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Informacje wstępne 

 
Dziękujemy za wybór inwertera FRENIC Lift. 
 
Inwertery FRENIC Lift przeznaczone są do obsługi silników asynchronicznych i synchronicznych z magnesami 
trwałymi, wykorzystywanych w konstrukcjach dźwigowych. Istnieje również możliwość sterowania silnikami 
indukcyjnymi bez enkodera (otwarta pętla). W takim przypadku inwertery zapewniają dobrą wydajność i wysoką 
precyzję zatrzymania dźwigu na przystanku. 
 
Najważniejsze cechy inwertera FRENIC Lift to: 
� niewielkie rozmiary na jednostkę mocy wyjściowej 

� praca w trybie awaryjnym (z UPS-em lub akumulatorami) z informacją o zalecanym kierunku 

� praca pomiędzy kondygnacjami znajdującymi się blisko siebie 

� przeciążalność 200% przez 10 sekund 

� zaimplementowane protokoły komunikacji DCP3 lub CANopen, Modbus RTU 

� wejście enkodera przyrostowego (12V lub 15V / otwarty kolektor) 

� opcjonalne karty do różnych typów enkoderów (Line Driver, EnDat 2.1, SinCos...) 

� wyznaczanie parametrów silnika (tuning) oraz wyznaczanie pozycji biegunów (pole-tuning) bez konieczności 
demontażu lin (przy zatrzymanym wirniku) 

� wielofunkcyjny, odłączany panel operatorski z wyświetlaczem LED i LCD 

� wbudowany tranzystor hamujący (chopper) we wszystkich mocach inwerterów 

� istnieje możliwość obsługi silnika indukcyjnego bez enkodera (otwarta pętla). 

 
 
Instrukcja zawiera ważne informacje i objaśnienia dotyczące podłączania i oddania do eksploatacji inwertera 
FRENIC-Lift w aplikacjach dźwigowych. 
 
���� Funkcjonalność wejść i wyjść można konfigurować za pomocą odpowiednich parametrów 

konfiguracyjnych. Ustawienia fabryczne uwzględniają potrzeby instalacji dźwigowych. W tej 
instrukcji obsługi opisane są jedynie funkcje powiązane z aplikacjami dźwigowymi. 

 
���� Fabryczne ustawienia przystosowane są dla silników indukcyjnych (z przekładniami). 

W przypadku silników synchronicznych bez przekładni należy ustawić odpowiednie parametry. 
Zawsze istnieje możliwość przywrócenia wartości parametrów do domyślnych ustawień 
fabrycznych. Podczas przywracania ustawień fabrycznych wartość kąta przesunięcia biegunów 
(parametr L04) zostanie utracona. W takim przypadku zaleca się spisanie tej wartości przed 
przywróceniem ustawień fabrycznych, aby można było ustawić ją później bez potrzeby pomiaru. 
Pozwoli to zaoszczędzić czas niezbędny na wykonanie procedury „pole-tuning”. 

 
���� Specjalne funkcje wykorzystywane wyłącznie w specjalnych instalacjach nie są opisane w tej 

instrukcji obsługi. W przypadku pytań, należy skontaktować z naszymi technikami. 
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Informacje o bezpieczeństwie 

Przed instalacją, podłączaniem (okablowaniem), obsługą, konserwacją i przeglądami, należy dokładnie zapoznać się 
z tą instrukcją obsługi. Należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca wiedza dotycząca urządzenia, a także 
zapoznać się ze wszystkimi informacjami o bezpieczeństwie i środkach ostrożności przed rozpoczęciem eksploatacji 
inwertera. 
W tej instrukcji obsługi środki ostrożności zostały pogrupowane w dwóch kategoriach. 
 

 OSTRZEŻENIE 
Niezastosowanie się do informacji oznaczonych tym symbolem może doprowadzić 
do poważnych konsekwencji, włącznie ze śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. 

 UWAGA 
Niezastosowanie się do informacji oznaczonych tym symbolem może doprowadzić 
do poważnych konsekwencji, włącznie z niewielkimi lub lekkimi obrażeniami ciała 
i/lub poważnymi uszkodzeniami urządzeń. 

 
Niezastosowanie się do informacji oznaczonych symbolem UWAGA może doprowadzić do poważnych konsekwencji. 
Środki ostrożności są bardzo ważne i należy ich bezwzględnie przestrzegać w każdej sytuacji. 
 

Zastosowanie 

 

Instalacja 

 OSTRZEŻENIE 

� Inwerter należy zainstalować na niepalnym materiale, na przykład metalu. 
W innym przypadku może nastąpić pożar. 

� W pobliżu inwertera nie wolno umieszczać łatwopalnych obiektów. 
Może to spowodować wybuch pożaru. 

 

 UWAGA 

� Podczas transportu nie wolno trzymać inwertera za pokrywę ochronną. 
Może to być przyczyną upuszczenia inwertera i poważnych obrażeń ciała. 

� Należy unikać przedostawania się kłaczków, włókien papieru, trocin, pyłu, opiłków lub innych materiałów 
do wnętrza inwertera lub gromadzenia się ich na radiatorze. 
Może to spowodować pożar lub wypadek. 

� Nie należy instalować ani uruchamiać inwertera, który jest uszkodzony lub niekompletny. 
Może to spowodować pożar, wypadek lub obrażenia ciała. 

� Nie wolno stawać na opakowaniu transportowym. 

� Nie wolno ustawiać opakowań transportowych w stosy wyższe niż określone w informacji umieszczonej na 
opakowaniu. 
Może to spowodować obrażenia ciała. 

 

 OSTRZEŻENIE 

� Inwerter FRENIC-Lift przeznaczony jest do sterowania trójfazowym silnikiem indukcyjnym. Nie należy go 
używać do sterowania jednofazowym silnikiem lub do innych celów. 
Może to spowodować obrażenia ciała lub awarię. 

� Inwerter FRENIC-Lift nie jest elementem bezpieczeństwa w rozumieniu norm dźwigowych, zatem nie może 
być użyty bez dodatkowych aparatów elektrycznych wymaganych przez te normy. 

� Inwerter FRENIC-Lift został wyprodukowany przy zachowaniu rygorystycznej kontroli jakości, jednakże 
w przypadku instalacji narażonych na poważne wypadki lub straty materialne związane z awarią inwertera, 
należy zainstalować urządzenia zabezpieczające. 
Pozwoli to uniknąć poważnych wypadków. 
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Podłączanie przewodów 

 OSTRZEŻENIE 
� Pomiędzy inwerterem a siecią należy zainstalować wyłącznik nadprądowy lub wyłącznik różnicowoprądowy 

(z ochroną nadprądową). Należy zastosować aparaty o zalecanych parametrach prądowych. 

� Należy zastosować przewody o właściwym przekroju. 

� W przypadku podłączenia inwertera do źródła zasilania o mocy 500 kVA lub większej, należy podłączyć 
opcjonalny dławik DC. 
W innym przypadku może nastąpić pożar. 

� Nie należy używać jednego wielożyłowego kabla w celu podłączenia kilku inwerterów do silników. 

�  Nie należy podłączać zabezpieczenia przepięciowego do wyjściowego (wtórnego) obwodu inwertera. 
Może to spowodować pożar. 

� Inwerter należy uziemić zgodnie z zasadami obowiązującymi lokalnie lub w danym kraju. 
W innym przypadku może nastąpić porażenie prądem. 

� Podłączenie przewodów powinien przeprowadzić wykwalifikowany elektryk. 

� Przed rozpoczęciem podłączania należy wyłączyć zasilanie. 
W innym przypadku może nastąpić porażenie prądem. 

� Przed podłączeniem przewodów należy dokonać montażu mechanicznego inwertera. 
W innym przypadku może nastąpić porażenie prądem lub obrażenia ciała.  

� Należy się upewnić, że liczba faz na wejściu i napięcie znamionowe produktu są zgodne z liczbą faz 
i napięciem źródła zasilania prądem zmiennym, do którego produkt ma być podłączony. 
W innym przypadku może to spowodować pożar lub wypadek. 

� Nie należy podłączać przewodów źródła zasilania do zacisków wyjścia (U, V i W). 

� Nie należy umieszczać rezystora hamującego pomiędzy zaciskami P(+) i N(-), P1 i N(-), P(+) i P1, DB i N(-) 
lub P1 i DB. 
Może to spowodować pożar lub wypadek. 

� Przewody sygnałów sterujących nie są pokryte wzmocnioną izolacją. Jeśli przypadkowo dotkną 
jakichkolwiek części pod napięciem wewnątrz inwertera, izolacja może zostać uszkodzona z dowolnego 
powodu. W takim przypadku należy się upewnić, że przewody sygnałów sterujących są zabezpieczone 
przed zetknięciem się z jakimikolwiek przewodami pod wysokim napięciem. 
W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub porażenia prądem. 

 

 UWAGA 
� Silnik trójfazowy należy podłączyć do zacisków U, V i W inwertera. 

W innym przypadku mogą nastąpić obrażenia ciała. 

� Inwerter, silnik i okablowanie wytwarzają zakłócenia elektryczne. Należy zapewnić odpowiednią ochronę 
przed zakłóceniami dla czujników i urządzeń wrażliwych na zakłócenia. 
W przeciwnym razie może dojść do wypadku. 

 

Praca 

 OSTRZEŻENIE 
� Należy się upewnić, że przed włączeniem zasilania zainstalowana została osłona zacisków. Nie należy 

zdejmować osłony przy włączonym zasilaniu. 
W innym przypadku może nastąpić porażenie prądem. 

� Nie należy przełączać przełączników mokrymi rękoma. 
Może to spowodować porażenie prądem.  

� Jeśli wybrana została funkcja automatycznego kasowania błędów, inwerter może automatycznie uruchomić 
i sterować silnikiem w zależności od przyczyny wyzwolenia mechanizmu ochronnego. 
(Urządzenia lub maszyny należy zaprojektować w taki sposób, aby po ponownym uruchomieniu zapewniały 
one bezpieczeństwo). 

� Jeśli wybrana została funkcja zapobiegająca utknięciu (ogranicznik prądu), automatycznego hamowania 
i kontrolująca zapobieganie przeciążeniom, inwerter może działać przy czasie lub częstotliwości 
przyspieszania/zwalniania różnej od ustawionej. Urządzenie należy zaprojektować tak, aby nawet w takich 
przypadkach zapewniało bezpieczeństwo. 
W przeciwnym razie może nastąpić wypadek. 
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� Jeśli alarm zostanie skasowany przy włączonym sygnale komendy Uruchom (Run), inwerter może być 
uruchomiony natychmiast. Należy się upewnić, że sygnał polecenia Uruchom został wcześniej wyłączony. 
W przeciwnym razie może nastąpić wypadek. 

� Przed zaprogramowaniem należy się dokładnie zapoznać i zrozumieć instrukcję obsługi. Nieprawidłowe 
ustawienie parametrów może spowodować uszkodzenie silnika lub urządzenia. 
Może to spowodować obrażenia ciała lub wypadek. 

� Nie wolno dotykać zacisków inwertera przy włączonym zasilaniu, nawet jeśli inwerter znajduje się w stanie 
zatrzymania. 
Może to spowodować porażenie prądem. 

 

 UWAGA 
� Nie należy włączać lub wyłączać głównego obwodu elektrycznego (wyłącznika) w celu zatrzymania lub 

uruchomienia napędu z inwerterem. 
Może to spowodować awarię urządzenia. 

� Nie wolno dotykać radiatora i rezystora hamującego, ponieważ elementy te mogą być bardzo gorące. 
Może to spowodować poparzenia. 

� Przed ustawieniem prędkości (częstotliwości) inwertera należy sprawdzić dane techniczne urządzenia. 

� Funkcja hamowania dostępna w inwerterze nie jest mechanicznym hamulcem. 
Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń ciała. 

 

Konserwacja, przeglądy i wymiana części 

 OSTRZEŻENIE 
� Przed rozpoczęciem przeglądu należy wyłączyć zasilanie (OFF) i odczekać co najmniej 5 minut. Następnie 

należy się upewnić, że ekran LED nie jest podświetlony, a napięcie na szynie DC pomiędzy zaciskami P (+) 
i N (-) ma wartość poniżej 25 VDC. 
W innym przypadku może nastąpić porażenie prądem. 

� Konserwacja, przeglądy i wymiana części może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. 

� Przed rozpoczęciem prac należy zdjąć zegarek, obrączkę i inne metalowe przedmioty. 

� Należy używać izolowanych narzędzi. 
W innym przypadku może nastąpić porażenie prądem lub obrażenia ciała. 

 

Utylizacja 

 UWAGA 
� Podczas utylizacji inwerter należy potraktować jak odpady przemysłowe. 

W innym przypadku mogą nastąpić obrażenia ciała. 

 

Pozostałe informacje 

 OSTRZEŻENIE 

� Pod żadnym pozorem nie należy modyfikować inwertera. 
Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała. 
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Zgodność z normami europejskimi  

Znak CE umieszczony na produktach firmy Fuji Electric oznacza, że spełniają one istotne wymogi dyrektywy dot. 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EWG, uchwalonej przez Radę Wspólnoty Europejskiej, oraz 
dyrektywy dot. niskiego napięcia 73/23/EWG. 
 
Inwertery bez wbudowanego filtra przeciwzakłóceniowego mogą być zgodne z wymogami dyrektyw dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej po podłączeniu opcjonalnego filtra spełniającego takie wymogi. 
Inwertery do zastosowań ogólnych podlegają wymogom dyrektywy o niskim napięciu obowiązującej w Unii 
Europejskiej. Firma Fuji Electric deklaruje, że inwertery oznaczone znakiem CE są zgodne z wymogami dyrektywy 
o niskim napięciu. 
 
Inwertery FRENIC Lift są zgodne z wymogami następujących dyrektyw i ich poprawek: 
� dyrektywy dot. kompatybilności elektromagnetycznej (ECM) 2004/108/WE, 

� dyrektywy dot. niskiego napięcia (LVD) 2006/95/WE. 

 

W celu oceny zgodności wzięto pod uwagę następujące normy: 
�  EN61800-3:2004 

�  EN50178:1997 

 
Kopie deklaracji zgodności znajdują się na kolejnych stronach dokumentacji. 
 

 UWAGA 
� Inwertery FRENIC Lift należy do kategorii C2 zgodnie z normą EN61800-3:2004. Jeśli inwerter jest 

instalowany w środowisku mieszkalnym, może wymagać zastosowania odpowiednich środków 
zapobiegających emisji szumów wysokiej częstotliwości z tego urządzenia. 
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Wersje na napięcie znamionowe 200 V 
 
Wartości znamionowe na wyjściu 
Typ: FRN□□□ LM1S-2□ 5,5 7,5 11 15 18,5 22 
Napięcie znamionowe (V) trójfazowe od 200 do 240 V (Napięcie wyjściowe nie może być 

wyższe od napięcia wejściowego) 
Częstotliwość znamionowa (Hz) 50-60 Hz 
Moc znamionowa przy 220 V (kVA) 10,2 14 18 24 28 34 
Typowa moc silnika (kW) 4 - 7,5 7,5 -11 11 -15 15 -18,5 18,5 -22 22 -26 
Prąd znamionowy dla częstotliwości 
przełączania (PWM) 10 kHz, przy temperaturze 
otoczenia 45°C i 80% ED (A) 

27 37 49 63 74 90 

Wartość znamionowa prądu przeciążeniowego 
przez 10s (A) 

54 74 98 126 148 180 przez 
5s 

Przeciążalność 10s (%) 200 
Wartości na wejściu 
Zasilanie trójfazowe od 200 do 240V, 50/60Hz; Napięcie: -15% do +10%;  

Częstotliwość: -5% do +5% 
Dodatkowe zasilanie kontrolera (opcjonalne) 200V do 240V; 50/60Hz 
Prąd wejściowy z dławikiem DC (A) 21,1 28,8 42,2 57,6 71 84,4 
Prąd wejściowy bez dławika DC (A) 31,5 42,7 60,7 80,1 97 112 
Wymagana moc źródła zasilania (kVA) 7,4 10 15 20 25 30 
Wartości na wejściu w przypadku zasilania akumulatorowego 
Napięcie akumulatora 48 VDC lub więcej 
Źródło zasilania kontrolera jednofazowe od 200 do 240V, 50/60Hz; Napięcie: -15% do +10%; 

Częstotliwość: -5% do +5% 
Wartości rezystora hamującego 
Maksymalny czas hamowania (s) 30 
Cykl roboczy (%ED) 50 
Minimalna wartość rezystora ± 5% (Ω) 15 10 7,5 6 4 3,5 
Wyposażenie opcjonalne i normy 
Dławik DC (DCRE) Opcjonalny 
Filtr elektromagnetyczny  Opcjonalny 
Normy bezpieczeństwa EN50178: 1997; EN954 – 1 Kat. 3 (w toku) 
Stopień ochrony (IEC60529) IP20 
Chłodzenie Wymuszone chłodzenie wentylatorem 
Masa (kg) 5,6 5,7 7,5 11,1 11,2 11,7 
 

Obniżanie i podwyższanie wartości znamionowych dla serii 400V 

Prąd znamionowy (A) - 40%ED 45ºC Moc inwertera 
(kW) 8 kHz 10 kHz 12 kHz 15 kHz 16 kHz 
4,0 13,5 13,5 13,5 10,4 9,5 
5,5 18,5 18,5 16,9 14,2 13,5 
7,5 24,5 24,5 22,2 19,4 18,5 
11 32 32 29,4 25,7 24,5 
15 39 39 36,8 33,6 32 
18,5 45 45 43 41 39 
22 56 56 52 47 45 
30 75 75 69 63 60 
37 90 90 84 79 75 
45 114 114 105 96 91 
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Zaciski podłączeniowe 

Podłączenie obwodów zasilających 

 
Oznaczenie 
zacisku 

Opis zacisków zasilających 

L1/R, L2/S, L3/T Trójfazowe wejście z filtra przeciwzakłóceniowego i głównych zabezpieczeń 

U, V, W Trójfazowy zacisk do podłączenia silnika indukcyjnego lub synchronicznego z magnesami 
trwałymi 

R0, T0 Niewidoczne na rysunku. Pomocnicze zasilanie obwodu sterującego inwerterem. 
P1, P(+) Zacisk do podłączenia dławika DC 

P(+), N(-) Zacisk do podłączenia opcjonalnego modułu zwrotu energii do sieci lub zasilania DC 
z akumulatora, na przykład podczas działania jazdy awaryjnej 

P(+), DB Zacisk do podłączenia zewnętrznego rezystora hamującego 

 G × 2 2 zaciski do połączenia obudowy inwertera z uziemieniem  
Uwaga! Do każdego zacisku można podłączyć jedynie jeden przewód. 

 
���� Ekran przewodu silnikowego należy podłączyć zarówno po stronie silnika, jak i inwertera. 

Należy się upewnić, że ekranowanie jest podłączone przed i za stycznikami głównymi. 
���� Zalecane jest użycie rezystora hamującego z wyłącznikiem termicznym (np. klixon) 

i podłączenie sygnału o przegrzaniu do sterownika dźwigowego i do inwertera, jak również 
skonfigurowanie wejścia dwustanowego z funkcją alarmu zewnętrznego. W tym celu należy 
ustawić w odpowiednim parametrze (E01 do E08) wartość 9. 

���� W przypadku obwodu rezystora hamującego zalecane jest użycie przekaźnika termicznego. 
Przekaźnik należy skonfigurować w taki sposób, aby uruchamiał się wyłącznie w przypadku 
zwarcia w tranzystorze hamującym. 

 
 

rezystor hamujący 

dławik DC 

bezpieczniki 
wejściowe 

Przed instalacją dławika 
DC należy usunąć zworę 
między P1 i P+ 

filtr EMC 

podłączenie opcjonalnej 
jednostki zwrotu energii lub 
akumulatora zasilania 
awaryjnego 

styczniki główne 
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Opcjonalne podłączenie zasilacza bezprzerwowego UPS zapewniającego zasilanie w trybie 
awaryjnym (przykład) 
 
 

 
 
Jest to jedynie schemat poglądowy. Pełni on rolę informacyjną, podawany bez odpowiedzialności. 
Przełączenie dźwigu w tryb jazdy awaryjnej, włączenie sygnału jazdy i sterowanie głównymi stycznikami 
obsługiwane jest przez kontroler dźwigu, a nie przez inwerter. 
 

Gniazda, zaciski, połączenia 

Gniazda sygnałów sterujących 

 

 
 

wejścia analogowe enkoder 12-25VDC 

wyjście przekaźnika 
sygnalizacji alarmu 

przełączniki konfiguracji inwertera 
(na płytce drukowanej) 

Gniazdo panelu operatorskiego lub 
RS 485 (Modbus RTU)/DCP3 

(dostępny w wersji -EA) 

kierunek ruchu dźwigu: 
w górę 
w dół 

X1-X3: wejścia dwustanowe 
umożliwiające wybór 

prędkości zadanej 
(patrz tabela poniżej) 

kasowanie komunikatu o alarmie 

X5-X7: domyślne ustawienia 
niestosowane w instalacjach 

dźwigowych 

ujemny biegun zasilania 24VDC Sygnały (maks. napięcie to 27V) faz A i B 
enkodera (izolowane galwanicznie) 
Te sygnały będą dostępne wyłącznie w 
przypadku użycia wbudowanego interfejsu 
enkodera (enkodera 12-15 VDC) 

Interfejs komunikacyjny CANopen 
(dostępne w wersji – E) 

wspólne wyprowadzenie wyjść 
tranzystorowych 

sterowanie hamulcem 

sygnał do otwarcia drzwi 

detekcja prędkości 

sterowanie stycznikami głównymi 

przekaźnik sterujący hamulcem 

załączenie trybu zjazdu awaryjnego 

EN - zezwolenie na uruchomienie 

dodatni biegun zasilania +24V DC 

stycznik 1: styki zamknięte podczas 
normalnej pracy 

stycznik 2: styki zamknięte podczas jazdy 
awaryjnej z UPS-a 

zasilanie sieciowe 
(z wyłącznika 

głównego) 

filtr EMC 
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���� Wejścia i wyjścia dwustanowe oraz wyjścia przekaźnikowe można skonfigurować w celu 
obsługi różnych funkcji. 

���� Funkcje opisane na schemacie są fabrycznymi ustawieniami inwertera FRENIC Lift. 
 

Użycie zacisków wejściowych do ustawienia prędkości zadanej 
 
Tabela 1: wybór prędkości kombinacją wejść dwustanowych (wg ustawień domyślnych) 

X3 X2 X1 Wybrana prędkości Nr Prędkość zadana 

0 0 0 Prędkość zerowa 0 C04 
0 0 1 Prędkość pośrednia 1 1 C05 
0 1 0 Prędkość serwisowa 2 C06 
0 1 1 Prędkość dojazdowa 3 C07 
1 0 0 Prędkość pośrednia 2 4 C08 
1 0 1 Prędkość pośrednia 3 5 C09 
1 1 0 Prędkość pośrednia 4 6 C10 
1 1 1 Prędkość nominalna 7 C11 

Patrz opis parametrów L11-L18 i E01-E04. 
 
 

Opis zacisków sterowania 
 
Wejścia analogowe 
Wejścia analogowe umożliwiają bezstopniowe ustawiania prędkości silnika i korektę momentu obrotowego (na 
podstawie informacji z wagi kabinowej). 
 
Wejścia dwustanowe 
Wejścia dwustanowe mogą działać za pomocą logiki NPN lub PNP. Logikę można wybrać za pomocą przełącznika 
SW1 znajdującego się na płytce sterującej. Fabrycznie wybrana jest logika PNP (sterowanie dodatnim biegunem 
napięcia +24V DC). 
 
Przykład podłączenia za pomocą logiki PNP: 

 
Rysunek 1: Standardowe podłączenie przy użyciu styków kontrolera dźwigu. 

 
 

 
Rysunek 2: Przykład sterowania z pomocą zewnętrznego napięcia +24V DC 

sterownik 

GÓRA 

Vn 

+24V 

GND 

zewnętrzny zasilacz 

sterownik 

GÓRA 

Vn 
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Tabela 2: Opis wejść dwustanowych (izolowanych galwanicznie) 
Zacisk Opis funkcji wejść dwustanowych 

FWD 
Obroty silnika w lewo patrząc od strony wału. 
W zależności od konfiguracji mechanicznej może to oznaczać ruch kabiny dźwigu w GÓRĘ lub 
w DÓŁ. 

REV 
Obroty silnika w prawo patrząc od strony wału. 
W zależności od konfiguracji mechanicznej może to oznaczać ruch kabiny dźwigu w DÓŁ lub 
w GÓRĘ. 

CM Masa wejść dwustanowych (0V DC) 

X1 do X3 Wejścia dwustanowe umożliwiające wybór prędkości. Kombinacja binarna pozwala wybrać 8 
różnych prędkości. 

X4 do X7 

Wejścia dwustanowe od X4 do X7 nie są fabrycznie skonfigurowane do zastosowania 
w standardowych instalacjach dźwigowych i zazwyczaj nie są wykorzystywane. Wejścia te 
umożliwiają wykorzystanie inwertera do innych celów. Na przykład wejście X6 może być 
skonfigurowane do sygnalizowania przegrzania rezystora hamującego (THR: alarm zewnętrzny). 

X8 Fabrycznie skonfigurowane jako „BATRY” – załączenie możliwości jazdy awaryjnej. Pozwala na 
zasilanie inwertera z akumulatora lub zasilacza awaryjnego UPS. 

EN Włączenie końcówki mocy inwertera. Anulowanie sygnału podczas ruchu powoduje 
natychmiastowe zatrzymanie silnika (sygnał sterowania hamulcem zostaje WYŁĄCZONY). 

 
 
Specyfikacja elektryczna wejść dwustanowych przy wykorzystaniu logiki PNP (sterowanie dodatnim biegunem). 

ZAŁĄCZONE Od 22 do 27V Napięcie 
WYŁĄCZONE Od 0 do 2V 

Prąd ZAŁĄCZONE Min. 2,5mA 
Maks. 5,0mA 

 
 
Wyjścia przekaźnikowe (mogą być zaprogramowane inną funkcją) 
 

Zaciski Opis funkcji wyjść przekaźników 

30A; 30B i 30C 

Alarm inwertera. 
Styk przełączany. W przypadku awarii silnik zostaje zatrzymany, a styki 30C-30A zostają 
przełączone. 
Parametry znamionowe styków: 250V AC; 0,3A / 48V DC; 0,5A 

Y5A-Y5C 

Sterowanie luzownikiem. 
Start: Po rozpoczęciu podawania prądu do silnika wyjście zostanie uaktywnione (hamulec 
zwolniony). 
Stop: Po osiągnięciu prędkości zerowej wyjście zostanie wyłączone (hamulec włączony). 
Parametry znamionowe styków: 250V AC; 0,3A / 48V DC; 0,5A 

 
 
Wyjścia tranzystorowe  
Zaciski od Y1 do Y4 są fabrycznie skonfigurowane do obsługi funkcji opisanych w poniższej tabeli. Inne funkcje 
można ustawić za pomocą funkcji od E20 do E23. 
 

 
 

Rysunek 3: Podłączenie przy użyciu logiki PNP (dodatniej) 

sterownik dźwigu 

wyjścia 
optoizolowane 

przekaźnik 
lub wejście 
optoizolowane 
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Zacisk Opis funkcji wyjść tranzystorowych 

Y1 
Sterowanie stycznikami głównymi. Stycznikami głównymi może również sterować sterownik 
dźwigu (w zależności od stanu obwodu bezpieczeństwa). W tym przypadku wyjście to nie jest 
wykorzystywane. 

Y2 Sygnał otwarcia drzwi przy dojeździe (drzwi zaczynają się otwierać w momencie, gdy dźwig 
jest jeszcze w ruchu). W celu skonfigurowania należy użyć parametrów L87, L88 i L89. 

Y3 Sygnał wykrycia prędkości (FDT). W celu skonfigurowania należy użyć funkcji E31 i E32. 

Y4 Sterowanie luzownikiem (hamulcem silnika). Standardowo kontroler dźwigu ma wpływ na 
załączenie hamulca (w zależności od stanu obwodu bezpieczeństwa). 

CMY Wspólny zacisk dla wyjść tranzystorowych. 
 

Specyfikacja elektryczna wyjść tranzystorowych 
ZAŁĄCZONE Od 2 do 3V Napięcie 
WYŁĄCZONE Od 24 do 27V 

Prąd roboczy ZAŁĄCZONE Maks. 50mA 
Prąd upływu WYŁĄCZONE 0,1mA 

 
Maksymalne możliwe do podłączenia napięcie wynosi 27V DC - obciążenia indukcyjne nie powinny być podłączone 
bezpośrednio (należy je podłączyć poprzez przekaźnik lub optoizolator). 
 

Gniazda komunikacyjne (panel operatorski, DCP3, PC, CANopen) 
Inwerter FRENIC Lift wyposażony jest w jeden port RS485 i jeden port CAN (CANopen dostępny w wersji -EA) 
zapewniający komunikację. 
Port RS485 (za pomocą złącza RJ-45) umożliwia podłączenie do inwertera FRENIC Lift panelu operatorskiego, 
komputera lub komunikację z kontrolerem za pomocą protokołu DCP3 (DCP3 dostępny w wersji –E). Jednocześnie 
może być wykorzystywany tylko jeden kanał komunikacji. 
 
Panel operatorski 
Panel może być podłączony zdalnie na odległość do 20m. 
 
Tabela 3: Funkcje przypisane do styków złącza RJ-45. 

Nr styku Sygnał Funkcja Komentarz 
1 i 8 Vcc Zasilanie panelu 5V 
2 i 7 GND Masa dla Vcc Uziemienie (0 V) 
3 i 6 Brak Wolny Niewykorzystywany 

4 DX- RS485 data (- ) 

5 DX+ RS485 data (+) 

Przy pracy z panelem przełącznik SW3 na 
tablicy sterującej musi być przełączony 
w położenie OFF (ustawienie fabryczne). 
Po podłączeniu komputera lub sterownika 
z komunikacją DCP3 przełącznik SW3 
musi być przełączony w położenie ON. 

 
 

Rysunek 4: Złącze RJ-45 (inwertera) 
 
Protokół komunikacyjny DCP3 
Jeśli kontroler obsługuje protokół DCP3, najważniejsze operacje można wykonywać za pomocą klawiatury kontrolera 
dźwigu. 
Do przekazywania sygnału DATA- (DX-) i DATA+ (DX+) wykorzystywane są jedynie styki 4 i 5 złącza RJ-45 (patrz 
tabela powyżej). 
 
Podłączanie komputera 
LIFT LOADER to oprogramowanie komputerowe, które jest wygodnym narzędziem do konfiguracji inwertera 
i diagnozowania problemów. Komputer można podłączyć poprzez port RS485 (na złączu RJ-45).  
Aby podłączyć komputer poprzez port USB, należy zastosować konwerter USB-RS485, na przykład EX9530 (Expert). 
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Rysunek 5: Podłączenie komputera do inwertera FRENIC Lift 

 
Gniazdo CAN 
Zaciski CAN+ i CAN- na listwie zaciskowej inwertera przeznaczone są do komunikacji CAN. Ekran przewodu CAN 
może być podłączony do zacisku SHLD. 
 
 

Demontaż i montaż pokryw złącz elektrycznych (od 5,5kW do 22kW) 

 

 
 

Rysunek 6: Demontaż pokryw złącz elektrycznych i osłony przedniej 
 
 

śruba mocująca 
pokrywy złącz 
elektrycznych 

pokrywa złącz 
elektrycznych 

znak “PULL" 
(Pociągnąć) osłona przednia 
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Rysunek 7: Montaż pokrywy złącz elektrycznych i osłony przedniej 
 

Enkoder 

Standardowe (wbudowane) gniazdo wejściowe enkodera inkrementalnego 12V/15V 
Obwody sterujące inwertera FRENIC Lift zawierają interfejs do podłączenia enkodera inkrementalnego stosowanego 
w napędach z silnikami indukcyjnymi. Podłączenie realizowane jest za pomocą zacisków śrubowych. 
Napięcie służące do zasilania enkoderów wynosi 12V DC lub 15V DC i jest zgodne ze standardowymi enkoderami 
HTL 10-30V DC. Liczbę impulsów przypadających na obrót (od 360 do 6000) można ustawić za pomocą parametru 
L02. 
 
Tabela 4: Wymagania techniczne dotyczące enkodera 

Właściwość Specyfikacja 
Napięcie zasilania 12V lub 15V DC ±10% 
Podłączenie sygnału wyjściowego Otwarty kolektor Przeciwsobny (push-pull) 
Maksymalna częstotliwość impulsów 25kHz 100kHz 
Maksymalna długość kabla 20m 
Minimalny czas wykrycia fazy Z 5µs 

 
Tabela 5: Wymagane sygnały i ich znaczenie. 

Sygnał Zacisk FRENIC Lift Znaczenie 
Faza A PA Impulsy fazy A 
Faza B PB Impulsy fazy B przesuniętej o 90° 
+U PO Zasilanie 12 lub 15V DC 
0V CM Masa zasilania oraz sygnałów A i B 
Z PZ Znacznik odniesienia 

 
Sygnały wyjściowe 
Sygnały z fazy A i fazy B są dostępne jako sygnały wyjściowe na zaciskach PAO i PBO (wyjścia typu otwarty 
kolektor) i mogą być wykorzystane przez sterownik dźwigu. 
Maksymalne napięcie, jakie można podłączyć, to 27V DC, a maksymalny dopuszczalny prąd na wyjściu to 50mA. 

osłona 
przednia 

osłona przednia 

zawias 

otwór 

śruba 
mocująca 
pokrywę 

osłona przednia 

pokrywa złącz 
elektrycznych 

zatrzask 

pokrywa złącz 
elektrycznych 

otwór 
zatrzask 
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Napięcie zasilania 
Napięcie zasilania enkoderów można ustawić przełączając przełącznik SW5 znajdujący się na płycie głównej 
inwertera. Fabrycznie ustawiona jest wartość 12V, która może być użyta w przypadku standardowych enkoderów 
z napięciem zasilania od 10 do 30V DC. 
 

 
 

Rysunek 8: Podłączenie enkodera z interfejsem HTL 
 
���� Kabel enkodera musi być zawsze ekranowany. Ekranowanie musi być podłączone po stronie 

inwertera i po stronie enkodera za pomocą zacisku uziemienia lub dedykowanego zacisku. 
 
 

Opcjonalna karta OPC-LM1-IL do silników indukcyjnych (z przekładnią lub bez) 
Zastosowanie: 
� silniki indukcyjne z przekładnią lub bez, 

� enkoder sprzężenia zwrotnego z wyjściem typu „line-driver” (sygnał różnicowy +5V DC), 

� możliwość podłączenia impulsów enkodera do kontrolera dźwigu. 

 
Dane techniczne enkodera: 
� napięcie zasilania: +5V DC ±5% 

� 2 sygnały z przesunięciem fazy o 90° 

� maksymalna częstotliwość wejściowa: 100kHz 

� zalecana liczba impulsów: 1024 lub 2048 impulsów/obrót (przypadku przekładni o wysokiej sprawności 
zalecane jest zastosowanie enkoderów zapewniających 2048 impulsów/obrót). 

 
Inne cechy i wymagania: 
� maksymalna długość kabla: 20m 

� należy używać wyłącznie kabli ekranowanych. 

 
 
Tabela 6: Oznaczenie zacisków na karcie OPC-LM1-IL 

Nazwa zacisku/sygnału Opis 
P0 Napięcie zasilania enkodera 5V DC (maksymalny prąd 300mA)  
CM Masa zasilania 0V 
PA+ Faza A (impuls prostokątny) 
PA- Odwrócona faza A (impuls prostokątny) 
PB+ Faza B (impuls prostokątny) 
PB- Odwrócona faza B (impuls prostokątny) 
PZ+ Faza Z (impuls prostokątny) 
PZ- Odwrócona faza Z (impuls prostokątny) 

 
���� Nazwy sygnałów mogą się różnić w zależności od producenta enkodera. 

enkoder 
inkrementalny HTL 

maksymalna długość kabla 20 m wbudowany 
interfejs HTL 
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Rysunek 9: Podłączenie opcjonalnej karty enkodera OPC-LM1-IL 
 
 

Opcjonalna karta OPC-LM1-PS1 do silników synchronicznych 
Zastosowanie: 
� silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (bez przekładni), 

� enkoder Heidenhain typ ECN1313, ECN413 lub ECN113 z EnDat 2.1. 

 
Inne cechy i wymagania: 
� sygnał wyjściowy: 2048 okresów Sin/Cos / obrót, 

� napięcie robocze: 5V DC±5%; 300mA 

� protokół transmisji danych: EnDat 2.1 

 
Rysunek 10: Podłączenie opcjonalnej karty OPC-LM1-PS1 

 
 

sygnał wyjściowy impulsów 
enkodera – 5V DC do 
podłączenia do sterownika 
dźwigu 

enkoder 
inkrementalny 
„line-driver” 

maksymalna długość kabla 20 m 

maksymalna długość kabla 20m 

maksymalna długość kabla 5m 

enkoder  
Heidenhain 
Endat2.1 
(np. ECN1313) 

sygnał wyjściowy enkodera - 
maks. 27V DC do 
podłączenia do kontrolera 
dźwigu 
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Tabela 7: Znaczenie zacisków na karcie OPC-LM1-PS1 

Nazwa zacisku na 
opcjonalnej karcie 

Nazwa sygnału 
enkodera 
Heidenhain 

Opis 

P0 5V UP i 5V Sensor 
Napięcie zasilania 5V, (podłączenie zacisku „Sensor” jest 
obowiązkowe dla kabla dłuższego niż 10m) 

CM 0V UN i 0V Sensor 0V zasilania (masa) 
PA+ A+ Sygnał A 
PA- A- Sygnał A (odwrócony) 
PB+ B+ Sygnał B 
PB- B- Sygnał B (odwrócony) 
CK+ CLOCK+ Sygnał zegara do komunikacji szeregowej 
CK- CLOCK- Sygnał zegara (odwrócony) do komunikacji szeregowej 

DT+ DATA+ Linia danych do przekazywania informacji o pozycji 
bezwzględnej 

DT- DATA- Linia danych (odwrócona) do przekazywania informacji 
o pozycji bezwzględnej 

 
���� Ta opcjonalna karta dostarczana jest w osobnym opakowaniu. W opakowaniu znajduje się 

instrukcja obsługi. 
���� Przed oddaniem inwertera do eksploatacji, należy zawsze ustawić rozdzielczość enkodera 

(liczbę okresów/obrót) za pomocą funkcji L02. 
���� W przypadku silników synchronicznych konieczne jest również ustawienie typu enkodera za 

pomocą funkcji L01. 
 

Opcjonalna karta OPC-LM1-PR do silników synchronicznych 
Zastosowanie: 
� silniki synchroniczne z magnesami trwałymi, 

� enkoder Heidenhain typ ERN1387, ERN487 lub kompatybilny. 

 
Inne cechy i wymagania: 
� sygnał wyjściowy: 2048 okresów Sin/Cos / obrót, 

� napięcie robocze zasilania: 5V DC ±5% (maksymalny prąd 300mA) 

� sygnał bezwzględny: 1 okres Sin/Cos / obrót 

 
Rysunek 11: Podłączenie opcjonalnej karty OPC-LM1-PR 

 
 

maksymalna długość kabla 20m 

maksymalna długość kabla 5m 

enkoder  
Heidenhain 
Endat2.1 
(np. ERN1387) 

sygnał wyjściowy 
enkodera - maks. 
27V DC do 
podłączenia do 
kontrolera dźwigu 
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Tabela 8: Znaczenie zacisków na tablicy OPC-LM1-PR 

Opis zacisku na 
opcjonalnej karcie 

Nazwa sygnału 
enkodera 
Heidenhain 

Opis 

P0 5V UP i 5V Sensor 
Napięcie zasilania 5V, (podłączenie zacisku „Sensor” jest 
obowiązkowe dla kabla dłuższego niż 10m) 

CM 0V UN i 0V Sensor 0V zasilania (masa) 
PA+ A+ Sygnał A 
PA- A- Sygnał A (odwrócony) 
PB+ B+ Sygnał B 
PB- B- Sygnał B (odwrócony) 
PC+ C+ Sygnał C - sygnał bezwzględny 
PC- C- Sygnał C (odwrócony) - sygnał bezwzględny 
PD+ D+ Sygnał D - sygnał bezwzględny 
PD- D- Sygnał D (odwrócony) - sygnał bezwzględny 

 
���� Ta opcjonalna karta dostarczana jest w osobnym opakowaniu. W opakowaniu znajduje się 

instrukcja obsługi. 
���� Przed uruchomieniem inwertera należy zawsze ustawić rozdzielczość enkodera (liczbę 

okresów/obrót) za pomocą funkcji L02. 
���� W przypadku silników synchronicznych konieczne jest również ustawienie typu enkodera za 

pomocą funkcji L01. 
���� Kartę można również zastosować do silników indukcyjnych (w takim przypadku 

wykorzystywane są jedynie zaciski PA i PB, a parametr L01=0). 
���� Nie zaleca się tego typu enkoderów w przypadku silników o liczbie biegunów >24. 
 

Konfiguracja urządzenia 

Przełączniki umożliwiające ustawienie różnych funkcji 
 
Na płycie głównej inwertera znajdują się 4 przełączniki. Umożliwiają one ustawienie różnych konfiguracji. Fabrycznie 
przełączniki skonfigurowane są w następujący sposób. 
 
Tabela 9: Konfiguracja przełączników 

Konfiguracja/Znaczenie Fabryczne ustawienie 
przełącznika 

Możliwa konfiguracja 

Wejścia dwustanowe w logice PNP (załączanie 
biegunem dodatnim) 

SW1=SOURCE  

Wejścia dwustanowe w logice NPN (załączanie 
biegunem ujemnym) 

 SW1=SINK 

Złącze RJ 45 użyte do podłączenia panelu 
operatorskiego 

SW3=OFF  

Złącze RJ 45 użyte do komunikacji z komputerem 
lub sterownikiem 

 SW3=ON 

V2-11 używane jako wejście analogowe 
(0..±10V DC) 

SW4=V2  

Połączenie PTC do wejścia analogowego V2-11  SW4=PTC 
Enkodery zasilane napięciem 12 V SW5=12V  
Enkodery zasilane napięciem 15 V  SW5=15V 

 
���� Nie ma potrzeby przełączania SW5 w przypadku stosowania standardowych enkoderów 

z zasilaniem o napięciu od 10 do 30V. 
���� Przy wykorzystaniu wejścia PTC, wyłączenie inwertera nie spełnia normy EN81-1. 
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Obsługa za pomocą panelu operatorskiego 
 
Opis 
Inwerter FRENIC Lift można obsługiwać, konfigurować i uruchamiać na dwa różne sposoby: za pomocą klawiatury 
inwertera TP-G1-CLS(ELS) lub za pomocą komputera. W celu obsługi inwertera za pomocą komputera, należy użyć 
dedykowanego oprogramowania Lift Loader. Oprogramowanie to jest bezpłatne i można je pobrać ze strony 
internetowej www.fujielectric.de oraz www.amtek.pl . 
Panel należy podłączyć do inwertera za pomocą złącza RJ-45. To samo złącze umożliwia podłączenie komputera lub 
kontrolera dźwigowego wykorzystującego protokół DCP 3. 
 

 
 

Rysunek 12: Opis klawiatury TP-G1-ELS 
 
Opis funkcji przycisków: 

 
 

Te 3 przyciski nie mają zastosowania w normalnej pracy dźwigu. W trybie lokalnym umożliwiają one 
zatrzymanie i/lub uruchomienie silnika. Mogą być używane do załączania i wyłączania procedur „auto-tuning” 
i „pole-tuning”. 

Przełączenie pomiędzy sterowaniem zdalnym (za pomocą zacisków) i lokalnym (za pomocą klawiatury) 

Przełączanie pomiędzy trybem roboczym i programowania. 

Umożliwia przesunięcie kursora w prawo w trybie programowania. 

W trybie alarmowym: kasowanie alarmu. 
W trybie programowania: wyjście z trybu i odrzucenie wszystkich wprowadzonych zmian w ustawieniach. 

W trybie programowania: wybór funkcji w menu lub zmiana wartości parametrów. 
W trybie pracy: zmiana ustawionej częstotliwości z klawiatury. Funkcja ta nie ma zastosowania 
w instalacjach dźwigowych! 

W trybie programowania: edycja parametru lub jego zapisanie 
W trybie roboczym: wybór wyświetlonej wartości (i jednostek) 

Na wyświetlaczu LED widoczne są różne wartości robocze, na przykład 
ustawiona częstotliwość, rzeczywista częstotliwość lub kody alarmów. 

Wyświetla używane mnożniki i/lub jednostki widoczne na wyświetlaczu LED. 
Jednostki będą oznaczone kreską poniżej nazwy jednostki. 

Wyświetlacz LCD, na którym widoczne są różne informacje, na przykład stan 
urządzenia, wartości parametrów. Dolny wiersz przedstawia informacje dotyczące 
obsługi klawiatury. 

a) Wyświetla rzeczywisty stan urządzenia, na przykład FWD=góra, REV=dół lub 
Stop=zatrzymanie. 
b) Wyświetla rzeczywisty tryb sterowania: z zacisków=REM lub za pośrednictwem 
DCP=COMM 

Przyciski: umożliwiają ustawienie wyświetlanych wartości lub zmianę wartości 
parametrów. Dioda LED informuje o stanie pracy falownika. 
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Menu panelu 
Pełną listę menu można wyświetlić naciskając przycisk PRG. Na wyświetlaczu LCD widoczne są 4 pierwsze menu 
z listy. 
 

 
Rysunek 13: Pełna lista menu 

 
 
data set (konfiguracja) 
Jest to menu niezbędne do konfiguracji inwertera przed uruchomieniem. Wyświetla ono listę kodów parametrów. Do 
każdego parametru przypisany jest numer i nazwa. Po wybraniu parametru można ją zaznaczyć i/lub zmienić 

(edytować) w razie potrzeby, naciskając przycisk . 
 
 
data check (sprawdzanie parametrów) 
To menu również umożliwia zmianę wartości parametrów. W tym menu widoczne są jedynie numery kodów 
parametrów (bez ich nazw). Można również odczytać ich wartości. Wartości zmienione od fabrycznych oznaczone są 

gwiazdką po prawej stronie numeru parametru. Naciśnięcie przycisku  pozwala zmienić (edytować) wybrany 
parametr. 

 
Rysunek 14: Menu DATA CHECK. 

 
 
OPR mNTR (parametry ruchowe) 
To menu umożliwia wyświetlenie różnych parametrów roboczych na ekranie LCD. Dostępne są 4 różne ekrany 
zawierające po 4 wiersze, na przykład częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe i obliczony 
moment obrotowy. Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi panelu. 
 
 
I/O Check (stan wejść i wyjść)  
To menu umożliwia sprawdzenie, czy inwerter FRENIC Lift odbiera prawidłowe sygnały kontrolne ze sterownika 
dźwigu oraz czy sygnały wychodzące wysyłane są prawidłowo. Sygnały wyjściowe i wejściowe wyświetlane są na 
osobnych ekranach. 
 

 
 

Rysunek 15: Przykład widoku dwustanowych sygnałów wejściowych (sygnały �X2 i �FWD są aktywne). 

1.1.1.1. DATA SET 
2.2.2.2. DATA CHECK 
3.3.3.3. OPR MNTR 
4.4.4.4. I/O CHECK 
5.5.5.5. MAINTENANC 
6.6.6.6. ALM INF 
7.7.7.7. ALM CAUSE 
8.8.8.8. DATA COPY 
9.9.9.9. LOAD FCTR 

Zmieniony 
i zapisany 
parametr 

00,00 
P01 4 
P02* 11kW 
P03 20A 
P04 0 

00,00 
REM �X2 �X6 
�FWD �X3 �X7 
�REV �X4 �X8 
�X1 �X5 �X9 
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MAINTENANC (konserwacja) 
To menu wyświetla stan techniczny inwertera: czas eksploatacji, pojemność głównych kondensatorów filtrujących, 
wersję oprogramowania wewnętrznego. 
 
alm inf (informacje o alarmach) 

W tym menu wyświetlana jest pamięć alarmów. Po wybraniu alarmu za pomocą przycisku  wyświetlane są 
najważniejsze informacje na temat tego alarmu. 
 
ALm cause (przyczyny alarmu) 
W tym menu wyświetlone są możliwe przyczyny alarmów. Po wybraniu alarmu za pomocą przycisku 

wyświetlane są możliwe przyczyny tego alarmu. 
 
data copy (kopiowanie parametrów) 
To menu umożliwia przeniesienie kompletnej konfiguracji parametrów z jednego inwertera do drugiego. Może to być 
przydatne podczas konfigurowania różnych instalacji przy użyciu tego samego silnika i tych samych parametrów 
technicznych. Należy pamiętać, że ochrona parametrów (F00) nie jest kopiowana. Ustawiony tryb komunikacji 
i dane silnika mogą być kopiowane wyłączenie pomiędzy inwerterami o tej samej mocy. 
 
load fctr (współczynnik obciążenia) 
To menu umożliwia pomiar maksymalnego i średniego prądu wyjściowego, średniego momentu obrotowego 
hamowania w czasie ustalonego okresu pomiarowego. 
 
 
Przykład konfiguracji funkcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 16: Widok pierwszych 4 menu po naciśnięciu 
przycisku PRG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 17: Wybór menu (w tym przykładzie wybrano 
menu 5.MAINTENANC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 18: Wybór menu 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 19: Wybór kodu parametru. W tym przypadku 
jest to „P03 Prąd znamionowy silnika” z grupy P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 20: Aby edytować funkcję, należy do niej 
wejść. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 21: Zmiana wartości parametru P03 (prąd 
znamionowy silnika), w tym przypadku na wartość 12A. 

 

Po zmianie wartości za pomocą przycisków ze strzałkami, naciskając przycisku  dokonamy zapisu w pamięci 

inwertera. Aby anulować wprowadzone zmian bez zapisywania, należy nacisnąć przycisk . 

00,00 
P03 M-Ir 

12 A 
0.00~500.00 

faktyczna 
wartość 

zakres 
ustawień 

00,00 
 2. DATA CHECK 
 3. OPR MNTR 
 4. I/O CHECK 
� 5. MAINTENANC 

00,00 
  P01 M-POLES 
  P02 M-CAP 
� P03 M-Ir 
  P04 M-TUN 

00,00 
�1. DATA SET 
  2. DATA CHECK 
  3. OPR MNTR 
  4. I/O CHECK 

00,00 
�1.DATA SET 
  2.DATA CHECK 
  3.OPR MNTR 
  4.I/O CHECK 

00,00 
P03 M-Ir 

12 A 
0.00~500.00 
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Wykres przedstawiający odstępy czasu pomiędzy sygnałami w przypadku normalnego 
ruchu dźwigu z prędkością wysoką i dojazdową 

 

 
Rysunek 22. Wykres przedstawiający odstępy czasu pomiędzy sygnałami w przypadku normalnego ruchu dźwigu. 

 

Opis sekwencji 
Start: 
Po uaktywnieniu zacisku FWD (GÓRA) lub REV (DÓŁ) oraz zacisku EN (zezwolenie za jazdę), czas t1 i t2 zaczyna 
płynąć. W tym momencie można uaktywnić zaciski X1 - X3 (wybór prędkości).  
Po upłynięciu czasu t2 sygnał wyjściowy sterowania hamulcem zostanie uaktywniony i po określonym czasie 
(opóźnienie mechaniczne styczników i hamulca) hamulec się otworzy (zostanie zwolniony). Po upłynięciu czasu t1 
użyta zostanie ustawiona prędkość i dźwig rozpocznie jazdę, przyspieszając do wysokiej nominalnej (normalny tryb 
działania). 
 
Zatrzymanie: 
Sygnał X3 zostaje wyłączony przez sterownik dźwigowy – rozpoczyna się proces hamowania do prędkości 
dojazdowej (ustawiona prędkość uaktywniona przez wejścia X1 i X2). Po osiągnięciu poziomu przystanku (początek 
strefy przystanku) prędkość dojazdowa również zostanie wyłączona. Po wyhamowaniu kabina osiągnie prędkość 
zerową. W tym momencie zaczyna upływać czas t3. Po upłynięciu czasu t3 wyjście sterujące hamulcem zostanie 
wyłączone (hamulec zostanie zamknięty). 
 
���� Do sterowania głównymi stycznikami można użyć wyjścia tranzystorowego Y1. 
 
Opis oznaczeń 

Czas Parametr Opis 

t ---- czas reakcji (różne wartości) hamulca i styczników głównych 
t1 F24 czas niezbędny na rozpoczęcie ruchu 
t2 L82 czas niezbędny na zwolnienie (otwarcie) hamulca 
t3 L83 czas niezbędny na zamknięcie hamulca 

t4 ustawienie 
sterownika 

zwłoka czasowa od wyłączenia sygnału EN do rozłączenia styczników głównych 

 

prędkość nominalna 

prędkość dojazdowa 

prędkość zatrzymania 

wejście EN 

sygnał kierunku REV lub FWD 

wejście X1 

wejście X2 

wejście X3 

sterowanie hamulcem 

sygnał potwierdzenia z hamulca 

styczniki główne 
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Wykres czasowy dla ruchu dźwigu z prędkościami pośrednimi 

 
 
Rysunek 23. Wykres przedstawiający odstępy czasu pomiędzy sygnałami w przypadku ruchu dźwigu z prędkościami 

pośrednimi. 

prędkość pośrednia 

prędkość dojazdowa 

sygnał kierunku (FWD lub REV) 

sygnał zezwolenia (ENABLE) 

zacisk X1 

zacisk X2 

zacisk X2 

zacisk X1 

zacisk X3 

zacisk X3 

zacisk X1 

zacisk X2 

zacisk X1 

zacisk X3 

zacisk X2 

prędkość pośrednia 1 

prędkość pośrednia 2 

prędkość pośrednia 3 

prędkość pośrednia 4 
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Ustawienia 

Wprowadzenie 
Konfiguracja inwertera zależy od konkretnego zastosowania i realizowana jest za pomocą wielu parametrów. 
W zależności od zastosowania szczególną uwagę należy poświęcić ustawieniu funkcji powiązanych z silnikiem, 
prędkościami i przyspieszeniami. Wszystkie te parametry należy ustawić przed pierwszym uruchomieniem dźwigu 
zgodnie z danymi silnika i instalacji. Optymalizacja ruchu dźwigu wykonywana jest w następnej kolejności, po 
zakończeniu instalacji. 
 
Pierwsze uruchomienie dźwigu, mające na celu sprawdzenie poprawności sterowania silnikiem 
(szczególnie zjazd w trybie awaryjnym), NALEŻY ZAWSZE przeprowadzać sterując dźwigiem 
z zewnątrz kabiny. 
 

Szczegółowy opis procedury 
1. Upewnij się, że enkoder jest prawidłowo podłączony oraz że zastosowano odpowiedni enkoder do 

używanego silnika (zapoznaj się również z rozdziałami Enkoder i Gniazda podłączeniowe). Ekranowanie 
kabla enkodera musi być podłączone do uziemienia po obu stronach, silnika i inwertera. 

2. Upewnij się, że kable silnika są podłączone do zacisków U, V i W oraz że ekranowanie kabla silnika jest 
podłączone po obu stronach, zarówno silnika, jak i inwertera. 

3. Upewnij się, że uziemienie ochronne instalacji jest podłączone do inwertera i silnika. 
4. Upewnij się, że rezystor hamujący jest prawidłowo podłączony do inwertera i uziemienia ochronnego. 
5. Upewnij się, że sygnały sterujące kierunkami (FWD lub REV), prędkościami i EN zostały uaktywnione, 

przełączając np. dźwig w tryb zjazdu awaryjnego. Upewnij się, że sygnały sterujące hamulcem na zacisku 
Y5C i Y1 (jeśli styczniki główne są sterowane za pomocą inwertera) zostały uaktywnione. Stan sygnałów 
można sprawdzić za pomocą wyświetlacza LCD. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale 
opisującym panel operatorski. 

6. Skonfiguruj wstępnie parametry inwertera (patrz informacje na kolejnych stronach dotyczące silników 
indukcyjnych i synchronicznych z magnesami trwałymi). 

7. Przeprowadź automatyczny pomiar parametrów silnika dla silników indukcyjnych („auto-tuning”) lub 
pomiar położenia biegunów dla silników synchronicznych z magnesami trwałymi („pole-tuning”). 

8. Dokonaj optymalizacji pracy dźwigu, szczególnie parametrów związanych ze sterowaniem hamulcem, 
rozruchem i zatrzymaniem. 
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Ustawienia dla silników indukcyjnych (z enkoderem) 
W przypadku silników indukcyjnych przed pierwszym uruchomieniem dźwigu należy przeprowadzić automatyczny 
pomiar parametrów silnika. Podczas dokonywanie pomiaru wał silnika pozostaje w bezruchu, a hamulec 
mechaniczny jest zablokowany. 
 
Wstępnie należy ustawić parametry opisane w poniższej tabeli. 

Parametr Znaczenie Ustawienie 
fabryczne 

Ustawienie 

E46 Język komunikatów (opis parametrów za pomocą 
tekstu) 

1 Zależne od 
upodobań 

C21 Wybór jednostki prędkości (C21=0:obr/min, 
C21=1:m/min lub C21=2:Hz) 

0 Zależy od 
instalacji 

P01 

Liczba biegunów silnika podana na karcie produktu lub 
tabliczce znamionowej silnika. 
Ten parametr należy ustawić przed ustawieniem 
wartości F03! 

4 Zależy od silnika 

F03 

Maksymalna prędkość obrotowa silnika. Jednostkami są 
zawsze obr/min (niezależnie od ustawienia C21). 
Prędkość ta zależna jest od typu wciągarki – czasami 
podawana jest prędkość obrotowa silnika, przy której 
prędkość liniowa dźwigu osiągnie znamionową wartość 
i może być ona wyższa niż znamionowa prędkość silnika 
przy bezpośrednim podłączeniu do sieci zasilającej 
(częstotliwość napięcia zasilającego musi być wtedy 
wyższa niż np. 50Hz). 

1500 obr/min Zależy od silnika 
lub wciągarki 

L31 
Maksymalna prędkość liniowa (w m/min) odnosząca się 
do wartości F03. Parametr używany jako współczynnik 
linearyzacji ustawień prędkości. 

60,0 
Zależy od 
instalacji 

F04 

Prędkość synchroniczna silnika (dla niektórych silników 
asynchronicznych może być odczytana z tabliczki 
znamionowej). Jednostki są uzależnione od ustawienia 
funkcji C21.  
Dla silników o częstotliwości znamionowej pracy 50Hz 
i 4 biegunach wartość ta wynosi 1500 obr/min, 
a w przypadku 6-biegunowych 1000 obr/min. 

1500 obr/min Zależy od silnika 

F05 Napięcie znamionowe silnika odczytane z tabliczki 
znamionowej (V) 

380 V Zależy od silnika 

F11 
Poziom wyzwolenia mechanizmu ochrony 
przeciwprzeciążeniowej 

Zależy od mocy 
inwertera 

Takie samo, jak 
w przypadku 
funkcji P03. 

P02 Moc znamionowa silnika odczytana z tabliczki 
znamionowej (kW) 

Zależy od mocy 
inwertera 

Zależy od silnika 

P03 Prąd znamionowy silnika odczytany z tabliczki 
znamionowej (A) 

Zależy od mocy 
inwertera 

Zależy od silnika 

P04 
Tryb automatycznego pomiaru parametrów silnika. 
P04=1: pomiar wartości P06 i P07. 
P04=2: pomiar wartości P06, P07, P08 i P12. 

0 1 lub 2 

P06 
Prąd silnika bez obciążenia (A). Procedura 
automatycznego pomiaru mierzy tę wartość (jeśli 
P04=2) i nadpisuje ustawienie fabryczne. 

Zależy od mocy 
inwertera 

Pomiar 
automatyczny 

P07 
Rezystancja stojana silnika (R1) w %. Procedura 
automatycznego pomiaru mierzy tę wartość (jeśli 
P04=1 lub 2) i nadpisuje ustawienie fabryczne. 

Zależy od mocy 
inwertera 

Pomiar 
automatyczny 

P08 
Reaktancja stojana silnika (X1) w %. Procedura 
automatycznego pomiaru mierzy tę wartość (jeśli 
P04=1 lub 2) i nadpisuje ustawienie fabryczne. 

Zależy od mocy 
inwertera 

Pomiar 
automatyczny 

P12 
Poślizg (ekwiwalent w Hz). Procedura automatycznego 
pomiaru mierzy tę wartość (jeśli P04=2) i nadpisuje 
ustawienie fabryczne. 

0,00 Hz 
Pomiar 
automatyczny 

L01 Typ enkodera 0 0 

L02 Rozdzielczość enkodera (liczba impulsów/obrót) 
odczytana z karty produktu lub tabliczki znamionowej 

2048 
impulsów/obr. 

Zależy od 
enkodera 

L36 Wzmocnienie P regulatora prędkości (ASR) przy dużej 
prędkości 

10 Zależy od 
instalacji 
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Parametr Znaczenie Ustawienie 
fabryczne 

Ustawienie 

L38 Wzmocnienie P regulatora prędkości (ASR) przy małej 
prędkości 

10 Zależy od 
instalacji 

 
Procedura automatycznego pomiaru w 6 krokach 
Aby przeprowadzić opisywaną procedurę wejście EN musi być aktywne. 

1. Sprawdź czy silnik i enkoder jest podłączony prawidłowo. 
2. Włącz zasilanie inwertera. 
3. Ustaw funkcje opisane w tabeli powyżej. 
4. Sprawdź, czy inwerter odbiera impulsy enkodera w następujący sposób: za pomocą panelu operatorskiego 

przejdź do menu 4. I/O Check, a następnie naciśnij przycisk ze strzałką skierowaną w dół, aż do 
wyświetlenia strony z parametrami P1, Z1, P2 i Z2. Jeśli silnik się nie obraca, na wyświetlaczu powinna być 
widoczna wartość +0 p/s obok parametru P2. Otwórz (zwolnij) hamulec i nieznacznie obróć silnik. W tym 
momencie na wyświetlaczu powinna być widoczna wartość inna niż 0 (dodatnia lub ujemna w zależności 
od kierunku obrotów). Jeśli na wyświetlaczu widoczna jest wartość ----p/s (lub +0 p/s w momencie, gdy 
silnik się obraca), oznacza to, że z enkodera nie dochodzi żaden sygnał. W takim przypadku sprawdź 
zamocowanie karty enkodera (jeśli stosowana jest opcjonalna karta), kabel enkodera i podłączenie 
wszystkich sygnałów. 

5. Ustaw wartość 2 dla parametru P04 i naciśnij przycisk FUNC/DATA. 
6. Wydaj inwerterowi polecenie RUN (Uruchom) za pomocą sterownika dźwigu (np. w trybie jazdy 

rewizyjnej). Główne styczniki zostaną zamknięte, a prąd zacznie przepływać przez silnik, wytwarzając 
słyszalny dźwięk. Potrwa to kilka sekund. Po tym czasie procedura automatycznego pomiaru zostanie 
zakończona. 



 
 
  
 

 35 

Ustawienia dla silników synchronicznych z magnesami trwałymi 
W przypadku silników synchronicznych z magnesami trwałymi przed pierwszym uruchomieniem dźwigu, należy 
przeprowadzić procedurę wyznaczenia pozycji biegunów. Hamulec nie będzie podczas tej procedury otwierany, 
a olinowanie może być założone.  
 
W tym celu należy ustawić parametry opisane w poniższej tabeli. 

Parametr Znaczenie Ustawienie 
fabryczne 

Ustawienie 

H03 Inicjalizacja ustawień fabrycznych dla silników 
synchronicznych 

0 2 

L01 

Można podłączyć enkoder typu ECN 1313 EnDat 2.1 
lub ERN 1387 (lub kompatybilny). Należy zapoznać się 
z informacjami na karcie produktu lub tabliczce 
znamionowej enkodera. 

0 

4 dla modelu 
Endat 2.1 
5 dla modelu 
ERN 1387 

 
Na krótką chwilę odłącz zasilanie od inwertera 
(upewnij się, że znaki na wyświetlaczu całkowicie 
zgasną). 

  

E46 Język komunikatów (opis parametrów za pomocą 
tekstu) 

1 Zależnie od 
upodobań 

C21 Wybór jednostki prędkości (C21=0: obr/min, C21=1: 
m/min lub C21=2: Hz) 

0 Zależy od 
instalacji 

P01 

Liczba biegunów silnika podana na karcie produktu 
lub tabliczce znamionowej silnika. 
Ten parametr należy ustawić przed ustawieniem 
wartości F03! 

20 Zależy od silnika 

F03 Maksymalna prędkość obrotowa silnika. Jednostkami 
są zawsze obr/min (niezależnie od ustawienia C21). 

60 obr/min Zależy od silnika 

L31 
Maksymalna prędkość liniowa (w m/min) odnosząca 
się do wartości F03. Parametr używany jako 
współczynnik linearyzacji ustawień prędkości. 

60.00 
Zależy od 
instalacji 

F04 
Prędkość znamionowa (synchroniczna) silnika 
odczytana z tabliczki znamionowej. Jednostki są 
uzależnione od ustawienia funkcji C21. 

60 obr/min Zależy od silnika 

F05 Napięcie znamionowe silnika odczytane z tabliczki 
znamionowej (V) 

380 V Zależy od silnika 

F11 
Poziom wyzwolenia mechanizmu ochrony 
przeciwprzeciążeniowej 

Zależy od mocy 
inwertera 

Takie samo, jak 
w przypadku 
funkcji P03. 

P02 Moc znamionowa silnika odczytana z tabliczki 
znamionowej (kW) 

Zależy od mocy 
inwertera 

Zależy od silnika 

P03 Prąd znamionowy silnika odczytany z tabliczki 
znamionowej (A) 

Zależy od mocy 
inwertera 

Zależy od silnika 

P06 
Prąd silnika bez obciążenia (A). W przypadku silników 
synchronicznych w tym parametrze należy ustawić 
wartość 0. 

0A 0A 

P07 Rezystancja stojana silnika R1 w %. 5% 5% 
P08 Reaktancja stojana silnika X1 w %. 10% 10% 

L02 Rozdzielczość enkodera (liczba impulsów/obrót) 
odczytana z karty produktu lub tabliczki znamionowej 

2048 
impulsów/obr. 

Zależy od 
enkodera 

L04 Kąt przesunięcia uzyskany w wyniku pomiaru 
położenia biegunów („pole-tuning”) 

0,00 Automatyczne 

L05 Wzmocnienie P pętli regulatora prądu (ACR) 1,5 Zależy od silnika 

L36 Wzmocnienie P regulatora prędkości (ASR) przy 
wysokiej prędkości 

2,5 2 

L38 Wzmocnienie P regulatora prędkości (ASR) przy 
niskiej prędkości 

2,5 2 

 
Procedura wyznaczania położenia biegunów w 7 krokach 
Aby przeprowadzić opisywaną procedurę wejście EN musi być aktywne. 

1. Sprawdź czy silnik i enkoder jest podłączony prawidłowo. 
2. Włącz zasilanie inwertera. 
3. Ustaw parametry opisane w tabeli powyżej. Sprawdź, czy inwerter odbiera impulsy enkodera 

w następujący sposób: za pomocą panelu operatorskiego przejdź do menu 4. I/O Check, a następnie 
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naciśnij przycisk ze strzałką skierowaną w dół, aż do wyświetlenia strony z parametrami P1, Z1, P2 i Z2. 
Jeśli silnik się nie obraca, na wyświetlaczu powinna być widoczna wartość +0 p/s przy parametrze P2. 
Otwórz (zwolnij) hamulec i nieznacznie obróć silnik. W tym momencie na wyświetlaczu powinna być 
widoczna wartość inna niż 0 (dodatnia lub ujemna w zależności od kierunku obrotów). Jeśli na 
wyświetlaczu widoczna jest wartość ----p/s (lub +0 p/s w momencie, gdy silnik się obraca), oznacza to, że 
z enkodera nie dochodzi żaden sygnał. W takim przypadku sprawdź poprawność montażu karty enkodera, 
kabel enkodera i podłączenie wszystkich sygnałów. 

4. Ustaw wartość 1 dla parametru L03 i naciśnij przycisk FUNC/DATA. 
5. Wydaj inwerterowi polecenie RUN (Uruchom) za pomocą kontrolera dźwigu (np. w trybie jazdy rewizyjnej). 

Główne styczniki zostaną zamknięte a prąd zacznie przepływać przez silnik, wytwarzając słyszalny dźwięk. 
Potrwa to kila sekund. Po prawidłowym zakończeniu procedury wartość przesunięcia zostanie zapisana 
i wyświetlona w funkcji L04. Zapisz na kartce wyświetloną wartość. W przypadku wyświetlenia komunikatu 
Er7 sprawdź podłączenie silnika i enkodera i powtórz kroki 5 i 6. 

6. Jeśli to możliwe, zwolnij hamulec i pozwól kabinie przemieścić się o kilka centymetrów. 
7. Ponownie wykonaj kroki 5 i 6. Wynik widoczny w funkcji L04 dla poszczególnych pomiarów może się różnić 

maksymalnie o ± 15°. 
 
 
Parametr L05 - obliczenie wzmocnienia P regulatora prądu (ACR) 

nV

LnI4,33L05
⋅

⋅=  (wartość L05 musi się mieścić pomiędzy 1.0 a 9.0) 

gdzie: 
L= Indukcyjność silnika (minimalna wartość pomiędzy Ld i Lq) [mH] 
Vn= Znamionowe napięcie silnika [V] (F05) 
In= Znamionowy prąd silnika [A] (P03) 
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Ustawienia dla silników indukcyjnych w otwartej pętli sprzężenia (silniki przekładniowe 
bez enkodera) 
W przypadku silników indukcyjnych przed pierwszym uruchomieniem dźwigu należy przeprowadzić procedurę 
automatycznego pomiaru parametrów silnika. Podczas pomiaru hamulec pozostaje zamknięty. W tym celu należy 
ustawić parametry opisane w poniższej tabeli. 

 

Parametr Znaczenie Ustawienie 
fabryczne 

Ustawienie 

E46 Język komunikatów (opis parametrów za pomocą tekstu) 1 Zależnie od 
upodobań 

C21 Wybór jednostki prędkości (C21=0: obr/min, C21=1: 
m/min lub C21=2: Hz) 

0 Zależy od instalacji 

P01 

Liczba biegunów silnika podana na karcie produktu lub 
tabliczce znamionowej silnika. 
Ten parametr należy ustawić przed ustawieniem wartości 
F03! 

4 Zależy od silnika 

F03 

Maksymalna prędkość obrotowa. Jednostkami są zawsze 
obr/min (niezależnie od ustawienia C21). 
Prędkość ta zależna jest od typu wciągarki – czasami 
podawana jest prędkość obrotowa silnika, przy której 
prędkość liniowa dźwigu osiągnie znamionową wartość 
i może być ona wyższa niż znamionowa prędkość silnika 
przy bezpośrednim podłączeniu do sieci zasilającej 
(częstotliwość napięcia zasilającego musi być wtedy wyższa 
niż np. 50Hz). 

1500 
obr/min 

Zależy od silnika 

L31 
Maksymalna prędkość liniowa (w m/min) odnosząca się do 
wartości F03. Parametr używany jako współczynnik 
linearyzacji ustawień prędkości. 

60.0 Zależy od instalacji 

F04 

Prędkość synchroniczna silnika (dla niektórych silników 
asynchronicznych może być odczytana z tabliczki 
znamionowej). Jednostki są uzależnione od ustawienia 
funkcji C21. 
Dla silników o częstotliwości znamionowej pracy 50Hz i 4 
biegunach wartość ta wynosi 1500 obr/min, a w przypadku 
6-biegunowych 1000 obr/min. 

1500 
obr/min 

Zależy od silnika 

F05 Napięcie znamionowe silnika odczytane z tabliczki 
znamionowej (V) 

380 V Zależy od silnika 

F09 Wzmocnienie momentu obrotowego dla sterowania 
wektorem momentu obrotowego 

0.0 Zależy od instalacji 

F11 
Poziom wyzwolenia mechanizmu ochrony 
przeciwprzeciążeniowej 

Zależy od 
mocy 

inwertera 

Takie samo, jak 
w przypadku funkcji 

P03. 

F20 Hamowanie prądem stałym (częstotliwość/prędkość 
załączenia) 

0,00 
obr/min 

Zależy od instalacji 

F21 Hamowanie prądem stałym (poziom prądu) 0% Zależy od instalacji 
F22 Hamowanie prądem stałym (czas hamowania) 0,00s Zależy od instalacji 
F23 Częstotliwość startowa 0,00 Hz Zależy od instalacji 
F24 Czas podtrzymania częstotliwości startowej 0,00s Zależy od instalacji 
F25 Częstotliwość zatrzymania 3,00 Hz Zależy od instalacji 
F42 Wybór typu sterowania 0 2 

P02 
Moc znamionowa silnika odczytana z tabliczki znamionowej 
(kW) 

Zależy od 
mocy 

inwertera 
Zależy od silnika 

P03 
Prąd znamionowy silnika odczytany z tabliczki znamionowej 
(A) 

Zależy od 
mocy 

inwertera 
Zależy od silnika 

P04 
Tryb automatycznego pomiaru parametrów silnika. 
P04=1: pomiar wartości P06 i P07. 
P04=2: pomiar wartości P06, P07, P08 i P12. 

0 2 

P06 
Prąd silnika bez obciążenia (A). Procedura automatycznego 
pomiaru mierzy tę wartość (jeśli P04=2) i nadpisuje 
ustawienie fabryczne. 

Zależy od 
mocy 

inwertera 

Pomiar 
automatyczny 
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Parametr Znaczenie Ustawienie 
fabryczne 

Ustawienie 

P07 
Rezystancja stojana silnika (R1) w %. Procedura 
automatycznego pomiaru mierzy tę wartość (jeśli P04=1 
lub 2) i nadpisuje ustawienie fabryczne. 

Zależy od 
mocy 

inwertera 

Pomiar 
automatyczny 

P08 
Reaktancja stojana silnika (X1) w %. Procedura 
automatycznego pomiaru mierzy tę wartość (jeśli P04=1 
lub 2) i nadpisuje ustawienie fabryczne. 

Zależy od 
mocy 

inwertera 

Pomiar 
automatyczny 

P12 
Poślizg (ekwiwalent w Hz). Procedura automatycznego 
pomiaru mierzy tę wartość (jeśli P04=2) i nadpisuje 
ustawienie fabryczne. 

0,00 Hz 
Pomiar 

automatyczny 

 
 
Procedura automatycznego pomiaru w 5 krokach 
Aby przeprowadzić opisywaną procedurę wejście EN musi być aktywne. 

 
1. Sprawdź czy silnik i enkoder jest podłączony prawidłowo 
2. Włącz zasilanie inwertera. 
3. Ustaw parametry opisane w tabeli powyżej. 
4. Ustaw wartość 2 dla parametru P04 i naciśnij przycisk FUNC/DATA. 
5. Wydaj inwerterowi polecenie RUN (Uruchom) za pomocą sterownika dźwigu (np. w trybie jazdy 

rewizyjnej). Główne styczniki zostaną zamknięte, a prąd zacznie przepływać przez silnik, wytwarzając 
słyszalny dźwięk. Potrwa to kilka sekund. Po tym czasie procedura automatycznego pomiaru zostanie 
zakończona. 

 
 
Dodatkowe ustawienia dla silników indukcyjnych w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego 
Prąd bez obciążenia (funkcja P06) –  definiuje wartość prądu w silniku w momencie, gdy silnik nie jest obciążony 
(prąd magnesujący). 
Typowe wartości prądu bez obciążenia wahają się w granicach od 30% do 70% wartości parametru P03. W 
większości przypadków wartości zmierzone automatycznie będą prawidłowe (jeśli P04=2). W niektórych 
przypadkach procedura automatycznego pomiaru nie może być zakończona prawidłowo (z powodu specyficznego 
zachowania się silnika). W takiej sytuacji wartość parametru P03 musi być ustawiona ręcznie. 
Zbyt niska wartość w parametrze P03 sprawi, że silnik nie będzie dysponował wystarczającym momentem 
obrotowym. Zbyt wysoka wartość tego parametru spowoduje oscylacje prędkości silnika (oscylacja spowoduje 
wibracje silnika, które będą przenoszone do kabiny dźwigu). 
 
 
Poślizg (funkcja P12) – definiuje poślizg przeliczony względem częstotliwości znamionowej silnika. To kluczowy 
parametr zapewniający odpowiednie wyrównanie poślizgu przez inwerter. Oznacza to, że parametr ten jest bardzo 
ważny dla prawidłowej kontroli prędkości silnika indukcyjnego w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego i może 
zapewnić odpowiednią precyzję zatrzymania kabiny na poziomie przystanku, ponieważ prędkość obrotowa silnika 
jest taka sama, niezależnie od jego obciążenia. 
W większości przypadków wartość zmierzona automatycznie będzie prawidłowa. W niektórych przypadkach 
procedura automatycznego pomiaru nie może być zakończona prawidłowo (z powodu specyficznego zachowania się 
silnika). W takiej sytuacji wartość parametru P12 musi być ustawiona ręcznie. 
 
Aby ustawić parametr P12 ręcznie, możemy obliczyć jego wartość przy użyciu następującego wzoru: 
 

0,7z]cz.znam.[H
[obr/min]pr.synchr.

br/min]pr.znam.[o-[obr/min]pr.synchr.
P12 ∗∗=  

 
 
Możemy również zastosować następującą metodę eksperymentalną: 

1. Uruchom dźwig z pustą kabiną w GÓRĘ i w DÓŁ przy bardzo niskiej prędkości (prędkości dojazdowej). 
2. Zmierz prędkość obrotową (lub czas pokonania określonego dystansu). 
3. Jeśli prędkość ruchu kabiny w GÓRĘ jest wyższa, niż prędkość ruchu kabiny w DÓŁ, należy zwiększyć 

wartość parametru P12. 
4. Jeśli prędkość ruchu kabiny w GÓRĘ jest niższa, niż prędkość ruchu kabiny w DÓŁ, należy zmniejszyć 

wartość parametru P12. 
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Ustawianie profilu zmian prędkości 

Ustawienie profilu zmian prędkości obejmuje: 
� prędkość jazdy, 

� czas przyspieszania i zwalniania, 

� S-krzywe. 

 
W przypadku prędkości nominalnej, każdej prędkości pośredniej i prędkości dojazdowej, czas przyspieszania 
i zwalniania oraz zakrzywienia S-krzywej można ustawić niezależnie. Ustawienie czasu przyspieszania oznacza czas 
zmiany prędkości od zera do prędkości maksymalnej (F03), a długość zakrzywienia S-krzywych jest definiowana 
w procentach czasu przyspieszania (odniesionego do prędkości maksymalnej F03). 

 
Rysunek 24: Profil prędkości oparty na prędkości pełzania. 

 
���� Profil zmian prędkości można ustawić niezależnie dla każdej prędkości. 
 
Poniższa tabela przedstawia parametry odpowiedzialne za kształtowanie profilu zmian prędkości dla każdej fazy. 
 
Tabela 10: Parametry dla każdej fazy jazdy. 

Faza 
zmian Znaczenie 

Prędkość 
nominalna 

Prędkość 
pośrednia 

1 

Prędkość 
pośrednia 

2 

Prędkość 
pośrednia 

3 

Prędkość 
pośrednia 

4 

1 
Pierwsze 
przyspieszenie 
S-krzywej 

L19 L19 L19 L19 L19 

2 Przyspieszenie liniowe E12 E10 F07 F07 E10 

3 Drugie przyspieszenie 
S-krzywej 

L24 L22 L20 L20 L22 

4 Prędkość stała C11 C05 C08 C09 C10 

5 Pierwsze hamowanie 
S-krzywej 

L25 L23 L21 L21 L23 

6 Hamowanie liniowe E13 E11 F08 F08 E11 

7 Drugie hamowanie 
S-krzywej 

L26 L26 L26 L26 L26 

8 Prędkość dojazdowa C07 C07 C07 C07 C07 

9 Pierwsze hamowanie 
S-krzywej 

L28 L28 L28 L28 L28 

10 Hamowanie liniowe E14 E14 E14 E14 E14 

11 Drugie hamowanie 
S-krzywej 

L28 L28 L28 L28 L28 

 
���� Prędkości pośrednie są rzadko stosowane w standardowych dźwigach. Prędkości te są 

stosowane w szybkich dźwigach lub w dźwigach obsługujących kondygnacje położone blisko 
siebie. 

czas 

prędkość 

fazy zmian prędkości 
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���� W przypadku trybu bez prędkości dojazdowej (hamowanie bezpośrednie z prędkości 
nominalnej do poziomu przystanku) fazy 7, 8, 9 i 10 nie występują. Ustawienie S-krzywej 
podczas wyhamowywania dźwigu z prędkości dojazdowej do prędkości zerowej jest 
realizowane za pomocą parametru L28. 

 

Zalecane wartości parametrów związanych z przyspieszaniem i hamowaniem 
 
Tabela 11: Wytyczne dotyczące czasów przyspieszania i hamowania oraz dystansu hamowania dla różnych prędkości 
jazdy. 

Prędkość 
nominalna 

Prędkość 
dojazdowa 

Ustawienia 
czasów 

przysp./ham. 

Ustawienia 
krzywej S 

Ustawienia 
czasów 

przysp./ham. 

Parametr 
C11 Parametr C07 Parametr E13 

Parametry 
L24,L25,L26 Parametr E14 

Dystans 
hamowania 

0,6m/s 
36m/min 

0,05m/s 
3m/min 

1,6s 25% 1,6s 892mm 

0,8m/s 
48m/min 

0,10m/s 
6m/min 

1,7s 25% 1,7s 1193mm 

1,0m/s 
60m/min 

0,10m/s 
6m/min 

1,8s 25% 1,0s 1508mm 

1,2 m/s 
72m/min 

0,10m/s 
6m/min 

2,0s 25% 1,0s 1962mm 

1,6 m/s 
96m/min 

0,10m/s 
6m/min 

2,2s 30% 1,0s 2995mm 

2,0m/s 
120m/min 

0,15m/s 
9m/min 

2,4s 30% 0,8s 4109mm 

2,5m/s 
150m/min 

0,20m/s 
12m/min 

2,6s 30% 0,7s 5649mm 

 
���� Dystans hamowania, a przez to punkt rozpoczęcia fazy hamowania uzależniony jest od 

ustawień parametrów. Dystans hamowania przedstawiony w tabeli powyżej to dystans od 
punktu rozpoczęcia hamowania do ostatecznej pozycji zatrzymania dźwigu na przystanku. Czas 
jazdy na prędkości dojazdowej został oszacowany na 1 s. Czas ten uzależniony jest od 
konkretnej instalacji dźwigowej. 
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Rysunek 25. Kompletny wykres prędkości w funkcji czasu dla normalnej jazdy z uwzględnieniem sterowania 

styczników głównych i fabrycznych ustawień wyboru prędkości (L11-L18). 
 
���� Fabrycznie ustawioną jednostką prędkości są obroty na minutę (zdefiniowane przez funkcję 

C21). Aby ustawić wszystkie funkcje prawidłowo, należy znać prędkość znamionową silnika. 
Jeśli ta prędkość nie jest znana, można ją obliczyć za pomocą następującego wzoru: 

iD

rv19,1
znamionowen

×

××
=  

Gdzie: 
v: prędkość znamionowa [m/s] 
r: sposób olinowania (1 dla 1:1, 2 dla 2:1, 4 dla 4:1,…) 
D: średnica koła ciernego w metrach 
I : współczynnik przełożenia przekładni 

 

Tabele parametrów 

Tabela 12: Optymalizacja jazdy dźwigu 

Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Opis Ustawienie 

L36 10 

Wzmocnienie P regulatora prędkości (ASR) dla dużych 
prędkości. 
Wysokie wartości mogą doprowadzić do niestabilnego 
działania lub hałasu w silniku przy prędkościach wyższych niż 
wartość ustawiona dla parametru L41. 

Zależy od 
instalacji 

L37 0,1 s 

Stała całkowania I regulatora prędkości (ASR) dla dużej 
prędkości. Standardowo tej wartości nie trzeba zmieniać. Zbyt 
wysokie wartości mogą spowodować przeregulowania pod 
koniec fazy przyspieszania/hamowania dla prędkościach 
wyższych niż ustawione w parametrze L41. 

Zależy od 
instalacji 

L38 10 

Wzmocnienie P regulatora prędkości (ASR) dla małej 
prędkości. 
Parametr ten przynosi podobne efekty co parametr L36, 
jednak dla prędkości poniżej wartości ustawionej 
w parametrze L40. 

Zależy od 
instalacji 

E12 

pr.dojazdowa C07 
pr.zatrzymania F25 

pr.zerowa C04 

faza pr. nominalnej faza pr. dojazdowej faza pr. zero. 

faza pr. 
zerowej 

czas hamowania od prędkości 
nominalnej do zatrzymania na 

przystanku 

L85 
L82 
F24 

L83 

L56 
L86 

H67 

EN 

FWD 

X1 (SS1) 

X2 (SS2) 

X3 (SS4) 

(SW52-2) 

(BRKS) 

E13 

E14 

S-krzywa 6 – L24 L25 – S-krzywa 7 

L26 – S-krzywa 8 
L28 – S-krzywa 10 

L19 – S-krzywa 1 

L28 – S-krzywa 10 
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Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Opis Ustawienie 

L39 0,1 s 

Stała całkowania I regulatora prędkości (ASR) dla małej 
prędkości. 
Parametr ten przynosi podobne efekty co parametr L37, 
jednak dla prędkości poniżej wartości ustawionej 
w parametrze L40. 

Zależy od 
instalacji 

L40 150 obr/min 
Punkt zmiany wartości P i I dla małych prędkości. Poniżej tej 
prędkości stosowane są wartości ustawione w parametrach 
L38 i L39. 

Zależy od 
instalacji 

L41 300 obr/min 
Punkt zmiany wartości P i I dla dużych prędkości. Powyżej tej 
prędkości stosowane są wartości ustawione w parametrach 
L36 i L37. 

Zależy od 
instalacji 

L82 0,2 s 

Czas opóźnienia dla otwarcia (zwolnienia) hamulca po 
rozpoczęciu pracy napędu (podania FWD lub REV). Czas 
powinien być ustawiony w taki sposób, aby silnik nie poruszał 
się przy zablokowanym hamulcu. 

Zależy od 
instalacji 

L83 0,1 s 

Czas opóźnienia dla zamknięcia (zablokowania) hamulca po 
tym, jak prędkość spadnie poniżej prędkości zatrzymania 
(F25). Niezwykle istotne jest to, aby sygnał EN (zezwolenie na 
pracę) pozostał wyłączony a styczniki główne otwarte dopiero 
po zablokowaniu hamulca i wyłączeniu prądu wyjściowego 
inwertera. 

Zależy od 
instalacji 

L85 0,1s 
Czas opóźnienia od momentu zamknięcia głównych styczników 
do chwili, gdy inwerter zacznie podawać prąd (napięcie) na 
wyjściu. 

Zależy od 
instalacji 

L86 0,1s 
Czas opóźnienia od momentu, gdy prąd przestanie być 
podawany na wyjściu inwertera do chwili, gdy inwerter 
wyłączy wyjście sterujące stycznikami głównymi. 

Zależy od 
instalacji 

 
���� Ustawienia fabryczne zapewniają w wielu standardowych dźwigach komfort jazdy i niski 

poziom hałasu. 

 
Rysunek 26. Wykres czasu z aktywnym niezrównoważonym wyrównaniem obciążenia (ULC) (L65=1). 

 

FWD / REV 

syg.prędk. - SS1 

prędkość 

ASR P 

ASR I 

APR P 

pr. zerowa pr. niska pr. wysoka 

L66 

F24 

L40 
L41 

L38 

L36 
L39 

L37 

liniowa zmiana wartości 

nieaktywne nieaktywne 

L39 

L38 

L68 

L69 

L73 

ZAŁĄCZONE 

ZAŁĄCZONE 
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Tabela 13: Optymalizacja startu i zatrzymania 

Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Opis Ustawienie 

F20 0,00obr/min Hamowanie DC: prędkość aktywacji (wyłącznie w trybie 
otwartej pętli sprzężenia zwrotnego - F42=2). 

Zależy od 
instalacji 

F21 0% Poziom hamowania DC Zależy od 
instalacji 

F22 0,00s Czas hamowania DC Zależy od 
instalacji 

F23 0,0obr/min Prędkość startu Zależy od 
instalacji 

F24 1s 

Czas podtrzymania prędkość startowej po podaniu sygnału 
prędkości. Zbyt mała wartość może spowodować silne 
szarpnięcia (silnik zacznie się obracać, podczas gdy hamulec 
jest nadal zablokowany). 

Zależy od 
instalacji 

F25 3,0obr/min 

Prędkość zatrzymania. Wartość tego parametru definiuje próg 
od którego przekroczenia liczony jest upływ czasu (L83) do 
rozpoczęcia sekwencji zablokowania hamulca oraz długość 
podtrzymania prędkości zatrzymania (H67). 

Zależy od 
instalacji 

H67 0,5s Czas podtrzymania prędkości zerowej (F25). Po tym czasie 
inwerter przestaje podawać prąd do silnika. 

Zależy od 
instalacji 

L65 0 Aktywacja (włączenie) mechanizmu balansowania 
niezrównoważenia 

Zależy od 
instalacji 

L66 0,5s Czas aktywności mechanizmu balansowania niezrównoważenia 
(kontroli prędkości zerowej) 

Zależy od 
instalacji 

L68 10,00 Wzmocnienie części proporcjonalnej mechanizmu 
balansowania niezrównoważenia 

Zależy od 
instalacji 

L69 0,01s Stała czasowa części całkującej mechanizmu balansowania 
niezrównoważenia 

Zależy od 
instalacji 

L73 0,00 Wzmocnienie części proporcjonalnej regulatora pozycji Zależy od 
instalacji 

 
 
Tabela 14: Dodatkowe parametry i ustawienia konfigurowane w razie potrzeby 

Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Opis Ustawienie 

C21 0obr/min 

Wybór jednostek prędkości 
0: obr/min 
1: m/min 
2: Hz 

obr/min 

E31 1500obr/min 
60obr/min 

Wyjście Y3 zostanie uaktywnione w momencie, gdy prędkość 
osiągnie wartość ustawioną w tym parametrze. 

Jeśli jest użyte 
w instalacji 

E32 
15 
0,6 

Histereza dla parametru E31. Jeśli rzeczywista prędkość 
spadnie poniżej wartości (E31-E32), wyjście Y3 zostanie 
wyłączone. 

Jeśli jest użyte 
w instalacji 

0 Sterowanie silnikiem indukcyjnym z enkoderem (w zamkniętej 
pętli sprzężenia). 

1 Sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. F42 

2 Sterowanie silnikiem indukcyjnym bez enkodera (pętla 
otwarta). 

Zależy od 
instalacji 

H04 0 Parametr umożliwia ustawienie liczby prób automatycznego 
kasowania alarmu. 

Wartość 
od 1 do 10 

H05 5s Czas opóźnienia wykonania automatycznego kasowania 
alarmu. 

Czas pomiędzy 
0,5 a 20s 

H98 81 Sposób zadziałania funkcji ochronnych inwertera. Zależy od 
instalacji 

L80 1 
1: Sterowanie hamulcem według czasu (ustawienie 
standardowe). 
2: Sterowanie hamulcem według prądu wyjściowego i czasu. 

1 

L29 0,00 
Czas podtrzymania prędkości dla jazdy pomiędzy 
kondygnacjami znajdującymi się blisko siebie (tzw. „krótkie 
piętro”). 

Zależy od 
instalacji 
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Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Opis Ustawienie 

L30 0,00 Próg prędkości dla działania funkcji „krótkie piętro”. 
Prędkość 

znamionowa 
-10% 

L86 0,1s 

Jeśli styczniki główne są sterowane przez inwerter, to 
parametr ten pozwala ustawić czas opóźnienia otwarcia 
styczników głównych po tym, jak inwerter przestanie podawać 
prąd do silnika. 

0,1 s 

L87 450obr/min 
18obr/min 

Wartość progowa sygnału otwarcia drzwi przy dojeździe Jeśli jest użyte 
w instalacji 

L99  Sposób działania niektórych funkcji inwertera  
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Tabela 15: Ustawienia funkcji zacisków wejścia i wyjścia 

Parametr Ustawienie 
fabryczne 

Opis Ustawienie 

E01 0 0 

E02 1 1 

E03 2 2 

E04 8 8 

E05 60 -- 

E06 61 -- 

E07 62 -- 

E08 63 

Funkcje wejść dwustanowych X1-X8: 
0: bit 0 kodu binarnego dla wejść umożliwiających wybór 
prędkości (SS1) 
1: bit 1 kodu binarnego dla wejść umożliwiających wybór 
prędkości (SS2) 
2: bit 2 kodu binarnego dla wejść umożliwiających wybór 
prędkości (SS4) 
8: Zewnętrzne kasowanie komunikatów o błędach (RST) 
9: Zewnętrzne uruchomienie alarmu (THR) 
10: Włączenie pracy testowej (JOG) 
63: Włączenie trybu zasilania akumulatorowego (wyłącza 
ochronę podnapięciową) (BATRY) 
64: Uruchomienie trybu dojazdu bez prędkości dojazdowej 
(CRPLS) 
65: Sygnał potwierdzający zadziałanie hamulca (BRKE) 
69: Rozpoczęcie procedury pomiaru położenia biegunów silnika 
synchronicznego (PPT) 
103: Potwierdzenie załączenie styczników głównych (CS-MC) 

63 

E20 12 12 
E21 78 78 
E22 2 2 

E23 57 

Funkcje wyjść tranzystorowych Y1-Y4: 
0: Działanie inwertera (RUN) 
2: Wykrycie prędkości (FDT) 
12: Sterowanie stycznikami głównymi (SW52-2) 
57: Sterowanie hamulcem (BRKS) 
78: Sygnał otwarcia drzwi przy dojeździe do przystanku 
(DOPEN) 
99: Komunikat o dowolnym alarmie (ALM) 
107: Sygnalizacja pomiaru położenia biegunów silnika 
synchronicznego (DTUNE) 
109: Zalecany kierunek jazdy (RRD) 

57 

E24 57 57 

E27 99 

Funkcje wyjść przekaźników Y5A/C i 30A/B/C: 
0: Działanie inwertera (RUN) 
2: Wykrycie prędkości (FDT) 
12: Sterowanie stycznikami głównymi (SW52-2) 
57: Sterowanie hamulcem (BRKS) 
78: Sygnał otwarcia drzwi przy dojeździe do przystanku 
(DOPEN) 
99: Komunikat o dowolnym alarmie (ALM) 
107: Sygnalizacja pomiaru położenia biegunów silnika 
synchronicznego (DTUNE) 
109: Zalecany kierunek jazdy (RRD) 

99 

 



 
 
  
 

 46 

 
Tabela 16: Przyporządkowanie bitów dla funkcji H98 i L99 
Parametr Bit Opis Ustawienie 

0 Automatyczna zmniejszanie częstotliwości PWM 
1 Aktywacja wykrywania zaniku fazy wejściowej 
2 Zarezerwowany 

0 = OFF 
1 = ON 

3 
Wybór kryteriów szacowania żywotności kondensatora na 
szynie DC 

0 = ustawienie 
fabryczne 
1 = ustawienie 
użytkownika 

4 Ocena żywotności kondensatora na szynie DC 
5 Zarezerwowany 
6 Wykrycie zwarcia na wyjściu po uruchomieniu inwertera 

H98 

7 Zarezerwowany 
0 Potwierdzenie przepływu prądu dla silnika synchronicznego 

1 
Ponowne wyznaczenie kąta odsunięcia położenia bieguna 
magnetycznego (przy wykorzystaniu enkodera przyrostowego 
z silnikiem synchronicznym z trwałym magnesem) 

2 Początkowa korekta momentu obrotowego i spadek momentu 
referencyjnego 

0 = OFF 
1 = ON 

3 
Alternatywny wybór trybu jazdy pomiędzy kondygnacjami 
położonymi blisko siebie 

0 = Klasyczne 
1 = Kontrola 
dystansu 

4 Przypisanie kierunku dla protokołu DCP 3. W górę oznacza: 0 = FWD 
1 = REV 

5 Zarezerwowany 
6 Zarezerwowany 

L99 

7 Zarezerwowany 
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Funkcje specjalne 

Ruch dźwigu pomiędzy kondygnacjami znajdującymi się blisko siebie („krótkie piętro”) 
Jeśli odległość pomiędzy dwiema kondygnacjami jest mniejsza niż dystans niezbędny do przyspieszenia i zwolnienia 
do/z wysokiej prędkości, inwerter FRENIC Lift może działać w trybie jazdy pomiędzy kondygnacjami położonymi 
blisko siebie. Dostępne są dwa warianty takiego trybu jazdy. 
 
Wariant 1: klasyczny tryb jazdy pomiędzy kondygnacjami położonymi blisko siebie (sterowanie 
oparte na częstotliwości i czasie) 
W tym wariancie sterowanie oparte jest na częstotliwości/prędkości i czasie. Jeśli rzeczywista częstotliwość/prędkość 
jest mniejsza od wartości L30, będzie ona utrzymywana (po przerwaniu przyspieszania i osiągnięciu stałej 
prędkości) przez czas określony w funkcji L29. 
 

 
Rysunek 27. Klasyczny wariant jazdy pomiędzy kondygnacjami położonymi blisko siebie (sterowanie oparte na 

częstotliwości i czasie). 
 
���� Aby użyć tego wariantu, dla bitu 3 funkcji L99 należy ustawić wartość 0. 

L29 – czas podtrzymania prędkości 

L24 – S-krzywa 6 

E13 
E12 

S-krzywa 6 – L24 

L19 - S-krzywa 1 

L26 - S-krzywa 8 

L28 - S-krzywe 10 prędkość dojazdowa 

prędkość dojazdowa 

L30 
maksymalna prędkość 

dla krótkiego piętra 

prędkość nominalna 

faza pr. 
zerowej 

faza pr. 
zerowej 

faza prędkości 
dojazdowej 

faza prędkości 
nominalnej 

L25 - S-krzywa 7 

prędkość  

czas 

ZAŁ 

ZAŁ 

ZAŁ 

ZAŁ 
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Wariant 2: Tryb jazdy pomiędzy kondygnacjami znajdującymi się blisko siebie z ciągłą kontrolą 
dystansu 
W tym wariancie inwerter utrzymuje dystans zwalniania (z wysokiej prędkości do prędkości pełzania), niezależnie od 
rzeczywistej prędkości i przyspieszenia. W celu spełnienia tego warunku obliczane są niezbędne krzywe S. 

 
 

Rysunek 28. Tryb jazdy pomiędzy kondygnacjami położonymi blisko siebie z ciągłą kontrolą dystansu. 
 
���� Aby użyć tego wariantu, dla bitu 3 funkcji L99 należy ustawić wartość 1. W tym wariancie 

parametry L29 i L30 nie będą wykorzystane. 

faza pr. 
zerowej 

prędkość 

prędkość nominalna 

prędkość dojazdowa 

prędkość zerowa 

S-krzywa 6 – L24 L25 - S-krzywa 7 
E13 

E12 

L19 - S-krzywa 1 

L26 - S-krzywa 8 

L28 - S-krzywe 10 

Sham 

ZAŁ 

ZAŁ 

ZAŁ 

ZAŁ 

faza prędkości 
nominalnej 

faza prędkości 
dojazdowej 

faza pr. 
zerowej 

ZAŁ 

ZAŁ 

ZAŁ 

ZAŁ 

faza pr. 
zerowej 

faza prędkości 
nominalnej 

faza prędkości 
dojazdowej 

faza prędkości 
zerowej 

S-krzywe obliczone automatycznie na podstawie Sham 

E12 

L19 - S-krzywa 1 

prędkość nominalna 

prędkość dojazdowa 

prędkość zerowa 

E13 

L28 - S-krzywe 10 

prędkość 

Sham 

czas 

czas 

czas 
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Ruch dźwigu bez prędkości dojazdowej 
Parametry L31 (przeliczanie prędkości liniowej na obrotową) oraz L34 (dystans dla ruchu dźwigu bez prędkości 
dojazdowej) MUSZĄ być obliczone i ustawione przez uruchomieniem dźwigu w trybie bez prędkości dojazdowej. 
Tryb bez prędkości dojazdowej zostaje włączony w momencie, gdy wszystkie sygnały wyboru prędkości zostaną 
usunięte podczas zwalniania z prędkości nominalnej do prędkości dojazdowej (po usunięciu sygnałów prędkości 
nominalnej i przed osiągnięciem prędkości dojazdowej). W celu zapewnienia dokładnego zatrzymania kabiny należy 
ustawić parametry L36 - L42 (wzmocnienia dla ASR). 
 
 

 
Rysunek 29. Tryb jazdy bez prędkości dojazdowej 

 
 

Przywracanie działania dźwigu po zadziałaniu chwytaczy 

Aby odblokować dźwig z chwytaczy (po zablokowaniu kabiny lub przeciwwagi), należy wykorzystać prędkość 
serwisową (C06). Przy użyciu prędkości serwisowej nie są dodawane S-krzywe (wyłącznie przyspieszanie/zwalnianie 
liniowe). 
Jeśli szarpnięcie nie jest wystarczające do odblokowania dźwigu, należy skrócić czas przyspieszania w parametru 
F07, aby zwiększyć szarpnięcia w celu usunięcia przyczyny ograniczonej prędkości. 

prędkość 

prędkość 
nominalna 

S-krzywa 6 – L24 L25 – S-krzywa 7 

L19 – S-krzywa 1 

L28 – S-krzywa 10 

Teoretyczne rozpoczęcie pracy 
bez prędkości dojazdowej 

Rzeczywiste rozpoczęcie pracy 
bez prędkości dojazdowej 

czas 

E12 

E13 

faza prędkości 
nominalnej 

faza pr. 
zerowej 

faza dojazdu bez 
prędkości dojazdowej 

FWD/REV 

SS1 

SS2 

SS4 

hamulec 

ZAŁ 

ZAŁ 

ZAŁ 

ZAŁ 

otwarty 
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Zjazd awaryjny 

Aby uaktywnić tryb zjazdu awaryjnego (zasilanie z akumulatora albo UPS-a), należy podać sygnał BATRY (domyślnie 
zaprogramowany w wejściu X8). Sterownik dźwigu musi uaktywnić sygnał EN (zezwolenia na pracę) oraz podać 
sygnały FWD lub REV (kierunku) - podobnie jak w normalnym trybie pracy. Silnik zacznie się obracać z prędkością 
ustawioną w parametrze C03. 
 
Moment obrotowy (w trybie silnikowym) może być ograniczany w celu uniknięcia przeciążenia przy zasilaniu 
awaryjnym. Ograniczenie wartości momentu obrotowego można ustawić w parametrze C01. Czas, po którym 
ograniczenie zostanie usunięte można ustawić w parametrze C02. Aby zastosować funkcję ograniczenia momentu, 
wartość parametru C02 musi być większa od 0,0s. 
 
Ustawienie: C02 ≠ 0,0s 

 
Rysunek 30. Zasilanie akumulatorowe i funkcja ograniczająca moment obrotowy. 

 
 
Wyjścia dwustanowe [Y1] - [Y4], [Y5A/C] i [30A/B/C] mogą pełnić funkcję sygnalizacji zalecanego kierunki zjazdu 
awaryjnego (sygnał RRD). 
 

Konfiguracja wartości dla 
parametru E20 - E24 lub E27 

Logika 
normalna 

Logika 
odwrócona 

Przypisana funkcja Symbol 

109 1109 Zalecany kierunek jazdy RRD 
 
 
Sygnał RRD informuje o kierunku pracy prądnicowej. Sygnał jest pamiętany po zaniku napięcia zasilania i może być 
wykorzystany po załączeniu napięcia ze źródła zasilania awaryjnego. 
 

Sygnał RRD 
109 
logika 

normalna 

1109 
logika 

odwrócona 

Specyfikacja 

OFF ON Inwerter zaleca kierunek do tyłu 
(załączenia kierunku REV). 

ON OFF Inwerter zaleca kierunek do przodu 
(załączenia kierunku FWD). 

 
Parametr E39 określa poziom momentu obrotowego dla działania funkcji RRD. Funkcję rekomendowanego kierunki 
zjazdu awaryjnego można stosować wyłącznie dla silników z przekładniami. Zakres ustawień: od 0 do 100%. 
 

Procedura ustawienia parametru E39 
1. Wyznaczyć referencyjny moment obrotowy w trakcie jazdy z prędkością nominalną w warunkach 

zrównoważonego obciążenia. 
2. Zanotować wartości referencyjnego momentu obrotowego w czasie jazdy w górę i w dół. 
3. Porównać obie wartości i większą z nich wstawić w parametrze E39. 

C01 – poziom ograniczenia momentu dla zjazdu awaryjnego 

C02 – czas ograniczenia 

F44 – ograniczenie 
momentu 

ograniczenie 
momentu 

obrotowego 

prędkość 

RUN 

tryb pracy 

BATRY 

FWD/REV ZAŁ 

ZAŁ 

zjazd awaryjny 

ZAŁ 
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Łagodny start w układach o dużej sile tarcia 

Inwerter utrzymuje prędkość zerową (C04) przez czas ustawiony w parametrze H64 po zamknięciu głównych 
styczników. Fabryczne ustawienie parametru to 0,00 (nieaktywne), a zakres ustawienia wynosi od 0,00 do 10,00s. 
Parametr ten może być użyty do łagodzenia startu w instalacjach dźwigowych o dużej sile tarcia lub z dużym 
tarciem statycznym.  
 

 
 

Rysunek 31. Funkcja łagodnego startu. 
 

Komunikaty alarmowe 

 
Wyświetlony 
komunikat 
alarmowy 

Opis Możliwe przyczyny 

OC 

Silnik przeciążony: 
OC1= przeciążenie podczas przyspieszania 
OC2= przeciążenie podczas hamowania 
OC3= przeciążenie podczas stałej prędkości 

Sprawdź, czy zastosowano odpowiedni silnik. 

OU 

Przepięcie na szynie DC inwertera: 
OU1= przepięcie podczas przyspieszania 
OU2= przepięcie podczas hamowania 
OU3= przepięcie podczas stałej prędkości 

Rezystor hamujący nie jest podłączony lub jest 
uszkodzony. 
Przeciwwaga o nieprawidłowej masie. 
Czas hamowania jest zbyt krótki. 
Sprawdź połączenia. 
Sprawdź źródło zasilania. 

LU Niskie napięcie na szynie DC inwertera 

Zbyt niskie napięcie zasilania. 
Awaria źródła zasilania. 
Zbyt duże przyspieszenie. 
Zbyt duże obciążenie. 
Sprawdź czy podano sygnał BATRY dla zjazdu 
awaryjnego. 

Lin Utrata fazy wejściowej Sprawdź bezpieczniki na wejściu inwertera. 
Sprawdź połączenia wejściowe. 

OH1 Temperatura radiatora inwertera jest zbyt 
wysoka 

Awaria wentylatora inwertera. 
Zbyt wysoka temperatura otoczenia. 

OH2 Alarm zewnętrzny Wejście dwustanowe zaprogramowane za 
pomocą wartości 9 (THR) nie jest aktywne. 

OH3 Temperatura otoczenia wokół inwertera jest 
zbyt wysoka 

Sprawdź wentylację szafy sterowej. 

OH4 Czujnik temperatury silnika (PTC) wykrył zbyt 
wysoką temperaturę. Patrz H26. 

Wentylator silnika jest zbyt mały. 
Zbyt wysoka temperatura otoczenia. 

PG Błąd enkodera 
Sprawdź kabel enkodera. 
Silnik jest zablokowany. 
Hamulec nie został zwolniony. 

H64 – czas podtrzymania prędkości zerowej 
H65 – czas narostu prędkości do prędkości startowej 
F23 – prędkość startowa 
F24 – czas podtrzymania częstotliwości startowej 
L19 – pierwsze zakrzywienie (S-krzywa) 
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Wyświetlony 
komunikat 
alarmowy 

Opis Możliwe przyczyny 

ErE Błąd prędkości (brak zgodności) 

Sprawdź hamulec. 
Silnik, kabina lub przeciwwaga jest 
zablokowana. 
Sprawdź parametry L90~L92. 
Ogranicznik prądu jest aktywny. 

OL1 Silnik przeciążony 

Sprawdź hamulec. 
Silnik, kabina lub przeciwwaga jest 
zablokowana. 
Osiągnięta została granica prądu inwertera, 
najprawdopodobniej inwerter jest za mały. 
Sprawdź parametry F10~F12. 

OLU Inwerter jest przeciążony 

Zbyt wysoka temperatura w tranzystorze 
wyjściowym. 
Awaria systemu chłodzącego. 
Zbyt wysoka częstotliwość przełączania 
(funkcja F26). 
Zbyt duże obciążenie kabiny. 

Er1 Błąd zapisu Dane zostały utracone. 

Er2 Błąd komunikacji z klawiaturą Klawiatura została odłączona podczas pracy 
inwertera (RUN). 

Er3 Błąd procesora Awaria procesora sterującego pracą inwertera. 

Er4 Błąd komunikacji z opcjonalną kartą 
Karta opcjonalna została zainstalowana 
nieprawidłowo. Sprawdź podłączenie kabli 
i ekranowania. 

Er5 Błąd opcjonalnej karty 
Sprawdź konfigurację (czy przełączniki i mostki 
są ustawione prawidłowo?) 
Sprawdź podłączenie kabli i ekranowania. 

Er6 
Błędna konfiguracja sygnałów wyboru 
prędkości lub nieprawidłowy sygnał 
potwierdzenia działania hamulca 

Sprawdź parametry L11-L18 – wartości nie 
mogą się powtarzać. 
Sprawdź sygnał potwierdzający działanie 
hamulca. 
Sprawdź parametry L80, L82, L83. 

Er7 
Błąd podczas automatycznego pomiaru 
parametrów silnika 

Połączenie pomiędzy inwerterem i silnikiem 
zostało przerwane podczas pomiaru (styczniki 
główne są otwarte) 
Sygnał na wejściu EN wyłączony. 
Sprawdź kabel enkodera. 
Sprawdź enkoder. 

Er8 Błąd komunikacji portu RS 485 Kabel został rozłączony. 
Wysoki poziom zakłóceń. 

OS 

Prędkość silnika większa niż 

[obr/min]
100

F03L32 ⋅

 

Sprawdź ustawienie rozdzielczości enkodera 
w parametrze L02. 
Sprawdź wartość parametru F03. 
Sprawdź wartość parametru P01. 
Sprawdź wartość parametru L32. 
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Notatki 
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Notatki 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panel operatorski TP-G1-CLS (-ELS) 
 

Opracowano na podstawie INR-SI47-1092-E 

 
 
 
 
 

wersja: (PL1.0) 
 



 
 
  
 

 56 

 

Spis treści 

Przeznaczenie panelu ........................................................................................................57 
Montaż i połączenie...........................................................................................................57 
Montaż bezpośredni do inwertera....................................................................................57 
Zabezpieczenie przed wypadnięciem panelu ....................................................................58 
Montaż do płyty czołowej szafy sterowej .........................................................................58 

Obsługa z wykorzystaniem panelu operatorskiego ...............................................................59 
Elementy składowe panelu operatorskiego TP-G1-CLS / ELS.............................................59 
Przegląd trybów pracy....................................................................................................60 
Tryb pracy.....................................................................................................................61 
Uruchomienie i zatrzymanie silnika ..............................................................................61 
Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu LCD...............................................................61 
Przełączanie między trybem sterowania zdalnego i lokalnego ........................................62 
Ustawianie prędkości zadanej......................................................................................63 
Odczyt parametrów pracy na wyświetlaczu LED............................................................64 

Tryb programowania......................................................................................................65 
Ustawienie parametrów inwertera (menu „1. DATA SET”) .............................................66 
Menu szybkiego wybór parametrów „0. QUICK SET”.....................................................68 
Kontrola zmian i wartości parametrów „2. DATA CHECK” ..............................................68 
Kontrola parametrów pracy inwertera „3. OPR MNTR” ..................................................69 
Kontrola stanu wejść i wyjść sterowania „4. I/O CHECK” ...............................................70 
Odczyt danych konserwacyjnych „5. MAINTENANC”......................................................74 
Odczyt danych o alarmach „6. ALM INF” ......................................................................76 
Przyczyny alarmu „7. ALM CAUSE”...............................................................................79 
Kopiowanie parametrów „8. DATA COPY”.....................................................................80 
Pomiar obciążeń „9. LOAD FCTR” ................................................................................85 
Wybór i zmiana parametrów w menu użytkownika „10. USER SET”................................87 
Diagnostyka komunikacji z systemem sterującym „11. COMM DEBUG”...........................88 

Tryb alarmów ................................................................................................................89 
Kasowanie informacji o alarmie ...................................................................................90 
Wejście do trybu programowania.................................................................................90 
Wyświetlanie informacji o stanie pracy w trybie alarmu.................................................91 

Inne..............................................................................................................................91 
Pomiar parametrów silnika (tuning) .............................................................................91 
Zabezpieczenie hasłem ...............................................................................................92 
Podłączenie do innych inwerterów ...............................................................................95 

Parametry.........................................................................................................................96 
Parametry ogólne ..........................................................................................................96 
Parametry komunikacji ...................................................................................................96 
Parametry transmisji ......................................................................................................97 

 
 
 



 
 
  
 

 57 

 

Przeznaczenie panelu  

Panel TP-G1-CLS/ELS przeznaczony jest do współpracy z inwerterami Frenic Lift o oznaczeniu kodowym 
FRN▒▒▒LM1S-4▒, gdzie ▒ jest znakiem alfanumerycznym. 
 
 

Montaż i połączenie 

Istnieją trzy sposoby instalacji panelu. W zależności od sposobu mogą być potrzebne dodatkowe elementy nie 
znajdujące się w dostarczonym opakowaniu z panelem. 
 
 

Montaż bezpośredni do inwertera 
Do montażu bezpośredniego nie są potrzebne żadne narzędzia lub przewody. Panel montuje się we wgłębieniu 
znajdującym się na płycie czołowej inwertera (po uprzednim wyjęciu pokrywy maskującej). Panel można wyjąć 
z obudowy inwertera po naciśnięciu zatrzasku na górnej krawędzi panelu. 
 

 
 

 
Rys. 1. Montaż panelu. 

Ząbki 

Panel wielofunkcyjny 

Pokrywa złącz 
inwertera 

Pokrywa 
maskująca 
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Zabezpieczenie przed wypadnięciem panelu 
W miejscach o dużych wibracjach może dojść do przypadkowego wypadnięcia panelu z obudowy inwertera. 
W takich przypadkach można zabezpieczyć panel przez przykręcenie do pokrywy czołowej inwertera. W tym celu 
należy zdjąć pokrywę czołową (patrz instrukcja obsługi inwertera) i za pomocą śrub M3x12 (2szt.) dokręcić panel do 
pokrywy czołowej. 

 
Rys. 2. Mocowanie panelu śrubami. 

 

Montaż do płyty czołowej szafy sterowej 
Panel może być zamontowany na drzwiach szafy. Do tego celu potrzebny jest przewód połączeniowy np. oryginalny 
Fuji CB-1S o długości 1m lub inny przewód sieci Ethernet zakończony wtykami RJ45 (zaleca się przewody 
ekranowane) oraz dwie śruby M3 o długości zależnej od grubości ścianek szafy.  
W obudowie (drzwiach) szafy sterowej należy wyciąć otwór pod gniazda połączeniowe oraz śruby mocujące panel 
do szafy. Panel operatorski przykręcić do ścianki szafy za pomocą dwóch śrub M3 (zalecany moment 0,7Nm). 
Za pomocą przewodu z wtykami RJ45 dokonać połączenia inwertera (po uprzednim zdjęciu pokrywy maskującej) 
z panelem operatorskim. 

 
Rys. 3. Montaż panelu na drzwiach szafy sterowej. 

 

Obudowa szafy 

Tył panelu 

Śruby 
mocujące 

Inwerter 

Przewód LAN 

Przewód LAN 

Drzwi szafy 

Panel 

Wtyk RJ-45 

Gniazdo RJ-45 

Śruby mocujące M3 

Gniazdo RJ-45 
Drzwi szafy 

Śruby mocowania panelu (M3x12) 

Tylna strona 
pokrywy czołowej 
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Obsługa z panelu trzymanego w rękach – panel może być trzymany w rękach i podłączony przewodem 
z inwerterem. Można zastosować jeden z przewodów Fuji (np. CB-1S, CB-3S, CB-5S o długościach odpowiednio 1, 2 
i 5 metrów) lub dowolny przewód sieci Ethernet (zaleca się użycia przewodu ekranowanego). 
 

 
RYS. 4. Podłączenie panelu do obsługi w rękach. 

 
 

Obsługa z wykorzystaniem panelu operatorskiego 

Elementy składowe panelu operatorskiego TP-G1-CLS / ELS 
Grupa Wyświetlacz, Przycisk Funkcja 

[wyświetlacz LED] 

Pięciocyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED. W zależności od 
trybu działania może wyświetlać następujące informacje: 
- tryb pracy: parametry pracy, tj. częstotliwość zadana, prąd 
wyjściowy itp. 
- tryb programowania: jak wyżej 
- tryb błędu: kod alarmu, który identyfikuje potencjalną przyczynę 
wystąpienia błędu w chwili zadziałania mechanizmu ochronnego 
inwertera. 

[wyświetlacz LCD] 

Wyświetlacz LCD, który pokazuje informacje w następujących 
trybach pracy: 
- tryb pracy: status pracy 
- tryb programowania: menu, kody funkcji i ich wartości 
- tryb błędu: kod alarmu, który identyfikuje potencjalną przyczynę 
wystąpienia błędu w chwili zadziałania mechanizmu ochronnego 
inwertera. 

w
yś
w
ie
tla
cz
e 

indykatory 
Podczas pracy inwertera indykatory pokazują jednostki wartości 
pokazywanych na wyświetlaczu 7-segmentowym LED oraz stan 
pracy inwertera. 

 Przełącza inwerter w tryb programowania 

 Przesuwa kursor o jedną pozycję w prawo 

 

Przyciśnięcie tego przycisku powoduje przejście inwertera ze stanu 
błędu do stanu pracy. 
Przycisk ten służy do przechodzenia wstecz w menu 
programowania. 

 
Przyciski strzałek GÓRA i DÓŁ. Przyciski te służą do wyboru pozycji 
z menu oraz do zmiany wartości ustawianego parametru. 

pr
zy
ci
sk
i p

ro
gr
am

ow
an
ia
 

 

Przycisk FUNCTION/DATA służy do przełączania w następujących 
przypadkach: 
- tryb pracy: naciśnięcie przycisku powoduje zmianę wyświetlanych 
informacji, które dotyczą pracy inwertera (prędkość zadana, prąd 
wyjściowy itp.) 
- tryb programowania: przyciśnięcie tego przycisku zatwierdza 
wybraną wartość 
- tryb alarmów: przyciśnięcie tego przycisku powoduje 
wyświetlenie dodatkowych informacji opisujących przyczynę 
wystąpienia zadziałania mechanizmu ochronnego inwertera. 

Panel operatorski 

Przewód LAN 

Inwerter 
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Grupa Wyświetlacz, Przycisk Funkcja 

 
Powoduje start silnika w kierunku wprzód (tylko w trybie 
sterowania ręcznego) 

 
Powoduje start silnika w kierunku wstecz (tylko w trybie 
sterowania ręcznego) 

 Zatrzymuje silnik (tylko w trybie sterowania ręcznego) 

pr
zy
ci
sk
i k
ie
ru
nk
u 

pr
ac
y 

 

Przytrzymanie tego przycisku przez czas dłuższy niż 1-sekundę 
powoduje przełączenie pomiędzy trybem sterowania ręcznego 
i zdalnego (z zacisków lub przez sieć komputerową) 

w
sk
aź
ni
ki
 

 

Zapalenie się diody LED usytuowanej pomiędzy przyciskami FWD 
i REV sygnalizuje, że sygnał kierunku jazdy został podany do 
inwertera. 

 

Grupa Wyświetlacz, 
Przycisk 

Funkcja 

Hz Prędkość zadana lub uzyskiwana *1 
A Prąd wyjściowy 
V Napięcie wyjściowe 
% Wartość procentowa odniesiona do znamionowego momentu, 

używana dla korygowania momentu, strojenie mechanizmu 
korekty punktu zerowego i wzmocnienia momentu obrotowego. 

r/min Prędkość zadana *1, prędkość chwilowa *1 oraz prędkość silnika 
m/min Prędkość zadana *1, prędkość chwilowa *1 oraz prędkość kabiny 
kW Moc wejściowa 
X10 Mnożnik wartości z wyświetlacza 
min Nieużywane 
sec Nieużywane 

Jednostki liczb 
wyświetlanych na 
wyświetlaczu LED 

PID Strojenie mechanizmu korekty punktu zerowego i wzmocnienia 
momentu obrotowego. 

FWD Praca w kierunku „w przód” 
REV Praca w kierunku „wstecz” Kierunek pracy 
STOP Stan zatrzymania (wyłączone wyjście siłowe lub zmierzona 

prędkość równa zero) 
REM Tryb sterowania zdalnego (z zacisków) 
LOC Tryb sterowania lokalnego (z panelu) 
COMM Tryb sterowania przez łącze komunikacyjne (RS485, CAN) 
JOG Jogging (tryb pracy testowej) 

Źródło sygnału 
kierunku 

HAND Tryb sterowania ręcznego (z panelu) 
 
*1 – zmieniając wartość parametru C21 można wybrać następujące jednostki: r/min (=obr/min), m/min, Hz 
 
Sposób przeliczania pomiędzy częstotliwością i prędkością jest następujący: 

F03

L31
120

P01

[Hz]
[m/min]                          120

P01

[Hz]
[r/min] ∗∗=∗=  

 
 

Przegląd trybów 
Frenic LIFT posiada trzy tryby: 
� tryb pracy – pozwala na uruchamianie i zatrzymywanie napędu w normalnym reżimie pracy. Można również 

monitorować stan i parametry pracy inwertera. 

� tryb programowania – pozwala na konfigurację parametrów inwertera oraz kontrolę ustawień i przydatnych 
informacji serwisowych. 

� tryb alarmów – jeśli wystąpi nienormalny stan pracy, inwerter przechodzi automatycznie w stan alarmu. 
W tym trybie można obserwować kod występującego błędu oraz dodatkowe informacje charakteryzujące ten 
stan. 
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Rys. 5. Diagram przejść między trybami pracy. 

 
 

Tryb pracy 
Po załączeniu zasilania inwerter wchodzi automatycznie w tryb pracy. W trybie pracy można: 
1. Uruchomić i zatrzymać silnik 
2. Zadać prędkość 
3. Śledzić parametry pracy napędu 
 
Uruchomienie i zatrzymanie silnika 

W trybie sterowanie ręcznego, poprzez naciśniecie przycisków  lub  uruchomić silnik w obu kierunkach. 

Naciśnięcie przycisku  zatrzymuje silnik. Operacje te są dostępne tylko w trybie pracy i programowania. 

 
Rys. 6. Kierunek wirowania silnika 

 
* Kierunek obrotów dla silników wykonanych wg IEC jest przeciwny do pokazanego na rysunku. 
 
Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu LCD 
Gdy wartość parametru E41=0 (wybór informacji dla wyświetlacza LCD), pokazywany jest stan pracy inwertera, 
kierunek wirowania silnika oraz krótka informacja o funkcjach przycisków. 

 
Rys. 7. Sposób wyświetlania stanu pracy. 

Stan pracy Górne wskaźniki 

Kierunek wirowania 

Dolne wskaźniki Skrótowa instrukcja 
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wstecz 

Tryb pracy Tryb programowania 

Tryb alarmów 

załączanie/wyłączanie 
silnika, kontrola 

bieżącego stanu pracy 

zmiana wartości 
parametrów, kontrola 
różnych parametrów 
pracy falownika 

wyświetlanie stanów 
alarmowych 

PRG RESET 

PRG 

PRG 

PRG RESET 

lub 

wystąpienie 
alarmu 

wystąpienie 
alarmu 

załączenie 
zasilania 
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Stan pracy / 
Kierunek 

Wyświetlacz Znaczenie 

Stan pracy RUN 
STOP 

inwerter pracuje (podano sygnał kierunku) 
inwerter nie pracuje (nie podano sygnał kierunku) 

Kierunek 
wirowania 

FWD 
REV 
(brak) 

kierunek „w przód” 
kierunek „wstecz” 
inwerter nie pracuje (wyjście jest wyłączone) lub 
inwerter pracuje z zerową prędkością 

 
Gdy wartość parametru E41=1 (wybór informacji dla wyświetlacza LCD), wyświetlacz pokazuje w formie 
wskaźników słupkowych wartość prądu wyjściowego, momentu obrotowego oraz częstotliwości. 

 
Rys. 8. Wyświetlanie stanu pracy inwertera. 

 
Wartość maksymalna prądu i momentu odpowiada 200% prądu lub momentu znamionowego. Maksymalna wartość 
częstotliwości (prędkości) odpowiada częstotliwości (prędkości) maksymalnej ustawionej w parametrze F03. 
 
 
Przełączanie między trybem sterowania zdalnego i lokalnego 
Inwerter może być sterowany zarówno w trybie lokalnym jak i zdalnym. Tryb zdalny, który jest normalnym trybem 
pracy, inwerter pracuje z prędkościami zdefiniowanymi w pamięci inwertera. W trybie lokalnym, inwerter jest 
„odizolowany” od systemu sterującego (ignoruje stan wejść sterujących) i jest załączany ręcznie z panelu 
operatorskiego. 
 
Tryb zdalny – sterowanie załączeniem napędu i wyborem prędkości jest realizowane przez wejścia sterujące lub 
komunikację cyfrową z uwzględnieniem ustawień parametrów dotyczących wykorzystania tych wejść. Przyciski 
panelu operatorskiego nie mogą być używane do sterowania napędem. 
Tryb lokalny – panel operatorski jest używany do załączania pracy napędu i wyboru prędkości. Panel ma 
pierwszeństwo nad sterowaniem poprzez komunikację cyfrową lub wejścia dwustanowe i analogowe. 
 

Przytrzymanie przycisku  przez co najmniej 1 sekundę przełącza tryb pracy pomiędzy trybem lokalnym 
i zdalnym. Przełączenie w tryb lokalny powoduje zapalenie się wskaźnika nad symbolem LOC, natomiast w trybie 
zdalnym zapala się wskaźnik REM.  
 
Prędkość jest dziedziczona, gdy przełączenie następuje ze sterowania zdalnego na lokalne. Jeśli napęd był załączony 
w chwili przełączenia z trybu zdalnego w lokalny, inwerter przejmuje ten stan z zachowaniem kierunku wirowania. 
 

 
Rys. 9. Diagram przejść między trybem zdalnym i lokalnym. 

 

 OSTRZEŻENIE 
Przełączenie w tryb lokalny powoduje, że sterowanie kierunkiem i prędkością z układu sterowania jest 
ignorowane. Nigdy nie przełączaj trybu zdalnego w lokalny jeśli napęd pracuje. 
Niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń! 

 

Tryb zdalny Tryb lokalny 

Wskaźniki słupkowe 

Prędkość zadana (końcowa) 

Prąd wyjściowy 

Moment zadany 
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Ustawianie prędkości zadanej 
Użytkownik może ustawić prędkość zadaną w jednostkach częstotliwości wyjściowej (Hz) za pomocą przycisków   
panelu operatorskiego pracującego w trybie sterowania lokalnego. 

Użycie przycisków  w trybie lokalnym 
� przełącz panel operatorski w tryb pracy (w trybie programowania lub alarmu nie ma możliwości ustawienia 

prędkości zadanej przyciskami ) 

� naciśnij jeden z przycisków  by wyświetlić prędkość zadaną na wyświetlaczu LCD. Ostatnia (najmniej 
znacząca cyfra) będzie migać. 

 
Rys. 10. Zadawanie prędkości za pomocą panelu operatorskiego. 

 
� ustawiona prędkość nie jest zapamiętywana na stałe w inwerterze, zatem po ponowny załączeniu do sieci 

konieczne jest ustawienie prędkości. 

 
Podpowiedzi: 
� gdy parametr E43=0 (wyświetlanie prędkości), prędkość zadana może być ustawiona za pomocą 

przycisków  

� parametr E48 definiuje jednostkę wyświetlanej prędkości (informacje na temat wyświetlacza LED znajdują 
się w kolejnym podrozdziale) 

� po wejściu w tryb ustawiania prędkości zadanej za pomocą przycisków, najmniej znacząca cyfra zaczyna 

migać. Naciśnięcie jednego z przycisków  powoduje odpowiednio zwiększania lub zmniejszanie 
wartości. Przytrzymanie przycisku na dłużej powoduje szybszą zmianę wartości. 

� Naciśnięcie przycisku  przesuwa migającą cyfrę (cyfrę, którą można zmienić), w ten sposób umożliwia 
szybszą zmianę wartości. 

 
Na wyświetlaczu LCD inwerter sygnalizuje źródło (sposób) zadawania prędkości za pomocą oznaczeń, których opis 
znajduje się w poniższej tabeli: 

Symbol Źródło nastawy Symbol Źródło nastawy 
HAND panel operatorski MULTI zadawanie wielostopniowe (przez 

wejścia dwustanowe) 
ANALOGNR zadawanie sygnałem analogowym 

(bez zmiany kierunku) 
ANALOG_R zadawanie sygnałem analogowym 

(ze zmianą kierunku) 
RS485-1 poprzez interfejs cyfrowy RS 485 LOADER poprzez oprogramowanie Frenic 

Loader 
JOG praca w reżimie JOG CAN poprzez interfejs cyfrowy CAN 

 
Rys. 11. Sposób informowania o źródle zadawania prędkości. 

Pojawienie się tego symbolu 
oznacza, że prędkość jest 
zadawana zdalnie. 

Pojawienie się tego symbolu 
oznacza, że prędkość jest 
wybierana wielostopniowo. 

Pojawienie się tego znaku 
oznacza, że można zadawać 
prędkość z panelu 
operatorskiego. 
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Odczyt parametrów pracy na wyświetlaczu LED 
Dziesięć parametrów znajdujących się w poniższej tabeli może być wyświetlanych na pięciocyfrowym wyświetlaczu 
LED. Po załączeniu zasilania inwerter wyświetla wielkość ustawioną w parametrze E43. 

Naciskanie przycisku  w trybie pracy (w trybie alarmu i programowania przycisk pełni inną funkcję) powoduje 
zmianę wyświetlanej wielkości w kolejności podanej w tabeli. 
 

Num
er 

ekra
nu 

Wyświetlana wielkość Przykład Jednostka 
Objaśnienie do 

wyświetlanej wartości 

Wartość 
parametru 

E43 

 
 wyświetlanie prędkości Parametr E48 określa, która wielkość będzie wyświetlana 0 
0 prędkość zadana 

(ostateczna) 
100 rpm1 

m/min1 

Hz1 

prędkość zadana – po 
wygenerowaniu ramp 
(wejście ASR) 

E48=0 

2 prędkość zadana (bez 
ramp) 

100 rpm1 

m/min1 

Hz1 

prędkość zadana – przed 
wygenerowaniem ramp 

E48=2 

3 prędkość silnika 1500 rpm prędkość obrotowa 
silnika 

E48=3 

5 prędkość dźwigu 111.1 m/min prędkość liniowa dźwigu E48=5 
 
 
8 prąd wyjściowy 12.34 A prąd wyjściowy RMS 

inwertera 
3 

9 moc wejściowa 10.25 kW moc na wejściu inwertera 9 
10 estymowany moment 

obrotowy 
200 % moment obrotowy w % 

znamionowego momentu 
obrotowego silnika2 

8 

11 napięcie wyjściowe 256.0 V napięcie RMS na wyjściu 
inwertera 

4 

19 referencyjny moment 
obrotowy 

200 % moment w % 
znamionowego momentu 
silnika 

18 

20 korekta referencyjnego 
momentu obrotowego 
BTBB 

64.0 % używane do strojenia 
analogowej korekty 
momentu obrotowego 

19 

21 wzmocnienie dla korekty 
referencyjnego momentu 
obrotowego BTBG 

400.0 % używane do strojenia 
analogowej korekty 
momentu obrotowego 

20 

1 – parametr C21 pozwala wybór jednostki prędkości: rpm (=obr/min), m/min, Hz 
2 – w trybie sterowania wektorowego w zamkniętej pętli (z enkoderem), wyświetlana jest wartość referencyjnego 
momentu obrotowego 

 
Rys. 12. Przykład informacji o znajdującej się na wyświetlaczu LED wielkości. 

Numer ekranu Wyświetlana wielkość 

Podpowiedź 
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Tryb programowania 
 
Tryb programowania pozwala na ustawienia wszystkich parametrów, kontrolę parametrów pracy i stanu wejść oraz 
wyjść sterujących inwertera. Parametry są łatwo odstępne w poprzez przejrzyste menu. Poniższa tabela przedstawia 
menu dostępne w trybie programowania. 
 

Numer 
menu 

Nazwa menu Główne przeznaczenie Odnośnik 

0 QUICK SET („Quick setup”) wyświetla tylko wybrane przez 
użytkownika parametry 

68 

1 DATA SET („Data setup”) pozwala na przeglądanie parametrów 
i zmianę ich wartości 

66 

2 DATA CHECK („Data checking”) pozwala na przeglądanie parametrów 
i zmianę ich wartości na jednym 
ekranie (bez opisów) oraz 
sprawdzenie czy parametr został 
zmieniony z wartości fabrycznej 

68 

3 OPR MNTR („Drive monitoring”) wyświetla informacje dotyczące 
stanu pracy napędu (prądy, napięcia 
itp.) 

69 

4 I/O CHECK („I/O check”) wyświetla informacje o stanie wejść 
i wyjść sterujących 

70 

5 MAINTENANC („Maintenance 
information”) 

wyświetla informacje przydatne dla 
celów utrzymania ruchu i przeglądów 

74 

6 ALM INF („Alarm information”) wyświetla cztery ostatnie alarmy 
wraz z pełnym opisem parametrów 
pracy inwertera 

76 

7 ALM CAUSE („Alarm cause”) wyświetla informacje o możliwych 
przyczynach wystąpienia alarmu 

79 

8 DATA COPY („Data copying”) pozwala na kopiowanie parametrów 
do i z panelu oraz weryfikację 
danych 

80 

9 LOAD FCTR („Load factor 
measurement”) 

pozwala na pomiar maksymalnego 
i średniego prądu wyjściowego oraz 
średniej mocy hamowania 
w ustalonym horyzoncie czasowym 

85 

10 USER SET („User setting”) pozwala na dodanie lub usunięcie 
kodów parametrów do menu „Quick 
setup” 

87 

11 COMM DEBUG („Communication 
debugging”) 

pozwala na kontrolę parametrów 
w parametrach S, M, W, X i Z 

88 

 
Rys. 13. Diagram przejść w menu w trybie pracy. 

Tryb pracy 

Załączenie zasilania 
Widoczne jednocześnie 
pozycje. 
 
 
 
Wybór menu przez 
przesunięcie 

przyciskami  

znacznika . 

lub 
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Jeżeli w trybie programowania przez 5 minut nie zostanie naciśniety żaden przycisk, inwerter automatycznie 
powraca do trybu pracy i wyłącza podświetlanie wyświetlacza. 
 
 
Ustawienie parametrów inwertera (menu „1. DATA SET”) 
Menu „1. DATA SET” pozwala w trybie programowania na zmianę wartości parametrów inwertera, by sprostać 
specyficznym wymaganiom aplikacji. 
 
Lista kodów funkcji dostępnych w inwerterze Frenic Lift. 

Oznaczenie grupy 
parametrów 

Parametry Opis 

F (Fundamental functions) Parametry podstawowe Parametry definiujące zasadnicze 
zachowanie się napędu. 

E (Extension terminal functions) Parametry wejść i wyjść 
sygnałów sterujących 

Parametry definiujące 
funkcjonalność wejść i wyjść 
dwustanowych i analogowych. 
Parametry związane z konfiguracją 
panelu operatorskiego. 

C (Control functions) Parametry sterowania Parametry związane z ustawieniem 
prędkości. 

P (Motor parameters) Parametry silnika Parametry związane z silnikiem, tj. 
moc, prądy, parametry elektryczne 
itp. 

H (High performance functions) Parametry wyższego rzędu 
(zaawansowane) 

Parametry do zaawansowanej 
konfiguracji inwertera. 

y (Link functions) Parametry komunikacji cyfrowej Parametry łącza komunikacji 
cyfrowej z systemem sterującym. 

L (Lift functions) Parametry dźwigowe Parametry sterowania dla 
zastosowań dźwigowych. 

 
� Parametry wymagające użycia jednocześnie dwóch przycisków: 

Modyfikacja niektórych parametrów wymaga jednoczesnego użycia dwóch przycisków. Są to parametry F00 
(blokada modyfikacji danych), H03 (przywracanie parametrów do ustawień fabrycznych), H97 (kasowanie 
historii alarmów) i H99 (zabezpieczenie hasłem). Aby zmienić wartość wymienionych parametrów należy 

przytrzymać przycisk  i nacisnąć przycisk  (aby zwiększyć wartość) lub  (aby zmniejszyć wartość). 
 
� Zmiana, kontrola i zapisywanie wartości parametrów gdy inwerter pracuje: 

Wartości niektórych parametrów mogą być zmieniane podczas pracy napędu, podczas gdy pewne parametry 
nie mogą być modyfikowane. Zależności od konkretnego parametru, zmiana będzie skuteczna natychmiast 
po modyfikacji lub po zatrzymaniu napędu. Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji do inwertera Frenic 
Lift (tabela parametrów). 
 

Szczegółowy opis parametrów znajduje się w dokumencie Reference Manual (INRSI47-1068-E). 

 
Rys. 14. Diagram przejść dla menu „1.DATA SET”. 

Lista menu Lista parametrów Ekran modyfikacji 
parametru 
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Podstawowa obsługa przyciskami: 

� Rozdział opisuje podstawowe operacje wykonywane za pomocą przycisków znajdujących się na panelu. 
Ilustracją opisu jest rysunek 15. 

 
� W przykładzie zostanie zmieniona wartość parametru F03 (prędkość maksymalna) z wartości 1801.00 na 

wartość 1802.00 obr/min. 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „1. DATA SET” i naciśnij przycisk . Pojawi 
się lista parametrów. 

� Używając przycisków  przesuwaj kursor (tło pod parametrem miga) i wybierz docelowy parametr 

(w przykładzie jest to F03) i naciśnij . Zostanie wyświetlony ekran zmiany wartości parametru. 

� Używając przycisków  zmień wartość parametru. Przycisk  przesuwa migający wskaźnik o jedną 
pozycję (indywidualna zmiana jedności, dziesiątek, setek itd.). 

� Naciśnij przycisk  dla potwierdzenia (zapisania) zmienionej wartości. Dane zostaną zapisane w pamięci 
wewnętrznej inwertera. 

� Naciśnięcie przycisku  zamiast  anuluje zmiany dokonane w wartości parametru. Inwerter przejdzie 
do ekranu wyboru parametrów (listy parametrów) i kod parametru F03 pojawi się ponownie. 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót z listy parametrów do głównego menu wyboru. 

 
 

 
Rys. 15. Ekran zmiany wartości parametrów. 

 

Kod parametru Nazwa parametru 

Podpowiedź (przesuwający się napis). 

kod parametru oraz nazwa 
* - parametr zmienionego od ustawień fabrycznych 
wartość 
dopuszczalny zakres nastaw 
podpowiedź 

wartość przed zmianą 
wartość po zmianie 
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Rys. 16. Sposób zmiany wartości parametrów. 

 
 
Menu szybkiego wybór parametrów „0. QUICK SET” 
W trybie programowania menu „0. QUICK SET” pozwala użytkownikowi na szybki wybór i zmianę zdefiniowanego 
wcześniej podstawowego zbioru parametrów. Inwerter fabrycznie nowy nie ma w tym menu żadnych parametrów, 
jednak użytkownik może we własnym zakresie dodawać, modyfikować i kasować listę. Zmiany dokonuje się w menu 
„10. USER SET”. Zestaw wybranych parametrów jest zapamiętywany w inwerterze (nie w panelu). Po przełożeniu 
panelu do innego inwertera, menu „0. QUICK SET” musi być zdefiniowane ponownie. W razie potrzeby można użyć 
funkcji kopiowania parametrów, która przenosi również ustawienia tego menu. 
Po wykonaniu inicjalizacji parametrów (przywrócenia wartości do ustawień fabrycznych) za pomocą H03, zbiór 
parametrów dla menu szybkiego wyboru zostanie skasowany. 
Sposób ustawiania parametrów poprzez menu szybkiego wyboru „0. QUICK SET” jest identyczny do 
przedstawionego dla menu „1. DATA SET”. 
 
Kontrola zmian i wartości parametrów „2. DATA CHECK” 
Menu „2. DATA CHECK” dostępne w trybie programowania pozwala na sprawdzenie kodów parametrów i ich 
wartości. Parametry, które zostały zmienione od wartości fabrycznych są oznaczone symbolem *. Po wybraniu 

parametru, za pomocą przycisku  istnieje możliwość zmiany wartości parametru. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

Za pomocą przycisków  przesuń 
migający kursor na pożądany kod parametru. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór parametru. 

Za pomocą przycisków  zmieniaj 
wartość parametru. 

Przycisk  zatwierdza zmianę. 

Przycisk  anuluje zmiany. 
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Sposób ustawiania parametrów poprzez menu „2. DATA CHECK” jest identyczny do przedstawionego dla menu 
„1. DATA SET”, z różnicami w wyglądzie listy parametrów (patrz rysunek poniżej). 
 

 
Rys. 17. Ekran listy parametrów i ich wartości. 

 
 
Kontrola parametrów pracy inwertera „3. OPR MNTR” 
Menu „3. OPR MNTR” dostępne w trybie programowania pozwala na sprawdzenie aktualnych parametrów pracy 
napędu przydatnych zarówno podczas uruchamiania jak i rozwiązywania problemów z pracą napędu. 
 

Symbol Znaczenie Opis 
Fot1 Prędkość/częstotliwość zadana (finalna) Wartość prędkości zadanej podawanej na 

wejście regulatora prędkości (ASR) 
Fot2 Prędkość/częstotliwość wyjściowa Prędkość/częstotliwość na wyjściu regulatora 

ASR (na wyjściu inwertera) 
Iout Prąd wyjściowy Wartość prądu wyjściowego inwertera 

w amperach 
Vout Napięcie wyjściowe Wartość napięcia wyjściowego inwertera 

w woltach 
TRQ Obliczony moment obrotowy Aktualny moment obrotowy w % 

znamionowego momentu obrotowego silnika* 
Fref Prędkość/częstotliwość zadana (bez ramp) Wartość prędkości zadanej bez uwzględnienia 

ramp i s-krzywych 
FWD Praca w przód 
REV Praca wstecz 
(brak) 

Kierunek obrotów 

Napęd wyłączony 
IL Limit prądu wyjściowego 
LU Niskie napięcie 
TL 

Stan pracy 

Limit momentu obrotowego 
SYN Prędkość silnika Zmierzona prędkość silnika 
LIN Prędkość dźwigu Zmierzona prędkość dźwigu 
TRQB Korekta referencyjnego momentu 

obrotowego 
Wartość w % znamionowego momentu 
obrotowego silnika 

TRQC Referencyjny moment obrotowy Wartość w % znamionowego momentu 
obrotowego silnika 

TRQI Prąd referencyjnego momentu Wartość w % znamionowego prądu silnika 
* - w trybie sterowania wektorowego w zamkniętej pętli (z enkoderem) pokazywany jest referencyjny moment 
obrotowy. 
Frenic Lift wyświetla tylko wielkości podane w powyższej tabeli. Pozycje nieobsługiwane są oznaczone jako „---”. 
 
 

Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „3.OPR MNTR” i naciśnij przycisk . Pojawi 
się lista parametrów pracy. 

� Używając przycisków  zmieniaj ekrany z kolejnymi parametrami pracy inwertera. 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy dostępnych menu. 

kod parametru zmienione wartość parametru 



 
 
  
 

 70 

 
Rys. 18. Widok menu parametrów pracy inwertera „3.OPR MNTR”. 

 
 
Kontrola stanu wejść i wyjść sterowania „4. I/O CHECK” 
Menu „4. I/O CHECK” pozwala na kontrolę stanu wejść i wyjść dwustanowych oraz analogowych znajdujących się 
w inwerterze. Informacje dostępne w tym menu mogą być przydatne zarówno podczas uruchamiania jak 
i rozwiązywania problemów z pracą napędu. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

prędkość zadana (z rampami) 
prędkość wyjściowa 
prąd wyjściowy 
napięcie wyjściowe 

moment obrotowy 
prędkość zadana (bez ramp) 
wybrany kierunek 

prędkość silnika 
(nieużywane) 
prędkość dźwigu 

(nieużywane) 
(nieużywane) 
korekta momentu obrotowego 

referencyjny moment obrotowy 
prąd referencyjnego momentu 



 
 
  
 

 71 

 
Symbol Znaczenie Opis 

TRM: FWD, REV, 
X1 do X8, EN 

Stan wejść sterowanych przez listwę 
zacisków 

Informacja o wysterowaniu wejść 
dwustanowych (czarne tło pod symbolem, 
gdy wysterowane) 

LNK: FWD, REV, 
X1 do X8, XF, 
XR, RST 

Stan wejść sterowanych przez łącze 
komunikacyjne 

Informacja o wysterowaniu wejść przez łącze 
komunikacji komputerowej (czarne tło pod 
symbolem, gdy wysterowane) 

Y1 do Y5, 
30A/B/C 

Stan wyjść dwustanowych Informacja o stanie wyjść tranzystorowych 
i przekaźnikowych (czarne tło pod symbolem, 
gdy wysterowane) 

DI Stan wejść dwustanowych (heksadecymalnie) 
DO Stan wyjść dwustanowych (heksadecymalnie) 
LNK 

Stan wejść/wyjść dwustanowych 
(heksadecymalnie) 

Stan wejść przez łącze komunikacji 
komputerowej (heksadecymalnie) 

12 Napięcie na wejściu analogowym [12] 
C1 Prąd na wejściu analogowym [C1] 
V2 

Stan wejść analogowych 

Napięcie na wejściu analogowym [V2] 
Θe Kąt elektryczny na wyjściu 
Θre Zmierzona pozycja bieguna magnetycznego 

(z zamontowaną kartą PP) 
Θm Zmierzony kąt mechaniczny(z zamontowaną 

kartą PS lub PS1) 
PPb 

Kąt 

Binarny sygnał pomiaru pozycji bieguna 
magnetycznego (z zamontowaną kartą PP) 

P2 Częstotliwość impulsów z faz A i B enkodera 
Z2 

Częstotliwość impulsów z enkodera 
Częstotliwość impulsów z fazy Z enkodera 

 
Frenic Lift wyświetla tylko wielkości podane w powyższej tabeli. Pozycje nieobsługiwane oznaczone są jako „---”. 
 
 

Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „4.I/O CHECK” i naciśnij przycisk . Pojawi 
się pierwszy z dziewięciu ekranów z parametrami. 

� Używając przycisków  zmieniaj ekrany z kolejnymi parametrami pracy inwertera. 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy dostępnych menu. 
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Rys. 19 (1). Widok menu kontroli wejść i wyjść sterujących „4.I/O CHECK”. 

 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

Stan wejść na listwie zacisków: 
nazwa zacisku na czarnym tle – wejście wysterowane 
nazwa na jasnym tle – wejście niezałączone 

Stan wejść sterowanych przez komunikację z komputerem: 
nazwa zacisku na czarnym tle – wejście wysterowane 
nazwa na jasnym tle – wejście niezałączone 

Stan wyjść na listwie zacisków: 
nazwa zacisku na czarnym tle – wyjście załączone 
nazwa na jasnym tle – wejście niezałączone 

Stan wejść i wyjść (jako liczba szesnastkowa): 
Di – stan wejść na listwie zacisków 
Do – stan wyjść na listwie zacisków 
LNK – stan wejść sterowanych przez komunikację z komputerem 

Stan wejść analogowych: 
12 – napięcie na wejściu napięciowym 
C1 – prąd na wejściu prądowym 
V2 – napięcie na drugim wejściu napięciowym 

(nieużywane) 
(nieużywane) 
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Rys. 19 (2). Widok menu kontroli wejść i wyjść sterujących „4.I/O CHECK”. 

 
 
� Stan wejść i wyjść (szesnastkowo) 

Każde złącze wejść i wyjść dwustanowych jest przyporządkowane do jednego z szesnastu bitów (bity 0 do 
15). Dla bitów, do których nie przyporządkowano żadnego z zacisków przyjmuje się wartość 0. Stan wejść 
i wyjść jest charakteryzowany wartością szesnastkową (znakami 0 do F). 
 
W inwerterze Frenic Lift zaciski [FWD] i [REV] są przyporządkowane do bitów 0 i 1, wejścia [X1] do [X8] do 
bitów 2 do 9, natomiast [EN] do bitu 10. Każdy z bitów może przyjąć wartość 0 (jeśli wejście jest wyłączone) 
lub 1 (jeśli wejście jest załączone). Przykładowo – jeśli wejścia [FWD] i [X1] są załączone, a wszystkie inne 
wyłączone, to wartość Di wynosi 0005H. 
 
Wyjścia dwustanowe [Y1] do [Y4] są przyporządkowane bitom 0 do 3. Każdy z bitów może przyjąć wartość 
1, jeśli wyjście jest załączone (tranzystor jest w stanie przewodzenia) lub wartość 0, gdy wyłączone (nie 
przewodzi). 
Stan wyjścia przekaźnikowego [Y5A/C] jest przyporządkowany do bitu 4, który przyjmuje wartość 1, gdy 
styki Y5A i Y5C są zwarte. 
Stan wyjścia przekaźnikowego [30A/B/C] jest przyporządkowany do bitu 8, który przyjmuje wartość 1, gdy 
styki 30A i 30C są zwarte lub wartość 0 gdy zwarte są styki 30B i 30C. 

 
 

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Wejście RST1 XR1 XF1 - - EN2 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 REV FWD 
Wyjście - - - - - -  30A/B/C - - - Y5A/C Y4 Y3 Y2 Y1 

bin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Przykład 
(wejścia) hex 0005H 
Znak „–” oznacza brak przyporządkowania sygnału do danego bitu. 
1 – sygnały XF, XR i RST są zarezerwowane do celów komunikacji (szczegóły w kolejnym podrozdziale). 
2 – sygnał EN służy tylko do odczytu stanu i nie może być użyty do załączania przez komunikację cyfrową. 
 
 
� Stan wejść dwustanowych załączanych przez łącze komunikacyjne 

Fakt załączania wejść dwustanowych poprzez łącze komunikacji cyfrowej RS485 lub CAN można 
skontrolować na ekranie LNK (stan wejść załączanych przez łącze komunikacyjne) lub poprzez wartość 
parametru Di (informacja o stanie wejść dwustanowych). Zawartość jest podobna, z tą różnicą, że wartość Di 
jest wartością szesnastkową i w słowie dodatkowo zawiera sygnały XF, XR i RST. 
 
We wszystkich przypadkach stan wejść jest rozpatrywany dla przypadku logiki dodatniej (bez negacji). 
 
Szczegóły dotyczące sterowania wejść za pomocą łącza komunikacyjnego RS485 znajdują się 
w dokumentacji „RS485 Communication User’s Manual”, natomiast dla łącza CAN w „CAN Communication 
User’s Manual”. 

Informacja o kątach: 
Θe – kąt elektryczny 
Θre – pozycja bieguna magnetycznego (z kartą PP) 
Θm – kąt mechaniczny(z kartą PS lub PS1) 
PPb – pozycja bieguna magnetycznego – binarnie (z kartą PP) 

Częstotliwość impulsów z enkodera: 
(nieużywane) 
(nieużywane) 
P2 – częstotliwość impulsów fazy A i B enkodera 
Z2 – częstotliwość impulsów fazy Z enkodera 
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� Sygnał pozycji biegunów (dwójkowo) 

Jeśli użyto silnika synchronicznego i karty enkodera OPC-LM1-PP, pozycja biegunów jest sygnalizowana 
zmianą poziomu odpowiedniego sygnału logicznego (wartość 1 dla „ZAŁ” i wartość 0 dla „WYŁ”). F3 i F2 dla 
fazy W, F1 dla fazy V, a F0 dla fazy U. Sygnały logiczne są uporządkowane od lewej do prawej w kolejności 
ich wymienienia. 

 
 
Odczyt danych konserwacyjnych „5. MAINTENANC” 
Menu „5. MAINTENANC” pozwala na odczyt danych koniecznych do prawidłowej konserwacji i przeglądów 
inwertera. 
 
Symbol Znaczenie Opis 
TIME Całkowity czas pracy Łączny czas, podczas którego inwerter był dołączony do 

źródła zasilania. 
Jeśli wartość przekroczy 65535 godzin, pomiar jest 
wznawiany od zera. 

EDC Napięcie w obwodzie DC Napięcie na głównych kondensatorach filtrujących 
inwertera. 

TMPI Maksymalna temperatura wewnątrz 
inwertera 

Aktualizowana co godzinę maksymalna temperatura 
wewnątrz urządzenia. 

TEMPF Maksymalna temperatura radiatora Aktualizowana co godzinę maksymalna temperatura 
radiatora chłodzącego. 

Imax Maksymalna skuteczna wartość prądu 
wyjściowego 

Aktualizowana co godzinę wartość RMS prądu 
wyjściowego. 

CAP Względna pojemność głównych 
kondensatorów filtrujących 

Wartość wyświetlana w % pojemności zmierzonej 
podczas produkcji inwertera. 

MTIM Całkowity czas pracy silnika Wyświetlany w pełnych godzinach czas pracy silnika. 
Jeśli wartość przekroczy 65535 godzin, pomiar jest 
wznawiany od zera.  

TCAP Całkowity czas pracy kondensatorów 
filtrujących na głównej płycie inwertera 

Całkowity czas pracy kondensatorów na płycie głównej 
inwertera z uwzględnieniem współczynnika wpływów 
środowiskowych (temperatura itp.). Jeśli wartość 
osiągnie 65535, licznik zatrzyma się. 
Wartość 61000 godzin uznawana jest jako graniczna 
żywotność. 

TFAN Całkowity czas pracy wentylatorów 
chłodzących 

Całkowity czas pracy wentylatorów chłodzących 
inwertera. Jeśli wartość osiągnie 65535, licznik zatrzyma 
się. 
Wartość 61000 godzin uznawana jest jako graniczna 
żywotność wentylatorów (żywotność może wahać się 
w zależności od mocy inwertera). 

NST Liczba załączeń silnika Łączna liczba załączeń silnika (liczba załączeń sygnału 
kierunku jazdy). Jeśli wartość przekroczy 65535 godzin, 
pomiar jest wznawiany od zera. 

Wh Łączna energia pobrana z sieci Wartość całkowitej energii pobranej przez inwerter 
z sieci. Jeśli wartość przekroczy 1 milion kWh, pomiar 
jest wznawiany od zera. 

Liczba błędów RS485 Liczba wszystkich (wykrywalnych) błędów komunikacji 
RS485 od chwili załączenia napięcia. 

NRR1 

Zawartość błędu RS4851 Kod ostatniego wykrywalnego błędu komunikacji RS485. 
MAIN Wersja firmware inwertera Numer wersji oprogramowania wewnętrznego inwertera 

w postaci 4 cyfr. 
KP Wersja firmware panelu operatorskiego Numer wersji oprogramowania wewnętrznego panelu 

w postaci 4 cyfr. 
OP1 Wersja firmware karty Numer wersji oprogramowania wewnętrznego 

opcjonalnej karty rozszerzeń w postaci 4 cyfr. 
OPC Nazwa karty Nazwa aktualnie zainstalowanej opcjonalnej karty 

rozszerzeń. 
1 – szczegółowa lista kodów błędów znajduje się w instrukcji do interfejsu RS485. 
 
Inwerter Frenic Lift wyświetla kody wyżej wymienionych wartości. Dla nieobsługiwanych przez inwerter Lift pól 
wyświetlane są znaki „---”. 
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Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „5.MAINTENANC” i naciśnij przycisk . Pojawi 
się pierwszy z siedmiu ekranów z parametrami. 

� Używając przycisków  zmieniaj ekrany z kolejnymi parametrami konserwacyjnymi inwertera. 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy dostępnych menu. 

 

 
Rys. 20. Widok menu danych konserwacyjnych „5. MAINTENANC”. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

całkowity czas pracy inwertera 
napięcie w obwodzie DC 
maksymalna temperatura wewnątrz inwertera 
maksymalna temperatura radiatora 

maksymalna skuteczna wartość prądu 
wskaźnik pojemności kondensatorów głównych 
całkowity czas pracy silnika 

całkowity czas pracy kondensatorów na płycie głównej 
(standardowy termin wymiany) 
całkowity czas pracy wentylatorów chłodzących 
(standardowy termin wymiany) 

liczba załączeń silnika 
łączna energia pobrana z sieci 
(nieużywane) 

liczba i powód błędów komunikacji RS485 
(nieużywane) 
(nieużywane) 

wersja firmware (oprogramowania) inwertera 
wersja firmware (oprogramowania) panelu operatorskiego 

wersja firmware (oprogramowania) karty rozszerzeń 
nazwa karty rozszerzeń 
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Odczyt danych o alarmach „6. ALM INF” 
W menu „6. ALM INF” można odczytać informacje o parametrach i stanie pracy inwertera podczas wystąpienia 
czterech ostatnich błędów. Rejestrowana jest również liczba wszystkich wystąpień danego błędu. 
 

Symbol Znaczenie Opis 
O/1 Historia alarmów (najnowszy) Kod alarmu oraz liczba wszystkich wystąpień. 
-1 Historia alarmów (przedostatni) Kod alarmu oraz liczba wszystkich wystąpień. 
-2 Historia alarmów (przed przedostatni) Kod alarmu oraz liczba wszystkich wystąpień. 
-3 Historia alarmów (najstarszy) Kod alarmu oraz liczba wszystkich wystąpień. 
Fot1 Prędkość referencyjna (końcowa) Prędkość referencyjna (końcowa) podawana do 

automatycznego regulatora prędkości ASR (jednostka: 
Hz). 

Iout Prąd wyjściowy Wartość prądu wyjściowego inwertera. 
Vout Napięcie wyjściowe Wartość napięcia wyjściowego inwertera. 
TRQ Obliczony moment obrotowy Obliczony na podstawie parametrów ruchowych 

referencyjny moment obrotowy. 
Fref Prędkość referencyjna (bez ramp) Prędkość referencyjna bez uwzględnienia ramp 

(jednostka: Hz). 
FWD prawo/góra 
REV lewo/dół 
brak 

Kierunek wirowania/jazdy 

stop 
IL Ograniczenie prądu. 
LU Wykryto zbyt niskie napięcie (inwerter zatrzymany). 
TL 

Stan pracy 

Ograniczenie momentu. 
TIME Całkowity czas pracy inwertera Łączny czas podłączenia inwertera do źródła zasilania, 

podczas którego wystąpił alarm. 
NST Liczba załączenia silnika Liczba załączenia silnika, podczas którego wystąpił 

alarm. 
EDC Napięcie w obwodzie DC Napięcie w obwodzie prądu stałego (na 

kondensatorach głównych). 
TMPI Temperatura wewnątrz inwertera Temperatura wewnątrz obudowy inwertera. 
TMPF Temperatura radiatora Temperatura radiatora chłodzącego inwertera. 
TRM Stan wejść dwustanowych Informacja o stanie wejść dwustanowych [FWD]. 

[REV], [X1]…[X8] i [EN]. Nazwa zacisku na czarny tle, 
jeśli zacisk był wysterowany. 

LNK Stan wejść dwustanowych 
kontrolowanych przez łącze 
komunikacyjne 

Informacja o stanie wejść dwustanowych [FWD]. 
[REV], [X1]…[X8], [EN], (XF), (XR) i (RST) 
kontrolowanych przez łącze komunikacyjne. Nazwa 
zacisku na czarny tle, jeśli zacisk był wysterowany. 

- Stan wyjść dwustanowych Stan wyjść dwustanowych [Y1]…[Y5] i [30A/B/C]. 
Nazwa zacisku na czarny tle, jeśli wyjście było 
aktywne. 

3 Alarm wielokrotny 2 Kod alarmu (2), który wystąpił jednocześnie 
z przeglądanym alarmem. 
Jeśli nie wystąpiły dodatkowe alarmy, to wyświetlany 
jest znak „----”. 

2 Alarm wielokrotny 1 Kod alarmu (1), który wystąpił jednocześnie 
z przeglądanym alarmem. 
Jeśli nie wystąpiły dodatkowe alarmy, to wyświetlany 
jest znak „----”. 

SUB Dodatkowy kod błędu Dodatkowy kod opisujący przyczynę wystąpienia 
alarmu. 
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Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „6. ALM INF” i naciśnij przycisk . Pojawi się 
lista zarejestrowanych alarmów. 

� Używając przycisków  wybierz kod alarmu, którego szczegóły chcesz wyświetlić i naciśnij przycisk . 
Na górnym wyświetlaczu (LED) pojawi się kod alarmu, a na wyświetlaczu LCD pierwszy z siedmiu ekranów 
z parametrami pracy inwertera w chwili wystąpienia alarmu. 

� Przyciski  służą do przemieszczania się pomiędzy ekranami. 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy alarmów. Kolejne naciśniecie przycisku  powoduje 
powrót do listy dostępnych menu. 

 
 

 
 

Rys. 21 (1). Widok menu informacji o alarmach „6. ALM INF”. 
 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

kod i liczba wystąpień błędu (najnowszy) 
kod i liczba wystąpień błędu (przedostatniego) 
kod i liczba wystąpień błędu (przed przedostatniego) 
kod i liczba wystąpień błędu (najstarszy) 
 
Za pomocą przycisków  przesuń znak 
podświetlenie (kursor) by wybrać pozycję. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór i wyświetlić 
parametry pracy inwertera w chwili wystąpienia błędu. 
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Rys. 21 (2). Widok menu informacji o alarmach „6. ALM INF”. 

prędkość zadana (z rampami) 
prąd wyjściowy 
napięcie wyjściowe 
moment obrotowy 

prędkość zadana (bez ramp) 
wybrany kierunek i stan zabezpieczeń 
całkowity czas pracy inwertera 

liczba załączeń silnika 
napięcie w obwodzie DC 
maksymalna temperatura wewnątrz inwertera 
maksymalna temperatura radiatora 

Stan wejść sterowanych przez komunikację z komputerem: 
nazwa zacisku na czarnym tle – wejście wysterowane 
nazwa na jasnym tle – wejście niezałączone 

Stan wejść na listwie zacisków: 
nazwa zacisku na czarnym tle – wejście wysterowane 
nazwa na jasnym tle – wejście niezałączone 

Stan wyjść na listwie zacisków: 
nazwa zacisku na czarnym tle – wyjście załączone 
nazwa na jasnym tle – wejście niezałączone 

alarm wielokrotny 2 
alarm wielokrotny 1 
dodatkowy kod błędu 
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Przyczyny alarmu „7. ALM CAUSE” 
W menu „7. ALM CAUSE” można odczytać informacje o parametrach i stanie pracy inwertera podczas wystąpienia 
czterech ostatnich błędów. Dostępne są także informacje tekstowe dotyczące możliwych przyczyn wystąpienia 
alarmu. 
 

Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „6. ALM CAUSE” i naciśnij przycisk . Pojawi 
się lista zarejestrowanych alarmów. 

� Używając przycisków  wybierz kod alarmu, którego szczegóły chcesz wyświetlić i naciśnij przycisk . 
Na górnym wyświetlaczu (LED) pojawi się kod alarmu, a na wyświetlaczu LCD informacja o możliwych 
przyczynach wystąpienia alarmu. 

� Używając przycisków  można przemieścić się do ekranów z informacjami o parametrach pracy 
inwertera (podobnie jak w menu „6. ALM INF”. 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy alarmów. Kolejne naciśniecie przycisku  powoduje 
powrót do listy dostępnych menu. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące przyczyn występowania alarmów znajdują się w instrukcji obsługi INR-SI47-
1038-E w rozdziale „6. Troubleshooting”. 

 
Rys. 22. Widok menu informacji o przyczynach alarmu „7. ALM CAUSE”. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

kod i liczba wystąpień błędu (najnowszy) 
kod i liczba wystąpień błędu (przedostatniego) 
kod i liczba wystąpień błędu (przed przedostatniego) 
kod i liczba wystąpień błędu (najstarszy) 

Za pomocą przycisków  przesuń 
podświetlenie (kursor) by wybrać pozycję. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór i wyświetlić możliwe 
przyczyny wystąpienia błędu. 

Naciśnij  by powrócić do listy alarmów 

Użyj przycisków  by wyświetlić kolejne możliwe 
przyczyny wystąpienia alarmu. 
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Kopiowanie parametrów „8. DATA COPY” 
Menu kopiowania danych pozwala na zapis parametrów już skonfigurowanego inwertera do panelu operatorskiego, 
a następnie przeniesienie danych do innego inwertera. Możliwa jest również weryfikacja zapisanych danych oraz 
podgląd wartości parametrów zapisanych wcześniej w panelu. 
Panel posiada możliwość zapisu trzech pełnych zestawów parametrów w nieulotnej pamięć wielokrotnego zapisu, 
zatem może być użyty do programowania trzech różnych inwerterów serii Lift. Każdy zestaw danych ma inną nazwę, 
np. DATA1, DATA2 itd. 
 

Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „8.DATA COPY” i naciśnij przycisk . Pojawi 
się lista dostępnych operacji kopiowania. 

� Używając przycisków  wybierz właściwą operację (odczyt z inwertera, zapis do inwertera, weryfikacja, 

podgląd danych). Naciśnij przycisk  by przejść do wybranej operacji. Dla ułatwienia na ekranie LCD 
wyświetlany jest kierunek operacji za pomocą strzałek. 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy dostępnych menu. 

 

 
Rys. 23. Widok menu kopiowania „8.DATA COPY”. 

 
 

Operacja Opis 
Odczyt Odczyt wartości wszystkich parametrów inwertera i zapis w pamięci wewnętrznej panelu. 
Zapis Zapis wartości parametrów z pamięci panelu do inwertera. 
Weryfikacja Porównanie wartości parametrów zapisanych w panelu z danymi inwertera. 
Podgląd Podgląd modelu inwertera, z którego zostały dane zebrane oraz podgląd wartości wszystkich 

parametrów zgromadzonych w pamięci panelu. 
 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

Za pomocą przycisków  przesuń 
podświetlenie (kursor) by wybrać pozycję. 
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Operacja odczytu 

 
 
Ekrany błędów kopiowania 

 
Rys. 24. Układ menu dla opcji odczytu parametrów z inwertera. 

 

Jeśli w czasie operacji kopiowania pojawi się błąd („ERROR”), należy nacisnąć przycisk . Po wykasowaniu błędu 
zostanie wyświetlony ekran z dostępnymi operacjami kopiowania. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

Wybór miejsca składowania danych: 

Za pomocą przycisków  wybierz numer 
komórki pamięci. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Potwierdzenie wyboru: 
Zostanie wyświetlony kierunek operacji i numer docelowej komórki 
pamięci w panelu. 

Naciśnij  by potwierdzić. Zawartość komórki pamięci zostanie 
nadpisana aktualnymi danymi z inwertera 

Postęp odczytu: 
Wydłużający się słupek w dolnej części ekranu informuje o postępie 
kopiowania. 

Zakończenie kopiowania: 
Napis READING END informuje o pozytywnym 
zakończeniu kopiowania. 

Naciśnięcie podczas odczytu parametrów przycisku  lub  powoduje 
zatrzymanie operacji kopiowania i wyświetlenie tego komunikatu. Wszystkie 
parametry znajdujące się w komórce pamięci zostaną skasowane. 

W przypadku wystąpienia błędów komunikacyjnych podczas odczytu parametrów 
zostanie wyświetlony ten komunikat. Jeśli podczas kopiowania nastąpi błąd 
komunikacji pomiędzy panelem a inwerterem, wszystkie dane przesłane do panelu 
zostaną skasowane. 
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Operacja zapisu 

 
 
Ekrany błędów kopiowania 

 
Rys. 25. Układ menu dla opcji zapisu parametrów do inwertera. 

 

Jeśli w czasie operacji kopiowania pojawi się błąd („ERROR” lub „ERROR Ver.”), należy nacisnąć przycisk . 
Po wykasowaniu błędu zostanie wyświetlony ekran z dostępnymi operacjami kopiowania. 
 
Po operacji zapisu parametrów do inwertera zaleca się dokonania weryfikacji danych. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

Wybór miejsca pobierania danych: 

Za pomocą przycisków  wybierz numer 
komórki pamięci. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Potwierdzenie wyboru: 
Zostanie wyświetlony kierunek operacji i numer komórki pamięci 
w panelu, z której zostaną skopiowane dane. 

Naciśnij  by potwierdzić. Parametry w inwerterze zostaną 
nadpisane danymi z wybranej komórki pamięci panelu. 

Postęp zapisu: 
Wydłużający się słupek w dolnej części ekranu informuje o postępie 
kopiowania. 

Zakończenie kopiowania: 
Napis WRITING END informuje o pozytywnym 
zakończeniu kopiowania. 

Naciśnięcie podczas zapisu parametrów przycisku  lub  powoduje 
zatrzymanie operacji kopiowania i wyświetlenie tego komunikatu. Proces zapisu 
parametrów do inwertera nie jest kompletny. Część parametrów będzie mieć wartość 
sprzed operacji zapisu. Nie załączaj inwertera w takim stanie. Wykonaj zapis 
ponownie lub przywróć parametry do ustawień fabrycznych i dokonaj ręcznej 
konfiguracji. 

Dla bezpieczeństwa następujące sytuacje są traktowane jako błąd: 
- brak danych w komórce pamięci panelu (nie była w ogóle lub należycie wykonana 
operacja odczytu parametrów) 
- dane zebrane w panelu zawierają błąd 
- nieprawidłowość w numerze wersji inwertera 
- wykonano operację zapisu parametrów w czasie pracy inwertera (napędu) 
- inwerter ma załączoną ochronę danych 

Przechowywane w pamięci panelu wartości parametrów nie są kompatybilne z 
danymi inwertera. Możliwe przyczyny to: niestandardowe ustawienia, dane 
pochodzące z innej wersji oprogramowania wewnętrznego (firmware) inwertera lub 
panelu operatorskiego. 
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Weryfikacja danych 
Weryfikacja danych pozwala na sprawdzenie, czy w pamięci inwertera znajdują się te same dane konfiguracyjne co 
w pamięci panelu operatorskiego. 

 
 
Ekrany błędów weryfikacji 

 
Rys. 26. Układ menu dla opcji porównania danych inwertera z danymi panelu. 

 

Jeśli w czasie weryfikacji pojawi się błąd („ERROR”), należy nacisnąć przycisk . Po wykasowaniu błędu zostanie 
wyświetlony ekran z dostępnymi operacjami kopiowania. 

Naciśnięcie podczas weryfikacji parametrów przycisku  lub  powoduje 
zatrzymanie operacji porównania i wyświetlenie tego komunikatu. 

Ekran błędu pojawiający się, gdy w komórce pamięci panelu nie znajdują się 
żadne dane. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

Wybór komórki pamięci do porównania danych: 

Za pomocą przycisków  wybierz numer komórki 
pamięci. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Potwierdzenie wyboru: 
Zostanie wyświetlony numer komórki pamięci w panelu, z której 
zawartością będą porównywane dane inwertera. 

Naciśnij  by potwierdzić. Parametry w inwerterze zostaną 
porównane z danymi z wybranej komórki pamięci panelu. 

Postęp weryfikacji: 
Wydłużający się słupek w dolnej części ekranu informuje o postępie 
porównywania. 

W przypadku wykrycia niezgodności, proces porównywania 
zostaje wstrzymany, a niezgodny parametr zostaje wyświetlony 
na ekranie LCD (TP – wartość pamięci panelu, INV – wartość 
w inwerterze). 

Naciśnij  by kontynuować. 

Postęp weryfikacji: 
Wydłużający się słupek w dolnej części ekranu informuje o postępie 
porównywania. 

Zakończenie weryfikacji: 
Po zakończeniu procesu weryfikacji zostaje wyświetlony ekran 
VERIFING END ze wskazaniem numeru kontrolowanej komórki pamięci. 



 
 
  
 

 84 

Podgląd wartości zapisanych w panelu 

 
 

 
Rys. 27. Układ menu dla opcji podglądu zarchiwizowanych w panelu danych. 

 

Jeśli w czasie podglądu danych pojawi się błąd („ERROR”), należy nacisnąć przycisk . Po wykasowaniu błędu 
zostanie wyświetlony ekran z dostępnymi operacjami kopiowania. 
 
 
 
Tabela symboli inwerterów oraz odpowiadające im typy: 

Symbol Typ inwertera 
4.0LM1-4 FRN4.0LM1S-4
�
 

5.5LM1-4 FRN5.5LM1S-4
�
 

7.5LM1-4 FRN7.5LM1S-4
�
 

11LM1-4 FRN11LM1S-4
�
 

15LM1-4 FRN15LM1S-4
�
 

18.5LM1-4 FRN18.5LM1S-4
�
 

22LM1-4 FRN22LM1S-4
�
 

30LM1-4 FRN30LM1S-4
�
 

37LM1-4 FRN37LM1S-4
�
 

45LM1-4 FRN45LM1S-4
�
 

gdzie 
�
 oznacza jeden lub więcej znaków. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

Wybór komórki pamięci do podglądu danych: 

Za pomocą przycisków  wybierz numer komórki 
pamięci. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Ekran podglądu danych: 
Zostanie wyświetlona lista parametrów zapisanych w pamięci panelu oraz 
ich wartości. 

Za pomocą przycisków  przemieszczaj się po liście parametrów. 

Powrót do listy komórek pamięci po naciśnięciu przycisku . 

Ekran błędu pojawiający się, gdy w komórce pamięci panelu nie znajdują się 
żadne dane. 
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Pomiar obciążeń „9. LOAD FCTR” 
Menu „9. LOAD FCTR” pozwala na pomiar maksymalnego i średniego prądu wyjściowego oraz średniej mocy 
hamowania. Istnieją dwa ryby pomiaru – „pomiar czasowy” (w zaprogramowanym interwale czasowym) oraz „start-
stop” (pomiar z ręcznym załączaniem). W pierwszym trybie pomiaru, użytkownik może zaprogramować czas trwania 
pomiarów, natomiast w drugim użytkownik sam załącza i wyłącza pomiar. 
 
Jeśli w trybie „start-stop” rozpoczęto pomiar, a inwerter już pracował, to pomiar zakończy się automatycznie 
w chwili wyłączenia napędu, natomiast jeśli pomiar został załączony, gdy inwerter nie pracował, to pomiar zostanie 
faktycznie rozpoczęty od chwili startu, a zakończy się, gdy inwerter wyłączy napęd. 
 
 

Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „9. LOAD FCTR” i naciśnij przycisk . Pojawi 
się ekran wyboru pomiaru. 

� Używając przycisków  wybierz odpowiedni tryb pomiaru. Wybór potwierdź przyciskiem . 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy dostępnych menu. 

 
Rys. 28. Układ menu wyboru sposobu pomiaru obciążenia. 

 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór menu. 

Wybór sposobu pomiaru: 
HOURS SET – pomiar wykonywany przez wskazany okres czasu 
START→STOP – pomiar wyzwalany ręcznie 
EXECUTING – pomiar jest wykonywany w wybranym trybie (HOURS SET) 

Powrót do głównego menu po naciśnięciu przycisku . 
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Wybór trybu pomiaru czasowego 
 

 
Rys. 29. Układ menu pomiaru czasowego „HOURS SET”. 

 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądaną opcję. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Za pomocą przycisków  oraz  zmień czasu pomiaru T. 

Naciśnij  by zatwierdzić wybór i rozpocząć pomiar. 

Pozostały czas pomiaru jest wyświetlany w górnej części 
ekranu. 

Jeśli upłynie czas pomiaru lub wcześniej zostanie naciśnięty 

przycisk , pomiar zostanie zakończony i zostaną 
wyświetlone wyniki pomiaru: 
Imax – maksymalny prąd wyjściowy 
Iave – średni prąd wyjściowy 
BPave – średnia moc hamowania 
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Rys. 30. Układ menu pomiaru wyzwalanego „START-STOP”. 

 
 
Powrót do menu w czasie pomiaru 
W czasie wykonywania pomiaru obciążenia, użytkownik może przejść do trybu pracy przez naciśnięcie przycisku 

. Naciśnięcie przycisku  spowoduje powrót do trybu wyboru pomiaru. Pomiar nie jest zatrzymywany. Wejście 
do menu pomiaru jest możliwe standardową drogą. 

Wynik pomiaru można odczytać po zakończeniu pomiaru – będąc w menu wyboru trybu nacisnąć . 
 
Jeśli podczas pomiaru nastąpi wyłączenie napięcia zasilającego, bądź pojawi się alarm, to pomiar zostanie 
przerywany bez zapisu wyniku. 
 
 
Wybór i zmiana parametrów w menu użytkownika „10. USER SET” 
W menu „10. USER SET” użytkownik może zdefiniować listę parametrów widocznych poprzez menu „0. QUICK SET”. 
Przeznaczeniem tej listy jest grupa najczęściej używanych przy uruchomieniu napędu parametrów. O jej zawartości 
decyduje użytkownik. 
 
 

Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „10. USER SET” i naciśnij przycisk . 

� Używając przycisków  wybierz parametry, które chcesz dodać lub usunąć z listy. Wybór potwierdź 

przyciskiem . 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy dostępnych menu. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądaną opcję. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Inwerter oczekuje na podanie sygnału kierunku (FWD lub REV). Po 
załączeniu napędu pomiar rozpocznie się samoczynnie. Jeśli w chwili 
załączenia pomiaru napęd pracował, to ekran ten nie pojawia się. 

Jeśli upłynie napęd zostanie wyłączony lub wcześniej 

zostanie naciśnięty przycisk , pomiar zostanie 
zakończony i zostaną wyświetlone wyniki pomiaru: 
Imax – maksymalny prąd wyjściowy 
Iave – średni prąd wyjściowy 
BPave – średnia moc hamowania 
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Rys. 31. Układ menu konfiguracji menu użytkownika. 

 
Diagnostyka komunikacji z systemem sterującym „11. COMM DEBUG” 
Menu „11. COMM DEBUG” pozwala na kontrolę wartości parametrów dostępnych poprzez kanał komunikacji 
komputerowej (parametry S, M, W, X oraz Z), ułatwiając tym samym pracę programisty. 
 

Wywołanie i poruszanie się po menu odbywa się w następujący sposób: 

� Po załączeniu zasilania, inwerter automatycznie wchodzi w tryb pracy. W trybie pracy naciśnięcie przycisku 

 pozwala na wejście w tryb programowania. Na ekranie LCD pojawi się lista dostępnych menu. 

� Używając przycisków  przesuń wskaźnik  do pozycji „11. COMM DEBUG” i naciśnij przycisk . 

� Używając przycisków  wybierz parametr, którego wartość chcesz skontrolować. Wybór potwierdź 

przyciskiem . 

� Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do listy parametrów, natomiast kolejne naciśnięcie  
spowoduje przejście do listy dostępnych menu. 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądaną opcję. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Lista parametrów: 
- lista zawiera wszystkie parametry 
- parametry na czarnym tle ukażą się w menu „0. QUICK SET” 
- parametry na jasnym tle nie będą wyświetlane w „0. QUICK SET” 
 

Za pomocą przycisków  przesuń kursor na wybrany parametr i 

potwierdź przyciskiem . Podświetlenie nazwy zmieni się na czarne. 
 

Przejdź do kolejnych pozycji i zaznaczaj parametry przyciskiem . 
 

Powróć do głównego menu za pomocą przycisku . 
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Rys. 32. Widok menu parametrów „11. COMM DEBUG”. 

 

Tryb alarmów 
 
W momencie, gdy zadziała jeden z mechanizmów ochronnych inwertera i wywoła stan alarmowy, inwerter 
automatycznie wejdzie w tryb alarmów i wyświetli na wyświetlaczu LED kod zaistniałego alarmu. Informacje 
dodatkowe wyświetlane są na wyświetlaczu LCD (patrz rysunek). 
 
 

Jeden alarm jednocześnie: 

 
 

Alarm wielokrotny: 

 
 
Po wystąpieniu wielu alarmów jednocześnie (tzw. alarm wielokrotny) istnieje możliwość odczytu kodów obydwu 

alarmów. Naciśnięcie przycisku  wyświetli kolejny kod alarmu. 
W poniższym przykładzie „1=Er2” jest kodem pierwszego błędu, natomiast „2=OH2” jest kodem drugiego błędu, 
który wystąpił jednocześnie z pierwszym. 
 

Kod ostatniego alarmu i liczba kolejnych wystąpień (dodatkowo znak ▲). 
przyczyna alarmu 
podpowiedź 
podpowiedź 

Za pomocą przycisków  przesuń znak  
by wybrać pożądane menu. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Lista parametrów dostępnych przez komunikację komputerową 
Lista zawiera wszystkie parametry dostępne przy pomocy komunikacji 

komputerowej. Przyciski  służą do przesuwania się po liście 
parametrów. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Parametry S – dane mogą być zmienione przez użytkownika. 
 
wartość parametru 
dopuszczalny zakres nastaw 
podpowiedź 

Parametry M, W, X, Z – dane tylko do odczytu. 
 
wartość parametru 
 
podpowiedź 

Kod ostatniego alarmu i liczba kolejnych wystąpień. 
przyczyna alarmu 
podpowiedź 
podpowiedź 
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Rys. 33. Układ menu dla wglądu w historię błędów wielokrotnych. 

 
Kasowanie informacji o alarmie 

Usunięcie przyczyny zadziałania mechanizmu ochronnego i naciśnięcie przycisku  spowoduje skasowanie alarmu 
i przejście inwertera do stanu pracy. 
 

 
Rys. 34. Układ przejść do/z menu alarmów. 

 
Wejście do trybu programowania 

Naciśniecie przycisku , gdy kod alarmu jest widoczny na wyświetlaczu LED, pozwala na wejście w tryb 
programowania i np. zmianę wartości parametrów. 

Wielokrotny alarm i liczba kolejnych wystąpień. 
przyczyna alarmu 
podpowiedź 
podpowiedź 

Ostatni alarm i liczba kolejnych wystąpień (dodatkowo znak ▲). 
przyczyna alarmu 
podpowiedź 
podpowiedź 

Przedostatni alarm i liczba kolejnych wystąpień. 
przyczyna alarmu 
podpowiedź 
podpowiedź 

tryb pracy 
tryb 

programowania 

pojawienie 
się alarmu 

tryb alarmu 
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Wyświetlanie informacji o stanie pracy w trybie alarmu 

Naciśnięcie przycisku , gdy kod alarmu jest widoczny na wyświetlaczu LED pozwala na wyświetlenie wielkości tj. 
częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy i innych parametrów pracy inwertera. Informacje tam zawarte są 

identyczne co w menu „6. ALM INF”. Przyciski  służą do przemieszcza się po ekranach, a  pozwala na 
powrót do kodu alarmu. 
 

Inne 
Pomiar parametrów silnika (tuning) 
 
Pomiaru pewnych parametrów jednostki napędowej można dokonać wybierając parametr P03 lub L03 z menu 
„1. DATA SET”. 
 

Pomiar parametrów silnika asynchronicznego 
Procedurę pomiaru parametrów silnika, tj. parametry uzwojeń, poślizg, czy prąd biegu jałowego rozpoczynamy 

wybierając w parametrze P04 wartość 1 lub 2 i potwierdzając . 

 
Rys. 35. Układ menu dla wykonania pomiaru parametrów silnika (auto-tuning). 

 
Czas trwania pomiaru zależy od wybranego trybu pomiaru i wynosi od około 15 do 25 sekund. Wirnik nie obraca się 
przez czas trwania pomiaru. 
 

Za pomocą przycisków  wybrać wartość 
1 lub 2 w parametrze P04. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór i rozpocząć 
procedurę pomiaru. 

FWD lub REV (załączenie pracy napędu = aktywacja pomiaru) 

Czekaj na zakończenie pomiaru parametrów silnika. 

koniec pomiaru 

wyłączenie sygnału kierunku FWD lub REV 

Sygnał kierunku podany przez panel jest wyłączany 
automatycznie po zakończeniu pomiaru. 
Po pomiarze menu powraca do listy parametrów. 
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Wyznaczanie pozycji biegunów silnika synchronicznego 

Procedurę pomiaru rozpoczynamy wybierając w parametrze L03 wartość 1, 3, 4 lub 5 i potwierdzając . Wartość 
parametru L03 zależy od typu silnika lub instalacji. Rekomendowane wartości to 4 (nowa, szybka procedura 
pomiaru) i 3 (pomiar z kontrolą dokładności). Pomiar w trybie 5 to pomiar w ruchomym wirnikiem. Nigdy nie 
włączaj tego trybu gdy wciągarka jest olinowana! 

 
Rys. 36. Układ menu dla wykonania pomiaru pozycji biegunów (pole-tuning). 

 
Zakres wyboru dla parametru L03 może różnić się w zależności od wersji oprogramowania wewnętrznego inwertera. 
Szczegóły znajdują się w opisie parametru w instrukcji obsługi INR-SI47-1038-E i suplementach. 
 
Zabezpieczenie hasłem 
Parametr H99 (PASSWORD) pozwala na wprowadzenie hasła, które służy do ochrony parametrów przed 
nieuprawnionym kopiowaniem bądź zmianą przez osoby trzecie. 
 

Gdy zabezpieczenie hasłem jest aktywne: 
pełen dostęp 

/możliwa modyfikacja 
brak dostępu 

/modyfikacja niemożliwa 
częściowy dostęp 

/częściowa modyfikacja 
„3. OPR MNTR” 
„4. I/O CHECK” 
„5. MAINTENANC” 
„6. ALM INF” 
„7. ALM CAUSE” 
„9. LOAD FCTR” 

„8. DATA COPY” 
„10. USER SET” 

„0. QUICK SET” 
„1. DATA SET” 
„2. DATA CHECK” 
Choć lista parametrów może być 
wyświetlona, to wartości nie mogą 
być odczytane bądź zmienione. 
Wyjątek stanową parametry F00 
i H03.  

 
Jeśli dane są zabezpieczone hasłem, czytanie oraz zapis do parametru F00 (DATA PRTC) inną drogą niż panel 
operatorski jest zablokowane. Dodatkowo, jeśli zabezpieczenie jest czasowo wyłączone, czytanie parametrów F00 

Za pomocą przycisków  wybrać wartość  
parametru L03 (tryb pomiaru). 

Naciśnij  by potwierdzić wybór i rozpocząć 
procedurę pomiaru. 

FWD lub REV (załączenie pracy napędu = aktywacja pomiaru) 

Czekaj na zakończenie pomiaru parametrów silnika. 

koniec pomiaru 

wyłączenie sygnału kierunku FWD lub REV 

Sygnał kierunku podany przez panel jest wyłączany 
automatycznie po zakończeniu pomiaru. 
Po pomiarze menu powraca do listy parametrów. 
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lub H99 inną metodą niż panel nie będzie akceptowane. Zabezpieczenie hasłem może być czasowo wyłączone za 
pomocą F00. 
 

Wprowadzenie hasła (włączenie ochrony hasłem) 

 
Rys. 37. Układ menu wprowadzania hasła. 

 
Po wprowadzeniu hasła, ochrona parametrów pozostaje czasowo nieaktywna. Aby aktywować ochronę parametrów 
należy wykonać kolejny krok z użyciem parametru F00. 
 

Włączanie ochrony hasłem 
Przed wykonaniem poniższych kroków należy zdefiniować hasło w parametrze H99 (patrz wcześniejszy podrozdział). 

 
Rys. 38. Układ menu wprowadzania hasła. 

W menu „1. DATA SET” wybierz parametr H99. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Za pomocą przycisków  i  wprowadź hasło 
(różne od 0000). 
 
Zmianę wartości przeprowadzać przytrzymując przycisk 

 i naciskając strzałki  bądź . 

Zarejestrowane hasło jest tymczasowo nieaktywne. 
 
Menu powraca do listy parametrów. 

W menu „1. DATA SET” wybierz parametr F00. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Za pomocą przycisków  i  wprowadź hasło 
(różne od 0000 i wprowadzonego do H99). 
 
Zmianę wartości przeprowadzać przytrzymując przycisk 

 i naciskając strzałki  bądź . 

Ochrona hasłem jest aktywna. 
 
Menu powraca do listy parametrów. 
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Innymi metodami załączenia ochrony hasłem jest odłączenie inwertera od źródła zasilania lub pozostawienie 
zasilonego inwertera na 4 godziny z czasowo wyłączoną ochroną hasłem, a następnie przełączenie w tryb pracy lub 
z wyświetlonym menu. 
 

 
Rys. 39. Widok menu po aktywacji hasła. 

 
Chwilowe wyłączenie ochrony hasłem 

 
Rys. 40. Układ menu dla wykonania czasowej dezaktywacji hasła. 

 
Przy czasowym wyłączeniu ochrony danych hasłem, ustawienie parametru H99 na wartość inną niż 0000 pozwala 
na rejestrację nowego hasła. 

Po aktywacji hasła, obok wszystkich parametrów widocznych 
w menu „2. DATA CHECK”(oprócz F00 i H03) jest 
wyświetlany napis PASSWORD. 

Wybranie do zmiany jakiegokolwiek parametru (oprócz F00 
i H03) powoduje wyświetlenie napisu PASSWORD. 

W menu „1. DATA SET” wybierz parametr F00. 

Naciśnij  by potwierdzić wybór. 

Za pomocą przycisków  i  wprowadź hasło 
ustawione w H99 do parametru F00. 
 
Zmianę wartości przeprowadzać przytrzymując przycisk 

 i naciskając strzałki  bądź . 

Ochrona hasłem jest czasowo nieaktywna. 
 
Menu powraca do listy parametrów. 
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Wyłączenie ochrony hasłem 
 
Pierwszym krokiem jest czasowe wyłączenie ochrony hasłem (zgodnie z opisem w poprzednim podpunkcie). 

 
Rys. 41. Układ menu dla trwałej dezaktywacji hasła. 

 
Nie ma możliwości odzyskania zapomnianego hasła – jedyną możliwością jest pełna inicjalizacja za pomocą 
parametru H03. 
 

 OSTRZEŻENIE 
Inicjalizacja za pomocą H03 wiąże się z wykasowaniem wszystkich wartości parametrów i ustawieniem ich do 
wartości fabrycznych. Upewnij się, że posiadasz listę parametrów, bądź odpowiednią wiedzę by przywrócić 
właściwą konfigurację inwertera. 
Niebezpieczeństwo wypadku i obrażeń! 

 
Podłączenie do innych inwerterów 

 

W menu „1. DATA SET” wybierz parametr H99. 

Sprawdź czy zawartość ekranu jest taka sama 
jak na rysunku obok (H99 ma wartość 0000) 

i potwierdź przyciskiem . 

Ochrona hasłem zostanie wyłączona. 
 
Menu powraca do listy parametrów. 

Naciśnij . 

Podłączenie panelu TP-G1-CLS (-ELS) do inwertera innego 
niż Frenic Lift powoduje wyświetlenie komunikatu błędu. 
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Parametry 

Parametry ogólne 
Pozycja Parametry 

Stopień ochrony Przód: IP40, tył: IP20 
Środowisko Instalować wewnątrz pomieszczeń. Środowisko winno być wolne 

od korozyjnych i łatwopalnych gazów, pyłów i silnego 
promieniowania słonecznego. 

Temperatura otoczenia (podczas pracy) -10 do +50oC 
Wysokość 1000m n.p.m. lub mniej 
Wibracje 3mm (maksymalne): 2-9Hz 

9.8m/s2: 9-20Hz 
2m/s2: 20-50Hz 
1m/s2: 55-200Hz 

Temperatura składowania -25 do +65oC 
Wilgotność względna powietrza w czasie 
składowania 

5 do 95% (bez kondensacji) 

Waga 129g 
 

Wymiary zewnętrzne 

 
 

Parametry komunikacji 
Pozycja Parametry Uwagi 

Liczba inwerterów Jeden panel do jednego inwertera  
Przewód połączeniowy 10BASE-T/100BASE-T, prosty, 

kategoria 5 
Dostępne opcjonalne przewody Fuji 
CB-5S, CB-3S lub CB-1S o różnych 
długościach. 

Maksymalna długość przewodu 20m  
Wtyk RJ-45 Patrz tabela poniżej. 

 



 
 
  
 

 97 

 
Pin Nazwa 

sygnału 
Opis Uwagi 

1, 8 Vcc Napięcie zasilania panelu (+5V) 
2, 7 GND Masa zasilania 
3, 6 NC Nieużywane (zarezerwowane) 

Tył panelu 

 
4 DX- - komunikacji RS485 gniazdo wtyk 
5 DX+ + komunikacji RS485   

 
Przełącznik SW3 (na płycie sterownika inwertera Lift) terminatora interfejsu RS485 musi być w pozycji OFF 
(niepołączony). 
 
 

Parametry transmisji 
 

Pozycja Parametry Uwagi 
Kod regionu brak 
Protokół komunikacyjny Modbus-RTU 
Metoda synchronizacji metoda asynchroniczna 
System przesyłu Half-duplex 
Prędkość 19200bps 
Parzystość Parzystość 
Długość słowa stop 1 bit 
Kontrola błędów CRC-16 

Do poprawnej pracy panelu 
operatorskiego nie zachodzi 
potrzeba konfiguracji parametrów 
y01-y10. 
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Notatki 
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KONTAKT 

 
 
POLSKA 
amtek spol. s r.o. (sp. z o.o.) oddz. w Polsce 
ul. Przasnyska 6b 
01756 Warszawa 
Tel.: +48 22 866 41 40 
Faks.: +48 22 866 41 41 
amtek@amtek.pl  
www.amtek.pl  

 
CZECHY, SŁOWACJA 
amtek spol. s r.o.  
Vídeňská 125 
61900 Brno 
Tel.: +420 547 125 570 
Faks.: +420 547 125 556 
amtek@amtek.cz  
www.amtek.cz  

 
 
 
 
Oryginalna dokumentacja oraz niniejsze tłumaczenie podlegają prawom autorskim. Dokumentacja jest 
przekazywana bezpłatnie do sprzedawanego inwertera Frenic Lift. Sprzedaż oraz przedruk w celach handlowych 
oraz modyfikacje niniejszego dokumentu są zabronione. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, by tekst instrukcji byl wolny od błędów i pomyłek. Jeśli jednak zauważycie Państwo 
błędy, prosimy o informację telefoniczną lub poprzez e-mail amtek@amtek.pl. 
 


