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Japonská kvalita ve všech směrech 
 
 
 
 
 
 

Frekvenční měnič 
(pro třífázové motory) 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Návod pro rychlé zprovoznění 
 

 
 

3 x 200 - 240 V, 0,4 až 55 / 75 kW 
3 x 380 - 480 V, 0,4 až 280 / 315 kW 

 
Poznámka 

1. Ujistěte se, že je tento návod dodán koncovému 
uživateli měniče. 

2. Přečtěte si tento návod před instalací nebo obsluhou 
měniče a pak jej uložte na bezpečné místo pro další 
použití. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ENETEX-TEP, s.r.o. je autorizovaným distributorem firmy  
          esco antriebstechnik gmbh pro elektrické pohony TOSHIBA 

Česky 
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Návod pro rychlé zprovoznění 
 

 
  Bezpečnostní pokyny 

Položky popsané v těchto pokynech a na samotném měniči jsou velmi důležité, abyste mohli měnič bezpečně používat, 
zabránit zranění sebe i ostatních osob kolem vás a také zabránit poškození majetku v okolí. Seznamte se d ůkladně s níže 
uvedenými symboly a vyobrazeními a pak pokra čujte ve čtení návodu. Neopomeňte dodržovat všechna uvedená varování. 
* Přečtěte si Bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze (CD-ROM), abyste získali další informace, které zde nejsou uvedeny.  

Vysvětlení označení 

Označení Význam označení 

 VAROVÁNÍ Označuje, že chyby při použití mohou způsobit smrt nebo vážné zranění. 

 UPOZORNĚNÍ Označuje, že chyby při použití mohou způsobit zranění*1 lidí nebo poškození fyzického majetku *2. 

 
*1  Poranění, popálení nebo úraz elektrickým proudem, který nebude vyžadovat hospitalizaci nebo dlouhodobou ambulantní péči. 
*2  Poškození fyzického majetku znamená rozsáhlé poškození majetku a materiálů. 

 

Význam symbolů 
 

Označení Význam označení 
 

 
Označuje zákaz (nedělejte to). 
Podrobné informace o zákazu jsou popsány u symbolu v textové nebo obrázkové form ě. 

 

 
Označuje povinnou akci, kterou je nutné provést. 
Podrobné informace o povinné akci jsou popsány u symbolu v textové nebo obrázkové form ě. 

 

 
Označuje varování nebo upozornění. 
Podrobné informace o varování nebo upozornění jsou popsány u symbolu v textové nebo obrázkové 
formě. 

■ Vymezení použití 
Tento měnič se používá pro řízení otáček třífázových motorů v běžném průmyslovém provozu. 
 

▼Tento výrobek je určen pro všeobecné použití v průmyslové aplikaci. Nemůže být používán pro aplikace, které budou 
mít velký dopad na veřejnost a vyžadují zvláštní kontrolu jakosti, jako jsou elektrárny a železnice, a pro za řízení, 
u kterých selhání a provozní poruchy tohoto výrobku mohou ohrozit lidský život nebo poškodit lidské t ělo, jako jsou 
zařízení pro řízení jaderné elektrárny, letectví, kosmonautiku, dopravu, léka řství, zabezpečovací systémy a zábavní 
aplikace. Je však možné ověřit vhodnost pro aplikaci za p ředpokladu, že má omezený účel a není vyžadována zvláštní 
kontrola kvality. Pokud chcete používat tento výrobek pro n ějaký speciální účel, obraťte se na svého distributora firmy 
Toshiba. 
▼Použijte měnič pro aplikaci, která nezpůsobí vážnou nehodu nebo škodu, ani pokud nastane porucha m ěniče, nebo 
použijte měnič v systému, který je vybaven samostatným záložním obvodem nebo zabezpe čovacím zařízením, které 
funguje nezávisle na tomto výrobku. 
▼Nepoužívejte měnič pro jinou zátěž, než jsou třífázové motory pro běžné průmyslové použití. Použití pro jiné účely než 
pro vhodné třífázové motory může způsobit nehodu.  
 

 

■ Manipulace  VAROVÁNÍ 
 

 
Zákaz 

demontáže 

 
• Nikdy nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru 

nebo zranění. Požádejte o opravu vašeho distributora firmy Toshiba. 

 
 

  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
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  VAROVÁNÍ 
 
 
 

 
Zakázáno 

• Nikdy nesundávejte čelní kryt při zapnutém napájení. Měnič obsahuje části s nebezpečným napětím 
a dotyk s nimi způsobí úraz elektrickým proudem. 

• Nestrkejte prsty do otvorů, například otvorů pro kabely nebo chladicí ventilátory. Měnič obsahuje části 
s nebezpečným napětím a dotyk s nimi způsobí úraz elektrickým proudem. 

• Nezasunujte do měniče žádné předměty (elektrické vodiče, tyče atd.). Může dojít ke zkratu 
a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

• Nedovolte, aby se do styku s měničem dostala voda nebo jiné kapaliny. Může dojít ke zkratu 
a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

 
 

 
Povinné  

akce 

• Zapněte napájení až po nasazení čelního krytu. Pokud zapnete napájení bez nasazení čelního krytu, 
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zran ění. 

• Okamžitě odpojte napájení, pokud z měniče začne vycházet kouř, neobvyklý zápach nebo zvuk. P ři 
pokračujícím používání měniče v tomto stavu nastane požár. Pokud je měnič v tomto stavu ponechán 
zapnutý, může nastat požár. Požádejte o opravu vašeho distributora firmy Toshiba. 

• Vypněte vždy napájení, pokud měnič nebude delší dobu používán. 
• Měnič může mít poruchu kvůli probíjení proudu, způsobenému prachem nebo jiným materiálem. Pokud 

napájení měniče v tomto stavu zůstává zapnuté, může nastat požár. 

  UPOZORNĚNÍ 
 

 
Zákaz 
dotyku 

 
• Nedotýkejte se žeber chladiče ani vybíjecích rezistorů. Tyto části mohou mít vysokou teplotu a mohli 

byste se o ně spálit. 

■ Přeprava a instalace  VAROVÁNÍ 
 
 

 
Zakázáno 

• Neinstalujte a nepoužívejte měnič, pokud je poškozený nebo chybí některá jeho součást. Může dojít 
k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Požádejte o opravu vašeho distributora firmy Toshiba. 

• Nedávejte blízko měniče žádné hořlavé předměty. Kdyby z měniče kvůli závadě vyšlehl plamen, mohlo 
by dojít k požáru. 

• Neinstalujte měnič na žádné místo, kde by se mohl dostat do styku s vodou nebo jinou kapalinou. 
• Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

 
 
 
 
 

 
Povinné  

akce 

• Měnič musí být používán jen v prost ředí, které je specifikováno v návodu. Použití v jiných podmínkách 
může způsobit závadu. 

• Instalujte měnič na kovový podklad. Zadní panel se může zahřát na vysokou teplotu. Neinstalujte 
měnič na hořlavé předměty, mohlo by dojít k požáru. 

• Nepoužívejte měnič s odmontovaným čelním krytem. Měnič obsahuje části s nebezpečným napětím 
a dotyk s nimi způsobí úraz elektrickým proudem. 

• V určitých případech je nutné nainstalovat za řízení pro nouzové zastavení. Pokud není nainstalováno 
takové zařízení pro nouzové zastavení, které dokáže aktivovat mechanickou brzdu p ři přerušení 
napájení, nelze provoz zařízení zastavit okamžitě pouze samotným měničem a může tak dojít 
k nehodě nebo zranění. 

• Všechny použité doplňky musí vyhovovat specifikacím firmy Toshiba. Použití dopl ňků, které nevyhovují 
specifikacím firmy Toshiba, může způsobit nehodu. 

• Pokud je pro měnič použit stykač/jistič nebo jiné doplňky, musí být nainstalovány v elektrickém 
rozvaděči. Pokud nejsou nainstalovány v rozvaděči, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 

  UPOZORNĚNÍ 
 

 
Zakázáno 

• Při přepravě nebo přemisťování nedržte měnič za čelní kryt. Kryt se může uvolnit a měnič může 
spadnout a způsobit zranění. 

• Neinstalujte měnič v místě, kde se vyskytují silné vibrace. Měnič by mohl kvůli vibracím spadnout a 
způsobit zranění. 
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UPOZORNĚNÍ 

 
Povinné  

akce 

• Pokud je hmotnost měniče větší než 20 kg (modely VFAS3-2110P - 2370P, VFAS3-4220PC - 
4750PC), musí jej přenášet dvě nebo více osob. Pokud přenášíte měnič sami, může dojít ke zranění. 

• Měniče s velkým výkonem (VFAS3-2450P, 2550P, VFAS3-4900PC - 4280KPC) p řepravujte jeřábem. 
Při ruční přepravě těžkého nákladu může dojít ke zranění. Věnujte maximální pozornost bezpečnosti 
operátora a zacházejte s měničem opatrně, aby nedošlo k jeho poškození. 
Pro zvedání zavěste měnič na ocelové lano pomocí zavěšovacích šroubů 
(případně zavěšovacích otvorů), které jsou v horní nebo dolní části měniče, jak 
je znázorněno na obrázku. 

• Zajistěte, aby byl měnič zavěšen vyváženě na dvou ocelových lanech, a dbejte 
na to, aby na měnič při zavěšování nepůsobila příliš velká síla. 

• Nepřemisťujte měnič s připevněným krytem a při přepravě nestrkejte ruce 
do otvorů pro kabely. Mohli byste si p řiskřípnout nebo poranit ruce. 

• Samotný ovládací panel přepravujte podle příslušných předpisů. Při přepravě 
ovládacího panelu letadlem nebo lodí dodržujte p říslušné předpisy, protože 
v ovládacím panelu je nainstalována lithiová baterie. 

• Namontujte měnič na místo, které udrží hmotnost měniče. Pokud namontujete 
měnič na místo, které neudrží jeho hmotnost, měnič spadne a může způsobit 
zranění. 

• Pokud je nutné zablokovat h řídel motoru, namontujte mechanickou brzdu. 
Brzdění měničem nefunguje jako mechanická zarážka a p ři použití pro tento 
účel může dojít ke zranění. 

• Pokud je okolní teplota vyšší než 50 °C, oddělte před použitím ovládací panel od měniče. Existuje 
riziko, že může dojít ke zvýšení teploty a následnému vzplanutí lithiové baterii nainstalované 
v ovládacím panelu. Pokud je okolní teplota vyšší než 50 °C, odd ělte ovládací panel od měniče a 
připojte ho přes propojovací kabel. 

■ Zapojení  VAROVÁNÍ 

 
Zakázáno 

• Nepřipojujte síťové napětí k výstupním svorkám (na straně motoru) [U/T1], [V/T2] a [W/T3]. Při 
připojení napájení k výstupu dojde k poškození m ěniče a následnému požáru. 

• Nepřipojujte brzdný rezistor mezi DC svorky [PA/+] a [PC/-] nebo [PO] a [PC/-]. Mohlo by dojít 
k požáru. Připojte brzdný rezistor podle návodu k použití. 

• Po odpojení napájení se nejméně 15 minut nedotýkejte vodičů zařízení (např. jističe), připojených na 
vstupní straně měniče. Pokud v kondenzátoru měniče zůstává elektrický náboj, dotyk vodičů před 
uvedenou dobou způsobí úraz elektrickým proudem. 

• Pokud měnič napájí motor s permanentními magnety (PM motor), nedotýkejte se výstupních svorek 
[U/T1], [V/T2] a [W/T3] na straně PM motoru ani po vypnutí napájení, dokud se PM motor otáčí. Pokud 
se PM motor i po vypnutí napájení otáčí, vzniká na výstupních svorkách [U/T1], [V/T2] a [W/T3] na 
straně PM motoru nebezpečné napětí a dotyk způsobí úraz elektrickým proudem. Proveďte zapojení 
teprve po kontrole, že je PM motor zastaven. 

• Pokud používáte měnič třídy 480 V s napájecím systémem, který je uzemněn do jiného než nulového 
bodu (například když má napájecí systém zapojení do trojúhelníku s uzemn ěním jedné fáze), neměl by 
být zemnicí kondenzátor uzemněn (nebo by neměla být zvyšována kapacita zemnicího kondenzátoru). 
Jinak dojde k závadě nebo požáru. 

 
Povinné  

akce 

• Elektrickou instalaci musí provést kvalifikovaný odborník. Chybné p řipojení napájení osobou, která 
nemá odborné znalosti, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 

• Zapojte správně výstupní svorky (strana motoru). P ři nesprávném pořadí fází se bude motor točit 
opačně, a to může způsobit zranění. 

• Zapojení kabelů se musí provádět až po instalaci měniče. Pokud zapojíte kabely před instalací, může 
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Před zapojováním kabelů zkontrolujte, zda je 
odpojené napájení a zda kontrolka nabíjení nesvítí. Pokud budete zapojovat kabely bez této kontroly, 
dojde k úrazu elektrickým proudem. 

• Utáhněte šrouby na svorkovnici p ředepsaným momentem. Nejsou-li šrouby dostatečně utaženy 
předepsaným momentem, může dojít k požáru. 

• Zkontrolujte, zda je vstupní napájecí napětí v rozmezí +10 % až -15 % jmenovitého napájecího nap ětí 
uvedeného na typovém štítku (±10 % p ři 100% zatížení v trvalém provozu). Pokud nepoužijete 
odpovídající napájecí napětí, dojde k závadě nebo požáru. 

 

 
Uzemnění 

• Uzemnění musí být správně a spolehlivě připojeno. Pokud není uzemnění správně a spolehlivě 
připojeno a nastane závada nebo probíjení proudu v m ěniči, může dojít k úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru. 
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  UPOZORNĚNÍ 
 
 
 
 
 

 
Zakázáno 

• Na výstupní svorky měniče nepřipojujte zařízení, která obsahují kondenzátory (nap říklad odrušovací 
filtry nebo du/dt filtry). Mohlo by dojít ke zvýšení teploty a následnému požáru. 

• Pokud má měnič dva šrouby pro přepínání zemnicího kondenzátoru, nep řepínejte pouze jeden z nich. 
Měnič bude mít poruchu kvůli nedostatečnému přepnutí. Nastavte oba přepínací šrouby zemnícího 
kondenzátoru stejně. 

• Neodpojujte ovládací panel od měniče, pokud je zapnuté napájení, mohlo by dojít k závad ě. Odpojujte 
ovládací panel až po vypnutí napájení. 

• Nepřipojujte USB kabel k ovládacímu panelu, pokud je ovládací panel p řipevněný k měniči, způsobí to 
poruchu. Připojte USB kabel k ovládacímu panelu až po odpojení ovládacího panelu od m ěniče. 

• Nepřipojujte komunikační konektor RS485 k ethernetové síti. Nevhodné p řipojení způsobí poruchu. 
• Nepřipojujte k ethernetovému konektoru komunikační rozhraní RS485. Nevhodné připojení způsobí 

poruchu. 

 
 
 

 
Povinné  

akce 

• Před odmontováním čelního krytu zkontrolujte, zda je vypnuté napájení. Pokud sundáte čelní kryt při 
zapnutém napájení, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zran ění. 

• Po zapojení namontujte čelní kryt nazpět. Pokud zapnete napájení bez nasazeného čelního krytu, 
může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění. Buďte opatrní, protože pokud zatlačíte 
příliš silně na čelní kryt šroubovákem, abyste jej p řipevnili, dojde k poškození měniče. 

• Namontujte DC tlumivku (DCL) dodávanou pro VFAS3-4160KPC – 4280KPC. Pokud dodávanou DC 
tlumivku (DCL) nenamontujte, nastane porucha. Namontujte DC tlumivku (DCL) mezi svorky [PA/+] a 
[PO]. 

• Připojte AC napájení k chladicím ventilátorům, pokud použijete VFAS3-4160KPC – 4280KPC s DC 
vstupem (napájením). Pokud není připojeno AC napájení, chladicí ventilátory nepracují a nastane 
porucha kvůli přehřátí. 

■ Provoz  UPOZORNĚNÍ 

 
Zakázáno 

• Nedotýkejte se svorek, pokud je měnič pod napětím, ani když je motor v klidu. Je-li měnič pod 
napětím, může při dotyku se svorkami dojít k úrazu elektrickým proudem. 

• Nedotýkejte se spínačů, pokud máte mokré ruce, a nečistěte měnič mokrou utěrkou. Může dojít 
k úrazu elektrickým proudem. 

 
Povinné  

akce 

• Zapněte napájení až po namontování čelního krytu. Pokud je měnič nainstalován v rozvaděči a má 
odmontovaný čelní kryt, zavřete vždy nejprve dveře rozvaděče a teprve pak zapněte napájení, jinak 
může dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud je zapnuto napájení bez nasazeného čelního krytu 
nebo při nezavřených dveřích skříně, může dojít k úrazu elektrickým proudem. 

• Ujistěte se, že je správně zvolen příslušný region (EU) v instalačním menu. Pokud nastavíte parametry 
v instalačním menu nesprávně, dojde k poškození měniče nebo k provedení nechtěného pohybu 
motoru. 

• Ujistěte se, že jsou parametry správně nastaveny. Pokud nastavíte parametry nesprávně, dojde 
k poškození měniče nebo k provedení nechtěného pohybu motoru. Pokud zapisujete parametr do 
měniče přes zapisovač parametrů, dbejte na to, aby byla přenášená data správná. 

• Před resetováním měniče po poruše zajistěte, že jsou ovládací povely vypnuty. Pokud je m ěnič 
resetován a ovládací povely jsou aktivní, m ůže dojít k náhlému rozběhnutí motoru a zranění. 

  UPOZORNĚNÍ 

 
Zakázáno 

• Dodržujte všechny povolené provozní rozsahy použitých motor ů a strojů. Nedodržení těchto rozsahů 
způsobí poškození motorů nebo strojů a zranění osob. Používejte motory a stroje v rámci jejich 
příslušných povolených provozních rozsah ů, uvedených v jejich návodech k použití. 

 
Povinné akce 

• Použijte měnič, který vyhovuje specifikacím použitého napájení a ovládaného t řífázového motoru. 
Pokud použijete nevhodný měnič, nebude se třífázový motor otáčet správně a může také dojít 
k vážným nehodám způsobeným přehřátím nebo požárem. 

• Proveďte opatření proti svodovému proudu. Svodový proud p řes parazitní kapacitu 
vstupních/výstupních silových vodi čů měniče a motoru může ovlivnit periferní zařízení. V takovém 
případě proveďte protiopatření, například snížení taktovacího kmitočtu nebo zkrácení délky 
vstupních/výstupních silových vodi čů. Pokud je celková délka vodičů mezi měničem a motorem větší 
než 50 m, nainstalujte vhodnou motorovou tlumivku. 

 
* Přečtěte si Bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze (CD-ROM), týkající se údržby, kontroly a likvidace. 
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Označení typu

Varovný štítek

Výrobní 
štítek

Typ měniče

Jmenovitý 
výkon měniče

Jmenovité 
vstupní napětí

Jmenovitý 
vstupní proud

Jmenovitý 
výstupní proud

Standardní instalace Instalace těsně vedle sebe 

Min. H1 

Min.  
11 cm Min. H2 Min.  

11 cm Min. H3 

Min. H3 

* Odmontujte horní kryt 

 
 

  1. Zkontrolujte dodané zařízení 
 

Zkontrolujte, zda je typ měniče stejný, jaký jste uvedli v objednávce. 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. Nainstalujte měnič 
 
 
 

Typ a rozměry H1 (cm) H2 (cm) H3 (cm) 

VFAS3-2004P - 2370P 
VFAS3-4004PC - 4750PC 

 
10 

 
10 

 
10 

VFAS3-2450P, 2550P 
VFAS3-4900PC - 4132KPC 

 
25 

 
25 

 
25 

VFAS3-4160KPC 15 15 25 

VFAS3-4200KPC - 4280KPC 20 15 25 

 
 
 

  
Následující popis vysvětluje, jak 
odmontovat čelní kryt, např. 
u VFAS3-2004P až 2075P. VFAS3-
4004PC až 4185PC. 

 
Čelní kryt 
(1) Uvolněte čtyři 

šrouby na čelním 
krytu. 

(2) Uchopte obě 
strany čelního 
krytu a posuňte ho 
trochu dolů. 

(3) Zvedněte čelní 
kryt a oddělte ho 
od měniče. 

(4) Při montáži 
proveďte tyto 
kroky v opačném 
pořadí. 

(1) Připojte napájení ke svorkám R/L1, S/L2 a T/L3. 
 

 
(2) Připojte motor ke svorkám U/T1, V/T2 a W/T3. 

 
Utáhněte šrouby svorkovnice. 
Při zapojování dodržujte velikosti jednotlivých vodi čů pro příslušný typ 
měniče v následující tabulce. 

 
 
 

 

  4. Připojte k měniči napájení a motor 
 

  3. Sejměte čelní kryt 
 

Frekvenční měnič Výrobní štítek 
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Velikosti vodičů pro ND (normální přetížitelnost) 

Nezapomeňte namontovat nazpět kryty, odmontované při zapojování. 
 

  5. Zapněte napájení 

Po prvním zapnutí nastavte instalační menu (nastavení regionu). 
Kroky v této části není zapotřebí provádět při dalším zapnutí. 

 

 VAROVÁNÍ 
Nastavte region správně. Pokud je nastavení nesprávné, měnič nebude fungovat a může dojít 
k poškození nebo nečekanému pohybu motoru. 

 

Hlavní region Severní 
Amerika 

(převážně) 
Asie 

(převážně) 
Evropa 

(převážně) Čína Japonsko 

Motor  230/460 (V) 
60 (Hz) 

230/400 (V) 
50 (Hz) 

230/400 (V) 
50 (Hz) 

200/380 (V) 
50 (Hz) 

200/400 (V) 
60 (Hz) 

Maximální kmitočet (FH) 80 (Hz) 80 (Hz) 80 (Hz) 50 (Hz) 80 (Hz) 
 

(1) Zapněte napájení. Zobrazí se 
instalační menu. 

 

(2) Otáčejte kruhovým ovladačem, abyste vybrali region.  
1: Japan (Japonsko) 
2: Mainly North America (Převážně Severní Amerika)  
3: Mainly Asia (Převážně Asie) 
4: Mainly Europe (Převážně Evropa) 
5: China (Čína) 

 

 
 

Napěťová 
třída 

Použitý 
motor [kW] 

Silový obvod (mm2) Zemnicí 
vodič 
(mm2) Vstup Výstup 

3fázová 
240V  

0,75 1,5 1,5 2,5 
1,5 1,5 1,5 2,5 

2,2 1,5 1,5 2,5 

4,0 2,5 4 4 

5,5 4 6 6 

7,5 6 10 10 

11 10 16 16 

15 16 25 16 

18,5 25 35 16 

22 35 50 25 

30 50 70 35 

37 70 95 50 

45 95 120 70 

55 70x2 150 95 

75 95×2 95×2 120 

 

Napěťová 
třída 

Použitý 
motor [kW] 

Silový obvod (mm2) Zemnicí 
vodič 
(mm2) Vstup Výstup 

3fázová 
480 V 

0,75–4,0 1,5 1,5 2,5 
5,5 1,5 2,5 2,5 

7,5 2,5 4 2,5 

11 4 6 4 

15 6 10 10 

18,5 10 10 10 

22 10 16 16 

30 16 25 16 

37 25 35 16 

45 35 35 16 

55 50 50 25 

75 70 95 50 

90 95 120 70 

110 50×2 50×2 95 

132 70×2 70×2 95 

160 95×2 95×2 120 
220, 250 150×2 150×2 150 

280 150×3 120×3 120×2 
315 150×3 150×3 120×2 

 

CZ 
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(3) Stiskněte tlačítko [OK] nebo [F4]. 
Při nastavování regionu se st řídavě zobrazují 
následující obrazovky. 

 

 
(4) Pokud je nastavení dokončeno, zobrazí se na 4 

sekundy úvodní obrazovka, která se zobrazuje ihned 
po zapnutí měniče. 
Pak se zobrazí obrazovka [Standard mode] (Standardní 
režim). 

 
(5) Pomocí posuvného přepínače SW1 nastavte sink 

(negativní) logiku, source (pozitivní) logiku nebo PLC 
(externí napájení). Podrobnosti viz návod k obsluze. 

 
 

  6. Přepínejte zobrazení na ovládacím panelu 
 

 
 

  7. Ovládejte měnič pomocí externích signálů 
 

Pomocí posuvného přepínače [SW1] nastavte sink (negativní) nebo source (pozitivní) logiku a pak p řipojte ovládání 
externími signály. Nastavte provozní parametry. 
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Nastavení parametrů 
Vyberte způsob ovládání pomocí <CMOd> a způsob zadávání kmitočtu pomocí <FMOd>. 

Označení Název parametru Rozsah nastavení Výchozí 
nastavení 

CMOd Run command select  
(Volba způsobu ovládání) 

0: Svorkovnice 
1: Ovládací panel, externí panel 
2: Ethernet 
3: RS485 komunikace (konektor 1)  
4: RS485 komunikace (konektor 2)  
5: Komunikační doplněk 

0 

FMOd Frequency command select 1  
(Volba způsobu nastavení 
kmitočtu 1) 

0: – 
1: Vstup RR 
2: Vstup RX 
3: Vstup II 
4: Vstup AI4 (na doplňkové kartě ETB0013Z) 
5: Vstup AI5 (na doplňkové kartě ETB0013Z) 
6 až 9: - 
10: Kruhový ovladač 1 (pro uložení vypnout nebo stisknout OK) 
11: Kruhový ovladač 2 (pro uložení stisknout OK) 
12: Sr0 
13 a 14: – 
15: Motorpotenciometr 
16: Pulsní vstup 
17: Pulsní vstup s vysokým rozlišením (na doplňkové kartě  

VEC008Z) 
18 a19: – 
20: Ethernet 
21: RS485 komunikace (konektor 1) 
22: RS485 komunikace (konektor 2) 
23: Komunikační doplněk 

1 

 

  8. Základní parametry 
 

Význam Ozna-
čení 

Název parametru Rozsah nastavení Výchozí 
nastavení 

Nastavte rozběhovou a doběhovou 
rampu, vhodnou pro použitý stroj. 
Hodnoty <ACC> a <dEC> 
představují dobu, za kterou se 
výstupní kmitočet zvýší z 0 Hz na  
<FH> (maximální kmitočet). 

ACC Rozběhová rampa 1 0,0 – 6000 (600,0) (s) 10,0*1 

dEC Doběhová rampa 1 0,0 – 6000 (600,0) (s) 10,0*1 

FH Maximální kmitočet 30,0 – 590,0 (Hz) 80,0*2 

Nastavte horní a dolní limit 
výstupního kmitočtu 

UL Horní limit kmitočtu 0,5 – FH (Hz) 60,0*2 

LL Dolní limit kmitočtu 0,0 – UL (Hz) 0,0 

Nastavte volbu režimu řízení U/f, 
která je vhodná pro použitý stroj. 

Pt Volba režimu řízení 
U/f 

0: U/f konstantní 
1: Proměnný moment 
2: Automatické zvýšení momentu  
3: Vektorové řízení 1 
4: Úspora energie 
5: Dynamická úspora energie (pro 

ventilátory a čerpadla) 
6: Řízení motoru s. perm. magnety 
7: 5 bodové nastavení U/f  
8: - 
9: Vektorové řízení 2 (otáčky/moment)  
10: Řízení se zpětnou vazbou 
11: Vektorové řízení se zpětnou vazbou 

(otáčky/moment)  
12: – 

0 

Nastavení elektronické tepelné 
ochrany motoru. 

tHrA Elektronická tepelná 
ochrana motoru 1 

*1 *1 

*1 Závisí na výkonu.  *2 Závisí na nastavení instalačního menu. 
 

  9. Ostatní 
 

Podrobnosti o dalších funkcích a poruchových hlášeních naleznete v podrobném návodu k obsluze. 
 


