snížení spínací frekvence raději snižte zátěž měniče (pokud nastavíte spínací frekvenci (F26) na 1 kHz nebo méně, snižte zátěž 
měniče na 80% jmenovité hodnoty) 
*5) Pokud je měnič napájen do svému stejnosměrného meziobvodu (například při použití rekuperační jednotky), musíte na svorky [R1, 
T1] přivést napětí pro napájení chladících ventilátorů 
*6) Stanoveno dle metodiky firmy FUJI 
*7) Pro případ, že je použita stejnosměrná tlumivka 
*8) Průměrný brzdný moment (mění se v závislosti na účinnosti motoru) 
*9) 1 fázové, 380 až 440 V/50 Hz nebo 1 fázové, 380 až 480 V/60Hz 

     Max. napětí [V] - Min. napětí [V] 
*10)    Nesymetrie napětí [%] = _______________________________x 67 (IEC61800-3 (5.2.3))  
                                                      Průměrné napětí 3 fází  [V] 

Pokud je nesymetrie 2 až 3%, je nutné použít síťovou tlumivku (ACRE). 
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Měnič s napájením 3x 400V: 75 až 500kW 
 

Položka Specifikace 

Typ (FRN___F1S-4E) 75 90 110 132 160 200 220 280 315 355 400 450 500 

Jmenovitý výkon motoru (kW) *1  75 90 110 132 160 200 220 280 315 355 400 450 500 

Jmenovitý výkon (kVA)    *2  105 128 154 182 221 274 316 396 445 495 563 640 731 

Jmenovité napětí (V)   *3  3 fáze, 380, 400V/50Hz, 380, 400, 440, 460V/60Hz (s funkcí AVR) 

Jmenovitý proud (A)  *4 139 1 6 8  203 240 290 360 415 520 585 650 740 840 960 

Přetížitelnost  120% jmenovitého proudu měniče po dobu 1 minuty Vý
st

up
 

Jmenovitá výstupní frekvence 50, 60Hz  

Hlavní napájení 3 fáze, 380 až 440V, 50Hz nebo 3 fáze, 380 až 480V, 60Hz 

Pomocné 
napájení pro 
řídící desku 

1 fázové, 380 až 440V, 50Hz nebo 1 fázové, 380 až 480V, 60Hz Fáze, napětí, 
frekvence 

Pomocné 
napájení pro 
ventilátory *5 

1 fázové, 380 to 440V, 50Hz 
1 fázové, 380 to 480V, 60Hz 

 Povolené kolísání napájení  Napětí: +10 to -15% (Nesymetrie napětí: 2% nebo méně (*10), Frekvence: +5 to -5% 

(SS tlumivka) 138 164 201 238 286 357 390 500 559 628 705 789 881 Jmenovitý 
proud  (A) *6 (bez SS tlumivky) - - - - - - - - - - - - - 

Vs
tu

p 

Požadovaný výkon napájecí 
soustavy (kVA) *7 96 114 140 165 199 248 271 347 388 435 489 547 611 

Moment (%) *8 10 to 15 

B
rz

dě
ní

 

Stejnosměrné brzdění  Startovací frekvence: 0.0 až 60.0Hz, Doba brzdění: 0.0 to 30.0s, Brzdná úroveň: 0 až 60% 

Stejnosměrná (SS) tlumivka Standardně dodávana ke každému měniči 

Vyhovuje bezpečnostním normám: UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997  

Krytí (IEC60529) IP00 UL otevřený typ 
Způsob chlazení Chladič s ventilátory 

Hmotnost kg 34 42 45 63 67 96 98       
 
Jmenovitý proud: platí při teplotě okolí do 50°C a spínací frekvenci PWM do 10kHz 
 
 
*1) FUJI standardní 4-pólový asynchronní motor 
*2) Jmenovitý výkon je vypočten za předpokladu, že výstupní napětí měniče je 440 V 
*3) Výstupní napětí měniče nikdy nepřekročí vstupní napájecí napětí 
*4) Nastavení spínací frekvence PWM na velmi nízké hodnoty může způsobit nárůst teploty motoru nebo výpadky měniče na nadproud. 
Místo snížení spínací frekvence raději snižte zátěž měniče (pokud nastavíte spínací frekvenci (F26) na 1 kHz nebo méně, snižte zátěž 
měniče na 80% jmenovité hodnoty) 
*5) Pokud je měnič napájen do svému stejnosměrného meziobvodu (například při použití rekuperační jednotky), musíte na svorky [R1, 
T1] přivést napětí pro napájení chladících ventilátorů 
*6) Stanoveno dle metodiky firmy FUJI 
*7) Pro případ, že je použita stejnosměrná tlumivka 
*8) Průměrný brzdný moment (mění se v závislosti na účinnosti motoru) 
*9) 1 fázové, 380 až 440 V/50 Hz nebo 1 fázové, 380 až 480 V/60Hz 

     Max. napětí [V] - Min. napětí [V] 
*10)    Nesymetrie napětí [%] = _______________________________x 67 (IEC61800-3 (5.2.3))  
                                                      Průměrné napětí 3 fází  [V] 

Pokud je nesymetrie 2 až 3%, je nutné použít síťovou tlumivku (ACRE). 
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8.1.2 Semi Standardní typ – IP54 s vestavěným odrušovacím (EMC) filtrem a stejnosměrnou (SS) tlumivkou 
 

Položka Specifikace 
Typ (FRN□□□F1L-4E) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 

Jmenovitý výkon motoru 
(kW) *1  0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 

Jmenovitý výkon 
(kVA)    *2 1.9 2.8 4.1 6.8 9.5 12 17 22 28 33 44 54 64 77 105 128 
Jmenovité napětí (V)   
*3 3 fázové  380V,400V/50Hz, 380V,400V,440V,460V/60Hz (s funkcí AVR) 
Jmenovitý proud (A)  
*4 2.5 3.7 5.5 9.0 12.5 16.5 23 30 37 44 59 72 85 105 139 168 
Přetížitelnost 120% jmenovitého proudu měniče po dobu 1 minuty 

Vý
stu

p 

Jmenovitá výstupní 
frekvence 50, 60Hz 

Hlavní napájení 3 fázové, 380 až 480V,50/60Hz 
3 fázové, 
380 to 440V/50Hz 
380 to 480V/60Hz 

Pomocné napájení 
pro řídící desku 1 fázové, 380 až 480V,50/60Hz  

1 fázové, 
380 to 440V/50Hz 
380 to 480V/60Hz 

Pomocné napájení 
pro ventilátory *9 - 

Single-phase, 
380 to 440V/50Hz 
380 to 480V/60Hz 

Povolené kolísání 
napájení  Napětí: +10 to -15% (Nesymetrie napětí: 2% nebo méně (*8), Frekvence: +5 to -5% 

Jmenovitý proud [A] *5) 1.6 3.0 4.5 7.5 10.6 14.4 21.1 28.8 35.5 42.2 57.0 68.5 83.2 102 138 164 

Vs
tup

 

Požadovaný výkon 
napájecí soustavy 
(kVA) *6      

1.2 2.2 3.1 5.3 7.4 10 15 20 25 30 40 48 58 71 96 114 

Moment *7)  [%] 20 10 to 15 

Br
zd
ěn

í 

Stejnosměrné brzdění Startovací frekvence: 0.0 až 60.0Hz, Doba brzdění: 0.0 to 30.0s, Brzdná úroveň: 0 až 60% 

Odrušovací filtr Vyhovuje limitům:    Imunita : 2. prostředí (EN61800-3: 1996+A11:2000) 
Emise : Třída A, skupina 1 (EN55011: 1998+A1: 1999+A2: 2002) 

Stejnosměrná (SS) tlumivka Účiník : 86% nebo více při 100% zátěži (zatížení jmenovitým výkonem) 
Ovládací panel Víceúčelový ovládací panel  (TP-G1W) 
Vyhovuje bezpečnostním 
normám: EN50178:1997 
Krytí (IEC60529) IP54(IEC60529) / UL TYPE 12(UL50) 
Způsob chlazení Pasivní 

chladič Chladič s ventilátorem 

Hmotnost 12.5 12.5 13 14 14 22 22 24 34 35 40 54 56 74 76 86 
 
*1) FUJI standardní 4-pólový asynchronní motor 
*2) Jmenovitý výkon je vypočten za předpokladu, že výstupní napětí měniče je 440 V 
*3) Výstupní napětí měniče nikdy nepřekročí vstupní napájecí napětí 
*4) Nastavení spínací frekvence PWM na velmi nízké hodnoty může způsobit nárůst teploty motoru nebo výpadky měniče na nadproud. 
Místo snížení spínací frekvence raději snižte zátěž měniče (pokud nastavíte spínací frekvenci (F26) na 1 kHz nebo méně, snižte zátěž 
měniče na 80% jmenovité hodnoty) 
*5) Stanoveno dle metodiky firmy FUJI 
*6) Pro případ, že je použita stejnosměrná tlumivka 
*7) Průměrný brzdný moment (mění se v závislosti na účinnosti motoru) 

     Max. napětí [V] - Min. napětí [V] 
*8)    Nesymetrie napětí [%] = _______________________________x 67 (IEC61800-3 (5.2.3))  
                                                      Průměrné napětí 3 fází  [V] 
Pokud je nesymetrie 2 až 3%, je nutné použít síťovou tlumivku (ACRE). 
 
*9) Normálně nemusí být zapojeno. Pokud je měnič napájen do svému stejnosměrného meziobvodu (například při použití rekuperační 
jednotky), musí se přivést napětí pro napájení chladících ventilátorů 
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8.2 Vnější rozměry 
8.2.1 Standardní provedení měniče 

     
 
FRN0.75F1S-4 až FRN5.5F1S-4  Jednotka: mm 
 

  
 
 
 
           
 

 

FRN7.5F1S-4 až FRN30F1S-4  Jednotka: mm 
 
 

 
 
 

 

 
    
  Poznámka: Na místě označeném ( ) je uveden kód oblasti: J (Japonsko) nebo E (Evropa)    
 

 
 
 
 
 
 

 



FRN-F1                                                                                                                                         Fuji Electric FA                  
  

 
Kapitola 8: Specifikace a vnější rozměry                                  31 

FRN37F1S-4 až FRN220F1S-4  Jednotka: mm 
 

 
 

 
 
 
Poznámka: Na místě označeném ( ) je uveden kód oblasti: J (Japonsko) nebo E (Evropa)  
 
 
FRN280F1S-4 až FRN500F1S-4   

 
[Informace na vyžádání u dodavatele]

6 
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8.2.2 Modely s krytím IP54 (předběžné)                         [Aktuální informace u dodavatele] 

             
 

Rozměry [mm] Typ měniče W H D 
FRN0.75F1L-4E 
FRN1.5F1L-4E 
FRN2.2F1L-4E 
FRN4.0F1L-4E 
FRN5.5F1L-4E 

210 500 225 

FRN7.5F1L-4E 
FRN11F1L-4E 
FRN15F1L-4E 

300 600 280 

FRN18.5F1L-4E 
FRN22F1L-4E 
FRN30F1L-4E 

350 800 320 

FRN37F1L-4E 
FRN45F1L-4E 400 1100 320 

FRN55F1L-4E 
FRN75F1L-4E 1170 350 

FRN90F1L-4E 
450 

1280 760 
 
 
 
8.3 Rozměry ovládacího panelu 
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9. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

 Název Funkce a aplikace 
Stejnosměrná tlumivka 

(SS tlumivka) 
SS tlumivka se používá zejména pro omezení zpětného vlivu měniče na napájecí síť (redukce 
harmonických složek odebíraného proudu. 
SS tlumivku použijte v těchto případech: 
- výkon nadřazeného napájecího transformátoru převyšuje 500 kVA nebo je více jak 10x vyšší než je 
výkon měniče. V takovém případě se procentní reaktance napájecí soustavy snižuje a harmonické 
složky včetně jejich špiček se výrazně zvyšují.  
- pokud jsou v napájecí síti měniče provozovány tyristorové měniče nebo kompenzační kondenzátory 
- chcete li zvýšit učiník měniče – použitím SS tlumivky se zvýší na cca 86 až 90%. 
Poznámka:   
PŘED PŘIPOJENÍM TLUMIVKY ODSTRAŇTE PROPOJKU MEZI SVORKAMI P1 A P(+). 

Výstupní filtr 
(OFLE) 

Připojte OFLE filtr mezi měnič a motor  těchto případech: 
1) Pro potlačení strmosti nárůstu napětí na motoru, což chrání izolaci motoru. 
2) Pro potlačení unikajícího proudu z výstupu měniče do země (přes parazitní kapacity kabelů a 
motoru). Doporučená maximální délka kabelů mezi měničem a motorem je 400m. 
3) Pro minimalizaci rušení vyzařovaného/indukovaného z výstupních kabelů. 
Poznámka:  Při použití OFLE filtru musí být spínací frekvence PWM (parametr F26) nastavena 
v povoleném rozmezí (viz. dokumentace k OFLE filtru), jinak bude docházet k přehřívání filtru. 

Feritové kroužkové 
tlumivky pro redukci 

rádiového rušení (ACL) 

Feritové kroužky snižují rádiové rušení vyzařované měničem. Pokud je délka kabelu mezi měničem a 
motorem menší jak 20m, vložte feritové kroužky na primární (napájecí) stranu měniče. Je-li výstupní 
kabel delší jak 20m, zařaďte je na sekundární (výstupní) stranu měniče. 

Odrušovací filtr Odrušovací filtr potlačuje rušení z měniče do napájecí sítě. Je nutný nikoliv pro provoz měniče, ale pro 
dosažení shody měniče s EMC direktivami (požadavky na odrušení zařízení). 

Hl
av

ní 
př

ísl
uš

en
stv

í 

Síťová tlumivka 
(ACRE) 

3 fázová tlumivka v obvodu napájení měniče musí být použita, pokud je nesymetrie fází napájecího 
napětí vyšší jak 2 až 3%. 
Nesymetrie (%) = (Max.napětí [V] – Min.napětí [V]) x 67 / (Průměrná napětí 3f [V]) 
V případě, že nesymetrie fází bude výrazně vyšší jak 3%, bude potřeba přijmout ještě další opatření, 
jako například použití měniče o vyšším výkonu. 

Víceúčelový ovládací 
panel (TP-G1) 

Komfortní víceúčelový ovládací panel. Zobrazuje provozní parametry měniče jako výstupní napětí, 
proud, příkon apod. Je vybaven LCD displejem, což usnadňuje prohlížení a změnu parametrů. 

Prodlužovací kabel pro 
ovládací panel 

(CB- .. S) 

Prodlužovací kabel pro propojení vestavěného RS-485 portu a ovládacího panelu. 
Je dostupný v těchto délkách: 5 m (CB-5S), 3 m  (CB-3S) a 1 m (CB-1S) 

RS485 komunikační 
karta (OPC-F1-RS) 

Další přídavný port RS-485 pro komunikaci s PLC nebo jiným zařízením. 

DeviceNet komunikační 
karta (OPC-F1-DEV) 

Karta pro komunikaci v síti DeviceNet. 

Výstupní reléová karta 
(OPC-F1-RY) 

Karta se třemi programovatelnými reléovými výstupy. 

Software pro konfiguraci 
měniče pomocí PC 

LOADER software pro nastavování a zálohování parametrů, v prostředí Windows, usnadňuje 
konfiguraci měniče. 

Ro
žš

iřo
va

cí 
ka

rty
, k

om
un

ika
ce

 

Montážní adaptér pro 
externí chlazení 

Umožňuje měniče FRENIC-Eco s výkonem nad 30kW montovat do rozvaděče tak, že jejich chladič je 
mimo rozvaděč, který se tím pádem uvnitř neohřívá ztrátovým teplem generovaným měničem. 
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