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1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (BASIC APPLICATION) 

1.1 Εισαγωγή 

Η Βασική Εφαρµογή είναι εύκολη και εύχρηστη λόγω των προσαρµόσιµων χαρακτηριστικών του fieldbus. 
Είναι η εργοστασιακή προεπιλογή µε την παράδοση από το εργοστάσιο. Αλλιώς επιλέξτε την Βασική 
Εφαρµογή  από το Μενού M6 στην σελίδα S6.2. ∆είτε το Κεφάλαιο 7.3.6.2 του Vacon NX Εγχειριδίου 
Χρήστη. 
 
Η ψηφιακή είσοδος DIN3 είναι προγραµµατιζόµενη. 
 
Επεξηγήσεις για τις παραµέτρους της Βασικής εφαρµογής δίνονται στο Κεφάλαιο 8 του εγχειριδίου αυτού. Οι 
επεξηγήσεις κανονίζονται σύµφωνα µε τον ξεχωριστό αριθµό ID της κάθε παραµέτρου. 
 
1.1.1 Οι λειτουργίες προστασίας του κινητήρα στην Βασική Εφαρµογή 

Η Βασική Εφαρµογή προσφέρει σχεδόν τις ίδιες λειτουργίες προστασιών όπως οι άλλες εφαρµογές: 
 

• Προστασία Εξωτερικού σφάλµατος  
• Επίβλεψη φάσεων εισόδου 
• Προστασία υπότασης 
• Επίβλεψη φάσεων εξόδου 
• Προστασία σφάλµατος Γης 
• Θερµική προστασία κινητήρα 
• Προστασία σφάλµατος Θερµίστορ 
• Προστασία σφάλµατος Fieldbus 
• Προστασία σφάλµατος θύρας 

 
Η Βασική Εφαρµογή δεν προσφέρει κάποιες παραµέτρους για την επιλογή της λειτουργίας απόκρισης ή των 
τιµών των ορίων για τα σφάλµατα. Στην σελίδα 174 δίνονται περισσότερες επεξηγήσεις  για την θερµική 
προστασία του κινητήρα. 
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1.2 Έλεγχος I/O 

 
OPT-A1 
Τερµατικό Σήµα Τεχνικές περιγραφή 
1 +10Vref Αναφορά εξόδου Τάση για το ποτενσιόµετρο, etc. 
2 AI1+ Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης 

0—10V DC 
Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης  
 

3 AI1- I/O Γείωση Γείωση για αναφορά και έλεγχο 
4 AI2+ 
5 AI2- 

Αναλογική εσόδου, πεδίο 
έντασης  0—20mA 

Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης  
 

6 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες, κλπ. Μεγ 0.1 A 
7 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
8 DIN1 Εκκίνηση προς τα µπρος 

 
Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα µπρος 

9 DIN2 Εκκίνηση προς τα πίσω 
 

Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα πίσω 
 

10 DIN3 Είσοδος Εξωτερικού σφάλµατος 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλµα 
Κλειστή επαφή = Σφάλµα 

11 CMA 
 

Κοινό για  DIN 1—DIN 3 Συνδέστε µε GND ή +24V 

12 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες (δείτε #6) 
13 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
14 DIN4 Επιλογή ταχύτητας Multi-step 1 DIN4 DIN5 Αναφ. Συχνότητας 
15 DIN5 Επιλογή ταχύτητας Multi-step 2 Ανοιχτή 

Κλειστή 
Ανοιχτή 
Κλειστή 

Ανοιχτή 
Ανοιχτή 
Κλειστή 
Κλειστή 

Αναφ. Uεισόδου  
Αναφο.Multi-step 1 
Αναφο.Multi-step 2 
Μέγιστη Αναφ. 

16 DIN6 Επαναφορά σφάλµατος (RESET) Ανοιχτή επαφή = Καµία ενέργεια 
Κλειστή επαφή = Επαναφορά σφάλµατος 

17 CMB Κοινό για  DIN4—DIN6 Συνδέστε µε GND ή +24V 
18 AO1+ 
19 AO1- 

Συχνότητα εξόδου 
Αναλογική έξοδο 

Προγραµµατιζόµενη 
Πεδίο 0—20 mA/RL, µεγ. 500Ω 

 

Y 

Ποτενσιόµετρο αναφοράς, 
1…10 kΩ 

 mA 
READ
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

20 DO1 Ψηφιακή έξοδο 
READY (ΈΤΟΙΜΟ) 

Προγραµµατιζόµενη 
Ανοιχτός συλλέκτης, I≤50mA, U≤48 V DC 

OPT-A2 
21 RO1 
22 RO1 
23 RO1 

 

Έξοδος ρελέ 1 
(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN 

 

24 RO2 
25 RO2 
26 RO2 

Έξοδος ρελέ 2 
(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT 

 

Πίνακας 1-1. Προεπιλεγµένη διάταξη I/O της βασικής εφαρµογής. 

Σηµείωση: ∆είτε παρακάτω τις επιλογές 
γεφυρωτών (jumper). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Εγχειρίδιο του Χειριστή Vacon NX, 
Κεφάλαιο 6.2.2.2. 

220 
VAC 

RUN 
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1.3 Λογική σηµάτων ελέγχου για την Βασική Εφαρµογή 

 

Σχήµα 1-1.Λογική σηµάτων ελέγχου της Βασικής Εφαρµογής 

 

DIN4
DIN5
AI1
AI2

DIN1

DIN2

DIN6

DIN3

> 1

NX12k00.fh8

Start vorwärts

Start rückwärts

Start/Stop

Drehricht.

2.19 Festdrehzahl 2
2.18 Festdrehzahl 1

Reset button
Start/Stop buttons
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1.4 Βασική Εφαρµογή – Λίστα Παραµέτρων 

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραµέτρων µέσα στις αντίστοιχες οµάδες των παραµέτρων. 
Οι περιγραφές των παραµέτρων δίνονται στις σελίδες 116 ως 193. 
 
Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα: 
 
Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. ∆είχνει στον χειριστή την τιµή της παραµέτρου 
Παράµετρος = Ονοµασία της παραµέτρου 
Ελάχ. = Ελάχιστη τιµή της παραµέτρου 
Μέγ. = Μέγιστη τιµή της παραµέτρου 
Μον. = Μονάδα µέτρησης της αξίας παραµέτρου. ∆ίνεται αν είναι διαθέσιµη 
Προεπ. = Τιµή εργοστασιακής προεπιλογής 
∆ικό σας = Η δική σας ρύθµιση 
ID = Ο αριθµός ID της κάθε παραµέτρου 
                  =  Η τιµή της παραµέτρου µπορεί µόνο να αλλαχθεί αφού ο µετατροπέας συχνότητας έχει 

σταµατήσει την Λειτουργία του. 
 
1.4.1 Τιµές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο ελέγχου: µενού M1) 

Οι τιµές παρακολούθησης είναι οι πραγµατικές τιµές των παραµέτρων και σηµάτων καθώς και των 
καταστάσεων και µετρήσεων. Οι Τιµές Παρακολούθησης δεν µπορούν να αλλάξουν.  
∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισσότερες πληροφορίες. 
 

Κωδικός Παράµετρος Μον. ID Περιγραφή 
V1.1 Συχνότητα εξόδου Hz 1 Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα 
V1.2 Συχνότητας αναφοράς Hz 25 Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα 
V1.3 Ταχύτητα Κινητήρα rpm 2 Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm 
V1.4 Κινητήρα ένταση A 3  
V1.5 Κινητήρα ροπή % 4 Υπολογισµένη ονοµαστική ροπή του κινητήρα 
V1.6 Κινητήρα ισχύ % 5 Ισχύ του κινητήριου άξονα  
V1.7 Κινητήρα τάση V 6  
V1.8 DC-link τάση V 7  
V1.9 Θερµοκρασία µονάδος °C 8 Θερµοκρασία ψύκτρας 

V1.10 Θερµοκρασία κινητήρα % 9 Υπολογισµένη θερµοκρασία κινητήρα 
V1.11 Αναλογική είσοδος τάσης V 13 AI1 
V1.12 Αναλογική είσοδος έντασης mA 14 AI2 
V1.13 DIN1, DIN2, DIN3  15 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.14 DIN4, DIN5, DIN6  16 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.15 DO1, RO1, RO2  17 Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ 
V1.16 Αναλογική έξοδο Iout mA 26 AO1 

M1.17 Πολύ-παρακολούθηση 
στοιχείων 

  ∆είχνει 3 επιλεγόµενες αξίες παρακολούθησης 

Πίνακας 1-2. Τιµές Παρακολούθησης 
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1.4.2 Βασικές παράµετροι (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.1 Ελάχιστη συχνότητα 0,00 Παρ. 2.2 Hz 0,00  101  

P2.2 Μέγιστη συχνότητα Παρ. 2.1 320,00 Hz 50,00 

 

102 

Σηµείωση: Αν fµεγ > από την 
σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, 
ελέγξτε την καταλληλότητα για 
το σύστηµα κινητήρα  - 
µετατροπέα συχνότητας 

P2.3 Χρόνος επιτάχυνσης 1 0,1 3000,0 s 3,0  103  
P2.4 Χρόνος επιβράδυνσης 1 0,1 3000,0 s 3,0  104  
P2.5 Όριο έντασης 0,4 x IH 2 x IH A IL  107  

P2.6 Ονοµαστική τάση 
κινητήρα 180 690 V 

NX2: 230V
NX5: 400V
NX6: 690V

 
110 

Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας 
του κινητήρα 

P2.7 Ονοµαστική συχνότητα 
κινητήρα 30,00 320,00 Hz 50,00  111 Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας 

του κινητήρα 

P2.8 Ονοµαστική ταχύτητα 
κινητήρα 300 20 000 rpm 1440 

 

112 

Ελέγξτε την πλακέτα λειτουρ-
γίας του κινητήρα Η προεπιλογή 
ισχύει για 4-πολικό κινητήρα και 
ονοµαστικού µεγέθους 
µετατροπέα συχνότητας. 

P2.9 Ονοµαστική ένταση 
κινητήρα 0,4 x IH 2 x IH A IH  113 Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας 

του κινητήρα 

P2.10 Συν φ κινητήρα 0,30 1,00  0,85  120 Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας 
του κινητήρα 

P2.11 Τρόπος εκκίνησης 0 1  0  505 0=Με ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 

P2.12 Τρόπος στάσης 0 3  0 

 

506 

0=Coasting 
1=Με ράµπα 
2=Ράµπα+ coast Ενεργοποίησης   
    Λειτουργίας 
3=Coast+ράµπα Ενεργ.  Λειτουρ. 

P2.13 U/f βελτιστοποίηση  0 1  0  109 0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Αυτόµατη ώθηση ροπής 

P2.14 I/O αναφορά 0 3  0 

 

117 

0=AI1  
1=AI2 
2=Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

P2.15 Μετατόπιση αναφοράς 
εισόδου έντασης 0 1  1  302 0= Χωρίς µετατόπ., 0—20mA 

1= Με µετατόπιση, 4—20mA 

P2.16 Λειτουργία αναλογικής 
εξόδου 0 8  1 

 

307 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Συχν. εξόδου (0—fmax) 
2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax) 
3=Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονοµ. 

ταχύτητα κινητήρα) 
4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα) 
5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα) 
6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα) 
7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα) 
8=Τάση DC-link (0—1000V) 

P2.17 Λειτουργία DIN3 0 7  1  301 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Εξωτ. σφάλµα, κλείσιµο επαφ. 
2=Εξωτ. σφάλµα, άνοιγµα επαφ.. 
3=Ενεργοπ. Λειτουργίας, NC 
4=Ενεργοπ. Λειτουργίας, NO 
5=Αλλαγή τρόπου ελέγχου σε I/O
6=Αλλαγή τ.ε. σε πληκτρολόγιο 
7=Αλλαγή τ.ε. σε fieldbus 

P2.18 Προρυθµισµένη Ταχ. 1 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  105 Προρυθµισµέν. ταχ. από χειρίστη 
P2.19 Προρυθµισµένη Ταχ. 2 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 50,00  106 Προρυθµισµέν. ταχ. από χειρίστη 

P2.20 Αυτόµατη 
επανεκκίνηση 0 1  0  731 0=Απενεργοποιηµένη 

1=Ενεργοποιηµένη 
Πίνακας 1-3.Βασικοί Παράµετροι G2.1 



10 • vacon ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (BASIC APPLICATION) 

Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 1 

1.4.3 Έλεγχος Πληκτρολογίου (Έλεγχος πληκτρολογίου: Μενού M3) 

Οι παράµετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατεύθυνσης από το πληκτρολόγιο δίνονται 
παρακάτω. ∆είτε το Μενού Πληκτρολογίου Ελέγχου στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 

σας 
ID Σηµείωση 

P3.1 Σηµείο Ελέγχου 1 3  1  125 
1 = Τερµατικά I/O 
2 = Πληκτρολόγιο 
3 = Fieldbus 

R3.2 Αναφορά 
Πληκτρολογίου Παρ. 2.1 Παρ. 2.2 Hz     

P3.3 Κατεύθυνση (από 
πληκτρολόγιο) 0 1  0  123 Ζήτηση από το πληκτρολόγιο 

για κίνηση προς τα πίσω 

R3.4 Μπουτόν Stop 0 1  1  114 

0=Περιορισµένη λειτουργία 
του µπουτόν Stop 

1=Το µπουτόν Stop είναι 
πάντα ενεργοποιηµένο 

Πίνακας 1-4. Παράµετροι του Πληκτρολογίου Ελέγχου, M3 

1.4.4 Μενού Συστήµατος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6) 

Για παραµέτρους και λειτουργίες σχετιζόµενες µε την γενική χρήση του µετατροπέα συχνότητας, όπως η 
επιλογή γλώσσας και εφαρµογής, οµάδες παραµέτρων που έχουν φτιαχτεί για τις δικές σας ανάγκες ή 
πληροφορίες σχετικά µε το υλικό και λογισµικό, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.6 στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
1.4.5 Μενού Καρτών Επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7) 

Το M7 µενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που είναι συνδεδεµένες µε την κάρτα ελέγχου και µε 
τις πληροφορίες καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.7 στο Εγχειρίδιο Χειριστή 
Vacon NX. 
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2. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (STANDARD APPLICATION) 

2.1 Εισαγωγή 

Επιλέξτε την Κανονική Εφαρµογή στο µενού M6 από την παράµετρο S6.2. 
 
Η Κανονική Εφαρµογή τυπικά χρησιµοποιείται σε εφαρµογές αντλιών & ανεµιστήρων και στις µεταφορικές 
ταινίες για τις οποίες η Βασική Εφαρµογή είναι ανεπαρκής. Επιπλέον όµως δεν θα χρειαστούν ειδικά 
χαρακτηριστικά στον έλεγχο του κινητήρα (PID, Αυτοαλλαγή κλπ). 
 

• Η Κανονική Εφαρµογή έχει τα ίδια I/O σήµατα και την ίδια λογική ελέγχου µε την Βασική 
Εφαρµογή. 

 
• Η ψηφιακή είσοδος DIN3 και όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενες. 

 
Πρόσθετες λειτουργίες: 
 

• Προγραµµατιζόµενη Εκκίνηση / Σταµάτηµα και Λογική αναστροφής σηµάτων 
• Κλιµάκωση Αναφοράς 
• Επίβλεψη ενός ορίου συχνότητας 
• ∆εύτερη οµάδα ράµπας και προγραµµατιζόµενη ράµπα σε σχήµα S 
• Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες Εκκίνησης και Στάσης 
• DC-φρενάρισµα στο σταµάτηµα 
• Μία περιοχή απαγορευµένων συχνοτήτων 
• Προγραµµατιζόµενη U/f καµπύλη και συχνότητα διακοπής 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση 
• Προστασία κινητήρα από υπερθέρµανση και αδράνεια: Προγραµµατιζόµενη ενέργεια: τίποτα, 

προειδοποίηση, σφάλµα 
 
Οι επεξηγήσεις των παραµέτρων της Κανονικής Εφαρµογής βρίσκονται στο Κεφάλαιο 8 του Εγχειριδίου 
αυτού. Οι επεξηγήσεις κανονίζονται σύµφωνα µε τον ξεχωριστό αριθµό ID της κάθε παραµέτρου. 
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2.2 Έλεγχος I/O 

 
OPT-A1 
Τερµατικό Σήµα Τεχνικές περιγραφή 
1 +10Vref Αναφορά εξόδου Τάση για το ποτενσιόµετρο, etc. 
2 AI1+ Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης 

0—10V DC 
Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης  
 

3 AI1- I/O Γείωση Γείωση για αναφορά και έλεγχο 
4 AI2+ 
5 AI2- 

Αναλογική εσόδου, πεδίο 
έντασης  0—20mA 

Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης  
 

6 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες, κλπ. µεγ 0.1 A 
7 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
8 DIN1 Εκκίνηση προς τα µπρος 

(προγραµµατιζόµενη) 
Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα µπρος 

9 DIN2 Εκκίνηση προς τα πίσω 
(προγραµµατιζόµενη) 

Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα πίσω 
 

10 DIN3 Είσοδος Εξωτερικού σφάλµατος 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλµα 
Κλειστή επαφή = Σφάλµα 

11 CMA 
 

Κοινό για DIN 1—DIN 3 Συνδέστε µε GND ή +24V 

12 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες (δείτε #6) 
13 GND I/O γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
14 DIN4 Επιλογή ταχύτητας Multi-step 1 DIN4 DIN5 Αναφ. Συχνότητας 
15 DIN5 Επιλογή ταχύτητας Multi-step 2 Ανοιχτή 

Κλειστή 
Ανοιχτή 
Κλειστή 

Ανοιχτή 
Ανοιχτή 
Κλειστή 
Κλειστή 

Αναφ. Uεισόδου  
Αναφ.Multi-step 1 
Αναφ.Multi-step 2 
Αναφ.Iεισόδου  

16 DIN6 Επαναφορά σφάλµατος (RESET) Ανοιχτή επαφή = Καµία ενέργεια 
Κλειστή επαφή = Επαναφορά σφάλµατος 

17 CMB Κοινό για  DIN4—DIN6 Συνδέστε µε GND ή +24V 
18 AO1+ 
19 AO1- 

Συχνότητα εξόδου 
Αναλογική έξοδο 

Προγραµµατιζόµενη 
Πεδίο 0—20 mA/RL, µεγ. 500Ω 

Ποτενσιόµετρο αναφοράς, 
1…10 kΩ 

Y  mA 
READ
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

20 DO1 Ψηφιακή έξοδο 
READY (ΈΤΟΙΜΟ) 

Προγραµµατιζόµενη 
Ανοιχτός συλλέκτης, I≤50mA, U≤48 V DC 

OPT-A2 
21 RO1 
22 RO1 
23 RO1 

 

Έξοδος ρελέ 1 
(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN 

Προγραµµατιζόµενη 

24 RO2 
25 RO2 
26 RO2 

Έξοδος ρελέ 2 
(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT 

Προγραµµατιζόµενη 

Πίνακας 2-1. Η προεπιλεγµένη διάταξη των I/O της Κανονικής Εφαρµογής. 

Σηµείωση: ∆είτε παρακάτω τις επιλογές 
γεφυρωτών (jumper). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Εγχειρίδιο του Χειριστή Vacon NX, 
Κεφάλαιο 6.2.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUN 

220 
VAC 
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2.3 Λογική σηµάτων ελέγχου στην Κανονική Εφαρµογή 

 

Σχήµα 2-1. Λογική σηµάτων ελέγχου της Κανονικής Εφαρµογής 

DIN4
DIN5
AI1
AI2

DIN1

DIN2

DIN6

DIN3

> 1

NX12k01

Start/Stop

Reset button
Start/Stop buttons
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2.4 Κανονική Εφαρµογή – Λίστες Παραµέτρων 

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραµέτρων µέσα στις αντίστοιχες οµάδες των παραµέτρων. 
Οι περιγραφές των παραµέτρων δίνονται στις σελίδες 116 ως 193. Οι περιγραφές κανονίζονται σύµφωνα µε 
τον Αριθµό ID της κάθε παραµέτρου. 
 
Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα: 
 
Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. ∆είχνει στον χειριστή την τιµή της παραµέτρου 
Παράµετρος = Ονοµασία της παραµέτρου 
Ελάχ. = Ελάχιστη τιµή της παραµέτρου 
Μέγ. = Μέγιστη τιµή της παραµέτρου 
Μον. = Μονάδα µέτρησης της αξίας παραµέτρου. ∆ίνεται αν είναι διαθέσιµη 
Προεπ. = Τιµή εργοστασιακής προεπιλογής 
∆ικό σας = Η δική σας ρύθµιση 
ID = Ο αριθµός ID της κάθε παραµέτρου 
          = Στην σειρά παραµέτρου: Χρησιµοποιήστε την µέθοδο TTF για να προγραµµατίσετε τις 

παραµέτρους αυτές. 
           = Η τιµή της παραµέτρου µπορεί µόνο να αλλαχθεί αφού ο µετατροπέας συχνότητας έχει 

σταµατήσει την Λειτουργία του. 
 
2.4.1 Τιµές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: µενού M1) 

Οι τιµές παρακολούθησης είναι οι πραγµατικές τιµές των παραµέτρων και σηµάτων καθώς και των 
καταστάσεων και µετρήσεων. Οι Τιµές Παρακολούθησης δεν µπορούν να αλλάξουν.  
∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισσότερες πληροφορίες. 
 

Κωδικός Παράµετρος Μον. ID Περιγραφή 
V1.1 Συχνότητα εξόδου Hz 1 Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα 

V1.2 Συχνότητας αναφοράς Hz 25 Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του 
κινητήρα 

V1.3 Ταχύτητα Κινητήρα rpm 2 Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm 
V1.4 Κινητήρα ένταση A 3  
V1.5 Κινητήρα ροπή % 4 % ονοµαστική ροπή του κινητήρα 
V1.6 Κινητήρα ισχύ % 5 Ισχύ του κινητήριου άξονα  
V1.7 Κινητήρα τάση V 6  
V1.8 DC-link τάση V 7  
V1.9 Θερµοκρασία µονάδος °C 8 Θερµοκρασία ψύκτρας 

V1.10 Θερµοκρασία κινητήρα % 9 Υπολογισµένη θερµοκρασία κινητήρα 
V1.11 Αναλογική είσοδος τάσης V 13 AI1 

V1.12 Αναλογική είσοδος 
έντασης 

mA 14 AI2 

V1.13 DIN1, DIN2, DIN3  15 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.14 DIN4, DIN5, DIN6  16 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 

V1.15 DO1, RO1, RO2  17 Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων 
ρελέ 

V1.16 Αναλογική έξοδο Iout mA 26 AO1 

M1.17 Πολύ-παρακολούθηση 
στοιχείων 

  ∆είχνει 3 επιλεγόµενες τιµές παρακολούθησης 

Πίνακας 2-2. Τιµές Παρακολούθησης 



ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (STANDARD APPLICATION) vacon • 15 

24-hour support +358 (0)40 837 1150 • Email: vacon@vacon.com 2

2.4.2 Βασικοί Παράµετροι (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.1.1 Ελάχιστη συχνότητα 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  101  

P2.1.2 Μέγιστη συχνότητα Παρ. 2.1.1 320,00 Hz 50,00 

 

102 

Σηµείωση: Αν fµεγ > από την 
σύγχρονη ταχύτητα 
κινητήρα, ελέγξτε την 
καταλληλότητα για το 
σύστηµα κινητήρα  - 
µετατροπέα συχνότητας 

P2.1.3 Χρόνος επιτάχυνσης 1 0,1 3000,0 s 3,0  103  
P2.1.4 Χρόνος επιβράδυνσης 1 0,1 3000,0 s 3,0  104  
P2.1.5 Όριο έντασης 0,4 x IH 2 x IH A IL  107  

P2.1.6 Ονοµαστική τάση 
κινητήρα 180 690 V 

NX2: 230V
NX5: 400V
NX6: 690V

 
110 

Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.7 Ονοµαστική 
συχνότητα κινητήρα 30,00 320,00 Hz 50,00  111 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.8 Ονοµαστική ταχύτητα 
κινητήρα 300 20 000 rpm 1440 

 

112 

Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα Η 
προεπιλογή ισχύει για 4-
πολικό κινητήρα και 
ονοµαστικού µεγέθους 
µετατροπέα συχνότητας. 

P2.1.9 Ονοµαστική ένταση 
κινητήρα 0,4 x IH 2 x IH A IH  113 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

2.1.10 Συν φ κινητήρα 0,30 1,00  0,85  120 Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

2.1.11 I/O αναφορά 0 3  0 

 

117 

0=AI1  
1=AI2 
2=Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

2.1.12 
Αναφορά 

Πληκτρολογίου 
Ελέγχου 

0 3  2 

 

121 

0=AI1  
1=AI2 
2= Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

2.1.13 Αναφορά Fieldbus 
Ελέγχου 0 3  3 

 

122 

0=AI1  
1=AI2 
2= Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

2.1.14 Προρυθµισµένη Ταχ. 
1 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 10,00  105 

2.1.15 Προρυθµισµένη Ταχ. 
2 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 50,00  106 

Προρυθµισµένες ταχύτητες 
από τον χειρίστη 

Πίνακας 2-3. Βασικές Παράµετροι G2.1 
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2.4.3 Σήµατα Εισόδων (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.2) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

 DIN1 DIN2 

P2.2.1 Λογική Εκκίνησης 
/Στάσης 0 6  0 

 

300 

0
1
2
3
4
5
6 

Εκκιν. µπρος 
Εκκιν./σταµ. 
Εκκιν./σταµ. 
Παλµός εκκίν. 
Μπρος* 
Εκκιν.*/Σταµ. 
Εκκιν.*/Σταµ. 

Εκκιν. πίσω 
Πίσω/µπρος 
Ενεργ. RUN 
Παλµός σταµ. 
Πίσω* 
Πίσω/µπρος 
Ενεργ. RUN 

P2.2.2 DIN3 Λειτουργία 0 8  1 

 

301 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Εξ. σφάλµα, κλείσ. επαφής 
2=Εξ. σφάλµα, άνοιγ. επαφής
3=Ενεργοπ. Λειτουργίας 
4=Επιλογή χρόνου επιτ./επιβ. 
5=Αλλαγή τρόπ. ελέγ. σε I/O 
6=Αλλαγή τ.ε. σε πληκτρολ. 
7=Αλλαγή τ.ε. σε fieldbus 
8=Πίσω (αν η παρ. 2.2.1=3) 

P2.2.3 Μετατόπιση αναφοράς 
εισόδου έντασης 0 1  1  302 0=0—20mA 

1=4—20mA 

P2.2.4 Ελάχιστη τιµή 
κλιµάκωσης αναφοράς 0,00 παρ. 2.2.5 Hz 0,00 

 

303 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
σήµα αναφοράς 
0,00 = Καµία κλιµάκωση 

P2.2.5 Μέγιστη τιµή 
κλιµάκωσης αναφοράς 0,00 320,00 Hz 0,00 

 

304 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο µέγιστο σήµα 
αναφοράς 
0,00 = Καµία κλιµάκωση 

P2.2.6 Αναστροφή αναφοράς 0 1  0  305 0 = Κανονική 
1 = Ανεστραµµένη 

P2.2.7 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
αναφοράς 0,00 10,00 s 0,10  306 0 = Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.8 Επιλογή AI1 σήµατος    A.1 
 

377 
Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. 
∆είτε σελίδα 69 

P2.2.9 Επιλογή AI2 σήµατος    A.2 
 

388 
Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. 
∆είτε σελίδα 69 

Πίνακας 2-4.Σήµατα εισόδου, G2.2 
* = Χρειάζεται ανερχόµενη παρυφή παλµού 

       για εκκίνηση 
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2.4.4 Σήµατα Εξόδων (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.3) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.1 Επιλογή σήµατος 
Αναλογικής εξόδου 1 0   A.1 

 
464 

Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. ∆είτε 
σελίδα 69 

P2.3.2 Λειτουργία 
Αναλογικής Εξόδου 0 8  1 

 

307 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax) 
2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax) 
3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονοµ. 

ταχύτητα κινητήρα) 
4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα) 
5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα) 
6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα) 
7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα) 
8=Τάση DC-link (0—1000V) 

P2.3.3 Χρόνος φιλτραρισµ. 
αναλογικής εξόδου 0,00 10,00 s 1,00  308 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.3.4 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 0 1  0  309 0 = Κανονική 

1 = Ανεστραµµένη 

P2.3.5 Ελάχιστο Αναλογικής 
εξόδου 0 1  0  310 0 = 0 mA 

1 = 4 mA 

P2.3.6 Κλιµάκωση Αναλογ. 
εξόδου 10 1000 % 100  311  

P2.3.7 Λειτουργία ψηφιακής 
εξόδου 1 0 16  1 

 

312 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Έτοιµο (Ready) 
2=Σε λειτουργία (Run) 
3=Σφάλµα 
4=Ανεστραµµένο σφάλµα 
5=Προειδοπ. υπερθέρµανσης FC 
6=Εξ. σφάλµα ή προειδοποίηση 
7=Σφάλµα ή προειδοποίηση αναφ. 
8=Προειδοποίηση 
9=Προς τα πίσω 
10=Προρυθµισµένη ταχύτητα 1 
11=Σε ταχύτητα 
12=Ενεργός ρυθµιστής Κινητήρα 
13=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1 ΑΒ 
14=Σηµείο Ελέγχου: I/O 
15=Σφάλµα/προειδοπ. Θερµίστορ 
16=∆εδοµένα εισόδου Fieldbus 

P2.3.8 Λειτουργία ρελέ 
εξόδου 1 0 16  2  313 Όπως η παράµετρος 2.3.7 

P2.3.9 Λειτουργία ρελέ 
εξόδου 2 0 16  3  314 Όπως η παράµετρος 2.3.7 

P2.3.10 Όριο συχνότητας 
εξόδου 1  0 2  0 

 
315 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.11 Όριο συχν. εξόδου 1: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 320,00 Hz 0,00  316  

P2.3.12 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 2 0   0.1 

 
471 

Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. ∆είτε 
σελίδα 69 

P2.3.13 Λειτουργία 
αναλογικής εξόδου 2 0 8  4  472 Όπως η παράµετρος 2.3.2 

P2.3.14 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 

αναλογικής εξόδου 2 0,00 10,00 s 1,00  473 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.3.15 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 2 0 1  0  474 0=Κανονική 

1=Ανεστραµµένη 

P2.3.16 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 2 0 1  0  475 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.17 Κλιµάκωση 
αναλογικής εξόδου 2 10 1000 % 100  476  

Πίνακας 2-5. Σήµατα Εξόδου, G2.3 
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2.4.5 Παράµετροι Ελέγχου Μονάδος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.4.1 Σχήµα Ράµπας 1 0,0 10,0 s 0,0  500 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.2 Σχήµα ράµπας 2 0,0 10,0 s 0,0  501 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.3 Χρόνος επιτάχυνσης 2 0,1 3000,0 s 10,0  502  
P2.4.4 Χρόνος επιβράδυνσης 2 0,1 3000,0 s 10,0  503  

P2.4.5 Κόφτης φρένου 0 4  0 

 

504 

0=Απενεργοποιηµένος 
1=Χρησιµοποιείται κατά τη  
    λειτουργία 
2=Εξωτ. κόφτης φρένου 
3=Χρησιµοποιείται όταν σε Στάση 

/ Λειτουργία 
4=Χρησιµοποιείται όταν 

λειτουργεί (χωρίς δοκιµή) 

P2.4.6 Τρόπος Εκκίνησης 0 1  0  505 0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 

P2.4.7 Τρόπος Στάσης 0 3  0 

 

506 

0=Coasting 
1=Με ράµπα 
2=Ράµπα+ coast Ενεργοποίησης   
    Λειτουργίας 
3=Coast+ράµπα Ενεργ.  Λειτουρ. 

P2.4.8 Ένταση DC-φρένου 0,4 x IH 2 x IH A IH  507  

P2.4.9 Χρόνος DC-φρένου στο 
σταµάτηµα  0,00 600,00 s 0,00  508 0=Το DC φρένο είναι απενεργο- 

     ποιηµένο στο σταµάτηµα 

P2.4.10 

Η συχνότητα στην 
οποία ξεκινάει το DC-
φρένο κατά τη ράµπα 

στάσης 

0,10 10,00 Hz 1,50 

 

515  

P2.4.11 Χρόνος DC-φρένου 
στην εκκίνηση 0,00 600,00 s 0,00  516 0= Το DC φρένο είναι απενεργο- 

     ποιηµένο στην εκκίνηση 

P2.4.12 Φρένο ροής 0 1  0  520 0=Απενεργοποιηµένο 
1=Ενεργοποιηµένο 

P2.4.13 Ένταση φρένου ροής 0,4 x IH 2 x IH A IH  519  
Πίνακας 2-6. Παράµετροι ελέγχου µονάδος, G2.4 

 
2.4.6 Παράµετροι απαγορευµένης συχνότητας (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.5.1 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 1 χαµηλό όριο 0,00 παρ. 2.5.2 Hz 0,00  509  

P2.5.2 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 1 υψηλό όριο 0,00 320,00 Hz 0,0  510  

P2.5.3 Ράµπα επιτ./επιβ. 
απαγόρευσης 0,1 10,0  1,0  518  

Πίνακας 2-7. Παράµετροι απαγορευµένης συχνότητας, G2.5 
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2.4.7 Παράµετροι ελέγχου του κινητήρα (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.6) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μο
ν. 

Προεπιλ. ∆ι
κό 
σα
ς 

ID Σηµείωση 

NXS: 
0=Έλεγχος συχνότητας 
1=Έλεγχος ταχύτητας 

P2.6.1 Τρόπος ελέγχου του 
κινητήρα 0 1/6  0 

 

600 
Πρόσθετα για το NXP: 
2=Έλεγχος ροπής 
3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου 
4=Έλεγχος ροπ. Κλ. Βρόχου  
5=Ανώτερος έλεγχος συχν. 

Ανοιχτού Βρόχου 
6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.  

P2.6.2 U/f βελτιστοποίηση 0 1  0  109 0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Αυτόµατη ώθηση ροπής 

P2.6.3 Επιλογή U/f αναλογίας 0 3  0 

 

108 

0=Γραµµική 
1=Τετραγωνοειδής 
2=Προγραµµατιζόµενη 
3=Γραµµική µε βελτίωση ροής 

P2.6.4 Σηµείο αποδυνάµωσης 
πεδίου 8,00 320,00 Hz 50,00  602  

P2.6.5 Τάση στο σηµείο 
αποδυνάµωσης πεδίου 10,00  200,00 % 100,00  603 n% x Unκινητήρα 

P2.6.6 Συχνότητα µέσου 
σηµείου U/f καµπύλης 0,00 παρ. 

P2.6.4 Hz 50,00  604  

P2.6.7 Τάση µέσου σηµείου 
καµπύλης U/f 0,00 100,00 % 100,00  605 n% x Unκινητήρα 

Μέγ. Τιµή Παρ. = παρ. 2.6.5 

P2.6.8 Τάση εξόδου σε 
µηδενική συχνότητα 0,00 40,00 % Μεταβαλόµενο  606 n% x Unκινητήρα 

P2.6.9 Συχνότητα διακοπής 1,0 Μεταβάλ. kHz Μεταβάλ.  601 ∆είτε τον Πίνακας 8-12 για 
ακριβής τιµές 

P2.6.10 Ελεγκτής υπέρτασης 0 2  1 
 

607 
0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιε. (χωρίς ράµπα) 
2=Χρησιµοποιείται (µε ράµπα) 

P2.6.11 Ελεγκτής υπότασης 0 1  1  608 0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιείται 

P2.6.12 Ζυγοστάθµιση φορτίου 0,00 100,00 % 0,00  620  

P2.6.13 Αναγνωριση 0 1/2  0 

 

631 

0=Καµία ενέργεια 
1=Αναγνώριση µε ή χωρίς 
     λειτουργεία 
2=Αναγνώριση µε λειτουργεία 
     (µόνο στο NXP) 

Οµάδα Παραµέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.14 (NXP µόνο) 
P2.6.14.1 Ένταση µαγνητισµού 0,00 100,00 A 0,00  612  

P2.6.14.2 Απολαβή P ελέγχου 
ταχύτητας 0 1000  30  613  

P2.6.14.3 Χρόνος I ελέγχου 
ταχύτητας 0,0 500,0 ms 30,0  614  

P2.6.14.5 Αποζηµίωση επιτάχ. 0,00 300,00 s 0,00  626  
P2.6.14.6 Ρύθµιση ώθησης 0 500 % 100  619  

P2.6.14.7 Ένταση µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 

Έντ.Κιν. 
Ελαχ 

Έντασ.Κιν 
Μεγ A 0,00  627  

P2.6.14.8 Χρόνος µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 0,0 600,0 s 0,0  628  

P2.6.14.9 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  615  

P2.6.14.10 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  616  

P2.6.14.11 Ροπή εκκίνησης 0 3  0 

 

621 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Μνήµη ροπής 
2=Αναφορά ροπής 
3=Ροπή εκκίνησης µπρος/πίσω 
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P2.6.14.12 Ροπή εκκίνησης FWD –300,0 300,0 s 0,0  633  
P2.6.14.13 Ροπή εκκίνησης REV –300,0 300,0 s 0,0  634  

P2.6.14.15 
Χρόνος 

φιλτραρίσµατος 
Παλµογεννήτριας 

0 1000 ms 0 
 

618  

P2.6.14.17 Απολαβή P ελέγχου 
έντασης 0,00 100,00 % 40,00  617  

Οµάδα Παραµέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.15 (NXP µόνο) 

P2.6.15.1 Ένταση µηδενικής 
ταχύτητας 0,0 250,0 % 120,0  625  

P2.6.15.2 Ελάχιστη ένταση 0,0 100,0 % 80,0  622  
P2.6.15.3 Αναφορά ροής 0,0 100,0 % 80,0  623  
P2.6.15.4 Όριο συχνότητας 0,0 100,0 % 20,0  635  
P2.6.15.5 U/f ώθηση 0 1  0  632  

Πίνακας 2-8.Παράµετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6 
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2.4.8 Προστασίες (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.7) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.7.1 Απόκριση σε σφάλµα 
αναφοράς 4mA 0 5  0 

 

700 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ. 
3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2 
4=Σφάλµα,στάση όπως 2.4.7 
5=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.2 Συχνότητα σφάλµατος 
αναφοράς 4mA 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  728  

P2.7.3 Απόκριση σε εξωτ. 
σφάλµα 0 3  2  701 

P2.7.4 Επίβλεψη φάσεων 
εισόδου 0 3  0  730 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.5 Απόκριση σε σφάλµα 
υπότασης 0 1  0  727 0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ. 

1=Μη αποθήκευση σφάλµατ. 

P2.7.6 Επίβλεψη φάσεων 
εξόδου 0 3  2  702 

P2.7.7 Προστασ. σφάλ. Γης 0 3  2  703 

P2.7.8 Θερµική προστασία 
κινητήρα 0 3  2  704 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.9 Συντελεστής θερµοκ. 
περιβάλλ. κινητήρα –100,0 100,0 % 0,0  705  

P2.7.10 Συντ. ψύξης κινητήρα 
σε µηδενική συχν. 0,0 150,0 % 40,0  706  

P2.7.11 Θερµική σταθερά 
χρόνου κινητήρα 1 200 min 45  707  

P2.7.12 Κύκλος εργασ. κινητ. 0 100 % 100  708  

P2.7.13 Προστασία αδράνειας 0 3  0 

 

709 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.14 Ένταση αδράνειας 0,1 InΚινητ. x 2 A IL  710  

P2.7.15 Όριο χρόνου 
αδράνειας 1,00 120,00 s 15,00  711  

P2.7.16 Όριο συχνότητας 
αδράνειας 1,0 Παρ. 2.1.2 Hz 25,0  712  

P2.7.17 Προστασία 
υποφόρτωσης 0 3  0 

 

713 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.18 Φορτίο στην περιοχή 
αποδυνάµωσης πεδίου 10 150 % 50  714  

P2.7.19 Φορτίο σε µηδέν 
συχνότητα 5,0 150,0 % 10,0  715  

P2.7.20 Χρονικό όριο προστ. 
υποφόρτωσης 2 600 s 20  716  

P2.7.21 Απόκριση σε σφάλµα 
Θερµίστορ 0 3  2 

 

732 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.22 Απόκριση σε σφάλµα 
fieldbus 0 3  2  733 ∆είτε P2.7.21 

P2.7.23 Απόκριση σε σφάλµα 
θύρας 0 3  2  734 ∆είτε P2.7.21 

Πίνακας 2-9.Προστασίες, G2.7 
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2.4.9 Παράµετροι Αυτόµατης Επανεκκίνησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.8) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.8.1 Χρόνος αναµονής 0,10 10,00 s 0,50  717  
P2.8.2 Χρόνος δοκιµής 0,00 60,00 s 30,00  718  

P2.8.3 Λειτουργία εκκίνησης 0 2  0 
 

719 
0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 
2=Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6 

P2.8.4 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  0  720  

P2.8.5 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπέρτασης  0 10  0  721  

P2.8.6 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπερέντασης 0 3  0  722  

P2.8.7 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα αναφοράς 0 10  0  723  

P2.8.8 
Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα θερµο-
κρασίας κινητήρα 

0 10  0 
 

726  

P2.8.9 Αριθµός δοκιµών µετά 
από εξωτερικό σφάλµα 0 10  0  725  

P2.8.10 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  1  738  

Πίνακας 2-10. Παράµετροι αυτόµατης επανεκκίνησης, G2.8 

 
2.4.10 Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3) 

Οι παράµετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατεύθυνσης από το πληκτρολόγιο δίνονται 
παρακάτω. ∆είτε το Μενού Πληκτρολογίου Ελέγχου στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 

σας 
ID Σηµείωση 

P3.1 Σηµείο ελέγχου 1 3  1 
 

125 
0 = I/O τερµατικά 
1 = Πληκτρολόγιο 
2 = Fieldbus 

R3.2 Αναφορά 
πληκτρολογίου 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.1.2 Hz     

P3.3 Κατεύθυνση (πληκτρ.) 0 1  0  123 0 = Μπρος 
1 = Πίσω 

R3.4 Μπουτόν STOP 0 1  1 

 

114 

0=Περιορισµένη λειτουργία 
του µπουτόν 

1=Το µπουτόν είναι πάντα 
ενεργοποιηµένο 

Πίνακας 2-11.Παράµετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3 

2.4.11 Μενού συστήµατος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6) 

Για παραµέτρους και λειτουργίες σχετιζόµενες µε την γενική χρήση του µετατροπέα συχνότητας, όπως η 
επιλογή γλώσσας και εφαρµογής, οµάδες παραµέτρων που έχουν φτιαχτεί για τις δικές σας ανάγκες ή 
πληροφορίες σχετικά µε το υλικό και λογισµικό, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.6 στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
2.4.12 Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7) 

Το M7 µενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που είναι συνδεδεµένες µε την κάρτα ελέγχου και µε 
τις πληροφορίες καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.7 στο Εγχειρίδιο Χειριστή 
Vacon NX. 
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3. EΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ / ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (LOCAL/REMOTE CONTROL) 

 
3.1 Εισαγωγή 

Επιλέξτε την Εφαρµογή Τοπικού / Εξ’ Αποστάσεως Ελέγχου στο µενού M6 στη σελίδα S6.2. 
 
Με την χρήση της Εφαρµογής Τοπικού / Εξ’ Αποστάσεως Ελέγχου είναι δυνατόν να έχετε τον έλεγχο από δύο 
διαφορετικά σηµεία. Για κάθε σηµείο ελέγχου µπορείτε να επιλέξτε την αναφορά συχνότητας από το 
πληκτρολόγιο ελέγχου, τα Ι/Ο τερµατικά ή το fieldbus. Το ενεργό στοιχείο ελέγχου επιλέγεται από την 
ψηφιακή είσοδο DIN6.  
 

• Όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερες για προγραµµατισµό. 
 
Πρόσθετες λειτουργίες: 
 

• Προγραµµατιζόµενο Εκκίνηση / Σταµάτηµα και λογική Αντίστροφου σήµατος 
• Κλιµάκωση αναφοράς 
• Επίβλεψη ενός ορίου συχνότητας 
• ∆εύτερες ράµπες και προγραµµατιζόµενη ράµπα σε σχήµα-S 
• Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες εκκίνησης και στάσης 
• DC-φρένο στο σταµάτηµα 
• Μία περιοχή απαγορευµένων συχνοτήτων 
• Προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f και συχνότητα διακοπής 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση 
• Προστασία κινητήρα Θερµική και Αδράνειας:  

Προγραµµατιζόµενη ενέργεια: Καµία, Προειδοποίηση, Σφάλµα 
 
Οι επεξηγήσεις των παραµέτρων της Εφαρµογής Τοπικού/Εξ’ Αποστάσεως Ελέγχου βρίσκονται στο 
Κεφάλαιο 8 αυτού του Εγχειριδίου. Οι επεξηγήσεις δίνονται µε βάση τον ξεχωριστό αριθµό ID της κάθε 
παραµέτρου. 
 



24 • vacon EΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ / ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (LOCAL/REMOTE CONTROL) 

3 

3.2 Έλεγχος I/O 

 
OPT-A1 
Τερµατικό Σήµα Τεχνικές περιγραφή 
1 +10Vref Αναφορά εξόδου Τάση για το ποτενσιόµετρο, etc. 
2 AI1+ Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης 

0—10V DC 
Σηµείο B πεδίο αναφοράς συχνότητα  
0-10 V DC 

3 AI1- I/O Γείωση Γείωση για αναφορά και έλεγχο 
4 AI2+ 
5 AI2- 

Αναλογική εσόδου, πεδίο 
έντασης  0—20mA 

Σηµείο Α πεδίο αναφοράς συχνότητα  
0-20 mA 
 

6 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες, κλπ. µεγ 0.1 A 
7 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
8 DIN1 Σηµείο A εκκίνηση µπροστά 

(προγραµµατιζόµενη) 
Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα µπρος 

9 DIN2 Σηµείο A εκκίνηση πίσω 
 (προγραµµατιζόµενη) 

Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα πίσω 

10 DIN3 Είσοδος εξωτερικού σφάλµατος 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλµα 
Κλειστή επαφή = Σφάλµα 

11 CMA 
 

Κοινό για DIN 1—DIN 3 Συνδέστε µε GND ή +24V 

12 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες (δείτε #6) 
13 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
14 DIN4 Μέρος B: Εκκίνηση µπροστά 

(προγραµµατιζόµενη) 
15 DIN5 Μέρος B: Εκκίνηση πίσω 

(προγραµµατιζόµενη) 

Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα µπρος   
 
Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα πίσω  
 

16 DIN6 Επιλογή Σηµείου A/B Ανοιχτή επαφή = Σηµείο A ενεργό 
Κλειστή επαφή = Σηµείο B ενεργό 

17 CMB Κοινό για DIN 4—DIN 6 Συνδέστε µε GND ή +24V 
18 AO1+ 
19 AO1- 

Συχνότητα εξόδου 
Αναλογική έξοδο 

Προγραµµατιζόµενη  
Πεδίο 0—20 mA/RL, µεγ. 500Ω 

 

Έλεγχος εξ’ 
αποστάσεως 24V 

Γείωση ελέγχου εξ’ αποστάσεως 

0(4)-20 mA 

Ποτενσιόµετρο αναφοράς, 
1…10 kΩ 

Αναφορά εξ’ 
αποστάσεως 

  mA 
READY
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

20 DO1 Ψηφιακή έξοδο 
READY (ΕΤΟΙΜΟ) 

Προγραµµατιζόµενη  
Ανοιχτός συλλέκτης, I≤50mA, U≤48 V DC 

OPT-A2 
21 RO1 
22 RO1 
23 RO1 

 

Έξοδος ρελέ 1 
(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN 

Προγραµµατιζόµενη 

24 RO2 
25 RO2 
26 RO2 

Έξοδος ρελέ 2 
(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT 

Προγραµµατιζόµενη 

Πίνακας 3-1. Η προεπιλεγµένη διάταξη των I/O της Εφαρµογής Τοπικού/Εξ’   
                      Αποστάσεως Ελέγχου. 

Σηµείωση: ∆είτε παρακάτω τις επιλογές 
γεφυρωτών (jumper). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Εγχειρίδιο του Χειριστή Vacon NX, 
Κεφάλαιο 6.2.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUN 

220 
VAC 
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3.3 Λογική σηµάτων ελέγχου στην Εφαρµογή Τοπικού/Εξ’ αποστάσεως Ελέγχου 

 
Σχήµα 3-1. Λογική σήµατος ελέγχου της Εφαρµογής Τοπικού/Εξ’ αποστάσεως Ελέγχου 

 

DIN3 > 1

DIN6

DIN2
DIN3

AI1
AI2

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

DIN5

A

B

A

B

A

B

NX12k05.fh8

Start/Stop buttons
Reset button

Start/Stop

Reverse

Up

Down
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3.4 Εφαρµογή Τοπικού/Εξ’ αποστάσεως Ελέγχου – Λίστες Παραµέτρων 

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραµέτρων µέσα στις αντίστοιχες οµάδες των παραµέτρων. 
Οι περιγραφές των παραµέτρων δίνονται στις σελίδες 116 ως 193. 
 
Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα: 
 
Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. ∆είχνει στον χειριστή την τιµή της παραµέτρου 
Παράµετρος = Ονοµασία της παραµέτρου 
Ελάχ. = Ελάχιστη τιµή της παραµέτρου 
Μέγ. = Μέγιστη τιµή της παραµέτρου 
Μον. = Μονάδα µέτρησης της αξίας παραµέτρου. ∆ίνεται αν είναι διαθέσιµη 
Προεπ. = Τιµή εργοστασιακής προεπιλογής 
∆ικό σας = Η δική σας ρύθµιση 
ID = Ο αριθµός ID της κάθε παραµέτρου 
          = Στην σειρά παραµέτρου: Χρησιµοποιήστε την µέθοδο TTF για να προγραµµατίσετε τις 

παραµέτρους αυτές. 
           = Η τιµή της παραµέτρου µπορεί µόνο να αλλαχθεί αφού ο µετατροπέας συχνότητας έχει 

σταµατήσει την Λειτουργία του. 
 
3.4.1 Τιµές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: µενού M1) 

Οι τιµές παρακολούθησης είναι οι πραγµατικές τιµές των παραµέτρων και σηµάτων καθώς και των καταστά-
σεων και µετρήσεων. Οι Τιµές Παρακολούθησης δεν µπορούν να αλλάξουν.  
∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισσότερες πληροφορίες. 
 

Κωδικός Παράµετρος Μον. ID Περιγραφή 
V1.1 Συχνότητα εξόδου Hz 1 Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα 
V1.2 Συχνότητας αναφοράς Hz 25 Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα 
V1.3 Ταχύτητα Κινητήρα rpm 2 Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm 
V1.4 Κινητήρα ένταση A 3  
V1.5 Κινητήρα ροπή % 4 Υπολογισµένη ονοµαστική ροπή του κινητήρα 
V1.6 Κινητήρα ισχύ % 5 Ισχύ του κινητήριου άξονα  
V1.7 Κινητήρα τάση V 6  
V1.8 DC-link τάση V 7  
V1.9 Θερµοκρασία µονάδος °C 8 Θερµοκρασία ψύκτρας 
V1.10 Θερµοκρασία κινητήρα % 9 Υπολογισµένη θερµοκρασία κινητήρα 
V1.11 Αναλογική είσοδος τάσης V 13 AI1 

V1.12 Αναλογική είσοδος 
έντασης mA 14 AI2 

V1.13 DIN1, DIN2, DIN3  15 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.14 DIN4, DIN5, DIN6  16 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.15 DO1, RO1, RO2  17 Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ 
V1.16 Αναλογική έξοδο Iout mA 26 AO1 

M1.17 Πολύ-παρακολούθηση 
στοιχείων   ∆είχνει 3 επιλεγόµενες αξίες παρακολούθησης 

Πίνακας 3-2. Τιµές Παρακολούθησης 
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3.4.2 Βασικές Παράµετροι (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.1.1 Ελάχιστη συχνότητα 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  101  

P2.1.2 Μέγιστη συχνότητα Παρ. 2.1.1 320,00 Hz 50,00 

 

102 

Σηµείωση: Αν fµεγ > από την 
σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, 
ελέγξτε την καταλληλότητα 
για το σύστηµα κινητήρα  - 
µετατροπέα συχνότητας 

P2.1.3 Χρόνος επιτάχυνσης 1 0,1 3000,0 s 3,0  103  
P2.1.4 Χρόνος επιβράδυνσης 1 0,1 3000,0 s 3,0  104  
P2.1.5 Όριο έντασης 0,4 x IH 2 x IH A IL  107  

P2.1.6 Ονοµαστική τάση κινητήρα 180 690 V 
NX2: 230V
NX5: 400V
NX6: 690V

 
110 

 

P2.1.7 Ονοµαστική συχνότητα 
κινητήρα 30,00 320,00 Hz 50,00  111 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

 P2.1.8 Ονοµαστική ταχύτητα 
κινητήρα 300 20 000 rpm 1440 

 

112 

Η προεπιλογή ισχύει για 4-
πολικό κινητήρα και ονοµα-
στικού µεγέθους µετατροπέα 
συχνότητας. 

P2.1.9 Ονοµαστική ένταση 
κινητήρα 0,4 x IH 2 x IH A IH  113 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.10 Συν φ κινητήρα 0,30 1,00  0,85  120 Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.11 I/O A Αναφορά 0 4  1 

 

117 

0=AI1  
1=AI2 
2=Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 
4=Ποτενσιόµετρο κινητήρα 

P2.1.12 I/O B Αναφορά 0 4  0 

 

131 

0=AI1  
1=AI2 
2=Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 
4=Ποτενσιόµετρο κινητήρα 

P2.1.13 Αναφορά πληκτρολογίου 
ελέγχου 0 3  2 

 

121 

0=AI1  
1=AI2 
2=Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

P2.1.14 Αναφορά fieldbus 
ελέγχου 0 3  3 

 

122 

0=AI1  
1=AI2 
2=Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

P2.1.15 Αναφορά ταχύτητας 
jogging 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  124  

Πίνακας 3-3.Βασικές παράµετροι G2.1 
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3.4.3 Σήµατα εισόδου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.2) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

 DIN1 DIN2 

P2.2.1 
Σηµείο  A: Επιλογή 
λογικής Εκκίνησης 

/Στάσης 
0 8  0  300 

0
1
2
3
4
5
6 
7
8 

Εκκιν. µπρος 
Εκκιν./σταµ. 
Εκκιν./σταµ. 
Παλµός εκκίν. 
Εκκιν. µπρος 
Μπρος* 
Εκκιν.*/Σταµ. 
Εκκιν.*/Σταµ.
Εκκίν.µπρος* 

Εκκιν. πίσω 
Πίσω/µπρος 
Ενεργ. RUN 
Παλµός σταµ. 
Ποτ.κιν.ΠΑΝΩ 
Πίσω* 
Πίσω/µπρος 
Ενεργ. RUN 
Ποτ.κιν.ΠΑΝΩ 

P2.2.2 Λειτουργία DIN3 0 13  1  301 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Εξ. σφάλµα, κλείσ. επαφής 
2=Εξ. σφάλµα, άνοιγ. επαφής 
3=Ενεργοπ. Λειτουργίας 
4=Επιλογή χρόνου επιτ./επιβ. 
5=Αλλαγή τρόπ. ελέγ. σε I/O 
6=Αλλαγή τ.ε. σε πληκτρολ. 
7=Αλλαγή τ.ε. σε fieldbus 
8=Πίσω (αν η παρ. 2.2.1=3) 
9=Ταχύτητα jogging 
10=Επαναφορά σφάλµατος 
11=Επιτ./επιβ.περιορ.λειτουργίας 
12=Εντολή DC Φρεναρίσµατος 
13=Ποτενσιόµετρο κινητ. ΚΑΤΩ 

P2.2.3 Επιλογή AI1 σήµατος 0   A.1  377 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-
γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ. 69 

P2.2.4 Πεδίο σήµατος AI1 0 2  0  320 
0=0…100%** 
1=20…100%** 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη** 

P2.2.5 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη AI1 0,00 100,00 % 0,00  321 Ελάχιστο κλίµακας Αναλογικής 

εισόδου 1 

P2.2.6 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI1 0,00 100,00 % 100,0  322 Μέγιστο κλίµακας Αναλογικής 

εισόδου 1 

P2.2.7 Αναστροφή σήµατος ΑI1 0 1  0  323 Αναστροφή αναφοράς 
Αναλογικής εισόδου 1 ναι/όχι 

P2.2.8 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
σήµατος ΑI1 0,00 10,00 s 0,10  324 Χρόνος φιλτραρίσµατ. αναφοράς 

Αναλογικής εισόδου 1, σταθερά 

P2.2.9 Επιλογή AI2 σήµατος 0   A.2  388 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-
γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ. 69 

P2.2.10 Πεδίο σήµατος AI2 0 2  1  325 
0=0 – 20 mA** 
1=4 – 20 mA** 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη 

P2.2.11 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑΙ2 0,00 100,00 % 0,00  326 Ελάχιστο κλίµακας Αναλογικής 

εισόδου 2 

P2.2.12 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI2 0,00 100,00 % 100,00  327 Μέγιστο κλίµακας Αναλογικής 

εισόδου 2 

P2.2.13 Αναστροφή σήµατος ΑΙ2 0 1  0  328 Αναστροφή αναφοράς 
Αναλογικής εισόδου 2 ναι/όχι 

P2.2.14 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
σήµατος AI2 0,00 10,00 s 0,10  329 Χρόνος φιλτραρίσµατ. αναφοράς 

Αναλογικής εισόδου 2, σταθερά 
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         DIN4 DIN5 

P2.2.15 
Σηµείο B: Επιλογή 
λογικής Εκκίνησης 

/στάσης 
0 6  0  363 

0
1
2
3
4
5
6 

Εκκιν. µπρος 
Εκκιν./σταµ. 
Εκκιν./σταµ. 
Παλµός εκκίν. 
Μπρος* 
Εκκιν.*/Σταµ. 
Εκκιν.*/Σταµ. 

Εκκιν. πίσω 
Πίσω/µπρος 
Ενεργ. RUN 
Παλµός σταµ. 
Πίσω* 
Πίσω/µπρος 
Ενεργ. RUN 

P2.2.16 
Σηµείο A: Ελάχιστη 
τιµή κλιµάκωσης 

αναφοράς 
0,00 παρ. 

2.2.17 Hz 0,00  303 
Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
σήµα αναφοράς 

P2.2.17 
Σηµείο A: Μέγιστη 
τιµή κλίµακωσης 

αναφοράς 
0,00 320,00 Hz 0,00  304 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο µέγιστο σήµα 
αναφοράς 
0,00 = Καµία κλιµάκωση  
>0 = µέγιστη τιµή κλιµάκ. 

P2.2.18 
Σηµείο B: Ελάχιστη 
τιµή κλιµάκωσης 

αναφοράς 
0,00 παρ. 

2.2.19 Hz 0,00  364 
Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
σήµα αναφοράς 

P2.2.19 
Σηµείο Β: Μέγιστη 
τιµή κλιµάκωσης 

αναφοράς 
0,00 320,00 Hz 0,00  365 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο µέγιστο σήµα 
αναφοράς 
0,00 = Καµία κλιµάκωση  
>0 = µέγιστη τιµή κλιµάκ. 

P2.2.20 
Ελεύθερη αναλογική 
είσοδος, επιλογή 

σήµατος 
0 2  0  361 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Uin (αναλογική είσ. τάσης) 
2=Iin (αναλογική είσ. Έντασ.)

P2.2.21 Λειτουργία ελεύθερης 
αναλογικής εισόδου 0 4  0  362 

0=Καµία λειτουργία 
1=Περιορίζει το όριο 

έντασης (παρ. 2.1.5) 
2=Ελατ. DC έντασης φρένου 
3=Ελατ. το χρόνο επιτάχυν. 

και επιβράδυνσης 
4=Ελατ. ορίου επίβλεψης της 

ροπής 

P2.2.22 
Χρόνος ράµπας 
ποτενσιόµετρου 

κινητήρα 
0,1 2000,0 Hz/s 10,0  331  

P2.2.23 

Επαναφορά µνήµης 
αναφοράς συχνότητας 

ποτενσιόµετρου 
κινητήρα 

0 2  1  367 

0=Χωρίς επαναφορά 
1=Επαναφορά σε σταµάτηµα 

ή διακοπή ρεύµατος 
2=Επαναφορά σε διακοπή 

ρεύµατος 

P2.2.24 Μνήµη παλµού 
εκκίνησης 0 1  0  498 

0=∆εν αντιγράφθηκε η  
    Κατάσταση λειτουργίας 
1=Αντιγράφθηκε η κατάστα- 
    ση λειτουργίας 

Πίνακας 3-4.Σήµατα εισόδου, G2.2 

* = Χρειάζεται ανερχόµενη παρυφή παλµού 
       για εκκίνηση 
** = Θυµηθείτε να τοποθετήστε τους γεφυρωτές στο µπλοκ X2 

αντίστοιχα. ∆είτε το Εγχειρίδιο Χρήστη NX, κεφάλαιο 6.2.2.2
m 3
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3.4.4 Σήµατα Εξόδου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.3) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.1 Επιλογή σήµατος 
Αναλογικής εξόδου 1 0   A.1  464 

Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. ∆είτε 
σελίδα 69 

P2.3.2 Λειτουργία Αναλογικής 
Εξόδου 0 8  1  307 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax) 
2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax) 
3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονοµ. 

ταχύτητα κινητήρα) 
4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα) 
5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα) 
6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα) 
7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα) 
8=Τάση DC-link (0—1000V) 

P2.3.3 Χρόνος φιλτραρισµ. 
αναλογικής εξόδου 0,00 10,00 s 1,00  308 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.3.4 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 0 1  0  309 0 = Κανονική 

1 = Ανεστραµµένη 

P2.3.5 Ελάχιστο Αναλογικής 
εξόδου 0 1  0  310 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.6 Κλιµάκωση Αναλογ. 
εξόδου 10 1000 % 100  311  

P2.3.7 Λειτουργία ψηφιακής 
εξόδου 1 0 22  1  312 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Έτοιµο (Ready) 
2=Σε λειτουργία (Run) 
3=Σφάλµα 
4=Ανεστραµµένο σφάλµα 
5=Προειδοπ. υπερθέρµανσης FC 
6=Εξ. σφάλµα ή προειδοποίηση 
7=Σφάλµα ή προειδοποίηση αναφ. 
8=Προειδοποίηση 
9=Προς τα πίσω 
10=Επιλεγµένη ταχύτητα jogging 
11=Σε ταχύτητα 
12=Ενεργός ρυθµιστής Κινητήρα 
13=Επίβλεψη ορίου συχν. 1 ΑΒ 
14=Επίβλεψη ορίου συχν. 2 ΑΒ 
15=Επίβλεψη ορίου ροπής 
16=Επίβλεψη ορίου αναφοράς 
17=Έλεγχος εξωτερικού φρένου 
18=Σηµείο ελέγχου: I/O 
19=Επίβλ. ορίου θερµοκρ. FC 
20=Μη επιθυµητή κατεύθυνση 

περιστροφής 
21=Αναστροφή ελέγ. εξωτ. Φρέν. 
22= Σφάλµα/προειδοπ. Θερµίστορ

P2.3.8 Λειτουργία ρελέ 
εξόδου 1 0 22  2  313 Όπως στην παράµετρο 2.3.7 

P2.3.9 Λειτουργία ρελέ 
εξόδου 2 0 22  3  314 Όπως στην παράµετρο 2.3.7 

P2.3.10 Όριο συχνότητας 
εξόδου 1  0 2  0  315 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.11 Όριο συχν. εξόδου 1: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 320,00 Hz 0,00  316  

P2.3.12 Όριο συχνότητας 
εξόδου 2  0 2  0  346 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.13 Όριο συχν. εξόδου 2: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 320,00 Hz 0,00  347  
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P2.3.14 Λειτουργία επίβλεψης 
ορίου ροπής 0 2  0  348 

0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.15 Τιµή ορίου επίβλεψης 
ροπής 0,0 200,0 % 0,0  349  

P2.3.16 Λειτουργία επίβλεψης 
ορίου αναφοράς 0 2  0  350 

0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.17 Τιµή ορίου επίβλεψης 
αναφοράς 0,0 100,0 % 0,0  351  

P2.3.18 Καθυστέρηση κλεισί-
µατος εξωτ. φρένου 0,0 100,0 s 0,5  352  

P2.3.19 Καθυστέρηση ανοίγ-
µατος εξωτ. φρένου 0,0 100,0 s 1,5  353  

P2.3.20 
Επίβλεψη ορίου 

θερµοκρασίας µετα-
τροπέα συχνότητας 

0 2  0  354 
0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.21 
Τιµή ορίου 

θερµοκρασίας µετα-
τροπέα συχνότητας 

-10 75 °C 0  355  

P2.3.22 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 2 0   0.1 

 
471 

Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. ∆είτε 
σελίδα 69 

P2.3.23 Λειτουργία 
αναλογικής εξόδου 2 0 8  4  472 Όπως η παράµετρος 2.3.2 

P2.3.24 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 

αναλογικής εξόδου 2 0,00 10,00 s 1,00  473 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.3.25 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 2 0 1  0  474 0=Χωρίς Αναστροφή 

1=Αναστροφή 

P2.3.26 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 2 0 1  0  475 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.27 Κλιµάκωση 
αναλογικής εξόδου 2 10 1000 % 100  476  

Πίνακας 3-5. Σήµατα εξόδου, G2.3 
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3.4.5 Παράµετροι ελέγχου µονάδας (Πληκτρολογίου ελέγχου: Μενού M2  G2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.4.1 Σχήµα Ράµπας 1 0,0 10,0 s 0,0  500 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.2 Σχήµα ράµπας 2 0,0 10,0 s 0,0  501 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.3 Χρόνος επιτάχυνσης 2 0,1 3000,0 s 10,0  502  

P2.4.4 Χρόνος επιβράδυνσης 
2 0,1 3000,0 s 10,0  503  

P2.4.5 Κόφτης φρένου 0 4  0  504 

0=Απενεργοποιηµένος 
1=Χρησιµοποιείται κατά τη  
    λειτουργία 
2=Εξωτ. κόφτης φρένου 
3=Χρησιµοποιείται όταν σε 

Στάση / Λειτουργία 
4=Χρησιµοποιείται όταν 

λειτουργεί (χωρίς δοκιµή) 

P2.4.6 Τρόπος Εκκίνησης 0 1  0  505 0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 

P2.4.7 Τρόπος Στάσης 0 3  0  506 

0=Coasting 
1=Με ράµπα 
2=Ράµπα+ coast Ενεργοποίησης   
    Λειτουργίας 
3=Coast+ράµπα Ενεργ.  Λειτουρ. 

P2.4.8 Ένταση DC-φρένου 0,4 x IH 2 x IH A IH  507  

P2.4.9 Χρόνος DC-φρένου 
στο σταµάτηµα  0,00 600,00 s 0,00  508 

0=Το DC φρένο είναι 
απενεργοποιηµένο στο 
σταµάτηµα 

P2.4.10 

Η συχνότητα στην 
οποία ξεκινάει το DC-
φρένο κατά τη ράµπα 

στάσης 

0,10 10,00 Hz 1,50  515  

P2.4.11 Χρόνος DC-φρένου 
στην εκκίνηση 0,00 600,00 s 0,00  516 0= Το DC φρένο είναι απενεργο- 

     ποιηµένο στην εκκίνηση 

P2.4.12 Φρένο ροής 0 1  0  520 0=Απενεργοποιηµένο 
1=Ενεργοποιηµένο 

P2.4.13 Ένταση φρένου ροής 0,4 x IH 2 x IH A IH  519  
Πίνακας 3-6. Παράµετροι ελέγχου µονάδας, G2.4 

 
3.4.6 Παράµετροι απαγορευµένων συχνοτήτων (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.5.1 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 1 χαµηλό όριο 0,00 παρ. 2.5.2 Hz 0,00  509  

P2.5.2 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 1υψηλό όριο 0,00 320,00 Hz 0,0  510 0=Περιοχή απαγόρευσης 1  

     είναι απενεργοποιηµένη 

P2.5.3 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 2 χαµηλό όριο 0,00 παρ. 2.5.2 Hz 0,00  511  

P2.5.4 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 2 υψηλό όριο 0,00 320,00 Hz 0,0  512 0= Περιοχή απαγόρευσης 2  

     είναι απενεργοποιηµένη 

P2.5.5 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 3 χαµηλό όριο 0,00 παρ. 2.5.2 Hz 0,00  513  

P2.5.6 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 3 υψηλό όριο 0,00 320,00 Hz 0,0  514 0= Περιοχή απαγόρευσης 3  

     είναι απενεργοποιηµένη 
P2.5.7 Ράµπα επιτ/επιβ.απαγ. 0,1 10,0  1,0  518  

Πίνακας 3-7. Παράµετροι απαγορευµένων συχνοτήτων, G2.5 
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3.4.7 Παράµετροι ελέγχου του κινητήρα (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.6) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μ
ον. 

Προεπιλ. ∆ι
κό 
σα
ς 

ID Σηµείωση 

NXS: 
0=Έλεγχος συχνότητας 
1=Έλεγχος ταχύτητας 

P2.6.1 Τρόπος ελέγχου 
κινητήρα 0 1/6  0  600 

Πρόσθετα για το NXP: 
2=Έλεγχος ροπής 
3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου 
4=Έλεγχος ροπ. Κλ. Βρόχου  
5=Ανώτερος έλεγχος συχν. 

Ανοιχτού Βρόχου 
6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.  

P2.6.2 U/f βελτιστοποίηση 0 1  0  109 0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Αυτόµατη ώθηση ροπής 

P2.6.3 Επιλογή U/f αναλογίας 0 3  0  108 

0=Γραµµική 
1=Τετραγωνοειδής 
2=Προγραµµατιζόµενη 
3=Γραµµική µε βελτίωση 
ροής 

P2.6.4 Σηµείο αποδυνάµωσης 
πεδίου 8,00 320,00 Hz 50,00  602  

P2.6.5 Τάση στο σηµείο 
αποδυνάµωσης πεδίου 10,00  200,00 % 100,00  603 n% x Unκινητήρα 

P2.6.6 Συχνότητα µέσου 
σηµείου U/f καµπύλης 0,00 παρ. 

P2.6.4 Hz 50,00  604  

P2.6.7 Τάση µέσου σηµείου 
καµπύλης U/f 0,00 100,00 % 100,00  605 n% x Unκινητήρα 

Μέγ. Τιµή Παρ. = παρ. 2.6.5 

P2.6.8 Τάση εξόδου σε 
µηδενική συχνότητα 0,00 40,00 % 0  606 n% x Unκινητήρα 

P2.6.9 Συχνότητα διακοπής 1,0 Varies kH
z Varies  601 ∆είτε τον Πίνακα Πίνακας 

8-12 για ακριβής τιµές 

P2.6.10 Ελεγκτής υπέρτασης 0 2  1  607 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιε. (χωρίς 
ράµπα) 
2=Χρησιµοποιείται (µε 
ράµπα) 

P2.6.11 Ελεγκτής υπότασης 0 1  1  608 0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιείται 

P2.6.12 Ζυγοστάθµιση φορτίου 0,00 100,00 % 0,00  620  

P2.6.13 Ταυτοποίηση κινητήρα 0 1/2  0 

 

631 

0=Καµία δράση 
1=Ταυτοποίηση µε/χωρίς 
λειτουργεία 
2=Ταυτοποίηση µε 
λειτουργεια (µόνο στα NXP) 

Οµάδα Παραµέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.14 (NXP µόνο) 
P2.6.14.1 Ένταση µαγνητισµού 0,00 100,00 A 0,00  612  

P2.6.14.2 Απολαβή P ελέγχου 
ταχύτητας 0 1000  30  613  

P2.6.14.3 Χρόνος I ελέγχου 
ταχύτητας 0,0 500,0 ms 30,0  614  

P2.6.14.5 Αποζηµίωση επιτάχ. 0,00 300,00 s 0,00  626  
P2.6.14.6 Ρύθµιση ώθησης 0 500 % 100  619  

P2.6.14.7 Ένταση µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 

MotCurr 
Min 

MotCurr 
Max A 0,00  627  

P2.6.14.8 Χρόνος µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 0,0 600,0 s 0,0  628  

P2.6.14.9 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  615  

P2.6.14.10 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  616  
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P2.6.14.11 Ροπή εκκίνησης 0 3  0 

 

621 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Μνήµη ροπής 
2=Αναφορά ροπής 
3=Ροπή εκκίνησης προς/πίσω

P2.6.14.12 Ροπή εκκίνησης FWD –300,0 300,0 s 0,0  633  
P2.6.14.13 Ροπή εκκίνησης REV –300,0 300,0 s 0,0  634  

P2.6.14.15 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 
Παλµογεννήτριας 0 1000 ms 0  618  

P2.6.14.17 Απολαβή P ελέγχου 
έντασης 0,00 100,00 % 40,00  617  

Οµάδα Παραµέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.15 (NXP µόνο) 

P2.6.15.1 Ένταση µηδενικής 
ταχύτητας 0,0 250,0 % 120,0  625  

P2.6.15.2 Ελάχιστη ένταση 0,0 100,0 % 80,0  622  
P2.6.15.3 Αναφορά ροής 0,0 100,0 % 80,0  623  
P2.6.15.4 Όριο συχνότητας 0,0 100,0 % 20,0  635  
P2.6.15.5 U/f ώθηση 0 1  0  632  

Πίνακας 3-8. Παράµετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6 
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3.4.8 Προστασίες (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.7) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.7.1 Απόκριση σε σφάλµα 
αναφοράς 4mA 0 5  0  700 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ. 
3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2 
4=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
5=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.2 Συχνότητα σφάλµατος 
αναφοράς 4mA 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  728  

P2.7.3 Απόκριση σε εξωτ. 
σφάλµα 0 3  2  701 

P2.7.4 Επίβλεψη φάσεων 
εισόδου 0 3  0  730 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.5 Απόκριση σε σφάλµα 
υπότασης 0 1  0  727 0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ. 

1=Μη αποθήκευση σφάλµατ. 

P2.7.6 Επίβλεψη φάσεων 
εξόδου 0 3  2  702 

P2.7.7 Προστασ. σφάλ. Γης 0 3  2  703 

P2.7.8 Θερµική προστασία 
κινητήρα 0 3  2  704 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.9 Συντελεστής θερµοκ. 
περιβάλλ. κινητήρα –100,0 100,0 % 0,0  705  

P2.7.10 Συντ. ψύξης κινητήρα 
σε µηδενική συχν. 0,0 150,0 % 40,0  706  

P2.7.11 Θερµική σταθερά 
χρόνου κινητήρα 1 200 min 45  707  

P2.7.12 Κύκλος εργασ. κινητ. 0 100 % 100  708  

P2.7.13 Προστασία αδράνειας 0 3  0  709 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.14 Ένταση αδράνειας 0,1 InΚινητ. x 2 A IL  710  

P2.7.15 Όριο χρόνου 
αδράνειας 1,00 120,00 s 15,00  711  

P2.7.16 Όριο συχνότητας 
αδράνειας 1,0 Παρ. 2.1.2 Hz 25,0  712  

P2.7.17 Προστασία 
υποφόρτωσης 0 3  0  713 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.18 Φορτίο στην περιοχή 
αποδυνάµωσης πεδίου 10 150 % 50  714  

P2.7.19 Φορτίο σε µηδέν 
συχνότητα 5,0 150,0 % 10,0  715  

P2.7.20 Χρονικό όριο προστ. 
υποφόρτωσης 2 600 s 20  716  

P2.7.21 Απόκριση σε σφάλµα 
Θερµίστορ 0 3  2  732 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.22 Απόκριση σε σφάλµα 
fieldbus 0 3  2  733 ∆είτε P2.7.21 

P2.7.23 Απόκριση σε σφάλµα 
θύρας 0 3  2  734 ∆είτε P2.7.21 

Πίνακας 3-9. Προστασίες, G2.7 
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3.4.9 Παράµετροι Αυτόµατης Επανεκκίνησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.8) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.8.1 Χρόνος αναµονής 0,10 10,00 s 0,50  717  
P2.8.2 Χρόνος δοκιµής 0,00 60,00 s 30,00  718  

P2.8.3 Λειτουργία εκκίνησης 0 2  0  719 
0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 
2=Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6 

P2.8.4 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  0  720  

P2.8.5 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπέρτασης  0 10  0  721  

P2.8.6 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπερέντασης 0 3  0  722  

P2.8.7 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα αναφοράς 0 10  0  723  

P2.8.8 
Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα θερµο-
κρασίας κινητήρα 

0 10  0  726  

P2.8.9 Αριθµός δοκιµών µετά 
από εξωτερικό σφάλµα 0 10  0  725  

P2.8.10 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  1  738  

Πίνακας 3-10. Παράµετροι αυτόµατης επανεκκίνησης, G2.8 

3.4.10 Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3) 

Οι παράµετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατεύθυνσης από το πληκτρολόγιο δίνονται 
παρακάτω. ∆είτε το Μενού Πληκτρολογίου Ελέγχου στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 

σας 
ID Σηµείωση 

P3.1 Σηµείο ελέγχου 1 3  1  125 
1 = I/O τερµατικά 
2 = Πληκτρολόγιο 
3 = Fieldbus 

R3.2 Αναφορά 
πληκτρολογίου 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.1.2 Hz     

R3.3 Κατεύθυνση (πληκτρ.) 0 1  0  123 0 = Μπρος 
1 = Πίσω 

R3.4 Μπουτόν STOP 0 1  1  114 

0=Περιορισµένη λειτουργία 
του µπουτόν 

1=Το µπουτόν είναι πάντα 
ενεργοποιηµένο 

Πίνακας 3-11. Παράµετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3 

3.4.11 Μενού συστήµατος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6) 

Για παραµέτρους και λειτουργίες σχετιζόµενες µε την γενική χρήση του µετατροπέα συχνότητας, όπως η 
επιλογή γλώσσας και εφαρµογής, οµάδες παραµέτρων που έχουν φτιαχτεί για τις δικές σας ανάγκες ή 
πληροφορίες σχετικά µε το υλικό και λογισµικό, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.6 στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
3.4.12 Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7) 

Το M7 µενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που είναι συνδεδεµένες µε την κάρτα ελέγχου και µε 
τις πληροφορίες καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.7 στο Εγχειρίδιο Χειριστή 
Vacon NX. 
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥ-ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (MULTI-STEP CONTROL) 

(Λογισµικό ASFIFF04) 
 
4.1 Εισαγωγή 

∆ιαλέξτε την Εφαρµογή Πολύ-βηµατικού Ελέγχου Ταχύτητας από το µενού M6 στη σελίδα S6.2. 
 
Η εφαρµογή Πολύ-βηµατικού ελέγχου ταχύτητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές όπου υπάρχει 
ανάγκη σταθερών ταχυτήτων. Συνολικά 15 + 2 διαφορετικές ταχύτητες µπορούν να προγραµµατισθούν: µία 
βασική ταχύτητα, 15 πολύ-βηµατικές ταχύτητες και µία ταχύτητα jogging. Τα βήµατα ταχύτητας επιλέγονται 
µε τα ψηφιακά σήµατα DIN3, DIN4, DIN5 και DIN6. Αν χρησιµοποιείται την ταχύτητα jogging, η DIN3 
µπορεί να προγραµµατιστεί από την Επαναφορά σφάλµατος σε επιλογή ταχύτητας jogging. 
Η αναφορά βασικής ταχύτητας µπορεί να είναι είτε σήµα τάσης είτε έντασης µέσω των τερµατικών της  ανα-
λογικής εισόδου (2/3 ή 4/5). Η αναλογική είσοδος που θα περισσέψει µπορεί να προγραµµατιστεί για να κάνει 
άλλες λειτουργίες. 
 

• Όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενες. 
 
Πρόσθετες λειτουργίες: 
 

• Προγραµµατιζόµενο Εκκίνηση / Σταµάτηµα και λογική Αντίστροφου σήµατος 
• Κλιµάκωση αναφοράς 
• Επίβλεψη ενός ορίου συχνότητας 
• ∆εύτερες ράµπες και προγραµµατιζόµενη ράµπα σε σχήµα-S 
• Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες εκκίνησης και στάσης 
• DC-φρένο στο σταµάτηµα 
• Μία περιοχή απαγορευµένων συχνοτήτων 
• Προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f και συχνότητα διακοπής 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση 
• Προστασία κινητήρα Θερµική και Αδράνειας:  

Προγραµµατιζόµενη ενέργεια: Καµία, Προειδοποίηση, Σφάλµα 
 
Οι επεξηγήσεις των παραµέτρων της Εφαρµογής Πολύ-βηµατικού Ελέγχου Ταχύτητας βρίσκονται στο 
Κεφάλαιο 8 αυτού του Εγχειριδίου. Οι επεξηγήσεις δίνονται µε βάση τον ξεχωριστό αριθµό ID της κάθε 
παραµέτρου. 
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4.2 Έλεγχος I/O 

 
OPT-A1 
Τερµατικό Σήµα Τεχνικές περιγραφή 
1 +10Vref Αναφορά εξόδου Τάση για το ποτενσιόµετρο, etc. 
2 AI1+ Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης 

0—10V DC 
Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης  
 

3 AI1- I/O Γείωση Γείωση για αναφορά και έλεγχο 
4 AI2+ 
5 AI2- 

Είσοδος για αναφορά έντασης Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης  
 

6 +24V Control voltage output Τάση για διακόπτες, κλπ. µεγ 0.1 A 
7 GND I/O ground Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
8 DIN1 Εκκίνηση προς τα µπρος 

(προγραµµατιζόµενη) 
Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα µπρος 

9 DIN2 Εκκίνηση προς τα πίσω 
(προγραµµατιζόµενη) 

Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα πίσω 
 

10 DIN3 Είσοδος Εξωτερικού σφάλµατος 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλµα 
Κλειστή επαφή = Σφάλµα 

11 CMA 
 

Κοινό για DIN 1—DIN 3 Συνδέστε µε GND ή +24V 

12 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες (δείτε #6) 
13 GND I/O γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
14 DIN4 Επιλογή ταχύτητας Multi-step 1 επιλ1 

0 
επιλ2 
0 

επιλ3   επιλ4 (µε την DIN3) 
0         0        βασική ταχύτ. 

15 DIN5 Επιλογή ταχύτητας Multi-step 2 1   
0 

0 
1 

0         0         ταχύτητα 1   
0         0        ταχύτητα 2 

16 DIN6 Επιλογή ταχύτητας Multi-step 3 - - -                                           - - - 
1          1         1         1             ταχύτητα 15 

17 CMB Κοινό για  DIN4—DIN6 Συνδέστε µε GND ή +24V 
18 AO1+ 
19 AO1- 

Συχνότητα εξόδου 
Αναλογική έξοδο 

Προγραµµατιζόµενη 
Πεδίο 0—20 mA/RL, µεγ. 500Ω 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποτενσιόµετρο αναφοράς, 
1…10 kΩ 

  mA 

Βασική αναφορά 
(προαιρετικό) 
READY
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

20 DO1 Ψηφιακή έξοδο 
READY (ΈΤΟΙΜΟ) 

Προγραµµατιζόµενη 
Ανοιχτός συλλέκτης, I≤50mA, U≤48 V DC 

OPT-A2 
21 RO1 
22 RO1 
23 RO1 

 

Έξοδος ρελέ 1 
(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN 

Προγραµµατιζόµενη 

24 RO2 
25 RO2 
26 RO2 

Έξοδος ρελέ 2 
(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT 

Προγραµµατιζόµενη 

Πίνακας 4-1. Η προεπιλεγµένη διάταξη των I/O της Εφαρµογής Πολύ-Βηµατικού      
                      ελέγχου ταχύτητας 

Σηµείωση: ∆είτε παρακάτω τις επιλογές 
γεφυρωτών (jumper). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Εγχειρίδιο του Χειριστή Vacon NX, 
Κεφάλαιο 6.2.2.2. 

RUN 

220 
VAC 
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4.3 Λογική σηµάτων ελέγχου σε Εφαρµογή Πολύ-Βηµατικού Ελέγχου Ταχύτητας 

Σχήµα 4-1. Λογική σήµατος ελέγχου της Εφαρµογής Πολύ-Βηµατικού Ελέγχου Ταχύτητας 

DIN4
DIN5

AI1
AI2

DIN1

DIN2

DIN3 > 1

DIN6
DIN3

DIN3

NX12k03.fh8

Start/Stop

Reset button
Start/Stop buttons
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4.4 Εφαρµογή Πολύ-Βηµατικού Ελέγχου Ταχύτητας – Λίστα Παραµέτρων 

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραµέτρων µέσα στις αντίστοιχες οµάδες των παραµέτρων. 
Οι περιγραφές των παραµέτρων δίνονται στις σελίδες 116 ως 193. 
 
Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα: 
 
Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. ∆είχνει στον χειριστή την τιµή της παραµέτρου 
Παράµετρος = Ονοµασία της παραµέτρου 
Ελάχ. = Ελάχιστη τιµή της παραµέτρου 
Μέγ. = Μέγιστη τιµή της παραµέτρου 
Μον. = Μονάδα µέτρησης της αξίας παραµέτρου. ∆ίνεται αν είναι διαθέσιµη 
Προεπ. = Τιµή εργοστασιακής προεπιλογής 
∆ικό σας = Η δική σας ρύθµιση 
ID = Ο αριθµός ID της κάθε παραµέτρου 
          = Στην σειρά παραµέτρου: Χρησιµοποιήστε την µέθοδο TTF για να προγραµµατίσετε τις 

παραµέτρους αυτές. 
           = Η τιµή της παραµέτρου µπορεί µόνο να αλλαχθεί αφού ο µετατροπέας συχνότητας έχει 

σταµατήσει την Λειτουργία του. 
 
 
4.4.1 Τιµές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M1) 

Οι τιµές παρακολούθησης είναι οι πραγµατικές τιµές των παραµέτρων και σηµάτων καθώς και των καταστά-
σεων και µετρήσεων. Οι Τιµές Παρακολούθησης δεν µπορούν να αλλάξουν.  
∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισσότερες πληροφορίες. 
 

Κωδικός Παράµετρος Μον. ID Περιγραφή 
V1.1 Συχνότητα εξόδου Hz 1 Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα 
V1.2 Συχνότητας αναφοράς Hz 25 Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα 
V1.3 Ταχύτητα Κινητήρα rpm 2 Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm 
V1.4 Κινητήρα ένταση A 3  
V1.5 Κινητήρα ροπή % 4 Σε ποσοστό % της ονοµαστικής ροπής του κινητήρα 
V1.6 Κινητήρα ισχύ % 5 Ισχύ του κινητήριου άξονα  
V1.7 Κινητήρα τάση V 6  
V1.8 DC-link τάση V 7  
V1.9 Θερµοκρασία µονάδος °C 8 Θερµοκρασία ψύκτρας 

V1.10 Θερµοκρασία κινητήρα % 9 Υπολογισµένη θερµοκρασία κινητήρα 
V1.11 Αναλογική είσοδος τάσης V 13 AI1 
V1.12 Αναλογική είσοδος έντασης mA 14 AI2 
V1.13 DIN1, DIN2, DIN3  15 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.14 DIN4, DIN5, DIN6  16 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.15 DO1, RO1, RO2  17 Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ 
V1.16 Αναλογική έξοδο Iout mA 26 AO1 

M1.17 Πολύ-παρακολούθηση 
στοιχείων   ∆είχνει 3 επιλεγόµενες αξίες παρακολούθησης 

Πίνακας 4-2.Τιµές Παρακολούθησης 
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4.4.2 Βασικές παράµετροι (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.1.1 Ελάχιστη συχνότητα 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  101  

P2.1.2 Μέγιστη συχνότητα Παρ. 2.1.1 320,00 Hz 50,00  102 

Σηµείωση: Αν fµεγ > από την 
σύγχρονη ταχύτητα 
κινητήρα, ελέγξτε την 
καταλληλότητα για το 
σύστηµα κινητήρα  - 
µετατροπέα συχνότητας 

P2.1.3 Χρόνος επιτάχυνσης 1 0,1 3000,0 s 3,0  103  

P2.1.4 Χρόνος επιβράδυνσης 
1 0,1 3000,0 s 3,0  104  

P2.1.5 Όριο έντασης 0,4 x IH 2 x IH A IL  107  

P2.1.6 Ονοµαστική τάση 
κινητήρα 180 690 V 

NX2: 230V
NX5: 400V
NX6: 690V

 110 
Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.7 Ονοµαστική 
συχνότητα κινητήρα 30,00 320,00 Hz 50,00  111 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.8 Ονοµαστική 
ταχύτητα κινητήρα 300 20 000 rpm 1440  112 

Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα Η 
προεπιλογή ισχύει για 4-
πολικό κινητήρα και 
ονοµαστικού µεγέθους 
µετατροπέα συχνότητας. 

P2.1.9 Ονοµαστική ένταση 
κινητήρα 0,4 x IH 2 x IH A IH  113 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.10 Συν φ κινητήρα 0,30 1,00  0,85  120 Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.11 I/O αναφορά 0 3  1  117 

0=AI1  
1=AI2 
2=Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

P2.1.12 
Αναφορά 

Πληκτρολογίου 
Ελέγχου 

0 3  2  121 

0=AI1  
1=AI2 
2= Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

P2.1.13 Αναφορά Fieldbus 
Ελέγχου 0 3  3  122 

0=AI1  
1=AI2 
2= Πληκτρολόγιο 
3=Fieldbus 

P2.1.14 Jogging speed pref. 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  124  
P2.1.15 Προρυθµισµέν. ταχ. 1 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 5,00  105 Προρυθµισµένη ταχύτητα 1 
P2.1.16 Προρυθµισµέν. ταχ. 2 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 10,00  106 Προρυθµισµένη ταχύτητα 2 
P2.1.17 Προρυθµισµέν. ταχ. 3 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 12,50  126 Προρυθµισµένη ταχύτητα 3 
P2.1.18 Προρυθµισµέν. ταχ. 4 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 15,00  127 Προρυθµισµένη ταχύτητα 4 
P2.1.19 Προρυθµισµέν. ταχ. 5 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 17,50  128 Προρυθµισµένη ταχύτητα 5 
P2.1.20 Προρυθµισµέν. ταχ. 6 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 20,00  129 Προρυθµισµένη ταχύτητα 6 
P2.1.21 Προρυθµισµέν. ταχ. 7 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 22,50  130 Προρυθµισµένη ταχύτητα 7 
P2.1.22 Προρυθµισµέν. ταχ. 8 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 25,00  133 Προρυθµισµένη ταχύτητα 8 
P2.1.23 Προρυθµισµέν. ταχ. 9 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 27,50  134 Προρυθµισµένη ταχύτητα 9 
P2.1.24 Προρυθµισµ. ταχ. 10 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 30,00  135 Προρυθµισµένη ταχύτητα 10 
P2.1.25 Προρυθµισµ. ταχ. 11 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 32,50  136 Προρυθµισµένη ταχύτητα 11 
P2.1.26 Προρυθµισµ. ταχ. 12 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 35,00  137 Προρυθµισµένη ταχύτητα 12 
P2.1.27 Προρυθµισµ. ταχ. 13 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 40,00  138 Προρυθµισµένη ταχύτητα 13 
P2.1.28 Προρυθµισµ. ταχ. 14 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 45,00  139 Προρυθµισµένη ταχύτητα 14 
P2.1.29 Προρυθµισµ. ταχ. 15 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 50,00  140 Προρυθµισµένη ταχύτητα 15 

Πίνακας 4-3. Βασικές παράµετροι G2.1 
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4.4.3 Σήµατα Εισόδων (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.2) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

 DIN1 DIN2 

P2.2.1 Λογική Εκκίνησης 
/Στάσης 0 6  0 

 

300 

0
1
2
3
4
5
6 

Εκκιν. µπρος 
Εκκιν./σταµ. 
Εκκιν./σταµ. 
Παλµός εκκίν. 
Μπρος* 
Εκκιν.*/Σταµ 
Εκκιν.*/Σταµ 

Εκκιν. πίσω 
Πίσω/µπρος 
Ενεργ. RUN 
Παλµός σταµ. 
Πίσω* 
Πίσω/µπρος 
Ενεργ. RUN 

P2.2.2 DIN3 Λειτουργία 0 13  1 

 

301 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Εξ. σφάλµα, κλείσ. επαφής 
2=Εξ. σφάλµα, άνοιγ. επαφής 
3=Ενεργοπ. Λειτουργίας 
4=Επιλογή χρόνου επιτ./επιβ. 
5=Αλλαγή τρόπ. ελέγ. σε I/O 
6=Αλλαγή τ.ε. σε πληκτρολ. 
7=Αλλαγή τ.ε. σε fieldbus 
8=Πίσω (αν η παρ. 2.2.1=3) 
9=Ταχύτητα jogging 
10=Επαναφορά σφάλµατος 
11=Λειτ.απαγορευµ.επιτ/επιβ 
12=Εντολή DC Φρεναρίσµατ. 
13=Προρυθµισµένη ταχύτητα 

P2.2.3 Επιλογή AI1 σήµατος 0   A.1 
 

377 
Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. ∆είτε 
σελ. 69 

P2.2.4 Πεδίο σήµατος AI1 0 2  0 
 

320 
0=0…100%** 
1=20…100%** 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη** 

P2.2.5 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη AI1 0,00 100,00 % 0,00  321 Ελάχιστο κλίµακας 

Αναλογικής εισόδου 1 

P2.2.6 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI1 0,00 100,00 % 100,0  322 Μέγιστο κλίµακας 

Αναλογικής εισόδου 1 

P2.2.7 Αναστροφή σήµατος ΑI1 0 1  0  323 Αναστροφή αναφοράς 
Αναλογικής εισόδου 1 ναι/όχι 

P2.2.8 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
σήµατος ΑI1 0,00 10,00 s 0,10 

 
324 

Χρόνος φιλτραρίσµατ. 
αναφοράς Αναλογικής 
εισόδου 1, σταθερά 

P2.2.9 Επιλογή AI2 σήµατος 0   A.2 
 

388 
Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. ∆είτε 
σελ. 69 

P2.2.10 Πεδίο σήµατος AI2 0 2  1 
 

325 
0=0 – 20 mA** 
1=4 – 20 mA** 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη 

P2.2.11 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑΙ2 0,00 100,00 % 0,00  326 Ελάχιστο κλίµακας 

Αναλογικής εισόδου 2 

P2.2.12 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI2 0,00 100,00 % 100,00  327 Μέγιστο κλίµακας 

Αναλογικής εισόδου 2 

P2.2.13 Αναστροφή σήµατος ΑΙ2 0 1  0  328 Αναστροφή αναφοράς 
Αναλογικής εισόδου 2 ναι/όχι 

P2.2.14 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
σήµατος AI2 0,00 10,00 s 0,10 

 
329 

Χρόνος φιλτραρίσµατ. 
αναφοράς Αναλογικής 
εισόδου 2, σταθερά 

P2.2.15 Ελάχιστη τιµή 
κλιµάκωσης αναφοράς 0,00 παρ. 

2.2.16 Hz 0,00 
 

303 
Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
σήµα αναφοράς 

P2.2.16 Μέγιστη τιµή 
κλιµάκωσης αναφοράς 0,00 320,00 Hz 0,00 

 

304 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο µέγιστο σήµα 
αναφοράς 
0,00 = Καµία κλιµάκωση 

P2.2.17 
Ελεύθερη αναλογική 
είσοδος, επιλογή 

σήµατος 
0 2  0 

 
361 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Uin (αναλογική είσ. τάσης) 
2=Iin (αναλογική είσ. Έντασ.) 
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CP=σηµείο ελέγχου 
cc=κλειστή επαφή 
oc=ανοιχτή επαφή 

P2.2.18 Λειτουργία ελεύθερης 
αναλογικής εισόδου  0 4  0 

 

362 

0=Καµία λειτουργία 
1=Περιορίζει το όριο έντασης 

(παρ. 2.1.5) 
2=Ελατ. DC έντασης φρένου 
3=Ελατ. το χρόνο επιτάχυν. 

και επιβράδυνσης 
4=Ελατ. ορίου επίβλεψης της 

ροπής 
Πίνακας 4-4.Σήµατα εισόδου, G2.2 

 

*Θυµηθείτε να τοποθετήστε τους γεφυρωτές του µπλοκ X2 
αντίστοιχα. ∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή NX, κεφάλαιο 6.2.2.2
m 4
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4.4.4 Σήµατα εξόδου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.3) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.1 Επιλογή σήµατος 
Αναλογικής εξόδου 1 0   A.1  464 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-

γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ 69 

P2.3.2 Λειτουργία Αναλογικής 
Εξόδου 0 8  1 

 

307 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax) 
2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax) 
3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονοµ. 

ταχύτητα κινητήρα) 
4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα) 
5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα) 
6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα) 
7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα) 
8=Τάση DC-link (0—1000V) 

P2.3.3 Χρόνος φιλτραρισµ. 
αναλογικής εξόδου 0,00 10,00 s 1,00  308 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.3.4 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 0 1  0  309 0 = Χωρίς αναστροφή 

1 = Αναστροφή 

P2.3.5 Ελάχιστο Αναλογικής 
εξόδου 0 1  0  310 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.6 Κλιµάκωση Αναλογ. 
εξόδου 10 1000 % 100  311  

P2.3.7 Λειτουργία ψηφιακής 
εξόδου 1 0 22  1 

 

312 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Έτοιµο (Ready) 
2=Σε λειτουργία (Run) 
3=Σφάλµα 
4=Ανεστραµµένο σφάλµα 
5=Προειδοπ. υπερθέρµανσης FC 
6=Εξ. σφάλµα ή προειδοποίηση 
7=Σφάλµα ή προειδοποίηση αναφ. 
8=Προειδοποίηση 
9=Προς τα πίσω 
10=Επιλεγµένη ταχύτητα jogging 
11=Σε ταχύτητα 
12=Ενεργός ρυθµιστής Κινητήρα 
13=Επίβλεψη ορίου συχν. 1 ΑΒ 
14=Επίβλεψη ορίου συχν. 2 ΑΒ 
15=Επίβλεψη ορίου ροπής 
16=Επίβλεψη ορίου αναφοράς 
17=Έλεγχος εξωτερικού φρένου 
18=Σηµείο ελέγχου: I/O 
19=Επίβλ. ορίου θερµοκρ. FC 
20= Μη επιθυµητή κατεύθυνση 

περιστροφής 
21=Αναστροφή ελέγ. εξωτ. Φρέν. 
22= Σφάλµα /προειδοπ. Θερµίστορ 

P2.3.8 Λειτουργία ρελέ 
εξόδου 1 0 22  2  313 Όπως στην παράµετρο 2.3.7 

P2.3.9 Λειτουργία ρελέ 
εξόδου 2 0 22  3  314 Όπως στην παράµετρο 2.3.7 

P2.3.10 Όριο συχνότητας 
εξόδου 1  0 2  0 

 
315 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.11 Όριο συχν. εξόδου 1: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 320,00 Hz 0,00  316  

P2.3.12 Όριο συχνότητας 
εξόδου 2  0 2  0 

 
346 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.13 Όριο συχν. εξόδου 2: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 320,00 Hz 0,00  347  

P2.3.14 Λειτουργία επίβλεψης 
ορίου ροπής 0 2  0 

 
348 

0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥ-ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (MULTI-STEP CONTROL) vacon • 45 

24-hour support +358 (0)40 837 1150 • Email: vacon@vacon.com 4

P2.3.15 Τιµή ορίου επίβλεψης 
ροπής 0,0 200,0 % 100,0  349  

P2.3.16 Λειτουργία επίβλεψης 
ορίου αναφοράς 0 2  0 

 
350 

0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.17 Τιµή ορίου επίβλεψης 
αναφοράς 0,0 100,0 % 0,0  351  

P2.3.18 Καθυστέρηση κλεισί-
µατος εξωτ. φρένου 0,0 100,0 s 0,5  352  

P2.3.19 Καθυστέρηση ανοίγ-
µατος εξωτ. φρένου 0,0 100,0 s 1,5  353  

P2.3.20 
Επίβλεψη ορίου 

θερµοκρασίας µετα-
τροπέα συχνότητας 

0 2  0 
 

354 
0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.21 
Τιµή ορίου 

θερµοκρασίας µετα-
τροπέα συχνότητας 

-10 75 °C 0 
 

355  

P2.3.22 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 2 0   0.1  471 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-

γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ. 69 

P2.3.23 Λειτουργία 
αναλογικής εξόδου 2 0 8  4  472 Όπως η παράµετρος 2.3.2 

P2.3.24 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 

αναλογικής εξόδου 2 0,00 10,00 s 1,00  473 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.3.25 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 2 0 1  0  474 0=Χωρίς Αναστροφή 

1=Αναστροφή 

P2.3.26 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 2 0 1  0  475 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.27 Κλιµάκωση 
αναλογικής εξόδου 2 10 1000 % 100  476  

Πίνακας 4-5. Σήµατα εισόδου, G2.3 
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4.4.5 Παράµετροι ελέγχου µονάδας (Πληκτρολογίου ελέγχου: Μενού Μ2  G2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.4.1 Σχήµα Ράµπας 1 0,0 10,0 s 0,0  500 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.2 Σχήµα ράµπας 2 0,0 10,0 s 0,0  501 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.3 Χρόνος επιτάχυνσης 2 0,1 3000,0 s 10,0  502  
P2.4.4 Χρόνος επιβράδυνσης 2 0,1 3000,0 s 10,0  503  

P2.4.5 Κόφτης φρένου 0 4  0 

 

504 

0=Απενεργοποιηµένος 
1=Χρησιµοποιείται κατά τη  
    λειτουργία 
2=Εξωτ. κόφτης φρένου 
3=Χρησιµοποιείται όταν σε 

Στάση / Λειτουργία 
4=Χρησιµοποιείται όταν 

λειτουργεί (χωρίς δοκιµή) 

P2.4.6 Τρόπος Εκκίνησης 0 1  0  505 0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 

P2.4.7 Τρόπος Στάσης 0 3  0 

 

506 

0=Coasting 
1=Με ράµπα 
2=Ράµπα+ coast Ενεργοποίησης  
    Λειτουργίας 
3=Coast+ράµπα Ενεργ.  
Λειτουρ. 

P2.4.8 Ένταση DC-φρένου 0,4 x IH 2 x IH A IH  507  

P2.4.9 Χρόνος DC-φρένου στο
σταµάτηµα  0,00 600,00 s 0,00 

 
508 

0=Το DC φρένο είναι 
απενεργοποιηµένο στο 
σταµάτηµα 

P2.4.10 
Η συχνότητα στην οποία 
ξεκινάει το DC-φρένο 
κατά τη ράµπα στάσης

0,10 10,00 Hz 1,50 
 

515  

P2.4.11 Χρόνος DC-φρένου στην
εκκίνηση 0,00 600,00 s 0,00 

 
516 

0= Το DC φρένο είναι 
απενεργο- 
     ποιηµένο στην εκκίνηση 

P2.4.12 Φρένο ροής 0 1  0  520 0=Απενεργοποιηµένο 
1=Ενεργοποιηµένο 

P2.4.13 Ένταση φρένου ροής 0,4 x IH 2 x IH A IH  519  
Πίνακας 4-6. Παράµετροι ελέγχου µονάδος, G2.4 

4.4.6 Παράµετροι απαγορευµένων συχνοτήτων (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.5.1 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 1 χαµηλό όριο 0,00 παρ. 2.5.2 Hz 0,00  509  

P2.5.2 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 1υψηλό όριο 0,00 320,00 Hz 0,0  510 0=Περιοχή απαγόρευσης 1  

     είναι απενεργοποιηµένη 

P2.5.3 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 2 χαµηλό όριο 0,00 παρ. 2.5.2 Hz 0,00  511  

P2.5.4 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 2 υψηλό όριο 0,00 320,00 Hz 0,0  512 0= Περιοχή απαγόρευσης 2  

     είναι απενεργοποιηµένη 

P2.5.5 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 3 χαµηλό όριο 0,00 παρ. 2.5.2 Hz 0,00  513  

P2.5.6 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 3 υψηλό όριο 0,00 320,00 Hz 0,0  514 0= Περιοχή απαγόρευσης 3  

     είναι απενεργοποιηµένη 
P2.5.7 Ράµπα επιτ/επιβ.απαγ. 0,1 10,0  1,0  518  
Πίνακας 4-7.Παράµετροι απαγορευµένων συχνοτήτων, G2.5 
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4.4.7 Παράµετροι ελέγχου κινητήρα (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.6) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

NXS: 
0=Έλεγχος συχνότητας 
1=Έλεγχος ταχύτητας 

P2.6.1 Τρόπος ελέγχου 
κινητήρα 0 1/6  0 

 

600 
Πρόσθετα για το NXP: 
2=Έλεγχος ροπής 
3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου 
4=Έλεγχος ροπ. Κλ. Βρόχου  
5=Ανώτερος έλεγχος συχν. 

Ανοιχτού Βρόχου 
6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.  

P2.6.2 U/f βελτιστοποίηση 0 1  0  109 0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Αυτόµατη ώθηση ροπής 

P2.6.3 Επιλογή U/f αναλογίας 0 3  0 

 

108 

0=Γραµµική 
1=Τετραγωνοειδής 
2=Προγραµµατιζόµενη 
3=Γραµµική µε βελτίωση 
ροής 

P2.6.4 Σηµείο αποδυνάµωσης 
πεδίου 8,00 320,00 Hz 50,00  602  

P2.6.5 Τάση στο σηµείο 
αποδυνάµωσης πεδίου 10,00  200,00 % 100,00  603 n% x Unκινητήρα 

P2.6.6 Συχνότητα µέσου 
σηµείου U/f καµπύλης 0,00 παρ. 

P2.6.4 Hz 50,00  604  

P2.6.7 Τάση µέσου σηµείου 
καµπύλης U/f 0,00 100,00 % 100,00  605 n% x Unκινητήρα 

Μέγ. Τιµή Παρ. = παρ. 2.6.5 

P2.6.8 Τάση εξόδου σε 
µηδενική συχνότητα 0,00 40,00 % 0,00  606 n% x Unκινητήρα 

P2.6.9 Συχνότητα διακοπής 1,0 Varies kHz Varies  601 ∆είτε τον Πίνακας 8-12 για 
ακριβής τιµές 

P2.6.10 Ελεγκτής υπέρτασης 0 2  1 
 

607 
0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοπ. (χωρίς ράµπα) 
2=Χρησιµοποιείτ.(µε ράµπα) 

P2.6.11 Ελεγκτής υπότασης 0 1  1  608 0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιείται 

P2.6.12 Ζυγοστάθµιση φορτίου 0,00 100,00 % 0,00  620  
Οµάδα Παραµέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.14 (NXP µόνο) 

P2.6.14.1 Ένταση µαγνητισµού 0,00 100,00 A 0,00  612  

P2.6.14.2 Απολαβή P ελέγχου 
ταχύτητας 0 1000  30  613  

P2.6.14.3 Χρόνος I ελέγχου 
ταχύτητας 0,0 500,0 ms 30,0  614  

P2.6.14.5 Αποζηµίωση επιτάχ. 0,00 300,00 s 0,00  626  
P2.6.14.6 Ρύθµιση ώθησης 0 500 % 100  619  

P2.6.14.7 Ένταση µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 

MotCurr 
Min 

MotCurr 
Max A 0,00  627  

P2.6.14.8 Χρόνος µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 0,0 600,0 s 0,0  628  

P2.6.14.9 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  615  

P2.6.14.10 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  616  

P2.6.14.11 Ροπή εκκίνησης 0 3  0 

 

621 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Μνήµη ροπής 
2=Αναφορά ροπής 
3=Ροπή εκκίνησης προς/πίσω

P2.6.14.12 Ροπή εκκίνησης FWD –300,0 300,0 s 0,0  633  
P2.6.14.13 Ροπή εκκίνησης REV –300,0 300,0 s 0,0  634  

P2.6.14.15 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 
Παλµογεννήτριας 0 1000 ms 0  618  

P2.6.14.17 Απολαβή P ελέγχου 
έντασης 0,00 100,00 % 40,00  617  
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Οµάδα Παραµέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.15 (NXP µόνο) 

P2.6.15.1 Ένταση µηδενικής 
ταχύτητας 0,0 250,0 % 120,0  625  

P2.6.15.2 Ελάχιστη ένταση 0,0 100,0 % 80,0  622  
P2.6.15.3 Αναφορά ροής 0,0 100,0 % 80,0  623  
P2.6.15.4 Όριο συχνότητας 0,0 100,0 % 20,0  635  
P2.6.15.5 U/f ώθηση 0 1  0  632  
Πίνακας 4-8. Παράµετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6 
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4.4.8 Προστασίες (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.7) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.7.1 Απόκριση σε σφάλµα 
αναφοράς 4mA 0 5  0 

 

700 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ. 
3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2 
4=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
5=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.2 Συχνότητα σφάλµατος 
αναφοράς 4mA 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  728  

P2.7.3 Απόκριση σε εξωτ. 
σφάλµα 0 3  2  701 

P2.7.4 Επίβλεψη φάσεων 
εισόδου 0 3  0  730 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.5 Απόκριση σε σφάλµα 
υπότασης 0 1  0  727 0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ. 

1=Μη αποθήκευση σφάλµατ. 

P2.7.6 Επίβλεψη φάσεων 
εξόδου 0 3  2  702 

P2.7.7 Προστασ. σφάλ. Γης 0 3  2  703 

P2.7.8 Θερµική προστασία 
κινητήρα 0 3  2  704 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.9 Συντελεστής θερµοκ. 
περιβάλλ. κινητήρα –100,0 100,0 % 0,0  705  

P2.7.10 Συντ. ψύξης κινητήρα 
σε µηδενική συχν. 0,0 150,0 % 40,0  706  

P2.7.11 Θερµική σταθερά 
χρόνου κινητήρα 1 200 min 45  707  

P2.7.12 Κύκλος εργασ. κινητ. 0 100 % 100  708  

P2.7.13 Προστασία αδράνειας 0 3  0 

 

709 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.14 Ένταση αδράνειας 0,1 InΚινητ. x 2 A IL  710  

P2.7.15 Όριο χρόνου 
αδράνειας 1,00 120,00 s 15,00  711  

P2.7.16 Όριο συχνότητας 
αδράνειας 1,0 Παρ. 2.1.2 Hz 25,0  712  

P2.7.17 Προστασία 
υποφόρτωσης 0 3  0 

 

713 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.18 Φορτίο στην περιοχή 
αποδυνάµωσης πεδίου 10 150 % 50  714  

P2.7.19 Φορτίο σε µηδέν 
συχνότητα 5,0 150,0 % 10,0  715  

P2.7.20 Χρονικό όριο προστ. 
υποφόρτωσης 2 600 s 20  716  

P2.7.21 Απόκριση σε σφάλµα 
Θερµίστορ 0 3  2 

 

732 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.22 Απόκριση σε σφάλµα 
fieldbus 0 3  2  733 ∆είτε P2.7.21 

P2.7.23 Απόκριση σε σφάλµα 
θύρας 0 3  2  734 ∆είτε P2.7.21 

Πίνακας 4-9. Προστασίες, G2.7 
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4.4.9 Παράµετροι Αυτόµατης Επανεκκίνησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.8) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.8.1 Χρόνος αναµονής 0,10 10,00 s 0,50  717  
P2.8.2 Χρόνος δοκιµής 0,00 60,00 s 30,00  718  

P2.8.3 Λειτουργία εκκίνησης 0 2  0 

 

719 

0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 
2=Σύµφωνα µε την παρ. 

2.4.6 

P2.8.4 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  0  720  

P2.8.5 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπέρτασης  0 10  0  721  

P2.8.6 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπερέντασης  0 3  0  722  

P2.8.7 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα αναφοράς  0 10  0  723  

P2.8.8 
Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα θερµο-
κρασίας κινητήρα 

0 10  0 
 

726  

P2.8.9 Αριθµός δοκιµών µετά 
από εξωτερικό σφάλµα 0 10  0  725  

P2.8.10 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  1  738  

Πίνακας 4-10. Παράµετροι Αυτόµατης επανεκκίνησης, G2.8 

4.4.10 Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3) 

Οι παράµετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατεύθυνσης από το πληκτρολόγιο δίνονται 
παρακάτω. ∆είτε το Μενού Πληκτρολογίου Ελέγχου στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 

σας 
ID Σηµείωση 

P3.1 Σηµείο ελέγχου 1 3  1 
 

125 
1 = I/O τερµατικά 
2 = Πληκτρολόγιο 
3 = Fieldbus 

R3.2 Αναφορά 
πληκτρολογίου 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.1.2 Hz     

P3.3 Κατεύθυνση (πληκτρ.) 0 1  0  123 0 = Μπρος 
1 = Πίσω 

R3.4 Μπουτόν STOP 0 1  1 

 

114 

0=Περιορισµένη λειτουργία 
του µπουτόν 

1=Το µπουτόν είναι πάντα 
ενεργοποιηµένο 

Πίνακας 4-11. Παράµετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3 

4.4.11 Μενού συστήµατος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6) 

Για παραµέτρους και λειτουργίες σχετιζόµενες µε την γενική χρήση του µετατροπέα συχνότητας, όπως η 
επιλογή γλώσσας και εφαρµογής, οµάδες παραµέτρων που έχουν φτιαχτεί για τις δικές σας ανάγκες ή 
πληροφορίες σχετικά µε το υλικό και λογισµικό, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.6 στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
4.4.12 Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7) 

Το M7 µενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που είναι συνδεδεµένες µε την κάρτα ελέγχου και µε 
τις πληροφορίες καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.7 στο Εγχειρίδιο Χειριστή 
Vacon NX. 
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (PID) 

(Λογισµικό ASFIFF05) 
 
5.1 Εισαγωγή 

Επιλέξτε την Εφαρµογή ελέγχου PIDαπό το µενού M6 στη σελίδα S6.2. 

Στην εφαρµογή ελέγχου PID, υπάρχουν δύο σηµεία ελέγχου των I/O τερµατικών· το σηµείο A είναι ελεγκτής 
PID και το σηµείο B είναι η άµεση αναφορά συχνότητας. Το σηµείο ελέγχου A ή B επιλέγεται από την 
ψηφιακή είσοδος DIN6. 

Η αναφορά του ελεγκτή PID µπορεί να επιλεχθεί από τις αναλογικές εισόδους, fieldbus, το ποτενσιόµετρο του 
κινητήρα, ενεργοποιώντας την Αναφορά 2 του PID ή εφαρµόζοντας την αναφορά του Πληκτρολογίου 
ελέγχου. Η πραγµατική τιµή του ελεγκτή PID µπορεί να επιλεχθεί από τις αναλογικές εισόδους, fieldbus, τις 
πραγµατικές τιµές του κινητήρα ή από µαθηµατικές εξισώσεις αυτών. 

Η άµεση αναφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο χωρίς τον ελεγκτή PID και µπορεί να επιλεχθεί 
από τις αναλογικές εισόδους, fieldbus, το ποτενσιόµετρο του κινητήρα ή από το πληκτρολόγιο. 

Η εφαρµογή PID χρησιµοποιείται τυπικά για τον έλεγχο επιπέδου µέτρησης ή για αντλίες και ανεµιστήρες. 
Στις εφαρµογές αυτές, η εφαρµογή PID παρέχει οµαλό έλεγχο και ένα πακέτο ολοκληρωµένης µέτρησης και 
ελέγχου όπου δεν χρειάζονται πρόσθετα εξαρτήµατα. 

• Οι ψηφιακές είσοδοι DIN2, DIN3, DIN5 και όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενες. 

Πρόσθετες λειτουργίες: 
 

• Επιλογή πεδίου σήµατος αναλογικής εισόδου 
• Επίβλεψη δύο ορίων συχνοτήτων 
• Επίβλεψη ορίου ροπής 
• Επίβλεψη ορίου αναφοράς 
• ∆εύτερες ράµπες και προγραµµατιζόµενη ράµπα σε σχήµα-S 
• Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες εκκίνησης και στάσης 
• DC-φρένο στην εκκίνηση και στο σταµάτηµα 
• Τρεις περιοχές απαγορευµένων συχνοτήτων 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση 
• Προστασία κινητήρα Θερµική και Αδράνειας:  

Προγραµµατιζόµενη ενέργεια: Καµία, Προειδοποίηση, Σφάλµα 
• Προστασία υποφόρτωσης του κινητήρα 
• Επίβλεψη των φάσεων εισόδου και εξόδου 
• Προσθήκη στις εξόδους PID του σηµείου πρόσθεσης συχνοτήτων 
• Ο ελεγκτής PID µπορεί επιπρόσθετα να χρησιµοποιηθεί από το σηµείο ελέγχου Ι/Ο Β, από το 

πληκτρολόγιο και το fieldbus 
• Εύκολη λειτουργία Εναλλαγής 
• ∆υνατότητα Υπολειτουργίας (Sleep) 

 
Οι επεξηγήσεις των παραµέτρων της Εφαρµογή Ελέγχου PID βρίσκονται στο Κεφάλαιο 8 αυτού του 
Εγχειριδίου. Οι επεξηγήσεις δίνονται µε βάση τον ξεχωριστό αριθµό ID της κάθε παραµέτρου. 
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5.2 Έλεγχος I/O 

 
OPT-A1 
Τερµατικό Σήµα Τεχνικές περιγραφή 
1 +10Vref Αναφορά εξόδου Τάση για το ποτενσιόµετρο, etc. 
2 AI1+ Αναλογική είσοδος, πεδίο τάσης 

0—10V DC 
Αναφοράς συχνότητας της εισόδου τάσης 

3 AI1- I/O Γείωση Γείωση για αναφορά και έλεγχο 
4 AI2+ 
5 AI2- 

Αναλογική είσοδος, πεδίο 
έντασης 
0—20mA 

Αναφοράς συχνότητας της εισόδου έντασης  
 

6 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες, κλπ. µεγ 0.1 A 
7 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
8 DIN1 Εκκίνηση / Σταµάτηµα 

Σηµείο ελέγχου A(Ελεγκτής PID) 
Κλειστή επαφή = Εκκίνηση 

9 DIN2 Είσοδος εξωτερικού σφάλµατος 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλµα 
Κλειστή επαφή = Σφάλµα 

10 DIN3 Επαναφορά σφάλµατος 
(προγραµµατιζόµενη) 

Κλειστή επαφή = Επαναφορά σφάλµατος 

11 CMA 
 

Κοινό για DIN 1—DIN 3 Συνδέστε µε GND ή +24V 

12 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες (δείτε #6) 
13 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
14 DIN4 Εκκίνηση / Σταµάτηµα  

Σηµείο ελέγχου Β  
(Αναφορά  άµεσης συχνότ.) 

Κλειστή επαφή = Εκκίνηση 

15 DIN5 Επιλογή ταχύτητας jogging 
(προγραµµατιζόµενη) 

Κλειστή επαφή = Ενεργή η ταχύτητα jogging 

16 DIN6 Επιλογή Σηµείου A/B Ανοιχτή επαφή = Σηµείο Ελέγχου A ενεργό 
Κλειστή επαφή = Σηµείο Ελέγχου B ενεργό 

17 CMB Κοινό για DIN 4—DIN 6 Συνδέστε µε GND ή +24V 
18 AO1+ 
19 AO1- 

Συχνότητα εξόδου 
Αναλογική έξοδο 

Προγραµµατιζόµενη  
Πεδίο 0—20 mA/RL, µεγ. 500Ω 

 
 

Ποτενσιόµετρο αναφοράς, 
1…10 kΩ 

 

Πραγµατική  
 Τιµή        I 
  (0)4…20 mA 

– 
+ 

 mA 

Ποµπός  
2-καλωδίων 
READY
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

20 DO1 Ψηφιακή έξοδο 
READY (ΕΤΟΙΜΟ) 

Προγραµµατιζόµενη  
Ανοιχτός συλλέκτης, I≤50mA, U≤48 V DC 

OPT-A2 
21 RO1 
22 RO1 
23 RO1 

 

Έξοδος ρελέ 1 
(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN 

Προγραµµατιζόµενη 

24 RO2 
25 RO2 
26 RO2 

Έξοδος ρελέ 2 
(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT 

Προγραµµατιζόµενη 

Πίνακας 5-1. Η προεπιλεγµένη διάταξη των I/O της Εφαρµογής ελέγχου PID (µε   
                      ποµπό 2- καλωδίων). 

Σηµείωση: ∆είτε παρακάτω τις επιλογές 
γεφυρωτών (jumper). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Εγχειρίδιο του Χειριστή Vacon NX, 
Κεφάλαιο 6.2.2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUN 

220 
VAC 
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5.3 Λογική σηµάτων ελέγχου στην Εφαρµογή Ελέγχου PID  

Σχέδιο 5-1. Λογική σήµατα ελέγχου της Εφαρµογής Ελέγχου PID 

DIN2

DIN5

DIN3 > 1

DIN2
DIN3
DIN5

DIN6

DIN2
DIN3

AI1
AI2

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4
5

+A

A

B

0
1
2
3
4
5

0
1
2
3
4
5

K

0
1
2
3
4
5

F

PID +

DIN1
DIN4

A

B

A

B

A/B

NX12k04.fh8

Up
Down

I/O reverse

Act 1
Act 2

Start/Stop

Start/Stop buttons

Keypad

Fieldbus

Reset button
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5.4 Εφαρµογή PID – Λίστες Παραµέτρων 

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραµέτρων µέσα στις αντίστοιχες οµάδες των παραµέτρων. 
Οι περιγραφές των παραµέτρων δίνονται στις σελίδες 116 ως 193. 
 
Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα: 

Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. ∆είχνει στον χειριστή την τιµή της παραµέτρου 
Παράµετρος = Ονοµασία της παραµέτρου 
Ελάχ. = Ελάχιστη τιµή της παραµέτρου 
Μέγ. = Μέγιστη τιµή της παραµέτρου 
Μον. = Μονάδα µέτρησης της αξίας παραµέτρου. ∆ίνεται αν είναι διαθέσιµη 
Προεπ. = Τιµή εργοστασιακής προεπιλογής 
∆ικό σας = Η δική σας ρύθµιση 
ID = Ο αριθµός ID της κάθε παραµέτρου 
          = Στην σειρά παραµέτρου: Χρησιµοποιήστε την µέθοδο TTF για να προγραµµατίσετε τις 

παραµέτρους αυτές. 
           = Η τιµή της παραµέτρου µπορεί µόνο να αλλαχθεί αφού ο µετατροπέας συχνότητας έχει 

σταµατήσει την Λειτουργία του. 
 
5.4.1 Τιµές παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο ελέγχου:Μενού M1) 

Οι τιµές παρακολούθησης είναι οι πραγµατικές τιµές των παραµέτρων και σηµάτων καθώς και των κατάστά-
σεων και µετρήσεων. Οι Τιµές Παρακολούθησης δεν µπορούν να αλλάξουν.  
∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισσότερες πληροφορίες. 
Σηµείωση:οι µεταβλητές παρακολούθησης V 1.19 και V 1.23  είναι διαθέσιµες µόνο µε εφαρµογές που έχουν 
έλεγχο PID. 
 

Κωδικός Παράµετρος Μον. ID Περιγραφή 
V1.1 Συχνότητα εξόδου Hz 1 Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα 
V1.2 Συχνότητας αναφοράς Hz 25 Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα 
V1.3 Ταχύτητα Κινητήρα rpm 2 Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm 
V1.4 Κινητήρα ένταση A 3  
V1.5 Κινητήρα ροπή % 4 Υπολογισµένη ονοµαστική ροπή του κινητήρα 
V1.6 Κινητήρα ισχύ % 5 Ισχύ του κινητήριου άξονα  
V1.7 Κινητήρα τάση V 6  
V1.8 DC-link τάση V 7  
V1.9 Θερµοκρασία µονάδος °C 8 Θερµοκρασία ψύκτρας 

V1.10 Θερµοκρασία κινητήρα % 9 Υπολογισµένη θερµοκρασία κινητήρα 
V1.11 Αναλογική είσοδος 1 V 13 AI1 
V1.12 Αναλογική είσοδος 2 mA 14 AI2 
V1.13 Αναλογική είσοδος 3  27 AI3 
V1.14 Αναλογική είσοδος 4  28 AI4 
V1.15 DIN1, DIN2, DIN3  15 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.16 DIN4, DIN5, DIN6  16 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.17 DO1, RO1, RO2  17 Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ 
V1.18 Αναλογική έξοδο Iout mA 26 AO1 
V1.19 PID Αναφορά % 20 Σε % της µέγιστης συχνότητας 
V1.20 PID Πραγµατική τιµή % 21 Σε % της µέγιστης πραγµατικής τιµής 
V1.21 PID Τιµή απόκλισης % 22 Σε % της µέγιστης τιµής απόκλισης 
V1.22 PID Έξοδος % 23 Σε % της µέγιστης τιµής εξόδου 

V1.23 Ειδική ένδειξη για 
τρέχουσα τιµή 

 29 ∆είτε τις παραµέτρους 2.2.46 έως 2.2.49 

V1.24 PT-100 Θερµοκρασία Cº 42 Υψηλότερη θερµοκρασία των χρησιµοποιηµένων 
εισόδων 

G1.25 Πολύ-παρακολούθηση 
στοιχείων   ∆είχνει 3 επιλεγόµενες αξίες παρακολούθησης 

Πίνακας 5-2. Τιµές Παρακολούθησης 
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5.4.2 Βασικές Παράµετροι (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.1.1 Ελάχιστη συχνότητα 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  101  

P2.1.2 Μέγιστη συχνότητα Παρ. 2.1.1 320,00 Hz 50,00 

 

102 

Σηµείωση: Αν fµεγ > από την 
σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, 
ελέγξτε την καταλληλότητα 
για το σύστηµα κινητήρα  - 
µετατροπέα συχνότητας 

P2.1.3 Χρόνος επιτάχυνσης 1 0,1 3000,0 s 1,0 

 

103 

Σηµείωση: Αν χρησιµοποι-
είται ο ελεγκτής PID, ο χρό-
νος Επιτάχυνσης 2 (παρ. 
2.4.3) εφαρµόζεται αυτόµατα 

P2.1.4 Χρόνος επιβράδυνσης 1 0,1 3000,0 s 1,0 

 

104 

Σηµείωση: Αν χρησιµοποι-
είται ο ελεγκτής PID, ο χρό-
νος Επιβράδυνσης 2 (παρ. 
2.4.4) εφαρµόζεται αυτόµατα 

P2.1.5 Όριο έντασης 0,4 x IH 2 x IH A IL  107  

P2.1.6 Ονοµαστική τάση 
κινητήρα 180 690 V 

NX2: 230V
NX5: 400V
NX6: 690V

 
110 

Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.7 Ονοµαστική 
συχνότητα κινητήρα 30,00 320,00 Hz 50,00  111 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.8 Ονοµαστική ταχύτητα 
κινητήρα 300 20 000 rpm 1440 

 

112 

Η προεπιλογή ισχύει για 4-
πολικό κινητήρα και 
ονοµαστικού µεγέθους 
µετατροπέα συχνότητας. 

P2.1.9 Ονοµαστική ένταση 
κινητήρα 0,4 x IH 2 x IH A IH  113 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.10 Συν φ κινητήρα 0,30 1,00  0,85  120 Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.11 Σήµα αναφοράς PID 
ελεγκτή (Σηµείο A) 0 4  0 

 

332 

0=Αναλ.είσοδ.τάσης (#2—3) 
1= Αναλ.είσ.έντασης (#4—5) 
2=Αναφ. PID από την σελίδα 

του πληκτρ. ελέγ. παρ. 3.4 
3= Αναφ. PID από fieldbus 

(ProcessDataIN 1) 
4=Ποτενσιόµετρο κινητήρα 

P2.1.12 Απολαβή PID ελεγκτή 0,0 1000,0 % 100,0  118  
P2.1.13 Χρόνος-Ι ελεγκτή PID 0,00 320,00 s 1,00  119  
P2.1.14 Χρόνος-D ελεγκτήPID 0,00 100,00 s 0,00  132  

P2.1.15 Συχνότητα 
υπολειτουργίας Παρ. 2.1.1 Παρ.  

2.1.2 Hz 10,00 
 

1016  

P2.1.16 Καθυστέρηση 
υπολειτουργίας 0 3600 s 30 

 
1017  

P2.1.17 Επίπεδο αφύπνισης 0,00 100,00 % 25,00  1018  

P2.1.18 Λειτουργία αφύπνισης 0 1  0 

 

1019 

0=Αφύπνιση όταν πέφτει 
κάτω από το επίπεδο 
αφύπνισης (2.1.17) 

1= Αφύπνιση όταν υπερβεί το 
επίπεδο αφύπνισης(2.1.17)

P2.1.19 Αναφορά ταχύτητας 
jogging 0,00 Παρ. 2.1.1 Hz 10,00 

 
124  

Πίνακας 5-3. Βασικές παράµετροι G2.1 
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5.4.3 Σήµατα εισόδου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.2) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.1 DIN2 Λειτουργία 0 13  1 

 

319 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Εξ. σφάλµα, cc 
2=Εξ. σφάλµα, co 
3=Ενεργοπ. Λειτουργίας 
4=Επιλογή χρόνου επιτ./επιβ. 
5=Σηµείο ελέγχου: I/O 
6=Σηµείο ελέγχου: Πληκτρ. 
7=Σηµείο ελέγχου: fieldbus 
8=Μπρος / πίσω  
9= Ταχύτητα jogging (cc) 
10=Επαναφορά σφάλµατ. (cc)
11=Απαγ. Επιταχ./Επιβρ. (cc) 
12=Εντολή DC φρεναρίσµατ. 
13=Ποτενσ.κινητ.ΠΑΝΩ (cc) 

P2.2.2 DIN3 Λειτουργία 0 13  10  301 Όπως παραπάνω εκτός: 
13= Ποτενσ.κινητ.ΚΑΤΩ (cc) 

P2.2.3 DIN5 Λειτουργία 0 13  9  330 Όπως παραπάνω εκτός: 
13=Ενεργοπ.PID αναφοράς 2 

P2.2.4 Σηµείο πρόσθεσης 
αναφορών PID 0 7  0 

 

376 

0=Άµεση τιµή εξόδ. PID 
1=AI1+PID έξοδο 
2=AI2+PID έξοδο 
3=AI3+PID έξοδο 
4=AI4+PID έξοδο 
5=PID πληκτρολ.+PID έξοδο 
6=Fieldbus+PID έξοδο 
    (ProcessDataIN3) 
7=Ποτ.Κινητ.+PID έξοδο 

P2.2.5 Επιλογή αναφοράς Ι/Ο 
B 0 7  1 

 

343 

0=AI1 
1=AI2 
2=AI3 
3=AI4 
4=Αναφορά πληκτρολογίου 
5=Αναφορά Fieldbus 
    (FBΑναφοράΤαχύτητας) 
6=Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
7=PID ελεγκτής 

P2.2.6 
Επιλογή αναφοράς 

συχνότητας 
πληκτρολογίου 

0 7  4 
 

121 Όπως στην παρ. 2.2.5 

P2.2.7 Επιλογή αναφοράς 
ελέγχου fieldbus 0 7  5  122 Όπως στην παρ. 2.2.5 

P2.2.8 Επιλογή πραγµατικής 
τιµής PID ελεγκτή 0 7  0 

 

333 

0=Πραγµατική τιµή 1 
1=Πραγ. 1 + Πραγ. 2 
2=Πραγ. 1 – Πραγ. 2 
3=Πραγ. 1 * Πραγ. 2 
4=Μεγ(Πραγ. 1, Πραγ. 2) 
5=Ελαχ(Πραγ. 1, Πραγ. 2) 
6=Μέση(Πραγ.1, Πραγ.2) 
7=Ρίζα (Πραγ.1) + 
Ρίζα(Πραγ.2) 

 cc=κλειστή επαφή 
oc=ανοιχτή επαφή 
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P2.2.9 Επιλογή πραγµατικής 
τιµής 1 0 10  2 

 

334 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=AI1 σήµα (c-κάρτα) 
2=AI2 σήµα (c-κάρτα) 
3=AI3 
4=AI4 
5=Fieldbus (ProcessDataIN2) 
6=Ροπή κινητήρα 
7=Ταχύτητα κινητήρα 
8=Ένταση κινητήρα 
9=Ισχύ κινητήρα 
10=Συχνότητα παλµογεννήτ. 

P2.2.10 Είσοδος πραγµατικής 
τιµής 2 0 9  0 

 

335 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
=AI1 σήµα (c-κάρτα) 
2=AI2 σήµα (c-κάρτα) 
3=AI3 
4=AI4 
5=Fieldbus (ProcessDataIN2) 
6=Ροπή κινητήρα 
7=Ταχύτητα κινητήρα 
8=Ένταση κινητήρα 
9=Ισχύ κινητήρα 

P2.2.11 Ελάχιστο κλίµακας 
πραγµατικής τιµής 1 –1000,0 1000,0 % 0,0  336 0=No minimum scaling 

P2.2.12 Μέγιστο κλίµακας 
πραγµατικής τιµής 1 –1000,0 1000,0 % 100,0  337 100=No maximum scaling 

P2.2.13 Ελάχιστο κλίµακας 
πραγµατικής τιµής 2 –1000,0 1000,0 % 0,0  338 0=No minimum scaling 

P2.2.14 Μέγιστο κλίµακας 
πραγµατικής τιµής 2 –1000,0 1000,0 % 100,0  339 100=No maximum scaling 

P2.2.15 Επιλογή AI1 σήµατος 0   A.1  377 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-
γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ. 69 

P2.2.16 Πεδίο σήµατος AI1 0 2  0 
 

320 
0=0…100%* 
1=20…100%* 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη* 

P2.2.17 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη AI1 0,00 100,00 % 0,00  321  

P2.2.18 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI1 0,00 100,00 % 100,00  322  

P2.2.19 Αναστροφή σήµατος 
ΑI1 0 1  0  323 0=Καµία αναστροφή 

1=Ανεστραµµένο σήµα 

P2.2.20 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
σήµατος ΑI1 0,00 10,00 s 0,10  324 0= Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.21 Επιλογή AI2 σήµατος 0   A.2  388 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-
γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ. 69 

P2.2.22 Πεδίο σήµατος AI2 0 2  1 
 

325 
0=0…100%* 
1=20…100%* 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη* 

P2.2.23 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑΙ2 0,00 100,00 % 0,00  326  

P2.2.24 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI2 0,00 100,00 % 100,00  327  

P2.2.25 Αναστροφή σήµατος 
ΑΙ2 0 1  0  328 0=Καµία αναστροφή 

1=Ανεστραµµένο σήµα 

P2.2.26 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
σήµατος AI2 0,00 10,00 s 0,10  329 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.27 
Χρόνος ράµπας 
ποτενσιόµετρου 

κινητήρα 
0,1 2000,0 Hz/s 10,0 

 

331  

P2.2.28 

Επαναφορά µνήµης 
ποτενσιόµετρου 

κινητήρα         
(Αναφορά συχνότητας)

0 2  1 

 

367 

0=Χωρίς επαναφορά 
1=Επαναφορά σε σταµάτηµα ή 

διακοπή ρεύµατος 
2=Επαναφορά σε διακοπή 

ρεύµατος 
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P2.2.29 
Επαναφορά µνήµης πο-
τενσιόµετρου κινητήρα 

(PID αναφοράς)  
0 2  0 

 

370 

0=Χωρίς επαναφορά 
1=Επαναφορά σε σταµάτηµα ή 

διακοπή ρεύµατος 
2=Επαναφορά σε διακοπή 

ρεύµατος 

P2.2.30 Ελάχ. όριο PID ελεγκτή –1000,0 Παρ. 
2.2.29 % 0,00  359  

P2.2.31 Μέγ. όριο PID ελεγκτή Παρ. 
2.2.28 1000,0 % 100,00  360  

P2.2.32 Αναστροφή της τιµής 
απόκλισης του PID 0 1  0  340 0=Κανονικό 

1=Ανεστραµµένο σήµα 

P2.2.33 Χρόνος ανύψωσης 
αναφοράς ΡID 0,0 100,0 s 5,0  341  

P2.2.34 Χρόνος ελάττωσης 
αναφοράς ΡID 0,0 100,0 s 5,0  342  

P2.2.35 Ελάχισ. τιµή κλίµακας 
αναφοράς, σηµείο Β 0,00 Παρ. 

2.2.34 Hz 0,00  344  

P2.2.36 Μέγιστη τιµή κλίµακας 
αναφοράς, σηµείο B 

Παρ. 
2.2.33 320,00 Hz 0,00  345  

P2.2.37 Εύκολη εναλλαγή 0 1  0  366 0=Κρατάει την αναφορά 
1=Αντιγράφη πραγµατικής αναφ. 

P2.2.38 Επιλογή AI3 σήµατος 0   0.1  141 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-
γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ. 69 

P2.2.39 Πεδίο σήµατος AI3 0 1  1  143 0=Πεδίο σήµατος 0 – 10 V 
1=Πεδίο σήµατος 2 – 10 V 

P2.2.40 Αναστροφή σήµατος 
ΑΙ3 0 1  0  151 0=Κανονική 

1=Ανεστραµµένη 

P2.2.41 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
σήµατος AI3 0,00 10,00 s 0,10  142 0= Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.42 Επιλογή AI4 σήµατος 0   0.1  152 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-
γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ. 69 

P2.2.43 Πεδίο σήµατος AI4 0 1  1  154 0=Πεδίο σήµατος 0 – 10 V 
1=Πεδίο σήµατος 2 – 10 V 

P2.2.44 Αναστροφή σήµατος 
ΑΙ4 0 1  0  162 0=Καµία αναστροφή 

1=Ανεστραµµένο σήµα 

P2.2.45 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
σήµατος AI4 0,00 10,00 s 0,10  153 0= Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.46 
Ειδική απεικόνηση 

τρέχουσας µεταβλητής 
ελάχιστο 

0 30000  0 
 

1033  

P2.2.47 
Ειδική απεικόνηση 

τρέχουσας µεταβλητής 
µέγιστο 

0 30000  100 
 

1034  

P2.2.48 
Ειδική απεικόνηση 

τρέχουσας µεταβλητής 
δεκαδικά 

0 4  1 
 

1035  

P2.2.49 
Ειδική απεικόνηση 

τρέχουσας µεταβλητής 
µονάδες 

0 28  4 
 

1036  

Πίνακας 5-4.Σήµατα εισόδου, G2.2 

 

* Θυµηθείτε να τοποθετήστε τους γεφυρωτές του µπλοκ X2 
αντίστοιχα. ∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή NX, κεφάλαιο 6.2.2.2
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 
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5.4.4 Σήµατα Εξόδων (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.3) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.1 Επιλογή σήµατος 
Αναλογικής εξόδου 1 0   A.1  464 Χρησιµοποιείται η µέθοδος προ-

γραµµατισµού TTF. ∆είτε σελ. 69 

P2.3.2 Λειτουργία 
Αναλογικής Εξόδου 0 14  1 

 

307 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax) 
2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax) 
3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονοµ. 

ταχύτητα κινητήρα) 
4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα) 
5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα) 
6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα) 
7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα) 
8=Τάση DC-link (0—1000V) 
9=PID τιµή αναφοράς ελεγκτή 
10=PID πραγµατ. τιµή ελεγκτή 1 
11=PID πραγµατ. τιµή ελεγκτή 2 
12=PID τιµή απόκλισης ελεγκτή 
13=PID έξοδο ελεγκτή 
14=PT100 Θερµοκρασία 

P2.3.3 Χρόνος φιλτραρισµ. 
αναλογικής εξόδου 0,00 10,00 s 1,00  308 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.3.4 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 0 1  0  309 0 = Χωρίς αναστροφή 

1 = Αναστροφή 

P2.3.5 Ελάχιστο Αναλογικής 
εξόδου 0 1  0  310 0 = 0 mA 

1 = 4 mA 

P2.3.6 Κλιµάκωση Αναλογ. 
εξόδου 10 1000 % 100  311  

P2.3.7 Λειτουργία ψηφιακής 
εξόδου 1 0 23  1 

 

312 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Έτοιµο (Ready) 
2=Σε λειτουργία (Run) 
3=Σφάλµα 
4=Ανεστραµµένο σφάλµα 
5=Προειδοπ. υπερθέρµανσης FC 
6=Εξ. σφάλµα ή προειδοποίηση 
7=Σφάλµα ή προειδοποίηση αναφ. 
8=Προειδοποίηση 
9=Προς τα πίσω 
10=Προρυθµισµένη ταχύτητα 1 
11=Σε ταχύτητα 
12=Ενεργός ρυθµιστής Κινητήρα 
13=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1 ΑΒ 
14=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 2 ΑΒ 
15=Επίβλεψη ορίου ροπής 
16=Επίβλεψη ορίου αναφοράς 
17=Έλεγχος εξωτερικού φρένου 
18=Σηµείο ελέγχου: I/O 
19=Επίβλ. ορίου θερµοκρ. FC 
20=Μη επιθυµητή κατεύθυνση 

περιστροφής 
21=Αναστροφή ελέγ. εξωτ. Φρέν 
22=Σφάλµα/προειδοπ. Θερµίστορ 
23=∆εδοµένα εισόδου Fieldbus 

P2.3.8 Λειτουργία ρελέ 
εξόδου 1 0 23  2  313 Όπως η παράµετρος 2.3.7 

P2.3.9 Λειτουργία ρελέ 
εξόδου 2 0 23  3  314 Όπως η παράµετρος 2.3.7 

P2.3.10 Όριο συχνότητας 
εξόδου 1  0 2  0 

 
315 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.11 
Όριο συχνότητας. 

εξόδου 1: 
Τιµή Επίβλεψης 

0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00 
 

316  

 



60 • vacon ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (PID) 

Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 5 

P2.3.12 Όριο συχνότητας 
εξόδου 2  0 2  0 

 
346 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.13 Όριο συχν. εξόδου 2: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  347  

P2.3.14 Λειτουργία επίβλεψης 
ορίου ροπής 0 2  0 

 
348 

0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.15 Τιµή ορίου επίβλεψης 
ροπής 0,0 300,0 % 100,0  349  

P2.3.16 Λειτουργία επίβλεψης 
ορίου αναφοράς 0 2  0 

 
350 

0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.17 Τιµή ορίου επίβλεψης 
αναφοράς 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  351  

P2.3.18 Καθυστέρηση κλεισί-
µατος εξωτ. φρένου 0,0 100,0 s 0,5  352  

P2.3.19 Καθυστέρηση ανοίγ-
µατος εξωτ. φρένου 0,0 100,0 s 1,5  353  

P2.3.20 
Επίβλεψη ορίου 

θερµοκρασίας µετα-
τροπέα συχνότητας 

0 2  0 
 

354 
0=Καµία 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.21 
Τιµή ορίου 

θερµοκρασίας µετα-
τροπέα συχνότητας 

–10 75 °C 40 
 

355  

P2.3.22 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 2 0   0.1 

 
471 

Χρησιµοποιείται η µέθοδος 
προγραµµατισµού TTF. 
∆είτε σελίδα 69 

P2.3.23 Λειτουργία 
αναλογικής εξόδου 2 0 14  4  472 Όπως η παράµετρος 2.3.2 

P2.3.24 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 

αναλογικής εξόδου 2 0,00 10,00 s 1,00  473 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.3.25 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 2 0 1  0  474 0=Χωρίς Αναστροφή 

1=Αναστροφή 

P2.3.26 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 2 0 1  0  475 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.27 Κλιµάκωση 
αναλογικής εξόδου 2 10 1000 % 100  476  

Πίνακας 5-5. Σήµατα εξόδου, G2.3 
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5.4.5 Παράµετροι Ελέγχου Μονάδος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.4.1 Σχήµα Ράµπας 1 0,0 10,0 s 0,0  500 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.2 Σχήµα ράµπας 2 0,0 10,0 s 0,0  501 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.3 Χρόνος επιτάχυνσης 2 0,1 3000,0 s 0,1  502  
P2.4.4 Χρόνος επιβράδυνσης 2 0,1 3000,0 s 0,1  503  

P2.4.5 Κόφτης φρένου 0 4  0 

 

504 

0=Απενεργοποιηµένος 
1=Χρησιµοποιείται κατά τη  
    λειτουργία 
2=Εξωτ. κόφτης φρένου 
3=Χρησιµοποιείται όταν σε 

Στάση / Λειτουργία 
4=Χρησιµοποιείται όταν 

λειτουργεί (χωρίς δοκιµή) 

P2.4.6 Τρόπος Εκκίνησης 0 1  0  505 0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 

P2.4.7 Τρόπος Στάσης 0 3  0 

 

506 

0=Coasting 
1=Με ράµπα 
2=Ράµπα+ coast Ενεργοποίησης  
    Λειτουργίας 
3=Coast+ράµπα Ενεργοποίησης  
    Λειτουργίας 

P2.4.8 Ένταση DC-φρένου 0,4 x IH 2 x IH A IH  507  

P2.4.9 Χρόνος DC-φρένου στο 
σταµάτηµα  0,00 600,00 s 0,00  508 0=Το DC φρένο είναι απενεργο- 

     ποιηµένο στο σταµάτηµα 

P2.4.10 
Η συχνότητα στην οποία 
ξεκινάει το DC-φρένο 
κατά τη ράµπα στάσης 

0,10 10,00 Hz 1,50 
 

515  

P2.4.11 Χρόνος DC-φρένου στην 
εκκίνηση 0,00 600,00 s 0,00 

 
516 

0= Το DC φρένο είναι 
απενεργο- 
     ποιηµένο στην εκκίνηση 

P2.4.12 Φρένο ροής 0 1  0  520 0=Απενεργοποιηµένο 
1=Ενεργοποιηµένο 

P2.4.13 Ένταση φρένου ροής 0,4 x IH 2 x IH A IH  519  
Πίνακας 5-6. Παράµετροι ελέγχου µονάδας, G2.4 

 
5.4.6 Παράµετροι απαγορευµένης συχνότητας (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.5.1 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 1 χαµηλό όριο 0,0 Παρ. 2.5.2 Hz 0,0  509 0=∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.2 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 1υψηλό όριο 0,0 Παρ. 2.1.2 Hz 0,0  510 0=∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.3 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 2 χαµηλό όριο 0,0 Παρ. 2.5.4 Hz 0,0  511 0=∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.4 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 2 υψηλό όριο 0,0 Παρ. 2.1.2 Hz 0,0  512 0=∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.5 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 3 χαµηλό όριο 0,0 Παρ. 2.5.6 Hz 0,0  513 0=∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.6 Περιοχή απαγορευµ. 
συχν. 3 υψηλό όριο 0,0 Παρ. 2.1.2 Hz 0,0  514 0=∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.7 Ράµπα επιτ/επιβ.απαγ. 0,1 10,0 Φορές 1,0  518  
Πίνακας 5-7. Παράµετροι απαγορευµένης συχνότητας, G2.5 
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5.4.7 Παράµετροι ελέγχου του κινητήρα (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.6) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

NXS: 
0=Έλεγχος συχνότητας 
1=Έλεγχος ταχύτητας 

P2.6.1 Σηµείο ελέγχου του 
κινητήρα 0 1/6  0 

 

600 
Πρόσθετα για το NXP: 
2=Έλεγχος ροπής 
3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου 
4=Έλεγχος ροπ. Κλ.Βρόχου 
5=Ανώτερος έλεγχος συχν. 

Ανοιχτού Βρόχου 
6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.  

P2.6.2 U/f βελτιστοποίηση 0 1  0  109 0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Αυτόµατη ώθηση ροπής 

P2.6.3 Επιλογή U/f αναλογίας 0 3  0 

 

108 

0=Γραµµική 
1=Τετραγωνοειδής 
2=Προγραµµατιζόµενη 
3=Γραµµι. µε βελτίωση ροής 

P2.6.4 Σηµείο αποδυνάµωσης 
πεδίου 8,00 320,00 Hz 50,00  602  

P2.6.5 Τάση στο σηµείο 
αποδυνάµωσης πεδίου 10,00  200,00 % 100,00  603 n% x Unκινητήρα 

P2.6.6 Συχνότητα µέσου 
σηµείου U/f καµπύλης 0,00 παρ. 

P2.6.4 Hz 50,00  604  

P2.6.7 Τάση µέσου σηµείου 
καµπύλης U/f 0,00 100,00 % 100,00  605 n% x Unκινητήρα 

Μέγ. Τιµή Παρ. = παρ. 2.6.5 

P2.6.8 Τάση εξόδου σε 
µηδενική συχνότητα 0,00 40,00 % 0,00  606 n% x Unκινητήρα 

P2.6.9 Συχνότητα διακοπής 1,0 Varies kHz Varies  601 ∆είτε τον Πίνακας 8-12 για 
ακριβής τιµές 

P2.6.10 Ελεγκτής υπέρτασης 0 2  1 
 

607 
0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµ. (χωρίς ράµπα) 
2=Χρησιµοπ. (µε ράµπα) 

P2.6.11 Ελεγκτής υπότασης 0 1  1  608 0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιείται 

P2.6.12 Ζυγοστάθµιση φορτίου 0,00 100,00 % 0,00  620  
Οµάδα Παραµέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.14 (NXP µόνο) 

P2.6.14.1 Ένταση µαγνητισµού 0,00 100,00 A 0,00  612  

P2.6.14.2 Απολαβή P ελέγχου 
ταχύτητας 0 1000  30  613  

P2.6.14.3 Χρόνος I ελέγχου 
ταχύτητας 0,0 500,0 ms 30,0  614  

P2.6.14.5 Αποζηµίωση επιτάχ. 0,00 300,00 s 0,00  626  
P2.6.14.6 Ρύθµιση ώθησης 0 500 % 100  619  

P2.6.14.7 Ένταση µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 

MotCurr 
Min 

MotCurr 
Max A 0,00  627  

P2.6.14.8 Χρόνος µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 0,0 600,0 s 0,0  628  

P2.6.14.9 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  615  

P2.6.14.10 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  616  

P2.6.14.11 Ροπή εκκίνησης 0 3  0 

 

621 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Μνήµη ροπής 
2=Αναφορά ροπής 
3=Ροπή εκκίνησ. µπρος/πίσω 

P2.6.14.12 Ροπή εκκίνησης FWD –300,0 300,0 s 0,0  633  
P2.6.14.13 Ροπή εκκίνησης REV –300,0 300,0 s 0,0  634  

P2.6.14.15 
Χρόνος 

φιλτραρίσµατος 
Παλµογεννήτριας 

0 1000 ms 0 
 

618  

P2.6.14.17 Απολαβή P ελέγχου 
έντασης 0,00 100,00 % 40,00  617  
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Οµάδα Παραµέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.15 (NXP µόνο) 

P2.6.15.1 Ένταση µηδενικής 
ταχύτητας 0,0 250,0 % 120,0  625  

P2.6.15.2 Ελάχιστη ένταση 0,0 100,0 % 80,0  622  
P2.6.15.3 Αναφορά ροής 0,0 100,0 % 80,0  623  
P2.6.15.4 Όριο συχνότητας 0,0 100,0 % 20,0  635  
P2.6.15.5 U/f ώθηση 0 1  0  632  

Πίνακας 5-8. Παράµετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6 
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5.4.8 Προστασίες (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.7) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.7.1 Απόκριση σε σφάλµα 
αναφοράς 4mA 0 5  4 

 

700 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ. 
3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2 
4=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
5=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.2 Συχνότητα σφάλµατος 
αναφοράς 4mA 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  728  

P2.7.3 Απόκριση σε εξωτ. 
σφάλµα 0 3  2  701 

P2.7.4 Επίβλεψη φάσεων 
εισόδου 0 3  0  730 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.5 Απόκριση σε σφάλµα 
υπότασης 0 1  0  727 0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ. 

1=Μη αποθήκευση σφάλµατ. 
P2.7.6 Επίβλεψη φάσεων εξ. 0 3  2  702 
P2.7.7 Προστασ. σφάλ. Γης 0 3  2  703 

P2.7.8 Θερµική προστασία 
κινητήρα 0 3  2  704 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.9 Συντελεστής θερµοκ. 
περιβάλλ. κινητήρα –100,0 100,0 % 0,0  705  

P2.7.10 Συντ. ψύξης κινητήρα 
σε µηδενική συχν. 0,0 150,0 % 40,0  706  

P2.7.11 Θερµική σταθερά 
χρόνου κινητήρα 1 200 min 45  707  

P2.7.12 Κύκλος εργασ. κινητ. 0 100 % 100  708  

P2.7.13 Προστασία αδράνειας 0 3  1 

 

709 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.14 Ένταση αδράνειας 0,1 InMotor x 2 A IL  710  

P2.7.15 Όριο χρόνου 
αδράνειας 1,00 120,00 s 15,00  711  

P2.7.16 Όριο συχνότητας 
αδράνειας 1,0 Παρ. 2.1.2 Hz 25,0  712  

P2.7.17 Προστασία 
υποφόρτωσης 0 3  0 

 

713 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.18 Φορτίο στην περιοχή 
αποδυνάµωσης πεδίου 10 150 % 50  714  

P2.7.19 Φορτίο σε µηδέν 
συχνότητα 5,0 150,0 % 10,0  715  

P2.7.20 Χρονικό όριο προστ. 
υποφόρτωσης 2 600 s 20  716  

P2.7.21 Απόκριση σε σφάλµα 
Θερµίστορ 0 3  2 

 

732 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.22 Απόκριση σε σφάλµα 
fieldbus 0 3  2  733 ∆είτε P2.7.21 

P2.7.23 Απόκριση σε σφάλµα 
θύρας 0 3  2  734 ∆είτε P2.7.21 

P2.7.24 Αριθµός εισ. PT100 0 3  0  739  

P2.7.25 Απόκριση σε σφάλµα 
PT100 0 3  2 

 

740 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.26 Όριο προειδ. ΡT100 –30,0 200,0 Cº 120,0  741  
P2.7.27 Όριο σφάλµ. ΡΤ100 –30,0 200,0 Cº 130,0  742  
Πίνακας 5-9. Προστασίες, G2.7 
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5.4.9 Παράµετροι Αυτόµατης Επανεκκίνησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.8) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.8.1 Χρόνος αναµονής 0,10 10,00 s 0,50  717  
P2.8.2 Χρόνος δοκιµής 0,00 60,00 s 30,00  718  

P2.8.3 Λειτουργία εκκίνησης 0 2  0 
 

719 
0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 
2=Σύµφωνα µε την παρ. 2.4.6 

P2.8.4 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  0  720  

P2.8.5 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπέρτασης  0 10  0  721  

P2.8.6 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπερέντασης 0 3  0  722  

P2.8.7 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα αναφοράς 0 10  0  723  

P2.8.8 
Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα θερµο-
κρασίας κινητήρα 

0 10  0 
 

726  

P2.8.9 Αριθµός δοκιµών µετά 
από εξωτερικό σφάλµα 0 10  0  725  

P2.8.10 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  1  738  

Πίνακας 5-10.Παράµετροι Αυτόµατης επανεκκίνησης, G2.8 

5.4.10 Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3) 

Οι παράµετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατεύθυνσης από το πληκτρολόγιο δίνονται 
παρακάτω. ∆είτε το Μενού Πληκτρολογίου Ελέγχου στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 

σας 
ID Σηµείωση 

P3.1 Σηµείο ελέγχου 1 3  1 
 

125 
1 = I/O τερµατικά 
2 = Πληκτρολόγιο 
3 = Fieldbus 

R3.2 Αναφορά 
πληκτρολογίου 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.1.2 Hz     

P3.3 Κατεύθυνση (πληκτρ.) 0 1  0  123 0 = Μπρος 
1 = Πίσω 

R3.4 PID αναφορά 0,00 100,00 % 0,00    
R3.5 PID αναφορά 2 0,00 100,00 % 0,00    

R3.6 Μπουτόν STOP 0 1  1 

 

114 

0=Περιορισµένη λειτουργία 
του µπουτόν 

1=Το µπουτόν είναι πάντα 
ενεργοποιηµένο 

Πίνακας 5-11. Παράµετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3 

5.4.11 Μενού συστήµατος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6) 

Για παραµέτρους και λειτουργίες σχετιζόµενες µε την γενική χρήση του µετατροπέα συχνότητας, όπως η 
επιλογή γλώσσας και εφαρµογής, οµάδες παραµέτρων που έχουν φτιαχτεί για τις δικές σας ανάγκες ή 
πληροφορίες σχετικά µε το υλικό και λογισµικό, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.6 στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
5.4.12 Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7) 

Το M7 µενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που είναι συνδεδεµένες µε την κάρτα ελέγχου και µε 
τις πληροφορίες καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.7 στο Εγχειρίδιο Χειριστή 
Vacon NX. 
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6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (MULTI-PURPOSE CONTROL APPLICAT.) 

(Λογισµικό ASFIFF06) 
 
6.1 Εισαγωγή 

Επιλέξτε την Εφαρµογή ελέγχου Γενικής Χρήσης από το Μενού M6 στη σελίδα S6.2. 
 
Η εφαρµογή ελέγχου Γενικής χρήσης παρέχει µία ευρεία σειρά από παραµέτρους για τον έλεγχο των 
κινητήρων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί  για διαφορετικά είδη διαδικασιών, όπου απαιτείται ευρεία 
ελαστικότητα στα σήµατα I/O και δεν χρειάζεται έλεγχος PID (αν χρειάζεστε λειτουργίες PID ελέγχου, 
χρησιµοποιείστε την εφαρµογή PID ή την εφαρµογή για Αντλία & Ανεµιστήρα). 
Η αναφορά συχνότητας µπορεί να επιλεχθεί π.χ. από αναλογικές εισόδους, έλεγχος µοχλού, ποτενσιόµετρο 
κινητήρα και από µαθηµατική εξίσωση των αναλογικών εισόδων. Υπάρχουν παράµετροι για επικοινωνία µε 
Fieldbus. Μπορείτε επίσης να διαλέξτε πολύ-βηµατικές ταχύτητες και ταχύτητα jogging αν οι ψηφιακές 
είσοδοι είναι προγραµµατισµένες µε αυτές τις λειτουργίες. 
 

• Οι ψηφιακές είσοδοι και όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενες και η εφαρµογή 
υποστηρίζει όλες τις κάρτες Ι/Ο. 

 
Πρόσθετες λειτουργίες: 
 

• Επιλογή πεδίου σήµατος Αναλογικής εισόδου 
• Επίβλεψη δύο ορίων συχνότητας  
• Επίβλεψη ενός ορίου ροπής 
• Επίβλεψη ενός ορίου αναφοράς 
• ∆εύτερες ράµπες και προγραµµατιζόµενη ράµπα σε σχήµα-S 
• Προγραµµατιζόµενη Εκκίνηση / Σταµάτηµα και λογική Αντίστροφου σήµατος 
• DC-φρένο στην εκκίνηση και στο σταµάτηµα 
• Τρεις περιοχές απαγορευµένων συχνοτήτων 
• Προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f και συχνότητα διακοπής 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση 
• Προστασία κινητήρα Θερµική και Αδράνειας:  

Προγραµµατιζόµενη ενέργεια: Καµία, Προειδοποίηση, Σφάλµα 
• Προστασία υποφόρτωσης κινητήρα 
• Επίβλεψη φάσεων εισόδου και εξόδου 
• Υστέρηση Μοχλού  
• ∆υνατότητα υπολειτουργίας 
 

Οι επεξηγήσεις των παραµέτρων της Εφαρµογή ελέγχου Γενικής χρήσης βρίσκονται στο Κεφάλαιο 8 αυτού 
του Εγχειριδίου. Οι επεξηγήσεις δίνονται µε βάση τον ξεχωριστό αριθµό ID της κάθε παραµέτρου. 
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6.2 Έλεγχος I/O 

 
OPT-A1 

Τερµατικά Σήµα Περιγραφή 
1 +10Vref Αναφορά εξόδου Τάση για το ποτενσιόµετρο, etc. 
2 AI1+ Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης 

0—10V DC 
Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης  
 

3 AI1- I/O Γείωση Γείωση για αναφορά και έλεγχο 
4 AI2+ 
5 AI2- 

Αναλογική εσόδου, πεδίο 
έντασης  0—20mA 

Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης  
 

6 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες, κλπ. µεγ 0.1 A 
7 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
8 DIN1 Εκκίνηση προς τα µπρος 

(προγραµµατιζόµενη) 
Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα µπρος 

9 DIN2 Εκκίνηση προς τα πίσω 
(προγραµµατιζόµενη) 

Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα πίσω 
 

10 DIN3 Επαναφορά σφάλµατος (RESET) 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = Καµία ενέργεια 
Κλειστή επαφή = Επαναφορά σφάλµατος 

11 CMA 
 

Κοινό για DIN 1—DIN 3 Συνδέστε µε GND ή +24V 

12 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες (δείτε #6) 
13 GND I/O γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
14 DIN4 Επιλογή ταχύτητας Jogging 

(προγραµµατιζόµενη) 
Κλειστή επαφή = Ενεργή ταχύτητα Jogging 

15 DIN5 Είσοδος Εξωτερικού σφάλµατος 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλµα 
Κλειστή επαφή = Σφάλµα 

16 DIN6 Επιλογή χρόνου Επιταχ./Επιβραδ. 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = παρ. 2.1.3, 2.1.4 σε χρήση 
Κλειστή επαφή = παρ. 2.4.3., 2.4.4 σε χρήση 

17 CMB Κοινό για  DIN4—DIN6 Συνδέστε µε GND ή +24V 
18 AOA1+ 
19 AOA1- 

Συχνότητα εξόδου 
Αναλογική έξοδο 

Προγραµµατιζόµενη 
Πεδίο 0—20 mA/RL, µεγ. 500Ω Y 

Ποτενσιόµετρο αναφοράς, 
1…10 kΩ 

 mA 

READ
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20 DOA1 Ψηφιακή έξοδο 
READY (ΈΤΟΙΜΟ) 

Προγραµµατιζόµενη 
Ανοιχτός συλλέκτης, I≤50mA, U≤48 VDC 

OPT-A2 
21 RO1 
22 RO1 
23 RO1 

 

Έξοδος ρελέ 1 
(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN 

Προγραµµατιζόµενη 

24 RO2 
25 RO2 
26 RO2 

Έξοδος ρελέ 2 
(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT 

Προγραµµατιζόµενη 

Πίνακας 6-1. Η προεπιλεγµένη διάταξη των I/O της  Εφαρµογής ελέγχου Γενικής 
χρήσης και παραδείγµατα συνδέσεων. 

Σηµείωση: ∆είτε παρακάτω τις επιλογές 
γεφυρωτών (jumper). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Εγχειρίδιο του Χειριστή Vacon NX, 
Κεφάλαιο 6.2.2.2. 

220 
VAC 

RUN 



68 • vacon ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (MULTI-PURPOSE CONTROL APPLICAT.) 

Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 6 

6.3 Λογική σήµατος ελέγχου στην Εφαρµογή Ελέγχου Γενικής Χρήσης 

 Σχήµα 6-1. Λογική σήµατος ελέγχου της Εφαρµογής ελέγχου Γενικής χρήσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIN#
DIN#

AIA#
AIA#

DIN#

DIN#

DIN# > 1

DIN#

DIN#

NX12k103.fh8

DIN#

DIN#

DIN#
DIN#

AI#
AI#

DIN#

DIN#

DIN# > 1

DIN#

DIN#

NX12k103.fh8

DIN#

DIN#

Start/Stop

Reverse

Reset button
Start/Stop buttons
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6.4 Αρχή προγραµµατισµού “Τερµατικό προς Λειτουργία” (TTF) 

Η αρχή προγραµµατισµού των σηµάτων εισόδου και εξόδου στην Εφαρµογή Ελέγχου Γενικής Χρήσης 
καθώς και στην Εφαρµογή Αντλίας και Ανεµιστήρα (και εν µέρος στις άλλες εφαρµογές) είναι διαφορετική 
συγκριτικά µε την συµβατική µέθοδο που χρησιµοποιείται στις άλλες εφαρµογές Vacon NX. 
 
Στην συµβατική µέθοδο προγραµµατισµού, Λειτουργία προς Τερµατικό (FTT), έχετε µία σταθερή είσοδο ή 
έξοδο στην οποία δίνετε µία λειτουργία. Οι εφαρµογές που αναφέρονται παραπάνω, εντούτοις, χρησιµοποιούν 
την Μέθοδο Προγραµµατισµού Τερµατικό προς Λειτουργία (TTF) στην οποία η διαδικασία προγραµµατισµού 
πραγµατοποιείται εκ του αντιθέτου:  Οι λειτουργίες εµφανίζονται ως παράµετροι για τις οποίες ο χειριστής 
καθορίζει µια ορισµένη είσοδο / έξοδο.  ∆είτε  την προειδοποίηση  στη σελίδα 70.  
 
 
6.4.1 Καθορισµός µιας εισόδου / εξόδου για µια συγκεκριµένη λειτουργία στο πληκτρολόγιο 

Η σύνδεση µίας καθορισµένης εισόδου ή εξόδου µε µία συγκεκριµένη λειτουργία (παράµετρο) γίνεται 
δίνοντας σε µία παράµετρο την κατάλληλη τιµή. Η τιµή αυτή σχηµατίζεται από την θύρα της Κάρτας πάνω 
στην κάρτα ελέγχου του Vacon NX (δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX, Κεφάλαιο 6.2) και τον 
αντίστοιχο αριθµό σήµατος, δείτε παρακάτω. 
 
 
 
 
Όνοµα λειτουργίας 
 
 
 
 
 Θύρα Αριθµός τερµατικού 
 Τύπος Τερµατικού 
 
Παράδειγµα: Θέλετε να συνδέσετε την ψηφιακή λειτουργία εξόδου Σφάλµα / προειδοποίηση αναφοράς 
(παράµετρος 2.3.3.7) στην ψηφιακή έξοδο DO1 στην βασική κάρτα OPT-A1 (το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon 
NX, Κεφάλαιο 6.2). 
 
Αρχικά βρείτε την παράµετρο 2.3.3.7 στο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Πιέστε το  δεξί κουµπί του Μενού µία 
φορά για µπορείτε να αλλάξτε την τιµή. Στη  γραµµή της τιµής, θα δείτε τον τύπο Τερµατικού στο αριστερό 
(DigIN, DigOUT, An.IN, An.OUT) και στο δεξί, η παρούσα είσοδος/έξοδο µε την οποία είναι συνδεδεµένη η 
λειτουργία (B.3, A.2 κ.λπ.), ή εάν δεν συνδέεται, µια τιµή (0, #).  
Όταν η τιµή αναβοσβήνει, συγκρατήστε το  κουµπί Πάνω ή Κάτω του Ξεφυλλιστή  για  να βρείτε τον 
επιθυµητό αριθµό θύρας και σήµατος της κάρτας. Το πρόγραµµα θα ελέγξει τις θύρες των καρτών που 
αρχίζουν από 0  και που προχωρούν από  το Α   στο Ε  και την I/O επιλογή από  1  έως  10. 
 
Μόλις θέσετε την επιθυµητή τιµή, πιέστε το Enter κουµπί  για να επιβεβαιώσετε µία φορά την αλλαγή. 
 

 

READY

I/Oterm

DigOUT:B.1
AI Ref Faul/Warn

READY

I/Oterm

DigOUT:0.0

READY

I/Oterm

DigOUT:0.0

READY

I/Oterm

DigOUT:B.1

enterAI Ref Faul/Warn AI Ref Faul/Warn AI Ref Faul/Warn
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6.4.2 Καθορισµός ενός τερµατικού για µια ορισµένη λειτουργία µε το εργαλείο προγραµµατισµού NCDrive 

Εάν χρησιµοποιήσετε το εργαλείο προγραµµατισµού NCDrive για παραµετροποίηση θα πρέπει να πετύχετε τη 
σύνδεση µεταξύ της λειτουργίας και της εισόδου/εξόδου µε τον ίδιο τρόπο όπως µε το πληκτρολόγιο ελέγχου. 
Απλώς επιλέξτε τον κώδικα διευθύνσεων από τις εξελισσόµενες επιλογές στη στήλη αξίας (βλ. το παρακάτω 
Σχήµα).  

Σχήµα 6-2. Φωτογραφία του εργαλείου προγραµµατισµού NCDrive· Πληκτρολόγηση του κώδικα διευθύνσεων  

 
 

!
WARNING 

Να είστε ΑΠΟΛΥΤΩΣ βέβαιος ότι δεν έχετε συνδέσει δύο λειτουργίες σε µια και 
ίδια  έξοδο  προκειµένου να αποφευχθούν οι υπερβάσεις λειτουργίας και για να 
εξασφαλιστεί η άψογη λειτουργία. 

 

 

Σηµείωση:  Οι είσοδοι, αντίθετα από τις εξόδους, δεν µπορούν να αλλάξουν σε κατάσταση Λειτουργίας. 
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6.4.3 Καθορισµός των αχρησιµοποίητων εισόδων/εξόδων 

Σε όλες τις αχρησιµοποίητες εισόδους και εξόδους πρέπει να δοθεί η τιµή της θύρας κάρτας 0 και η τιµή 1  
επίσης για τον αριθµό Τερµατικού. Η τιµή 0,0  είναι επίσης η προκαθορισµένη τιµή για τις περισσότερες από 
τις λειτουργίες. Εντούτοις, εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τις  τιµές ενός ψηφιακού σήµατος εισόδου  για 
π.χ. δοκιµαστικούς λόγους µόνο, µπορείτε να θέσετε την τιµή της θύρας κάρτας σε 0  και τον αριθµό 
Τερµατικού σε οποιοδήποτε αριθµό µεταξύ 2... 10 για να τοποθετήσετε την είσοδο σε ΑΛΗΘΙΝΗ κατάσταση. 
Με άλλα λόγια, η τιµή 1 αντιστοιχεί στη "ανοικτή επαφή" και οι τιµές 2 έως 10 στην κλειστή επαφή.  
 
Σε περίπτωση αναλογικών εισόδων, δίνοντας την τιµή 1 για τον αριθµό Τερµατικού αντιστοιχεί σε 0%, η τιµή  
2  αντιστοιχεί σε 20%, η τιµή  3  στο 30% κτλ.∆ίνοντας τον αριθµο 10   αντιστοιχεί σε 100% τουσήµατος. 
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6.5 Εφαρµογή Ελέγχου Γενικής Χρήσης – Λίστα παραµέτρων 

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραµέτρων µέσα στις αντίστοιχες οµάδες των παραµέτρων. 
Οι περιγραφές των παραµέτρων δίνονται στις 116 ως 193. 
 
Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα: 
 
Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. ∆είχνει στον χειριστή την τιµή της παραµέτρου 
Παράµετρος = Ονοµασία της παραµέτρου 
Ελάχ. = Ελάχιστη τιµή της παραµέτρου 
Μέγ. = Μέγιστη τιµή της παραµέτρου 
Μον. = Μονάδα µέτρησης της αξίας παραµέτρου. ∆ίνεται αν είναι διαθέσιµη 
Προεπ. = Τιµή εργοστασιακής προεπιλογής 
∆ικό σας = Η δική σας ρύθµιση 
ID = Ο αριθµός ID της κάθε παραµέτρου 
            = Στον κωδικό παραµέτρου: Η τιµή παραµέτρου µπορεί µόνο να αλλαχθεί αφού µπει ο 

Μετατροπέας συχνότητας σε κατάσταση STOP. 
           =  Εφαρµόστε την Μέθοδο Τερµατικό προς Λειτουργία (TTF) σε αυτές τις παραµέτρους 

(δείτε το κεφάλαιο 6.4) 
 
6.5.1 Τιµές παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M1) 

Οι τιµές παρακολούθησης είναι οι πραγµατικές τιµές των παραµέτρων και σηµάτων καθώς και των καταστά-
σεων και µετρήσεων. Οι Τιµές Παρακολούθησης δεν µπορούν να αλλάξουν.  
∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισσότερες πληροφορίες.  
 

Κωδικός Παράµετρος Μον. ID Περιγραφή 
V1.1 Συχνότητα εξόδου Hz 1 Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα 
V1.2 Συχνότητας αναφοράς Hz 25 Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα 
V1.3 Ταχύτητα Κινητήρα rpm 2 Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm 
V1.4 Κινητήρα ένταση A 3  
V1.5 Κινητήρα ροπή % 4 Σε ποσοστό % της ονοµαστικής ροπής του κινητήρα 
V1.6 Κινητήρα ισχύ % 5 Ισχύ του κινητήριου άξονα  
V1.7 Κινητήρα τάση V 6  
V1.8 DC-link τάση V 7  
V1.9 Θερµοκρασία µονάδος °C 8 Θερµοκρασία ψύκτρας 

V1.10 Θερµοκρασία κινητήρα % 9 Υπολογισµένη θερµοκρασία κινητήρα 
V1.11 Αναλογική είσοδος 1 V 13 AI1 
V1.12 Αναλογική είσοδος 2 mA 14 AI2 
V1.13 DIN1, DIN2, DIN3  15 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.14 DIN4, DIN5, DIN6  16 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.15 Αναλογική έξοδο Iout mA 26 AOA1 
V1.16 Αναλογική είσοδος 3 V/mA 27 AI3 
V1.17 Αναλογική είσοδος 4 V/mA 28 AI4 
V1.18 Αναφορά ροπής % 18  

V1.19 Θερµοκρασία PT-100 Cº  Υψηλότερη θερµοκρασία των χρησιµοποιηµένων 
PT100 εισόδων  

G1.20 Πολύ-παρακολούθηση 
στοιχείων   ∆είχνει 3 επιλεγόµενες αξίες παρακολούθησης 

Πίνακας 6-2.Τιµές παρακολούθησης 
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6.5.2 Βασικοί Παράµετροι (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.1.1 Ελάχιστη συχνότητα 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  101  

P2.1.2 Μέγιστη συχνότητα Παρ. 2.1.1 320,00 Hz 50,00  102 

Σηµείωση: Αν fµεγ > από την 
σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, 
ελέγξτε την καταλληλότητα για 
το σύστηµα κινητήρα  - 
µετατροπέα συχνότητας 

P2.1.3 Χρόνος επιτάχυνσης 1 0,1 3000,0 s 1,0  103  
P2.1.4 Χρόνος επιβράδυνσης 1 0,1 3000,0 s 1,0  104  
P2.1.5 Όριο έντασης 0,4 x IH 2 x IH A IL  107  

P2.1.6 Ονοµαστική τάση 
κινητήρα 180 690 V 

NX2: 230V
NX5: 400V
NX6: 690V

 110 
Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.7 Ονοµαστική συχνότητα 
κινητήρα 30,00 320,00 Hz 50,00  111 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.8 Ονοµαστική ταχύτητα 
κινητήρα 300 20 000 rpm 1440  112 

Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα Η 
προεπιλογή ισχύει για 4-πολικό 
κινητήρα και ονοµαστικού 
µεγέθους µετατροπέα 
συχνότητας. 

P2.1.9 Ονοµαστική ένταση 
κινητήρα 0,4 x IH 2 x IH A IH  113 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.10 Συν φ κινητήρα 0,30 1,00  0,85  120 Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.11 I/O αναφορά 0 14  0  117 

0=AI1  
1=AI2 
2=AI1+AI2 
3=AI1-AI2 
4=AI2-AI1 
5=AI1xAI2 
6=AI1 Μοχλός 
7=AI2 Μοχλός 
8=Πληκτρολόγιο 
9=Fieldbus 
10=Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
11=AI1, AI2 ελάχιστο 
12=AI1, AI2 µέγιστο 
13=Μέγιστη συχνότητα 
14=AI1/AI2 επιλογή 

P2.1.12 Αναφορά 
Πληκτρολογίου Ελέγχου 0 9  8  121 

0=AI1  
1=AI2 
2=AI1+AI2 
3=AI1-AI2 
4=AI2-AI1 
5=AI1xAI2 
6=AI1 Μοχλός 
7=AI2 Μοχλός 
8= Πληκτρολόγιο 
9=Fieldbus 

P2.1.13 Αναφορά Fieldbus 
Ελέγχου 0 9  9  122 ∆είτε την παρ. 2.1.12 

P2.1.14 Αναφορά ταχύτ. Jogging 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 5,00  124  
P2.1.15 Προρυθµισµένη Ταχ. 1 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 10,00  105 Προρυθµισµένη ταχύτητα 1 
P2.1.16 Προρυθµισµένη Ταχ. 2 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 15,00  106 Προρυθµισµένη ταχύτητα 2 
P2.1.17 Προρυθµισµένη Ταχ. 3 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 20,00  126 Προρυθµισµένη ταχύτητα 3 
P2.1.18 Προρυθµισµένη Ταχ. 4 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 25,00  127 Προρυθµισµένη ταχύτητα 4 
P2.1.19 Προρυθµισµένη Ταχ. 5 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 30,00  128 Προρυθµισµένη ταχύτητα 5 
P2.1.20 Προρυθµισµένη Ταχ. 6 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 40,00  129 Προρυθµισµένη ταχύτητα 6 
P2.1.21 Προρυθµισµένη Ταχ. 7 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 50,00  130 Προρυθµισµένη ταχύτητα 7 
Πίνακας 6-3.Βασικοί παράµετροι G2.1 
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6.5.3 Σήµατα εισόδου 

6.5.3.1 Βασικές ρυθµίσεις (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

 

Σήµα 
εκκίνησης 1 
(Προεπιλογ.
: DIN1) 

Σήµα 
εκκίνησης 2 
(Προεπιλογ.: 
DIN2) 

P2.2.1.1 Λογική Εκκίνησης 
/Στάσης 0 7  0  300 

0
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Εκκιν. µπρος 
Εκκιν./σταµ. 
Εκκιν./σταµ. 
Παλµός εκκίν. 
Μπρος 
Παλµό µπρος 
Παλµός εκκίν. 
Παλµός εκκίν. 

Εκκιν. πίσω 
Πίσω 
Ενεργ. RUN 
Παλµός σταµ. 
Ποτ.κιν.Πάνω 
Παλµός πίσω 
Παλµός πίσω 
Παλµός ενεργ. 

P2.2.1.2 Χρόνος ράµπας ποτεν-
σιόµετρου κινητήρα 0,1 2000,0 Hz/s 10,0  331  

P2.2.1.3 
Επαναφορά (reset) µνή-
µης αναφοράς συχνότη-
τας ποτενσιόµετρου 

0 2  1  367 

0=Όχι επαναφορά 
1=Επαναφορά αν σε στάση ή 

σε διακοπή τροφοδοσίας 
2= Επαναφορά αν σε διακοπή  
     τροφοδοσίας 

P2.2.1.4 Ρύθµιση εισόδου 0 5  0  493 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=AI1 
2=AI2 
3=AI3 
4=AI4 
5=Fieldbus (FBProcessDataIN3) 

P2.2.1.5 Ρύθµιση ελαχίστου 0,0 100,0 % 0,0  494  
P2.2.1.6 Ρύθµιση µεγίστου 0,0 100,0 % 0,0  495  
Πίνακας 6-4.Σήµατα εισόδου:βασικές ρυθµίσεις, G2.2.1 

6.5.3.2 Αναλογική είσοδος 1 (Πληκτρολόγιο ελέγχου:Μενού M2  G2.2.2) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.2.1 Επιλογή AI1 σήµατος 0   A.1  377  

P2.2.2.2 Χρόνος φιλτραρίσµατος
σήµατος ΑI1 0,00 10,00 s 0,10  324 0=Αφιλτράριστο 

P2.2.2.3 AI1 πεδίο σήµατος 0 3  0 

 

320 

0=0…100%* 
1=20…100%* 
2= -10V…+10V* 
3= Πεδίο ρύθµισης χρήστη* 

P2.2.2.4 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη AI1 -100,00 100,00 % 0,00  321  

P2.2.2.5 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI1 -100,00 100,00 % 100,00  322  

P2.2.2.6 Ελάχιστη τιµή 
κλιµάκωσης αναφοράς 0,00 320,00 Hz 0,00 

 
303 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
σήµα αναφοράς 

P2.2.2.7 Μέγιστη τιµή 
κλιµάκωσης αναφοράς 0,00 320,00 Hz 0,00 

 
304 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο µέγιστο 
σήµα αναφοράς 

P2.2.2.8 AI1 Υστέρηση µοχλού 0,00 20,00 % 0,00  384  
P2.2.2.9 AI1 όριο υπολειτουργ. 0,00 100,00 % 0,00  385  

P2.2.2.10 AI1 καθυστέρηση 
υπολειτουργίας 0,00   320,00 s 0,00  386  

P2.2.2.11 AI1 όφσετ µοχλού -50,00 50,00 % 0,00  165  
Πίνακας 6-5. Παράµετροι Αναλογικής Εισόδου , G2.2.2 * Θυµηθείτε να τοποθετήσετε τους γεφυρωτές X2 αναλόγως. 

∆είτε το εγχειρίδιο του χρήστη NX, κεφάλαιο 6.2.2.2 
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6.5.3.3 Αναλογική είσοδος 2 (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.2.3) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.3.1 Επιλογή AI2 σήµατος 0   A.2  388  

P2.2.3.2 Χρόνος φιλτραρίσµατος
σήµατος AI2 0,00 10,00 s 0,10  329 0=Αφιλτράριστο 

P2.2.3.3 Πεδίο σήµατος AI2 0 3  1 

 

325 

0=0…100%* 
1=20…100%* 
2= -10V…+10V* 
3= Πεδίο ρύθµισης χρήστη* 

P2.2.3.4 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑΙ2 -100,00 100,00 % 0,00  326  

P2.2.3.5 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI2 -100,00 100,00 % 100,00  327  

P2.2.3.6 AI2 Ελάχιστο 
ρύθµισης χρήστη 0,00 320,00 Hz 0,00 

 
393 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο ελάχιστο 
σήµα αναφοράς 

P2.2.3.7 AI2 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη 0,00 320,00 Hz 0,00 

 
394 

Επιλέγει την συχνότητα που 
αντιστοιχεί στο µέγιστο 
σήµα αναφοράς 

P2.2.3.8 AI2 Υστέρηση µοχλού 0,00 20,00 % 0,00  395  
P2.2.3.9 AI2 όριο υπολειτουργ. 0,00 100,00 % 0,00  396  

P2.2.3.10 AI2 καθυστέρηση 
υπολειτουργίας 0,00   320,00 s 0,00  397  

P2.2.3.11 AI2 όφσετ µοχλού -50,00 50,00 % 0,00  166  
Πίνακας 6-6.Παράµετροι Αναλογικής εισόδου 2, G2.2.3 

6.5.3.4 Αναλογική είσοδος 3 (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.4.1 AI3 επιλογή σήµατος 0   0.1  141  
P2.2.4.2 AI3 χρόνος φιλτραρίσµ. 0,00 10,00 s 0,10  142 0=Αφιλτράριστος 

P2.2.4.3 AI3 πεδίο σήµατος 0 3  0 

 

143 

0=0…100% 
1=20…100% 
2= -10V…+10V 
3= Πεδίο χρήστη 

P2.2.4.4 AI3 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη -100,00 100,00 % 0,00  144  

P2.2.4.5 AI3 Ελάχιστο 
ρύθµισης χρήστη -100,00 100,00 % 100,00  145  

P2.2.4.6 AI3 αναστροφή 
σήµατος 0 1  0  151 0=Καµία αναστροφή 

1=Ανεστραµµένο σήµα 
Πίνακας 6-7. Παράµετροι Αναλογικής εισόδου 3, G2.2.4 
* Θυµηθείτε να τοποθετήσετε τους γεφυρωτές X2 αναλόγως. 
∆είτε το εγχειρίδιο του χρήστη NX, κεφάλαιο 6.2.2.2 
m 6
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6.5.3.5 Αναλογική είσοδος 4 (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.2.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.5.1 AI4 επιλογή σήµατος 0   0.1  152  
P2.2.5.2 AI4 χρόνος φιλτραρίσµ. 0,00 10,00 s 0,10  153 0=Αφιλτράριστος 

P2.2.5.3 AI4 πεδίο σήµατος 0 3  1 

 

154 

0=0…100% 
1=20…100% 
2= -10V…+10V 
3= Πεδίο χρήστη 

P2.2.5.4 AI4 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη -100,00 100,00 % 0,00  155  

P2.2.5.5 AI4 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη -100,00 100,00 % 100,00  156  

P2.2.5.6 AI4 αναστροφή σήµατος 0 1  0  162 0=Καµία αναστροφή 
1=Ανεστραµµένο σήµα 

Πίνακας 6-8.Παράµετροι Αναλογικής εισόδου 4, G2.2.5 

6.5.3.6 Ελεύθερη Αναλογική είσοδος, επιλογή σήµατος (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.2.6) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.6.1 Κλιµάκωση του ορίου 
έντασης  0 5  0 

 

399 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=AI1 
2=AI2 
3=AI3 
4=AI4 
5=Fieldbus 

(FBProcessDataIN2) 

P2.2.6.2 
Κλιµάκωση της 
εντάσεως του DC-

φρένου  
0 5  0 

 
400 ∆είτε την παρ. 2.2.6.1 

P2.2.6.3 Περιορισµός του χρόνου 
Επιτάχυνσ./επιβράδυνσ. 0 5  0  401 ∆είτε την παρ. 2.2.6.1 

P2.2.6.4 Περιορισµός του ορίου 
επίβλεψης ροπής 0 5  0  402 ∆είτε την παρ. 2.2.6.1 

P2.2.6.5 Όριο ροπής 0 5  0  485 ∆είτε την παρ. 2.2.6.1 
Πίνακας 6-9. Ελεύθερη Αναλογική είσοδος, επιλογή σήµατος, G2.2.6 
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6.5.3.7 Ψηφιακές είσοδοι (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Προεπιλ. ∆ικό σας ID Σηµείωση 
P2.2.7.1 Σήµα εκκίνησης 1 0 A.1  403  
P2.2.7.2 Σήµα εκκίνησης 2 0 A.2  404  
P2.2.7.3 Ενεργοποίηση λειτουργίας 0 0.2  407 Ενεργοποίηση εκκίνησης κινητ. (cc) 

P2.2.7.4 Κίνηση προς τα πίσω 0 0.1  412 Κίνηση προς τα µπρος (oc) 
Κίνηση προς τα πίσω (cc) 

P2.2.7.5 Προρυθµισµένη ταχύτητα 1 0 0.1  419  
P2.2.7.6 Προρυθµισµένη ταχύτητα 2 0 0.1  420  
P2.2.7.7 Προρυθµισµένη ταχύτητα 3 0 0.1  421  

P2.2.7.8 Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
ΚΑΤΩ 0 0.1  417 Ελάττωση της αναφοράς του 

ποτενσιόµετρου κινητήρα (cc) 

P2.2.7.9 Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
ΠΑΝΩ 0 0.1  418 Αύξηση της αναφοράς του 

ποτενσιόµετρου κινητήρα (cc) 
P2.2.7.10 Επαναφορά σφάλµατος 0 A.3  414 Επαναφορά όλων των σφαλµάτων (cc) 
P2.2.7.11 Εξωτερικό σφάλµα (κλειστή) 0 A.5  405 Εµφάνιση εξωτ. σφάλµατος (cc) 
P2.2.7.12 Εξωτερικό σφάλµα (ανοιχτή) 0 0.2  406 Εµφάνιση εξωτ. σφάλµατος (oc) 

P2.2.7.13 Επιλογή χρόνου επιτ./επιβρ. 0 A.6  408 Χρόνος Επιτ./Επιβράδ. 1 (oc) 
Χρόνος Επιτ./Επιβράδ. 2 (cc) 

P2.2.7.14 Απαγορ. Επιτάχ./επιβράδ. 0 0.1  415 Απαγορ. Επιτάχ./επιβραδ. (cc) 
P2.2.7.15 DC φρενάρισµα 0 0.1  416 Ενεργοποίηση DC φρεναρίσµατος (cc) 

P2.2.7.16 Ταχύτητα Jogging 0 A.4  413 Επιλεγµένη ταχύτητα Jogging για τον 
µετατροπέα συχνότητας (cc) 

P2.2.7.17 AI1/AI2 επιλογή 0 0.1  422  

P2.2.7.18 Έλεγχος από τα I/O 
τερµατικά 0 0.1  409 Αλλαγή σηµείου ελέγχου στα I/O 

τερµατικά (cc) 

P2.2.7.19 Έλεγχος από τερµατικά 0 0.1  410 Αλλαγή σηµείου ελέγχου στο πληκτρο-
λόγιο (cc) 

P2.2.7.20 Έλεγχος από fieldbus 0 0.1  411 Αλλαγή σηµείου ελέγχου στο fieldbus 
(cc) 

P2.2.7.21 Επιλογή οµάδας παραµέτρων 
1/2  0 0.1  496 

Κλειστή επαφή = Η οµάδα 2 
χρησιµοποιείται 
Ανοιχτή επαφή = Η οµάδα 1 
χρησιµοποιείται 

P2.2.7.22 Τρόπος ελέγχου κινητήρα 
1/2 0 0.1  164 

Κλειστή επαφή = Ο τρόπος 2 
χρησιµοποιείται 
Ανοιχτή επαφή= Ο τρόπος 1 
χρησιµοποιείται  
∆είτε την παρ. 2.6.1, 2.6.12 

Πίνακας 6-10.Σήµατα ψηφιακών εισόδων, G2.2.4 

cc = κλειστή επαφή 
oc = ανοιχτή επαφή 
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6.5.4 Σήµατα εξόδου  

6.5.4.1 Ψηφιακή έξοδος 1 µε καθυστέρηση (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.3.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.1.1 Επιλογή σήµατος 
ψηφιακής εξόδου 1 0   0.1  486  

P2.3.1.2 Λειτουργία ψηφιακής 
εξόδου 1 0 26  1  312 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Έτοιµο (Ready) 
2=Σε λειτουργία (Run) 
3=Σφάλµα 
4=Ανεστραµµένο σφάλµα 
5=Προειδ. υπερθέρµανσης FC 
6=Εξ. σφάλµα ή προειδοποίηση 
7=Σφάλµα ή προειδοποίηση 
αναφ. 
8=Προειδοποίηση 
9=Κίνηση προς τα πίσω 
10=Επιλογή ταχύτητας Jogging 
11=Σε ταχύτητα 
12=Ενεργός ρυθµιστής Κινητ. 
13=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1 
14=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 2 
15=Επίβλεψη ορίου ροπής 
16=Επίβλεψη ορίου αναφοράς 
17=Έλεγχος εξωτερικ. φρένου  
18= Σηµείο Ελέγχου: I/O 
19= Επίβλ. ορίου θερµοκρ.FC 
20=Ανεστραµµένη αναφορά 
21=Αναστρ. ελέγχου εξ.φρένου 
22= Σφάλµα/προειδ. Θερµίστορ
23=Έλεγχος On/Off 
24=∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus1  
25=∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus2 
26=∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus3 

P2.3.1.3 Καθυστέρηση ΟΝ της 
ψηφιακής εξόδου 1 0,00 320,00 s 0,00  487 0,00 =Η καθυστέρηση δεν   

          χρησιµοποιείται 

P2.3.1.4 Καθυστέρηση ΟFF της 
ψηφιακής εξόδου 1 0,00 320,00 s 0.00  488 0,00 = Η καθυστέρηση δεν   

          χρησιµοποιείται 
Πίνακας 6-11. Παράµετροι της Ψηφιακής Εξόδου 1 µε καθυστέρηση, G2.3.1 

 
6.5.4.2 Ψηφιακή έξοδος 2 µε καθυστέρηση (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.3.2) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.2.1 Επιλογή σήµατος 
ψηφιακής εξόδου 2 0   0.1  489  

P2.3.2.2 Λειτουργία ψηφιακής 
εξόδου 2 0 26  0  490 ∆είτε την παρ. 2.3.1.2 

P2.3.2.3 Καθυστέρηση ΟΝ της 
ψηφιακής εξόδου 2 0,00 320,00 s 0,00  491 0,00 =Η καθυστέρηση δεν   

          χρησιµοποιείται 

P2.3.2.4 Καθυστέρηση ΟFF της 
ψηφιακής εξόδου 2 0,00 320,00 s 0,00  492 0,00 = Η καθυστέρηση δεν   

          χρησιµοποιείται 
Πίνακας 6-12. Παράµετροι της Ψηφιακής Εξόδου 2 µε καθυστέρηση, G2.3.2 
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6.5.4.3 Σήµατα ψηφιακών εξόδων (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.3.3) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Προεπιλ. ∆ικό 
σας ID Σηµείωση 

P2.3.3.1 Έτοιµο (Ready) 0 A.1  432  
P2.3.3.2 Σε λειτουργία (Run) 0 B.1  433  
P2.3.3.3 Σφάλµα (Fault) 0 B.2  434  

P2.3.3.4 Αναστροφή σφάλµατος (Inverted
fault) 0 0.1  435  

P2.3.3.5 Προειδοποίηση (Warning) 0 0.1  436  
P2.3.3.6 Εξωτ. σφάλµα (External fault) 0 0.1  437  

P2.3.3.7 Σφάλµα ή προειδοποίηση 
αναφοράς (Reference fault) 0 0.1  438  

P2.3.3.8 Προειδ. υπερθέρµανσης FC 
(Overtemperature warning) 0 0.1  439  

P2.3.3.9 Κίνηση προς τα πίσω(Reverse) 0 0.1  440  

P2.3.3.10 Μη επιθύµητη κατεύθυνση 
(Unrequested direction) 0 0.1  441  

P2.3.3.11 Σε ταχύτητα (At speed) 0 0.1  442  
P2.3.3.12 Ταχύτητα Jogging (Jog. speed) 0 0.1  443  

P2.3.3.13 Εξωτερικό σηµείο ελέγχου 
(External control place) 0 0.1  444  

P2.3.3.14 Έλεγχος εξωτερικού φρένου 
(External brake control) 0 0.1  445 

P2.3.3.15 
Αντίστροφος έλεγχος 

εξωτερικού φρένου (External 
brake control, inverted) 

0 0.1  446 

∆είτε τις επεξηγήσεις  στην 
σελίδα 156. 

P2.3.3.16 Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1 
(Output freq. limit 1 superv.) 0 0.1  447  

P2.3.3.17 Επίβλεψη ορίου συχνότ. 2 
(Output freq. limit 2 superv.) 0 0.1  448  

P2.3.3.18 Επίβλεψη ορίου αναφοράς 
(Reference limit supervision) 0 0.1  449  

P2.3.3.19 Επίβλεψη ορίου θερµοκρασίας 
(Temperature limit supervision) 0 0.1  450  

P2.3.3.20 Επίβλεψη ορίου ροπής 
(Torque limit supervision) 0 0.1  451  

P2.3.3.21 Θερµική προστασία κινητήρα 
(Motor thermal protection) 0 0.1  452  

P2.3.3.22 Επίβλεψη ορίου αναλ. εισόδου 
(Analogue input superv. limit) 0 0.1  463  

P2.3.3.23 Ενεργ. ρυθµιστή κινητήρα 
(Motor regulator activation) 0 0.1  454  

P2.3.3.24 ∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus1 
(Fieldbus input data 1) 0 0.1  455  

P2.3.3.25 ∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus2 
(Fieldbus input data 2) 0 0.1  456  

P2.3.3.26 ∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus3 
(Fieldbus input data 3) 0 0.1  457  

Πίνακας 6-13. Σήµατα ψηφιακών εξόδων, G2.3.3 

 

!
WARNING 

Να είστε ΑΠΟΛΥΤΩΣ βέβαιος να µην συνδέσετε δύο λειτουργίες σε 
µια  έξοδο  προκειµένου να αποφευχθούν οι υπερβάσεις λειτουργίας και 
για να εξασφαλίσει άψογη λειτουργία. 
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6.5.4.4 Ρυθµίσεις ορίων (Πληκτρολόγιο ελέγχου:Μενού M2  G2.3.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.4.1 Όριο συχνότητας 
εξόδου 1 0 3  0  315 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 
3=Έλεγχος µε φρένο 

P2.3.4.2 Όριο συχν. εξόδου 1: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  316  

P2.3.4.3 Όριο συχνότητας 
εξόδου 2 0 4  0  346 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 
3=Έλεγχος χωρίς  φρένο  
4=Έλεγχος µε/χωρίς  φρένο 

P2.3.4.4 Όριο συχν. εξόδου 2: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  347  

P2.3.4.5 Επίβλεψη ορίου 
ροπής 0 3  0  348 

0=Καµία 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 
3=Έλεγχος χωρίς  φρένο 

P2.3.4.6 Όριο ροπής Τιµή 
Επίβλεψης -1000,0 1000,0 % 100,0  349  

P2.3.4.7 Επίβλεψη ορίου 
αναφοράς 0 2  0  350 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.4.8 Όριο αναφοράς Τιµή 
Επίβλεψης 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  351  

P2.3.4.9 
Καθυστέρηση 
κλεισίµατος 

εξωτερικού φρένου 
0,0 100,0 s 0,5  352  

P2.3.4.10 
Καθυστέρηση 
ανοίγµατος 

εξωτερικού φρένου 
0,0 100,0 s 1,5  353  

P2.3.4.11 Επίβλεψη της 
θερµοκρασίας του FC 0 2  0  354 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.4.12 Τιµή Επίβλεψης της 
θερµοκρασίας του FC –10 75 °C 0  355  

P2.3.4.13 Σήµα Οn/Off ελέγχου 0 4  0  356 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=AI1 
2=AI2 
3=AI3 
4=AI4 

P2.3.4.14 Χαµηλό όριο On/Off 
ελέγχου  0 Παρ. 

2.3.4.15 % 10,00  357  

P2.3.4.15 Υψηλό όριο On/Off 
ελέγχου 

Παρ.  
2.3.4.14 100,00 % 90,00  358  

Πίνακας 6-14. Ρυθµίσεις ορίων, G2.3.4 
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6.5.4.5 Αναλογική έξοδος 1 (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.3.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.5.1 Επιλογή σήµατος 
Αναλογικής εξόδου 1 0   A.1  464  

P2.3.5.2 Λειτουργία Αναλογικής 
εξόδου 1 0 14  1  307 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax) 
2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax) 
3= Ταχύτητα κινητήρα (0—

Ονοµ. ταχύτητα κινητήρα) 
4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα) 
5=Ροπή κινητήρα (0-TnΚινητήρα) 
6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα) 
7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα) 
8=Τάση DC-link (0—1000V) 
9=AI1 
10=AI2 
11= Συχνότ. εξόδου (fmin - fmax) 
12=Ροπή κινητήρα 
 (–2…+2xTNmot) 
13=Ισχύ κινητήρα 
 (–2…+2xTNmot) 
14=PT100 Θερµοκρασία  

P2.3.5.3 Χρόνος φιλτραρισµ. 
αναλογικής εξόδου 0,00 10,00 s 1,00  308 0= Κανένα φιλτράρισµα 

P2.3.5.4 Αναστροφή αναλογικής 
εξόδου 0 1  0  309 0=Κανονική 

1=Ανεστραµµένη 

P2.3.5.5 Ελάχιστο Αναλογικής 
εξόδου 0 1  0  310 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.5.6 Κλιµάκωση Αναλογ. 
εξόδου 10 1000 % 100  311  

P2.3.5.7 Αναλογικής εξόδου 1 
όφσετ -100,00 100,00 % 0,00  375  

Πίνακας 6-15. Παράµετροι Αναλογικής εξόδου 1, G2.3.5 

 
6.5.4.6 Αναλογική έξοδος 2 (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.3.6) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.6.1 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 2 0   0.1  471  

P2.3.6.2 Λειτουργία αναλογικής 
εξόδου 2 0 14  4  472 ∆είτε την Παρ. 2.3.5.2 

P2.3.6.3 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 

αναλογικής εξόδου 2 0,00 10,00 s 1,00  473 0= Κανένα φιλτράρισµα 

P2.3.6.4 Αναστροφή αναλογικής 
εξόδου 2 0 1  0  474 0=Κανονική 

1=Ανεστραµµένη 

P2.3.6.5 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 2 0 1  0  475 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.6.6 Κλιµάκωση αναλογικής 
εξόδου 2 10 1000 % 100  476  

P2.3.6.7 Αναλογικής εξόδου 2 
όφσετ -100,00 100,00 % 0,00  477  

Πίνακας 6-16. Παράµετροι Αναλογικής εξόδου 2, G2.3.6 
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6.5.4.7 Αναλογική έξοδος 3 (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.3.7) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.7.1 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 3 0   0.1  478  

P2.3.7.2 Λειτουργία αναλογικής 
εξόδου 3 0 14  5  479 ∆είτε την Παρ. 2.3.5.2 

P2.3.7.3 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 

αναλογικής εξόδου 3 0,00 10,00 s 1,00  480 0= Κανένα φιλτράρισµα 

P2.3.7.4 Αναστροφή αναλογικής 
εξόδου 3 0 1  0  481 0=Κανονική 

1=Ανεστραµµένη 

P2.3.7.5 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 3 0 1  0  482 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.7.6 Κλιµάκωση αναλογικής 
εξόδου 3 10 1000 % 100  483  

P2.3.7.7 Αναλογικής εξόδου 3 
όφσετ -100,00 100,00 % 0,00  484  

Πίνακας 6-17. Παράµετροι Αναλογικής εξόδου 3, G2.3.7 
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6.5.5 Παράµετροι Ελέγχου µονάδας (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.4.1 Σχήµα Ράµπας 1 0,0 10,0 s 0,0  500 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.2 Σχήµα ράµπας 2 0,0 10,0 s 0,0  501 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.3 Χρόνος επιτάχυνσης 2 0,1 3000,0 s 10,0  502  

P2.4.4 Χρόνος επιβράδυνσης 
2 0,1 3000,0 s 10,0  503  

P2.4.5 Κόφτης φρένου 0 4  0 

 

504 

0=Απενεργοποιηµένος 
1=Χρησιµοποιείται κατά τη  
    λειτουργία 
2=Εξωτ. κόφτης φρένου 
3=Χρησιµοποιείται όταν σε 

Στάση / Λειτουργία 
4=Χρησιµοποιείται όταν 

λειτουργεί (χωρίς δοκιµή) 

P2.4.6 Τρόπος Εκκίνησης 0 1  0  505 0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 

P2.4.7 Τρόπος Στάσης 0 3  0 

 

506 

0=Coasting 
1=Με ράµπα 
2=Ράµπα+ coast Ενεργοποίησης  
    Λειτουργίας 
3=Coast+ράµπα Ενεργ.Λειτουρ. 

P2.4.8 Ένταση DC-φρένου 0,4 x IH 2 x IH A IH  507  

P2.4.9 Χρόνος DC-φρένου 
στο σταµάτηµα  0,00 600,00 s 0,00  508 0=Το DC φρένο είναι απενεργο- 

     ποιηµένο στο σταµάτηµα 

P2.4.10 

Η συχνότητα στην 
οποία ξεκινάει το DC-
φρένο κατά τη ράµπα 

στάσης 

0,10 10,00 Hz 1,50 

 

515  

P2.4.11 Χρόνος DC-φρένου 
στην εκκίνηση 0,00 600,00 s 0,00  516 0=Το DC φρένο είναι απενεργο- 

     ποιηµένο στην εκκίνηση 

P2.4.12 Φρένο ροής 0 1  0  520 0=Απενεργοποιηµένο 
1=Ενεργοποιηµένο 

P2.4.13 Ένταση φρένου ροής 0,4 x IH 2 x IH A IH  519  
Πίνακας 6-18.Παράµετροι ελέγχου µονάδας, G2.4 

6.5.6 Παράµετροι απαγορευµένης συχνότητας (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.5.1 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 1 χαµηλό όριο 0,00 Παρ. 

2.5.2 Hz 0,00  509 0=∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.2 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 1 υψηλό όριο 0,00 Παρ. 

2.1.2 Hz 0,00  510 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.3 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 2 χαµηλό όριο 0,00 Παρ. 

2.5.4 Hz 0,00  511 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.4 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 2 υψηλό όριο 0,00 Παρ. 

2.1.2 Hz 0,00  512 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.5 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 2 χαµηλό όριο 0,00 Παρ. 

2.5.6 Hz 0,00  513 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.6 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 2 υψηλό όριο 0,00 Παρ. 

2.1.2 Hz 0,00  514 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.7 Ράµπα επιτ./επιβ. 
απαγόρευσης 0,1 10,0 Φορές 1,0  518  

Πίνακας 6-19. Παράµετροι απαγορευµένης συχνότητας, G2.5 
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6.5.7 Παράµετροι ελέγχου του κινητήρα (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.6) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

NXS: 
0=Έλεγχος συχνότητας 
1=Έλεγχος ταχύτητας 

P2.6.1 Σηµείο ελέγχου του 
κινητήρα 0 2/6  0 

 

600 
Πρόσθετα για το NXP: 
2=Έλεγχος ροπής 
3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου 
4=Έλεγχος ροπ. Κλ. Βρόχου  
5=Ανώτερος έλεγχος συχν. 

Ανοιχτού Βρόχου 
6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.  

P2.6.2 U/f βελτιστοποίηση 0 1  0  109 0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Αυτόµατη ώθηση ροπής 

P2.6.3 Επιλογή U/f 
αναλογίας 0 3  0 

 

108 

0=Γραµµική 
1=Τετραγωνοειδής 
2=Προγραµµατιζόµενη 
3=Γραµµική µε βελτίωση 
ροής 

P2.6.4 Σηµείο 
αποδυνάµωσης πεδίου 8,00 320,00 Hz 50,00  602  

P2.6.5 Τάση στο σηµείο 
αποδυνάµωσης πεδίου 10,00 200,00 % 100,00  603 n% x Unκινητήρα 

P2.6.6 Συχνότητα µέσου 
σηµείου U/f καµπύλης 0,00 παρ. 

P2.6.4 Hz 50,00  604  

P2.6.7 Τάση µέσου σηµείου 
καµπύλης U/f 0,00 100,00 % 100,00  605 n% x Unκινητήρα 

Μέγ. Τιµή Παρ. = παρ. 2.6.5 

P2.6.8 Τάση εξόδου σε 
µηδενική συχνότητα 0,00 40,00 % 0,00  606 n% x Unκινητήρα 

P2.6.9 Συχνότητα διακοπής 1,0 Ποικίλλει kHz Varies  601 ∆είτε τον Πίνακας 8-12 για 
ακριβής τιµές 

P2.6.10 Ελεγκτής υπέρτασης 0 2  1 

 

607 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιε. (χωρίς 
ράµπα) 
2=Χρησιµοποιείται (µε 
ράµπα) 

P2.6.11 Ελεγκτής υπότασης 0 1  1  608 0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιείται 

P2.6.12 Τρόπος 2 ελέγχου 
κινητήρα 0 2/6  2  521 ∆είτε την παρ. 2.6.1 

P2.6.13 Απολαβή ελεγκτή τα-
χύτητας P (ΑΒ) 0 32767  3000  637  

P2.6.14 Απολαβή ελεγκτή τα-
χύτητας Ι (ΑΒ) 0 32767  300  638  

P2.6.15 Ζυγοστάθµιση 
φορτίου 0,00 100,00 % 0,00  620  

P2.6.16 Ταυτοποίηση 
κινητήρα 0 1/2  0 

 

631 

0=Καµία δράση 
1=Ταυτοποίηση µε/χωρίς 
λειτουργεία 
2=Ταυτοποίηση µε 
λειτουργεια (µόνο στα NXP) 

Οµάδα Παραµέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.17 (NXP µόνο) 
P2.6.17.1 Ένταση µαγνητισµού 0,00 100,00 A 0,00  612  

P2.6.17.2 Απολαβή P ελέγχου 
ταχύτητας 0 1000  30  613  

P2.6.17.3 Χρόνος I ελέγχου 
ταχύτητας 0,0 500,0 ms 30,0  614  

P2.6.17.5 Αποζηµίωση επιτάχ. 0,00 300,00 s 0,00  626  
P2.6.17.6 Ρύθµιση ώθησης 0 500 % 100  619  

P2.6.17.7 Ένταση µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 

MotCurr 
Min 

MotCurr 
Max A 0,00  627  

P2.6.17.8 Χρόνος µαγνητισµού 
στην εκκίνηση 0,0 600,0 s 0,0  628  
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P2.6.17.9 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  615  

P2.6.17.10 Χρόνος 0-ταχύτητας 
στην εκκίνηση 0 32000 ms 100  616  

P2.6.17.11 Ροπή εκκίνησης 0 3  0 

 

621 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Μνήµη ροπής 
2=Αναφορά ροπής 
3=Ροπή εκκίνησης 
µπρος/πίσω 

P2.6.17.12 Ροπή εκκίνησης FWD –300,0 300,0 s 0,0  633  
P2.6.17.13 Ροπή εκκίνησης REV –300,0 300,0 s 0,0  634  

P2.6.17.15 
Χρόνος 

φιλτραρίσµατος 
Παλµογεννήτριας 

0 1000 ms 0 
 

618  

P2.6.17.17 Απολαβή P ελέγχου 
έντασης 0,00 100,00 % 40,00  617  

Οµάδα Παραµέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.18 (NXP µόνο) 

P2.6.18.1 Ένταση µηδενικής 
ταχύτητας 0,0 250,0 % 120,0  625  

P2.6.18.2 Ελάχιστη ένταση 0,0 100,0 % 80,0  622  
P2.6.18.3 Αναφορά ροής 0,0 100,0 % 80,0  623  
P2.6.18.4 Όριο συχνότητας 0,0 100,0 % 20,0  635  
P2.6.18.5 U/f ώθηση 0 1  0  632  
Πίνακας 6-20. Παράµετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6 
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6.5.8 Προστασίες (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.7) 

Κωδικό
ς 

Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.7.1 Απόκριση σε σφάλµα 
αναφοράς 4mA 0 5  0 

 

700 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ. 
3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2 
4=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
5=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.2 Συχνότητα σφάλµατος 
αναφοράς 4mA 0,00 Παρ. 

2.1.2 Hz 0,00  728  

P2.7.3 Απόκριση σε εξωτ. σφάλµα 0 3  2  701 

P2.7.4 Επίβλεψη φάσεων εισόδου 0 3  0 
 

730 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.5 Απόκριση σε σφάλµα 
υπότασης 0 1  0  727 0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ. 

1=Μη αποθήκευση σφάλµατ. 
P2.7.6 Επίβλεψη φάσεων εξόδου 0 3  2  702 
P2.7.7 Προστασ. σφάλ. Γης 0 3  2  703 

P2.7.8 Θερµική προστασία κινητ. 0 3  2  704 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.9 Συντελεστής θερµοκ. 
περιβάλλ. κινητήρα –100,0 100,0 % 0,0  705  

P2.7.10 Συντ. ψύξης κινητήρα σε 
µηδενική συχν. 0,0 150,0 % 40,0  706  

P2.7.11 Θερµική σταθερά χρόνου 
κινητήρα 1 200 min 45  707  

P2.7.12 Κύκλος εργας. κινητ. 0 100 % 100  708  

P2.7.13 Προστασία αδράνειας 0 3  0 

 

709 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.14 Ένταση αδράνειας 0,1 InMotor 
x 2 A IL  710  

P2.7.15 Όριο χρόνου αδράνειας 1,00 120,0
0 s 15,00  711  

P2.7.16 Όριο συχνότητας αδράνειας 1,0 Παρ. 
2.1.2 Hz 25,0  712  

P2.7.17 Προστασία υποφόρτωσης 0 3  0 

 

713 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.18 Φορτίο στην περιοχή 
αποδυνάµωσης πεδίου 10,0 150,0 % 50,0  714  

P2.7.19 Φορτίο σε µηδέν συχνότητα 5,0 150,0 % 10,0  715  

P2.7.20 Χρονικό όριο προστ. 
υποφόρτωσης 2,00 600,0

0 s 20,00  716  

P2.7.21 Απόκριση σε σφάλµα 
Θερµίστορ 0 3  2 

 

732 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.22 Απόκριση σε σφάλµα 
fieldbus 0 3  2  733 ∆είτε P2.7.21 

P2.7.23 Αντίδρ. σε σφάλµα πύλης 0 3  2  734 ∆είτε P2.7.21 
P2.7.24 Αριθµός εισόδων PT100 0 3  0  739  

P2.7.25 Απόκριση σε σφάλµα 
PT100 0 3  2 

 

740 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.26 PT100 όριο προειδ. –30,0 200,0 Cº 120,0  741  
P2.7.27 PT100 όριο σφάλµατ. –30,0 200,0 Cº 130,0  742  
Πίνακας 6-21. Προστασίες, G2.7 
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6.5.9 Παράµετροι Αυτόµατης Εκκίνησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.8) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.8.1 Χρόνος αναµονής 0,10 10,00 s 0,50  717  
P2.8.2 Χρόνος δοκιµής 0,00 60,00 s 0,10  718  

P2.8.3 Λειτουργία εκκίνησης 0 2  0 

 

719 

0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 
2=Σύµφωνα µε την παρ. 

2.4.6 

P2.8.4 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  0  720  

P2.8.5 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπέρτασης  0 10  0  721  

P2.8.6 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπερέντασης  0 3  0  722  

P2.8.7 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα αναφοράς  0 10  0  723  

P2.8.8 
Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα θερµο-
κρασίας κινητήρα 

0 10  0 
 

726  

P2.8.9 Αριθµός δοκιµών µετά 
από εξωτερικό σφάλµα 0 10  0  725  

P2.8.10 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  1  738  

Πίνακας 6-22 Παράµετροι αυτόµατης επανεκκίνησης, G2.8 

6.5.10 Παράµετροι Βιοµηχανικού Fieldbus (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2 G2.9) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.9.1 Ελάχιστο κλίµακας 
Fieldbus  0,00 320,00 Hz 0,00  850  

P2.9.2 Μέγιστο κλίµακας 
Fieldbus  0,00 320,00 Hz 0,00  851  

P2.9.3 Επιλογή δεδοµένων 
εξόδου Fieldbus 1 0 10000  1  852 Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-

λούθησης µε την ID παραµέτρου 

P2.9.4 Επιλογή δεδοµένων 
εξόδου Fieldbus 2 0 10000  2  853 Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-

λούθησης µε την ID παραµέτρου 

P2.9.5 Επιλογή δεδοµένων 
εξόδου Fieldbus 3 0 10000  3  854 Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-

λούθησης µε την ID παραµέτρου 

P2.9.6 Επιλογή δεδοµένων 
εξόδου Fieldbus 4 0 10000  4  855 Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-

λούθησης µε την ID παραµέτρου 

P2.9.7 Επιλογή δεδοµένων 
εξόδου Fieldbus 5 0 10000  5  856 Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-

λούθησης µε την ID παραµέτρου 

P2.9.8 Επιλογή δεδοµένων 
εξόδου Fieldbus 6 0 10000  6  857 Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-

λούθησης µε την ID παραµέτρου 

P2.9.9 Επιλογή δεδοµένων 
εξόδου Fieldbus 7 0 10000  7  858 Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-

λούθησης µε την ID παραµέτρου 

P2.9.10 Επιλογή δεδοµένων 
εξόδου Fieldbus 8 0 10000  37  859 Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-

λούθησης µε την ID παραµέτρου 
Πίνακας 6-23.Παράµετροι Βιοµηχανικού Fieldbus 
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6.5.11 Παράµετροι Ελέγχου Ροπής (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2 G2.10) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.10.1 Όριο ροπής 0,0 400,0 % 400,0  609  

P2.10.2 Απολαβή-Ρ ορίου 
ελέγχου ροπής 0,0 32000  3000  610 

P2.10.3 Απολαβή-Ι ορίου 
ελέγχου ροπής 0,0 32000  200  611 

Χρησιµοποιείται µόνο σε 
Έλεγχο Ανοιχτού Βρόχου 

P2.10.4 Επιλογή αναφοράς 
ροπής 0 8  0 

 

641 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=AI1 
2=AI2 
3=AI3 
4=AI4 
5=AI1 µοχλός 
6=AI2 µοχλός 
7=Αναφορά ροπής από το 

πληκτρολόγιο, R3.5 
8=Fieldbus 

P2.10.5 Μεγ. αναφορά ροπής –300,0 300,0 % 100  642  
P2.10.6 Ελάχ. αναφορά ροπής –300,0 300,0 % 0,0  643  

P2.10.7 Όριο ταχύτητας ροπής 0 2  1 
 

644 
0= Μέγιστη συχνότητα 
1=Επιλεγµ. αναφορά συχν.  
2= Προεπιλεγµένη ταχύτ. 7 

P2.10.8 
Ελάχιστη συχνότητα 
για Ανοικτό Βρόχο   
Ελέγχου Ροπής  

0,00 παρ.2.1.1 Hz 3,00 
 

636  

P2.10.9 Απολαβή-Ρ του 
ελεγκτή ροπής 0 32000  150  639  

P2.10.10 Απολαβή-Ι του 
ελεγκτή ροπής 0 32000  10  640  

Πίνακας 6-24.Παράµετροι Ελέγχου Ροπής, G2.10 

6.5.12 Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3) 

Οι παράµετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατεύθυνσης από το πληκτρολόγιο δίνονται 
παρακάτω. ∆είτε το Μενού Πληκτρολογίου Ελέγχου στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 

σας 
ID Σηµείωση 

P3.1 Σηµείο ελέγχου 1 3  1  125 
1 = I/O τερµατικά 
2 = Πληκτρολόγιο 
3 = Fieldbus 

R3.2 Αναφορά 
πληκτρολογίου 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.1.2 Hz     

P3.3 Κατεύθυνση (πληκτρ.) 0 1  0  123 0 = Μπρος 
1 = Πίσω 

P3.4 Μπουτόν STOP 0 1    114 

0=Περιορισµένη λειτουργία 
του µπουτόν 

1=Το µπουτόν είναι πάντα 
ενεργοποιηµένο 

R3.5 Αναφορά ροπής 0,0 100,0 % 0,0    
Πίνακας 6-25. Παράµετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3 
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6.5.13 Μενού συστήµατος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6) 

Για παραµέτρους και λειτουργίες σχετιζόµενες µε την γενική χρήση του µετατροπέα συχνότητας, όπως η 
επιλογή γλώσσας και εφαρµογής, οµάδες παραµέτρων που έχουν φτιαχτεί για τις δικές σας ανάγκες ή 
πληροφορίες σχετικά µε το υλικό και λογισµικό, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.6 στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
6.5.14 Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7) 

Το M7 µενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που είναι συνδεδεµένες µε την κάρτα ελέγχου και µε 
τις πληροφορίες καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.7 στο Εγχειρίδιο Χειριστή 
Vacon NX. 
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7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (PUMP & FAN CONTROL) 

(Λογισµικό ASFIFF07) 
 
7.1 Εισαγωγή 

Επιλέξτε την Εφαρµογή ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα στο Μενού M6 στη σελίδα S6.2. 

Η Εφαρµογή ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελέγξει έναν κινητήρα 
µεταβλητής ταχύτητας και µέχρι τέσσερις βοηθητικούς κινητήρες. Ο ελεγκτής PID του µετατροπέα 
συχνότητας ελέγχει την ταχύτητα του κινητήρα µεταβλητής ταχύτητας και δίνει τα σήµατα ελέγχου για να 
ξεκινήσει και να σταµατήσει τους βοηθητικούς κινητήρες για να ελέγχει τη συνολική ροή.  Εκτός από τις 
οκτώ οµάδες παραµέτρων που παρέχονται ως κοινές, µια οµάδα παραµέτρων είναι διαθέσιµη  για τον έλεγχο 
πολυ-αντλιτικών και πολυ-ανεµιστηριακών συστηµάτων. 

Η εφαρµογή έχει δύο σηµεία ελέγχου στα I/O τερµατικά. Το σηµείο Α είναι ο έλεγχος αντλίας και ανεµιστήρα 
και το σηµείο Β είναι η άµεση αναφορά συχνότητας. Το σηµείο ελέγχου επιλέγεται µε την είσοδο DIN6. 

Από το όνοµα της και µόνο µπορείτε να καταλάβετε ότι η Εφαρµογή ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα χρησι-
µοποιείται για να τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιών και των ανεµιστήρων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί, 
παραδείγµατος χάριν, για να µειώσει την πίεση τροφοδοσίας στους σταθµούς προώθησης (booster stations) 
εάν η µετρηµένη πίεση εισόδου µειώνεται κάτω από ένα όριο που διευκρινίζεται από το χρήστη. 

Η εφαρµογή χρησιµοποιεί τις εξωτερικές επαφές για τη διακοπή µεταξύ των κινητήρων που συνδέονται µε το 
µετατροπέα συχνότητας. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της αυτοαλλαγής παρέχει την ικανότητα της αλλαγής 
της αρχικής διαταγής των βοηθητικών κινητήρων. Η Αυτοαλλαγή µεταξύ 2 κινητήρων (κύρια κίνηση + 1 
βοηθητική κίνηση) τίθεται ως προεπιλογή, δείτε το κεφάλαιο 7.4.1. 
 

• Όλοι οι είσοδοι και έξοδοι είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενες. 
 
Πρόσθετες λειτουργίες: 

• Επιλογή πεδίου σηµάτων αναλογικής εισόδου 
• Επίβλεψη ορίων δύο συχνοτήτων 
• Επίβλεψη ορίου ροπής 
• Επίβλεψη ορίου αναφοράς 
• ∆εύτερη οµάδα ράµπας και προγραµµατιζόµενη ράµπα σε σχήµα S 
• Προγραµµατιζόµενες λειτουργίες Εκκίνησης και Στάσης 
• DC-φρενάρισµα στην εκκίνηση / σταµάτηµα 
• Τρεις περιοχές απαγορευµένων συχνοτήτων 
• Προγραµµατιζόµενη U/f καµπύλη και συχνότητα διακοπής 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση 
• Προστασία κινητήρα από υπερθέρµανση και αδράνεια: Προγραµµατιζόµενη ενέργεια: τίποτα, 

προειδοποίηση, σφάλµα 
• Προστασία κινητήρα από υποφόρτωση 
• Επίβλεψη των φάσεων εισόδου και εξόδου 
• ∆υνατότητα Υπολειτουργίας 

 
Οι επεξηγήσεις των παραµέτρων της Εφαρµογής ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα βρίσκονται στο Κεφάλαιο 
8 του Εγχειριδίου αυτού. Οι επεξηγήσεις κανονίζονται σύµφωνα µε τον ξεχωριστό αριθµό ID της κάθε 
παραµέτρου. 
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24-hour su

7.2 Έλεγχος I/O 

 
OPT-A1 

Τερµατικό Σήµα Τεχνικές περιγραφή 
1 +10Vref Αναφορά εξόδου Τάση για το ποτενσιόµετρο, etc. 
2 AI1+ Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης 

0—10V DC 
Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης  
 

3 AI1- I/O Γείωση 
 

Γείωση για αναφορά και έλεγχο 

4 AI2+ 
5 AI2- 

Αναλογική εσόδου, πεδίο 
έντασης  0—20mA 

Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης  
 

6 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες, κλπ. µεγ 0.1 A 
7 GND I/O Γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
8 DIN1 Εκκίνηση/Στάση, Σηµείο 

Ελέγχου A 
 (PID ελεγκτής) (προγραµµατιζ.) 

Κλειστή επαφή = Εκκίνηση 

9 DIN2 Εσωµανδάλωση 1 
(προγραµµατιζόµενη) 

Κλειστή επαφή = Χρήση εσωµανδάλωσης 
Ανοιχτή επαφή = Μη χρήση εσωµανδάλωσης 

10 DIN3 Εσωµανδάλωση 2 
(προγραµµατιζόµενη) 

Κλειστή επαφή = Χρήση εσωµανδάλωσης 
Ανοιχτή επαφή = Μη χρήση εσωµανδάλωσης 

11 CMA 
 

Κοινό για DIN 1—DIN 3 Συνδέστε µε GND ή +24V 

12 +24V 24V βοηθητική τάση Τάση για διακόπτες (δείτε #6) 
13 GND I/O γείωση Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο 
14 DIN4 Εκκίνηση/Στάση, Σηµείο 

Ελέγχου Β 
 (Άµεση αναφορά συχνότητας) 
(προγραµµατιζόµενη) 

Κλειστή επαφή = Εκκίνηση 

15 DIN5 Επιλογή ταχύτητας Jogging 
(προγραµµατιζόµενη) 

Κλειστή επαφή = Ταχύτητα Jogging ενεργός 

16 DIN6 Επιλογή σηµείου ελέγχου A/B 
(προγραµµατιζόµενη) 

Ανοιχτή επαφή = Ενεργό σηµείο ελέγχου το Α 
Κλειστή επαφή = Ενεργό σηµείο ελέγχου το Β 

17 CMB Κοινό για  DIN4—DIN6 Συνδέστε µε GND ή +24V 
18 AO1+ 
19 AO1- 

(GND) 

Συχνότητα εξόδου 
Αναλογική έξοδο 

Προγραµµατιζόµενη, δείτε τα κεφάλαια 
7.5.4.3, 7.5.4.4 και 7.5.4.5 
Πεδίο 0—20 mA/RL, µεγ. 500Ω 

 
 

Ποτενσιόµετρο αναφοράς, 
1…10 kΩ 

 

 Πραγµατική  
 Τιµή        I 
 
  (0)4…20 mA 

Ποµπός  
2-καλωδίων 

– 
+ 
FAULT
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20 DO1 Ψηφιακή έξοδο 
FAULT (ΣΦΑΛΜΑ) 

Προγραµµατιζόµενη 
Ανοιχτός συλλέκτης, I≤50mA, U≤48 VDC 

OPT-A2 
21 RO1 
22 RO1 
23 RO1 

 

Έξοδος ρελέ 1 
Βοηθ./Αυτοαλλαγή 1 

Προγραµµατιζόµενη; ∆είτε το κεφάλ. 7.5.4.1 

24 RO2 
25 RO2 
26 RO2 

Έξοδος ρελέ 2 
Βοηθ./Αυτοαλλαγή 2 

Προγραµµατιζόµενη; ∆είτε το κεφάλ. 7.5.4.1 

Πίνακας 7-1. Η προεπιλεγµένη διάταξη των I/O της Εφαρµογής Ελέγχου Αντλίας και 
Ανεµιστήρα καθώς και ένα παράδειγµα σύνδεσης (µε ποµπό 2-καλωδίων). 

Σηµείωση: ∆είτε παρακάτω τις επιλογές 
γεφυρωτών (jumper). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Εγχειρίδιο του Χειριστή Vacon NX, 
Κεφάλαιο 6.2.2.2. 

220 
VAC 



92 • vacon ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (PUMP & FAN CONTROL) 

7 

Σχήµα 7-1. 2- Σύστηµα αυτοαλλαγής Αντλιών,  κύριο διάγραµµα ελέγχου 

 

230 VAC

VACON NXOPTA1 VACON NXOPTA1 VACON NXOPTA1

22

23
12 9

Autom. O Mains

25

26

230 VAC

S1

K1 K1.1

K1.1

K2

K2

K1

VACON NXOPTA2

K1

K2

K2 K2.1

M1/Vacon M2/Vacon M2/mainsM1/mains

24 VDC

S2

K2.1

K1

10
RO1 RO2

DIN2 DIN3

Autom. O Mains

NX12k105.dsf
Σχήµα 7-2. 3- Σύστη

22

23

A O Mains

S1

K1 K1.1

K1.1

K2

K2

K1

M1/Vacon M1/mains

K3
K
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µα αυτοαλλαγής Αντλιών,  κύριο διάγραµµα ελέγχου 

DIN2

A O Mains

25

26

VACON NXOPTB5

K1

K2

K2 K2.1

M2/Vacon M2/mains

24 VDC

S2

3

K2.1

K1

K3

DIN3

K3

28

29

A O Mains

S3

K3 K3.1

K3.1

K2

K2

K3

M3/Vacon M3/mains

K1
K1

DIN4

NX12k106.dsf

10
12 9 14

VACON NXOPTB5
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7.3 Λογική σηµάτων ελέγχου στην Εφαρµογή Ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα 

 

Σχήµα 7-3. Λογική σηµάτων ελέγχου στην Εφαρµογή Ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα 

DIN5

> 1

DIN#

DIN6

DIN#
DIN#

AI1
AI2

0
1
2
3

0
1
2
3
4
5

A2

A1

B

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

K

0
1
2
3
4

F

PID

DIN1
DIN4

A
B

A

B

A/B

DIN2
DIN3

6

5
6
7

5
6

5
6

5
6

AI3
AI4

4

> 1

A1 = PID reference (I/O A); A2 = PID reference 2 (I/O A); B = Direct frequency reference (I/O B);

Start/Stop

Start/Stop buttons

Keypad

Fieldbus

Reset button

(FBProcessDataIN1

(FBProcessDataIN3

RO1

RO2
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7.4 Σύντοµη περιγραφή της λειτουργίας και των ουσιαστικών παραµέτρων 

7.4.1 Αυτόµατη αλλαγή µεταξύ των κινητήρων (Αυτοαλλαγή, P2.9.24) 

Η  λειτουργία της Αυτοαλλαγής επιτρέπει την αλλαγή της τάξης µε την οποία εκκινούνται και σταµατούν οι 
κινητήρες, που ελέγχονται από τον αυτοµατισµό των αντλιών και των ανεµιστήρων, σε επιθυµητά 
διαστήµατα.  Ο κινητήρας που ελέγχεται από τον µετατροπέα συχνότητας µπορεί επίσης να περιληφθεί στην 
αυτόµατη ακολουθία αλλαγής και µανδάλωσης (παρ. 2.9.25). Η λειτουργία Αυτοαλλαγής καθιστά πιθανό να 
εξισώσει τους χρόνους λειτουργίας των κινητήρων και να αποτρέψει π.χ. τις αδρανοποίησεις των αντλιών 
λόγω επίσης των µεγάλων διαστηµάτων λειτουργίας. 
 
• Εφαρµόστε την Λειτουργία Αυτοαλλαγής µε την παράµετρο 2.9.24, Aυτοαλλαγή. 

 
• Η Αυτοαλλαγή πραγµατοποιείται όταν ο ρυθµισµένος χρόνος µε την παράµετρο  2. 9.26,  διάστηµα 

Aυτοαλλαγής, έχει λήξει και η ικανότητα που χρησιµοποιείται είναι κάτω από το επίπεδο που καθορίζεται 
µε την παράµετρο  2.9. 2 8,  όριο συχνότητας Aυτοαλλαγής. 
 

• Οι κινητήρες που λειτουργούν σταµατούν και επανεκκινούνται σύµφωνα µε την νέα τάξη. 
 

• Εξωτερικές επαφές που ελέγχονται από τα ρελέ εξόδων του µετατροπέα συχνότητας συνδέουν τους 
κινητήρες µε τον µετατροπέα συχνότητας ή µε το ∆ίκτυο. Εάν ο κινητήρας που ελέγχεται από το 
µετατροπέα συχνότητας συµπεριλαµβάνεται στην ακολουθία αυτοαλλαγής, ελέγχεται πάντα µέσω της 
εξόδου ρελέ που ενεργοποιείται πρώτη. Τα άλλα ρελέ που θα ενεργοποιηθούν αργότερα θα ελέγχουν τους 
βοηθητικούς κινητήρες (βλ.  Σχήµα 7-5 και  Σχήµα 7-6). 

 
Παράµετρος 2.9.24, Αυτοαλλαγή 

 
0 Η Αυτοαλλαγή δεν χρησιµοποιείται 
1 Η Αυτοαλλαγή χρησιµοποιείται 
 

Η αυτόµατη αλλαγή της τάξης εκκίνησης και στάσης ενεργοποιείται και εφαρµόζεται είτε στους βοηθητικούς 
κινητήρες µόνο ή στους βοηθητικού κινητήρες και στον κινητήρα που ελέγχεται από τον µετατροπέα 
συχνότητας ανάλογα µε την ρύθµιση της παραµέτρου 2.9.25, Επιλογή Αυτοµατισµού. Εξ ορισµού, η 
Λειτουργίας της Αυτοαλλαγής ενεργοποιείται για 2 κινητήρες. ∆είτε Σχήµα 7-1 και  Σχήµα 7-5. 
 
Παράµετρος 2.9.25, Επιλογή Αυτοαλλαγής/Αυτοµατοποιηµένων Εσωµανδαλώσεων 

 
0 Ο αυτοµατισµός (Αυτοαλλαγής/Εσωµανδαλώσεων) εφαρµόζεται µόνο στους βοηθητικούς  

κινητήρες µόνο. 
 

Ο κινητήρας που ελέγχεται από τον µετατροπέα συχνότητας παραµένει ο ίδιος. Εποµένως, χρειάζεται µόνο 
ένας ηλεκτρονόµος για να συνδέσετε τον βοηθητικό κινητήρα µε το ∆ίκτυο. 
 

1 Όλοι οι κινητήρες συµπεριλαµβάνονται στην ακολουθία της Αυτοαλλαγής/εσωµανδάλωσης 
 

Ο κινητήρας που ελέγχεται από τον µετατροπέα συχνότητας  συµπεριλαµβάνεται στον αυτοµατισµό και ένας 
ηλεκτρονόµος χρειάζεται για κάθε κινητήρα για να συνδεθεί είτε µε το ∆ίκτυο είτε µε τον µετατροπέα 
συχνότητας. 
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Παράµετρος 2.9.26, ∆ιάστηµα αυτοαλλαγής 

 
Μετά από τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται µε αυτήν την παράµετρο, η λειτουργία 
αυτοαλλαγής πραγµατοποιείται εάν η χωρητικότητα που χρησιµοποιείται βρίσκεται κάτω από το 
επίπεδο που καθορίζεται µε τις παραµέτρους 2.9.28  (όριο συχνότητας Αυτοαλλαγής)  και 2.27 9  
(µέγιστος αριθµός βοηθητικών κινητήρων).  Εάν η χωρητικότητα υπερβεί την τιµή  P2.9.28, η 
αυτοαλλαγή δεν θα πραγµατοποιηθεί προτού να πάει η χωρητικότητα κάτω από αυτό το όριο. 
 
• Η χρονική αρίθµηση ενεργοποιείται µόνο εάν το αίτηµα Έναρξης/Στάσης είναι ενεργό στο 

Σηµείο Ελέγχου Α. 
• Η χρονική αρίθµηση επαναφέρεται (reset) αφότου έχει πραγµατοποιηθεί η αυτοαλλαγή ή 

στην αφαίρεση του αιτήµατος Έναρξης στο Σηµείο Ελέγχου Α 
 

Παράµετρος 2.9.27, Μέγιστος αριθµός βοηθητικών κινητήρων και  
 2.9.28, Όριο συχνότητας Αυτοαλλαγής 

 
Αυτές οι παράµετροι καθορίζουν το επίπεδο κάτω από το οποίο πρέπει να παραµείνει η 
χωρητικότητα που χρησιµοποιείται έτσι ώστε η αυτοαλλαγή να µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 
 
Αυτό το επίπεδο καθορίζεται ως εξής: 
 
• Εάν ο αριθµός των βοηθητικών κινητήρων σε λειτουργία είναι µικρότερος από την τιµή της 

παραµέτρου 2.9.27  η λειτουργία αυτοαλλαγής µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 
 

• Εάν ο αριθµός των βοηθητικών κινητήρων σε λειτουργία είναι ίσος µε την τιµή της 
παραµέτρου 2.9.27 και η συχνότητα του ελεγχόµενου κινητήρα είναι κάτω από την τιµή της 
παραµέτρου 2.9.28 η λειτουργία αυτοαλλαγής µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 
 

• Αν η τιµή της παραµέτρου 2.9.28 είναι 0.0 Hz, η λειτουργία αυτοαλλαγής µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο στην κατάσταση ξεκούρασης (Στάσης και Υπολειτουργίας) 
ανεξάρτητα από την τιµή της παραµέτρου 2.9.27. 
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7.4.2 Επιλογή εσωµανδαλώσεων (P2.9.23) 

Αυτή η παράµετρος χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση των εισόδων εσωµανδαλώσεων. Τα σήµατα 
εσωµανδαλώσεων έρχονται από τους διακόπτες των κινητήρων. Τα σήµατα (λειτουργίες) συνδέονται στις 
ψηφιακές εισόδους οι οποίες προγραµµατίστηκαν ως είσοδοι εσωµανδαλώσεων χρησιµοποιώντας τις 
αντίστοιχες παραµέτρους. Ο αυτοµατισµός ελέγχου αντλιών και ανεµιστήρων ελέγχει µόνο τους κινητήρες µε 
τα ενεργά στοιχεία εσωµανδαλώσεων. 
 

• Τα δεδοµένα εσωµανδαλώσεων µπορεί να χρησιµοποιηθούν όταν η λειτουργία Αυτοαλλαγής 
είναι απενεργοποιηµένη. 

• Αν η εσωµανδάλωση του βοηθητικού κινητήρα είναι αδρανοποιηµένη και υπάρχει ένας 
αχρησιµοποίητος κινητήρας διαθέσιµος, ο τελευταίος θα τεθεί σε λειτουργία χωρίς να 
σταµατήσει ο µετατροπέας συχνότητας. 

• Αν η εσωµανδάλωση του ελεγχόµενου κινητήρα είναι αδρανοποιηµένη, όλοι οι κινητήρες θα 
σταµατήσουν και θα επανεκκινηθούν µε την νέα σειρά. 

• Αν η εσωµανδάλωση ενεργοποιηθεί ξανά σε Κατάσταση-Λειτουργίας (RUN), οι λειτουργίες 
του αυτοµατισµού θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την παράµετρο 2.9.23, Επιλογή 
Εσωµανδάλωσης: 

0 ∆εν χρησιµοποιείται 

1 Αναπροσαρµογή σε Στάση 

Χρησιµοποιούνται εσωµανδαλώσεις. Ο νέος κινητήρας θα τοποθετηθεί ως τελευταίος στην 
σειρά της αυτοαλλαγής χωρίς να σταµατήσει το σύστηµα  Εντούτοις, εάν η σειρά 
αυτοαλλαγής γίνεται τώρα, παραδείγµατος χάριν,  [P1  P3  P4  P2], θα ενηµερωθεί 
στην επόµενη Στάση (αυτοαλλαγή, υπολειτουργία, στάση, κλπ.) 

Παράδειγµα: 
[P1  P3  P4]  [P2 ΜΑΝ∆ΑΛΩΣΗ] [P1  P3  P4  P2]  [ΥΠΟΛΕΙΤ.]  [P1  P2  P3  P4] 

2 Στάση & Ενηµέρωση 

Χρησιµοποιούνται εσωµανδαλώσεις. Ο αυτοµατισµός θα σταµατήσει όλους τους κινητήρες 
αµέσως και θα επανα-εκκινηθούν µε µια νέα οργάνωση 

Παράδειγµα: 

[P1  P2  P4]  [P3 ΜΑΝ∆ΑΛΩΣΗ]  [ΣΤΑΣΗ]  [P1  P2  P3  P4] 
 
∆είτε το Κεφάλαιο 7.4.3, Παραδείγµατα. 
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7.4.3 Παραδείγµατα 
Αυτοµατισµός αντλιών και ανεµιστήρων µε εσωµανδάλωση και καµία αυτοαλλαγή 
Κατάσταση: Ένας ελεγχόµενος κινητήρας και τρεις βοηθητικοί κινητήρες. 
 Ρυθµίσεις παραµέτρων: 2.9.1=3, 2.9.25=0 
 Χρησιµοποιούνται σήµατα ανάδρασης εσωµανδαλώσεων, δεν χρησιµοποιείται η αυτοαλλαγή. 
 Ρυθµίσεις παραµέτρων: 2.9.23=1, 2.9.24=0 
 Τα σήµατα ανάδρασης εσωµανδαλώσεων έρχονται από τις ψηφιακές εισόδους που επιλέγονται 

από τις παραµέτρους 2.2.6.18 ως 2.2.6.21. 
 Ο έλεγχος του βοηθητικού κινητήρα 1 (παρ. 2.3.1.27) ενεργοποιείται µέσω της Εσωµανδάλωσης 

1 (παρ. 2.2.6.18), Ο έλεγχος του βοηθητικού κινητήρα 2 (παρ. 2.3.1.28) µέσω της Εσωµανδάλω-
σης 2 (παρ. 2.2.6.19) κλπ. 

 
Φάσεις: 1) Το σύστηµα και ο κινητήρας που ελέγχονται από το µετατροπέα συχνότητας ξεκινούν. 
 2) Ο Βοηθητικός κινητήρας 1 ξεκινάει όταν ο κύριος κινητήρας φτάνει την συχνότητα Έναρξης 

(παρ. 2.9.2). 
 3) Ο κύριος κινητήρας ελαττώνει την ταχύτητα ως την συχνότητα Συχνότητα Στάσης 

Βοηθητικού κινητήρα 1 (παρ. 2.9.3) και ξεκινάει να αυξάνει προς την συχνότητα Έναρξης 
του Βοηθητικού κινητήρα 2, αν χρειαστεί. 

 4) Ο Βοηθητικός κινητήρας 2 ξεκινάει όταν ο κύριος κινητήρας  φτάσει την συχνότητα 
Έναρξης (παρ. 2.9.4). 

 5) Η ανάδραση Εσωµανδάλωσης αφαιρείται από τον Βοηθ. κινητήρα 2. Επειδή ο Βοηθ. 
κινητήρας 3 είναι αχρησιµοποίητος, θα αρχίσει να αντικαθιστά τον αφαιρούµενο Βοηθ. 
κινητήρα 2. 

 6) Ο κύριος κινητήρας αυξάνει την ταχύτητα του στο µέγιστο επειδή δεν υπάρχουν άλλοι 
διαθέσιµοι βοηθητικοί κινητήρες. 

 7) Ο Βοηθητικός κινητήρας 2 που αφαιρέθηκε επανασυνδέεται και τοποθετείτε τελευταίος 
στην σειρά εκκίνησης των βοηθητικών κινητήρων η οποία τώρα είναι 1-3-2. Ο κύριος 
κινητήρας ελαττώνει ταχύτητα προς την Συχνότητα Στάσης. Η σειρά εκκίνησης των 
βοηθητικών κινητήρων θα ενηµερωθεί είτε αµέσως είτε στην επόµενη Στάση (αυτοαλλαγή, 
υπολειτουργία, στάση, κλπ.) σύµφωνα µε την παρ. 2.9.23. 

 8) Αν χρειάζεστε και άλλη ισχύ, ο κύριος κινητήρας θα αυξήσει την ταχύτητά του ως την 
µέγιστη συχνότητα βάζωντας 100% της ισχύς εξόδου στην διάθεση του συστήµατος. 

 
Όταν η ανάγκη για ισχύ ελαττωθεί, οι βοηθητικοί κινητήρες σταµατούν µε την εξής σειρά 
(2-3-1, µετά την ενηµέρωση 3-2-1). 
 

Αυτοµατισµός αντλιών και ανεµιστήρων µε εσωµανδαλώσεις και αυτοαλλαγή 
Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης εάν η λειτουργία αυτοαλλαγής χρησιµοποιείται. Εκτός από την αλλαγµένη και 
ενηµερωµένη σειρά έναρξης, επίσης η σειρά αλλαγής των κύριων κινητήρων εξαρτάται από την παράµετρο 
2.9.23. 
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Σχήµα 7-4.Παράδειγµα της λειτουργίας της εφαρµογής Ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα (PFC) µε 3 βοηθ. κινητήρες. 
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Σχήµα 7-5.Παράδειγµα αυτοαλλαγής 2-αντλιών,κύριο διάγραµµα  
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Σχήµα 7-6. Παράδειγµα αυτοαλλαγής 3-αντλιών,κύριο διάγραµµα 
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7.5 Εφαρµογή Ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα – Λίστες παραµέτρων 

Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραµέτρων µέσα στις αντίστοιχες οµάδες των παραµέτρων. 
Οι περιγραφές των παραµέτρων δίνονται στις σελίδες 116 ως 193. 
 
Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα: 
Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. ∆είχνει στον χειριστή την τιµή της παραµέτρου 
Παράµετρος = Ονοµασία της παραµέτρου 
Ελάχ. = Ελάχιστη τιµή της παραµέτρου 
Μέγ. = Μέγιστη τιµή της παραµέτρου 
Μον. = Μονάδα µέτρησης της αξίας παραµέτρου. ∆ίνεται αν είναι διαθέσιµη 
Προεπ. = Τιµή εργοστασιακής προεπιλογής 
∆ικό σας =  Η δική σας ρύθµιση 
ID = Ο αριθµός ID της κάθε παραµέτρου 
            = Η τιµή της παραµέτρου µπορεί µόνο να αλλαχθεί αφού ο µετατροπέας συχνότητας έχει 

σταµατήσει την Λειτουργία του. 
           = Χρησιµοποιήστε την µέθοδο TTF για να προγραµµατίσετε τις παραµέτρους αυτές (δείτε το 

Κεφάλαιο 6.4) 

7.5.1 Τιµές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M1) 

Οι τιµές παρακολούθησης είναι οι πραγµατικές τιµές των παραµέτρων και σηµάτων καθώς και των 
καταστάσεων και µετρήσεων. Οι Τιµές Παρακολούθησης δεν µπορούν να αλλάξουν.  
∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισσότερες πληροφορίες. Σηµειώστε ότι οι τιµές 
παρακολούθησης V1.18 ως V1.23 είναι διαθέσιµες στην εφαρµογή ελέγχου PFC µόνο. 
 

Κωδικός Παράµετρος Μον. ID Περιγραφή 
V1.1 Συχνότητα εξόδου Hz 1 Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα 

V1.2 Συχνότητας αναφοράς Hz 25 Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του 
κινητήρα 

V1.3 Ταχύτητα Κινητήρα rpm 2 Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm 
V1.4 Κινητήρα ένταση A 3  

V1.5 Κινητήρα ροπή % 4 Σε ποσοστό % της ονοµαστικής ροπής του 
κινητήρα 

V1.6 Κινητήρα ισχύ % 5 Ισχύ του κινητήριου άξονα  
V1.7 Κινητήρα τάση V 6  
V1.8 DC-link τάση V 7  
V1.9 Θερµοκρασία µονάδος °C 8 Θερµοκρασία ψύκτρας 
V1.10 Θερµοκρασία κινητήρα % 9 Υπολογισµένη θερµοκρασία κινητήρα 
V1.11 Αναλογική είσοδος 1 V/mA 13 AI1 τιµή εισόδου 
V1.12 Αναλογική είσοδος 2 V/mA 14 AI2 τιµή εισόδου 
V1.13 DIN1, DIN2, DIN3  15 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.14 DIN4, DIN5, DIN6  16 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 
V1.15 Αναλογική έξοδο Iout mA 26 AO1 
V1.16 Αναλογική είσοδος 3 V/mA 27 AI3 τιµή εισόδου 
V1.17 Αναλογική είσοδος 4 V/mA 28 AI4 τιµή εισόδου 
V1.18 PID Αναφορά % 20 Σε % της µέγιστης συχνότητας 
V1.19 PID Πραγµατική τιµή % 21 Σε % της µέγιστης πραγµατικής τιµής 
V1.20 PID Τιµή απόκλισης % 22 Σε % της µέγιστης τιµής απόκλισης 
V1.21 PID Έξοδος % 23 Σε % της µέγιστης τιµής εξόδου 
V1.22 Βοηθ. κινητήρες σε λειτουργία  30 Αριθµός βοηθ. κινητήρων σε λειτουργία 

V1.23 Ειδική ένδειξη της πραγµατικής 
τιµής  29 ∆είτε τις παραµέτρους 2.9.29 ως 2.9.32 

V1.24 PT-100 Θερµοκρασία Cº  Υψηλότερη θερµοκρασία των 
χρησιµοποιηµένων εισόδων 

G1.25 Πολύ-παρακολούθηση στοιχείων   ∆είχνει 3 επιλεγόµενες αξίες 
παρακολούθησης 

Πίνακας 7-2. Τιµές Παρακολούθησης 
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7.5.2 Βασικοί Παράµετροι (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.1.1 Ελάχιστη συχνότητα 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  101  

P2.1.2 Μέγιστη συχνότητα Παρ. 2.1.1 320,00 Hz 50,00  102 

Σηµείωση: Αν fµεγ > από την 
σύγχρονη ταχύτητα 
κινητήρα, ελέγξτε την 
καταλληλότητα για το 
σύστηµα κινητήρα  - 
µετατροπέα συχνότητας 

P2.1.3 Χρόνος επιτάχυνσης 1 0,1 3000,0 s 1,0  103  

P2.1.4 Χρόνος επιβράδυνσης 
1 0,1 3000,0 s 1,0  104  

P2.1.5 Όριο έντασης 0,4 x IH 2 x IH A IL  107  

P2.1.6 Ονοµαστική τάση 
κινητήρα 180 690 V 

NX2: 230V
NX5: 400V
NX6: 690V

 110 
 

P2.1.7 Ονοµαστική 
συχνότητα κινητήρα 30,00 320,00 Hz 50,00  111 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.8 Ονοµαστική 
ταχύτητα κινητήρα 300 20 000 rpm 1440  112 

Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα Η 
προεπιλογή ισχύει για 4-
πολικό κινητήρα και 
ονοµαστικού µεγέθους 
µετατροπέα συχνότητας. 

P2.1.9 Ονοµαστική ένταση 
κινητήρα 0,4 x IH 2 x IH A IH  113 Ελέγξτε την πλακέτα 

λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.10 Συν φ κινητήρα 0,30 1,00  0,85  120 Ελέγξτε την πλακέτα 
λειτουργίας του κινητήρα 

P2.1.11 Σήµα αναφοράς PID 
ελεγκτή (Σηµείο A) 0 6  4  332 

0=AI1 (#2—3) 
1=AI2 (#4—5) 
2=AI3 
3=AI4 
4=PID αναφ. Από σελίδα 

Πληκτρολογίου ελέγχου, 
παρ. 3.4 

5=PID αναφ. από fieldbus 
(FBProcessDataIN1) 

6=Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
P2.1.12 Απολαβή PIDελεγκτή 0,0 1000,0 % 100,0  118  
P2.1.13 Χρόνος-I PID ελεγκτή 0,00 320,00 s 1,00  119  

P2.1.14 Χρόνος-D PID 
ελεγκτή 0,00 10,00 s 0,00  132  

P2.1.15 Συχνότητα 
υπολειτουργίας 0 Παρ.  

2.1.2 Hz 10,00  1016  

P2.1.16 Καθυστέρησ. 
υπολειτ. 0 3600 s 30  1017  

P2.1.17 Επίπεδο αφύπνισης 0,00 100,00 % 25,00  1018  

P2.1.18 Λειτουργία 
αφύπνισης 0 3  0  1019 

0= Αφύπνιση στην πτώση 
κάτω από το επίπεδο 
αφύπνισης (2.1.17) 

1= Αφύπνιση στην άνοδο 
πάνω από το επίπεδο 
αφύπνισης (2.1.17) 

2= Αφύπνιση στην πτώση 
κάτω από το επίπεδο 
αφύπνισης (PID αναφ.) 

3= Αφύπνιση στην άνοδο 
πάνω από το επίπεδο 
αφύπνισης (PID αναφ.) 

P2.1.19 Αναφορά ταχύτητας 
Jogging 0,00 Παρ. 2.1.1 Hz 10,00  124  

Πίνακας 7-3.Βασικοί Παράµετροι G2.1 
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7.5.3 Σήµατα Εισόδων 

7.5.3.1 Βασικές Ρυθµίσεις (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.2.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.1.1 Επιλογή αναφοράς Ι/Ο 
B 0 7  0  343 

0=AI1 
1=AI2 
2=AI3 
3=AI4 
4=Αναφορά πληκτρολογίου 
5=Αναφορά Fieldbus  
 (FB ΑναφοράΤαχύτητας) 
6=Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
7=PID ελεγκτής 

P2.2.1.2 Επιλογή αναφ. πλη-
κτρολογίου ελέγχου 0 7  4  121 Όπως στην παρ. 2.2.1.1 

P2.2.1.3 Επιλογή αναφ. πλη-
κτρολογίου ελέγχου 0 7  5  122 Όπως στην παρ. 2.2.1.1 

P2.2.1.4 PID Αναφορά 2 0 7  7  371 

0=AI1 
1=AI2 
2=AI3 
3=AI4 
4=PID αναφορά 1 από το 

πληκτρολόγιο 
5=Αναφορά Fieldbus  
 (FBProcessDataIN3) 
6=Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
7=PID αναφορά 2 από το 

πληκτρολόγιο 

P2.2.1.5 Αναστροφή τιµής 
σφάλµατος PID 0 1  0  340 0=Κανονικό 

1=Ανεστραµµένο 

P2.2.1.6 Χρόνος ανύψωσης PID
αναφοράς 0,0 100,0 s 5,0  341 Χρόνος για να αλλάξει η τιµή 

αναφοράς από 0% σε 100% 

P2.2.1.7 Χρόνος ελάττωσης 
PID αναφοράς 0,0 100,0 s 5,0  342 Χρόνος για να αλλάξει η τιµή 

αναφοράς από 100% σε 0% 

P2.2.1.8 Επιλογή πραγµατικής 
τιµής PID 0 7  0  333 

0=Πραγµατική τιµή 1 
1=Πραγµατ. 1 + Πραγµατ. 2 
2=Πραγµατ. 1 – Πραγµατ. 2 
3=Πραγµατ. 1 * Πραγµατ. 2 
4=Μεγ.(Πραγµ. l, Πραγµ. 2) 
5=Ελάχ.(Πραγµ. l, Πραγµ. 2) 
6=Mean(Πραγµ. l, Πραγµ. 2) 
7=√(Πραγ.1) + √ (Πραγ.2) 

P2.2.1.9 Επιλογή πραγµατικής 
τιµής 1 0 5  2  334 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=AI1 (κάρτα ελέγχου) 
2=AI2 (κάρτα ελέγχου) 
3=AI3 
4=AI4 
5=Fieldbus 

(FBProcessDataIN2) 

P2.2.1.10 Επιλογή πραγµατικής 
τιµής 2 0 5  0  335 

0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=AI1 (κάρτα ελέγχου) 
2=AI2 (κάρτα ελέγχου) 
3=AI3 
4=AI4 
5=Fieldbus 

(FBProcessDataIN3) 

P2.2.1.11 Ελάχιστο κλίµακας 
πραγµατικής τιµής 1 –1000,0 1000,0 % 0,0  336 0=Καµία ελάχ. κλιµάκωση 

P2.2.1.12 Μέγιστο κλίµακας 
πραγµατικής τιµής 1 –1000,0 1000,0 % 100,0  337 100=Καµία ελάχ. κλιµάκωση 
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P2.2.1.13 Ελάχιστο κλίµακας 
πραγµατικής τιµής 2 –1000,0 1000,0 % 0,0  338 0=Καµία ελάχ. κλιµάκωση 

P2.2.1.14 Μέγιστο κλίµακας 
πραγµατικής τιµής 2 –1000,0 1000,0 % 100,0  339 100=Καµία ελάχ. κλιµάκωση 

P2.2.1.15 Χρόνος ράµπας ποτεν-
σιόµετρου κινητήρα 0,1 2000,0 Hz/s 10,0  331  

P2.2.1.16 

Επαναφορά της µνήµης
αναφοράς συχνότητας 

ποτενσιόµετρου 
κινητήρα 

0 2  1 

 

367 

0=Χωρίς επαναφορά (reset) 
1=Επαναφορά αν σε Στάση ή 

σε ∆ιακοπή ρεύµατος 
2= Επαναφορά αν σε 

∆ιακοπή Ρεύµατος 

P2.2.1.17 

Επαναφορά της µνήµης
αναφοράς PID 
ποτενσιόµετρου 

κινητήρα 

0 2  0 

 

370 

0=Χωρίς επαναφορά (reset) 
1=Επαναφορά αν σε Στάση ή 

σε ∆ιακοπή ρεύµατος 
2= Επαναφορά αν σε 

∆ιακοπή Ρεύµατος 

P2.2.1.18 B κλίµακα αναφοράς, 
ελάχιστο 0,0 P2.2.1.19 Hz 0,0  344 0=Χωρίς κλιµάκωση 

>0=Ελάχιστη τιµή κλίµακας 

P2.2.1.19 B κλίµακα αναφοράς, 
µέγιστο 0,0 320,0 Hz 0,0  345 0=Scaling off 

>0=Ελάχιστη τιµή κλίµακας 
Πίνακας 7-4 Σήµατα εισόδων, Βασικές ρυθµίσεις 

7.5.3.2 Αναλογική Είσοδος 1 (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.2.2) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.2.1 Επιλογή AI1 σήµατος 0   A.1  377  

P2.2.2.2 Χρόνος 
φιλτραρίσµατος ΑI1 0,00 10,00 s 0,10  324 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.2.3 Πεδίο σήµατος AI1 0 2  0 
 

320 
0=0…100%* 
1=20…100%* 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη* 

P2.2.2.4 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη AI1 -100,00 100,00 % 0,00  321  

P2.2.2.5 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI1 -100,00 100,00 % 100,00  322  

P2.2.2.6 Αναστροφή ΑI1 0 1  0  323 0=Καµία αναστροφή 
1=Ανεστραµµένο σήµα 

Πίνακας 7-5 Σήµατα εισόδων, Αναλογική είσοδος 1 

7.5.3.3 Αναλογική Είσοδος 2 (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.2.3) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.3.1 Επιλογή AI2 σήµατος 0   A.2  388  

P2.2.3.2 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
AI2 0,00 10,00 s 0,10  329 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.3.3 Πεδίο σήµατος AI2 0 2  1 
 

325 
0=0—20 mA* 
1=4—20 mA* 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη* 

P2.2.3.4 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑΙ2 -100,00 100,00 % 0,00  326  

P2.2.3.5 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI2 -100,00 100,00 % 100,00  327  

P2.2.3.6 Αναστροφή ΑΙ2 0 1  0  328 0=Καµία αναστροφή 
1=Ανεστραµµένο σήµα 

Πίνακας 7-6. Σήµατα εισόδων, Αναλογική είσοδος 2 
 

*Θυµηθείτε να τοποθετήστε τους γεφυρωτές του µπλοκ X2 
αντίστοιχα. ∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή NX, κεφάλαιο 6.2.2.2
m 7
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7.5.3.4 Αναλογική Είσοδος 3 (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.4.1 Επιλογή AI3 σήµατος 0   0.1  141  

P2.2.4.2 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
AI3 0,00 10,00 s 0,10  142 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.4.3 Πεδίο σήµατος AI3 0 2  1 
 

143 
0=0—20 mA* 
1=4—20 mA* 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη* 

P2.2.4.4 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑΙ3 -100,00 100,00 % 0,00  144  

P2.2.4.5 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI3 -100,00 100,00 % 100,00  145  

P2.2.4.6 Αναστροφή ΑΙ3 0 1  0  151 0=Καµία αναστροφή 
1=Ανεστραµµένο σήµα 

Πίνακας 7-7.  Σήµατα εισόδων, Αναλογική είσοδος 3 

7.5.3.5 Αναλογική Είσοδος 4 (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.2.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.2.5.1 Επιλογή AI4 σήµατος 0   0.1  152  

P2.2.5.2 Χρόνος φιλτραρίσµατος 
AI4 0,00 10,00 s 0,10  153 0=Χωρίς φιλτράρισµα 

P2.2.5.3 Πεδίο σήµατος AI4 0 2  1 
 

154 
0=0—20 mA* 
1=4—20 mA* 
2=Πεδίο ρύθµισης χρήστη* 

P2.2.5.4 Ελάχιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑΙ4 -100,00 100,00 % 0,00  155  

P2.2.5.5 Μέγιστο ρύθµισης 
χρήστη ΑI4 -100,00 100,00 % 100,00  156  

P2.2.5.6 Αναστροφή ΑΙ4 0 1  0  162 0=Καµία αναστροφή 
1=Ανεστραµµένο σήµα 

 Πίνακας 7-8. Σήµατα εισόδων, Αναλογική είσοδος 4 

*Θυµηθείτε να τοποθετήστε τους γεφυρωτές του µπλοκ X2 
αντίστοιχα. ∆είτε το Εγχειρίδιο Χειριστή NX, κεφάλαιο 6.2.2.2 
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7.5.3.6 Ψηφιακές Είσοδοι (Πληκτρολόγιο Ελέγχου:Μενού M2  G2.2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Προεπιλ. ∆ικό σας ID Σηµείωση 

P2.2.6.1 Σήµα εκκίνησης A 0 A.1  423  
P2.2.6.2 Σήµα εκκίνησης B 0 A.4  424  

P2.2.6.3 Επιλογή σηµείου 
Ελέγχου A/B 0 A.6  425 Σηµείο ελέγχου A (oc) 

Σηµείο ελέγχου B (cc) 

P2.2.6.4 Εξωτερικό σφάλµα 
(κλειστή) 0 0.1  405 Ένδειξη εξωτ. σφάλµατος (cc) 

P2.2.6.5 Εξωτερικό σφάλµα 
(ανοιχτή) 0 0.2  406 Ένδειξη εξωτ. σφάλµατος (oc) 

P2.2.6.6 
Ενεργοποίηση 
λειτουργίας

 (Run Enable) 
0 0.2  407 Ενεργ. εκκίνησης κινητήρα (cc) 

P2.2.6.7 
Επιλογή χρόνου 
Επιτάχυνσης/ 
επιβράδυνσης 

0 0.1  408 Χρόνος επιτάχ./επιβράδ. 1 (oc) 
Χρόνος επιτάχ./επιβράδ. 2 (cc) 

P2.2.6.8 Έλεγχος από I/O 
τερµατικά 0 0.1  409 Αλλαγή σηµείου ελέγχου στα 

I/O τερµατικά (cc) 

P2.2.6.9 Έλεγχος από 
πληκτρολόγιο 0 0.1  410 Αλλαγή σηµείου ελέγχου στο 

πληκτρο-λόγιο (cc) 

P2.2.6.10 Έλεγχος από  fieldbus 0 0.1  411 Αλλαγή σηµείου ελέγχου στο 
fieldbus (cc) 

P2.2.6.11 Κίνηση προς τα πίσω 0 0.1  412 Κατεύθυνση προς τα µπρος (oc) 
Κατεύθυνση προς τα πίσω (cc) 

P2.2.6.12 Ταχύτητα Jogging 0 A.5  413 
Επιλέχθηκε η Ταχύτητα 
Jogging για την αναφορά 
συχνότητας (cc) 

P2.2.6.13 Επαναφορά σφάλµατος 
(reset) 0 0.1  414 Επαναφορά όλων των 

σφαλµάτων (cc) 

P2.2.6.14 Απαγορευµένη 
επιτάχυνση/επιβράδυνση 0 0.1  415 Απαγορευµένη 

επιτάχυνση/επιβράδυνση (cc) 
P2.2.6.15 DC-φρενάρισµα 0 0.1  416 Ενεργ. DC φρεναρίσµατος (cc) 

P2.2.6.16 
Αναφορά 

ποτενσιόµετρου κινητήρα
ΚΑΤΩ 

0 0.1  417 Ποτ.κιν. µείωση αναφοράς (cc) 

P2.2.6.17 
Αναφορά 

ποτενσιόµετρου κινητήρα
ΠΑΝΩ 

0 0.1  418 Ποτ.κιν. αύξηση αναφοράς (cc) 

P2.2.6.18 Εσωµανδάλωση 
Αυτοαλλαγής 1 0 A.2  426 Ενεργοποιηµένη εάν cc 

P2.2.6.19 Εσωµανδάλωση 
Αυτοαλλαγής 2 0 A.3  427 Ενεργοποιηµένη εάν cc 

P2.2.6.20 Εσωµανδάλωση 
Αυτοαλλαγής 3 0 0.1  428 Ενεργοποιηµένη εάν cc 

P2.2.6.21 Εσωµανδάλωση 
Αυτοαλλαγής 4 0 0.1  429 Ενεργοποιηµένη εάν cc 

P2.2.6.22 Εσωµανδάλωση 
Αυτοαλλαγής 5 0 0.1  430 Ενεργοποιηµένη εάν cc 

P2.2.6.23 PID αναφορά 2 0 0.1  431 Επιλεγµένο µε 2.1.11 (oc) 
Επιλεγµένο µε 2.2.1.4 (cc) 

Πίνακας 7-9.Σήµατα Εισόδου, Ψηφιακές Είσοδοι 
cc = κλειστή επαφή 
oc = ανοιχτή επαφή 
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7.5.4 Σήµατα Εξόδου  

7.5.4.1 Σήµατα Ψηφιακών Εξόδων (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού  M2  G2.3.1) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Προεπιλ. ∆ικό σας ID Σηµείωση 

P2.3.1.1 Έτοιµο (Ready) 0 0.1  432  
P2.3.1.2 Σε λειτουργία (Run) 0 0.1  433  
P2.3.1.3 Σφάλµα (Fault) 0 A.1  434  

P2.3.1.4 Αναστροφή σφάλµατος 
(Inverted fault) 0 0.1  435  

P2.3.1.5 Προειδοποίηση (Warning) 0 0.1  436  
P2.3.1.6 Εξωτ. σφάλµα (External fault) 0 0.1  437  

P2.3.1.7 Σφάλµα ή προειδοποίηση 
αναφοράς (Reference fault) 0 0.1  438  

P2.3.1.8 Προειδ. υπερθέρµανσης FC 
(Overtemperature warning) 0 0.1  439  

P2.3.1.9 Κίνηση προς τα πίσω (Reverse) 0 0.1  440  

P2.3.1.10 Ανεπιθύµητη κατεύθυνση 
(Unrequested direction) 0 0.1  441  

P2.3.1.11 Σε ταχύτητα (At speed) 0 0.1  442  
P2.3.1.12 Ταχύτητα Jogging (Jog. speed) 0 0.1  443  

P2.3.1.13 Εξωτερικό σηµείο ελέγχου 
(External control place) 0 0.1  444  

P2.3.1.14 Έλεγχος εξωτερικού φρένου 
(External brake control) 0 0.1  445  

P2.3.1.15 
Αντίστροφος έλεγχος 

εξωτερικού φρένου (External 
brake control, inverted) 

0 0.1  446  

P2.3.1.16 Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1 
(Output freq. limit 1 superv.) 0 0.1  447  

P2.3.1.17 Επίβλεψη ορίου συχνότ. 2 
(Output freq. limit 2 superv.) 0 0.1  448  

P2.3.1.18 Επίβλεψη ορίου αναφοράς 
(Reference limit supervision) 0 0.1  449  

P2.3.1.19 Επίβλεψη ορίου θερµοκρασίας 
(Temperature limit supervision) 0 0.1  450  

P2.3.1.20 Επίβλεψη ορίου ροπής 
(Torque limit supervision) 0 0.1  451  

P2.3.1.21 Θερµική προστασία κινητήρα 
(Motor thermal protection) 0 0.1  452  

P2.3.1.22 Επίβλεψη ορίου αναλ. εισόδου 
(Analogue input superv. limit) 0 0.1  463  

P2.3.1.23 Ενεργ. ρυθµιστή κινητήρα 
(Motor regulator activation) 0 0.1  454  

P2.3.1.24 ∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus1 
(Fieldbus input data 1) 0 0.1  455  

P2.3.1.25 ∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus2 
(Fieldbus input data 2) 0 0.1  456  

P2.3.1.26 ∆εδοµένα εισόδ. Fieldbus3 
(Fieldbus input data 3) 0 0.1  457  

P2.3.1.27 Αυτοαλλαγή 1/Έλεγχος Βοηθ. 1 0 B.1  458  
P2.3.1.28 Αυτοαλλαγή 2/Έλεγχος Βοηθ. 2 0 B.2  459  
P2.3.1.29 Αυτοαλλαγή 3/Έλεγχος Βοηθ. 3 0 0.1  460  
P2.3.1.30 Αυτοαλλαγή 4/Έλεγχος Βοηθ. 4 0 0.1  461  
P2.3.1.31 Αυτοαλλαγή 5 0 0.1  462  
Πίνακας 7-10. Σήµατα εξόδων, Ψηφιακές είσοδοι 
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7.5.4.2 Ρυθµίσεις ορίων (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.3.2) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.2.1 Όριο συχνότητας 
εξόδου 1  0 2  0  315 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.2.2 Όριο συχν. εξόδου 1: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  316  

P2.3.2.3 Όριο συχνότητας 
εξόδου 2 0 2  0  346 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.2.4 Όριο συχν. εξόδου 2: 
Τιµή Επίβλεψης 0,00 Παρ. 2.1.2 Hz 0,00  347  

P2.3.2.5 Επίβλεψη ορίου 
ροπής 0 2  0  348 

0=Καµία 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.2.6 Όριο ροπής Τιµή 
Επίβλεψης 0,0 300,0 % 100,0  349  

P2.3.2.7 Επίβλεψη ορίου 
αναφοράς 0 2  0  350 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.2.8 Όριο αναφοράς Τιµή 
Επίβλεψης 0,0 100,0 % 0,0  351  

P2.3.2.9 
Καθυστέρηση 
κλεισίµατος 

εξωτερικού φρένου 
0,0 100,0 s 0,5  352  

P2.3.2.10 
Καθυστέρηση 
ανοίγµατος 

εξωτερικού φρένου 
0,0 100,0 s 1,5  353  

P2.3.2.11 Επίβλεψη της 
θερµοκρασίας του FC 0 2  0  354 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χαµηλό όριο 
2=Υψηλό όριο 

P2.3.2.12 Τιµή Επίβλεψης της 
θερµοκρασίας του FC –10 75 °C 40  355  

P2.3.2.13 Επιβλέψιµη 
αναλογική είσοδος 0 3  0  372 0=AI1 

1=AI2 

P2.3.2.14 Όριο επίβλεψης 
αναλογικής εισόδου 0 2  0  373 

0=Κανένα όριο 
1=Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2=Επίβλεψη υψηλού ορίου 

P2.3.2.15 Τιµή επίβλεψης 
αναλογικής εισόδου 0,00 100,00 % 0,00  374  

Πίνακας 7-11. Σήµατα εξόδων, Ρυθµίσεις ορίων 
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7.5.4.3 Αναλογική Έξοδος 1 (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.3.3) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.3.1 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 1 0   A.1  464  

P2.3.3.2 Λειτουργία αναλογικής 
εξόδου 1 0 14  1  307 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Συχνότ. εξόδου (0—fmax) 
2=Αναφ. Συχνότητ. (0—fmax) 
3=Ταχύτ. Κινητ. (0—Ονοµ. 

ταχύτητα κινητήρα) 
4=Ένταση κινητ. (0—InMotor) 
5=Ροπή κινητ. (0—TnMotor) 
6=Ισχύ κινητ. (0—PnMotor) 
7=Τάση κινητ. (0–UnMotor) 
8=Τάση DC-link (0—1000V) 
9=Τιµή αναφ. ελεγκτή PID 
10=Πραγ. τιµή PID ελεγκτή 1
11=Πραγ. τιµή PID ελεγκτή 2
12=Τιµή λάθους PID ελεγκτή 
13=Έξοδος PID ελεγκτή 
14=PT100 Θερµοκρασία 

P2.3.3.3 Χρόνος φιλτραρίσµ. 
αναλογικής εξόδου 1 0,00 10,00 s 1,00  308 0=Αφιλτράριστη 

P2.3.3.4 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 1 0 1  0  309 0=Κανονική 

1=Ανεστραµµένη 

P2.3.3.5 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 1 0 1  0  310 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.3.6 Κλίµακα αναλογικής 
εξόδου 1 10 1000 % 100  311  

P2.3.3.7 Όφσετ αναλογικής 
εξόδου 1 –100,00 100,00 % 0,00  375  

Πίνακας 7-12. Σήµατα εξόδου, Αναλογική έξοδος 1 

7.5.4.4 Αναλογική Έξοδος 2 (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.3.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.4.1 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 2 0   0.1  471  

P2.3.4.2 Λειτουργία 
αναλογικής εξόδου 2 0 14  0  472 Όπως η παράµετρος 2.3.2 

P2.3.4.3 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 

αναλογικής εξόδου 2 0,00 10,00 s 1,00  473 0=Αφιλτράριστη 

P2.3.4.4 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 2 0 1  0  474 0=Κανονική 

1=Ανεστραµµένη 

P2.3.4.5 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 2 0 1  0  475 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.4.6 Κλιµάκωση 
αναλογικής εξόδου 2 10 1000 % 100  476  

P2.3.4.7 Όφσετ αναλογικής 
εξόδου 2 –100,00 100,00 % 0,00  477  

Πίνακας 7-13. Σήµατα εξόδου, Αναλογική έξοδος 2 
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7.5.4.5 Αναλογική Έξοδος 3 (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.3.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.3.5.1 Επιλογή σήµατος 
αναλογικής εξόδου 3 0   0.1  478  

P2.3.5.2 Λειτουργία 
αναλογικής εξόδου 3 0 14  0  479 Όπως η παράµετρος 2.3.2 

P2.3.5.3 Χρόνος φιλτραρίσµατ. 

αναλογικής εξόδου 3 0,00 10,00 s 1,00  480 0=Αφιλτράριστη 

P2.3.5.4 Αναστροφή 
αναλογικής εξόδου 3 0 1  0  481 0=Κανονική 

1=Ανεστραµµένη 

P2.3.5.5 Ελάχιστο αναλογικής 
εξόδου 3 0 1  0  482 0=0 mA 

1=4 mA 

P2.3.5.6 Κλιµάκωση 
αναλογικής εξόδου 3 10 1000 % 100  483  

P2.3.5.7 Όφσετ αναλογικής 
εξόδου 3 –100,00 100,00 % 0,00  484  

Πίνακας 7-14. Σήµατα εξόδου, Αναλογική έξοδος 3 
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7.5.5 Παράµετροι Ελέγχου Μονάδος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.4) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.4.1 Σχήµα Ράµπας 1 0,0 10,0 s 0,0  500 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.2 Σχήµα ράµπας 2 0,0 10,0 s 0,0  501 0 = Γραµµικό 
>0 = Χρόνος ράµπας S-καµπ. 

P2.4.3 Χρόνος επιτάχυνσης 2 0,1 3000,0 s 10,0  502  

P2.4.4 Χρόνος επιβράδυνσης 
2 0,1 3000,0 s 10,0  503  

P2.4.5 Κόφτης φρένου 0 4  0 

 

504 

0=Απενεργοποιηµένος 
1=Χρησιµοποιείται κατά τη  
    λειτουργία 
2=Εξωτ. κόφτης φρένου 
3=Χρησιµοποιείται όταν σε 

Στάση / Λειτουργία 
4=Χρησιµοποιείται όταν 

λειτουργεί (χωρίς δοκιµή) 

P2.4.6 Τρόπος Εκκίνησης 0 1  0  505 0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 

P2.4.7 Τρόπος Στάσης 0 3  0 

 

506 

0=Coasting 
1=Με ράµπα 
2=Ράµπα+ coast Ενεργοποίησης  
    Λειτουργίας 
3=Coast+ράµπα Ενεργ.  
Λειτουρ. 

P2.4.8 Ένταση DC-φρένου 0,4 x IH 2 x IH A IH  507  

P2.4.9 Χρόνος DC-φρένου 
στο σταµάτηµα  0,00 600,00 s 0,00  508 0=Το DC φρένο είναι απενεργο- 

     ποιηµένο στο σταµάτηµα 

P2.4.10 

Η συχνότητα στην 
οποία ξεκινάει το DC-
φρένο κατά τη ράµπα 

στάσης 

0,10 10,00 Hz 1,50 

 

515  

P2.4.11 Χρόνος DC-φρένου 
στην εκκίνηση 0,00 600,00 s 0,00  516 0= Το DC φρένο είναι απενεργο- 

     ποιηµένο στην εκκίνηση 

P2.4.12 Φρένο ροής 0 1  0  520 0=Απενεργοποιηµένο 
1=Ενεργοποιηµένο 

P2.4.13 Ένταση φρένου ροής 0,4 x IH 2 x IH A IH  519  
Πίνακας 7-15. Παράµετροι ελέγχου µονάδας, G2.4 

 
7.5.6 Παράµετροι απαγορευµένης συχνότητας (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.5) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.5.1 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 1 χαµηλό όριο 0,0 Παρ. 

2.5.2 Hz 0,0  509 0=∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.2 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 1 υψηλό όριο 0,0 Παρ. 

2.1.2 Hz 0,0  510 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.3 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 2 χαµηλό όριο 0,0 Παρ. 

2.5.4 Hz 0,0  511 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.4 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 2 υψηλό όριο 0,0 Παρ. 

2.1.2 Hz 0,0  512 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.5 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 3 χαµηλό όριο 0,0 Παρ. 

2.5.6 Hz 0,0  513 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.6 Πεδίο απαγορευµένης 
συχνότ. 3 υψηλό όριο 0,0 Παρ. 

2.1.2 Hz 0,0  514 0= ∆εν χρησιµοποιείται 

P2.5.7 Ράµπα επιτ./επιβ. 
απαγόρευσης 0,1 10,0 Φορές 1,0  518  

Πίνακας 7-16. Παράµετροι απαγορευµένης συχνότητας, G2.5 
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7.5.7 Παράµετροι ελέγχου του κινητήρα (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.6) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.6.1 Σηµείο ελέγχου του 
κινητήρα 0 1  0 

 
600 

NXS: 
0=Έλεγχος συχνότητας 
1=Έλεγχος ταχύτητας 

P2.6.2  0 1  0  109 0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Αυτόµατη ώθηση ροπής 

P2.6.3 U/f βελτιστοποίηση 0 3  0 

 

108 

0=Γραµµική 
1=Τετραγωνοειδής 
2=Προγραµµατιζόµενη 
3=Γραµµική µε βελτίωση ροής 

P2.6.4 Επιλογή U/f αναλογίας 8,00 320,00 Hz 50,00  602  

P2.6.5 Σηµείο αποδυνάµωσης 
πεδίου 10,00 200,00 % 100,00  603 n% x Unκινητήρα 

P2.6.6 Τάση στο σηµείο 
αποδυνάµωσης πεδίου 0,00 παρ. 

P2.6.4 Hz 50,00  604  

P2.6.7 Συχνότητα µέσου 
σηµείου U/f καµπύλης 0,00 100,00 % 100,00  605 n% x Unκινητήρα 

Μέγ. Τιµή Παρ. = παρ. 2.6.5 

P2.6.8 Τάση µέσου σηµείου 
καµπύλης U/f 0,00 40,00 % 0,00  606 n% x Unκινητήρα 

P2.6.9 Τάση εξόδου σε 
µηδενική συχνότητα 1,0 Ποικίλλει kHz Ποικίλλει  601 ∆είτε τον Πίνακας 8-12 για 

ακριβής τιµές 

P2.6.10 Συχνότητα διακοπής 0 2  1 
 

607 
0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιε. (χωρίς ράµπα) 
2=Χρησιµοποιείται (µε ράµπα) 

P2.6.11 Ελεγκτής υπέρτασης 0 1  1  608 0= ∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιείται 

Πίνακας 7-17.Παράµετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6 
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7.5.8 Προστασίες (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M2  G2.7) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.7.1 Απόκριση σε σφάλµα 
αναφοράς 4mA 0 5  4 

 

700 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ. 
3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2 
4=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
5=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.2 Συχνότητα σφάλµατος 
αναφοράς 4mA 0,00 Παρ. 

2.1.2 Hz 0,00  728  

P2.7.3 Απόκριση σε εξωτ. 
σφάλµα 0 3  2  701 

P2.7.4 Επίβλεψη φάσεων 
εισόδου 0 3  0  730 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.5 Απόκριση σε σφάλµα 
υπότασης 0 1  0  727 0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ. 

1=Μη αποθήκευση σφάλµατ. 

P2.7.6 Επίβλεψη φάσεων 
εξόδου 0 3  2  702 

P2.7.7 Προστασ. σφάλ. Γης 0 3  2  703 

P2.7.8 Θερµική προστασία 
κινητήρα 0 3  2  704 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.9 Συντελεστής θερµοκ. 
περιβάλλ. κινητήρα –100,0 100,0 % 0,0  705  

P2.7.10 Συντ. ψύξης κινητήρα 
σε µηδενική συχν. 0,0 150,0 % 40,0  706  

P2.7.11 Θερµική σταθερά 
χρόνου κινητήρα 1 200 min 45  707  

P2.7.12 Κύκλος εργασ. κινητ. 0 100 % 100  708  

P2.7.13 Προστασία αδράνειας 0 3  1 

 

709 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.14 Ένταση αδράνειας 0,1 InMotor x 
2 A IL  710  

P2.7.15 Όριο χρόνου 
αδράνειας 1,00 120,00 s 15,00  711  

P2.7.16 Όριο συχνότητας 
αδράνειας 1,0 Παρ. 

2.1.2 Hz 25,0  712  

P2.7.17 Προστασία 
υποφόρτωσης 0 3  0 

 

713 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.18 Φορτίο στην περιοχή 
αποδυνάµωσης πεδίου 10 150 % 50  714  

P2.7.19 Φορτίο σε µηδέν 
συχνότητα 5,0 150,0 % 10,0  715  

P2.7.20 Χρονικό όριο προστ. 
υποφόρτωσης 2 600 s 20  716  

P2.7.21 Απόκριση σε σφάλµα 
Θερµίστορ 0 3  2 

 

732 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 

P2.7.22 Απόκριση σε σφάλµα 
fieldbus 0 3  2  733 ∆είτε P2.7.21 

P2.7.23 Απόκριση σε σφάλµα 
θύρας 0 3  2  734 ∆είτε P2.7.21 

P2.7.24 Αριθµός PT100 
εισόδων 0 3  0  739  

P2.7.25 Απόκριση σε σφάλµα 
PT100 0 3  2 

 

740 

0=Καµία απόκριση 
1=Προειδοποίηση 
2=Σφάλµα, στάση όπως 2.4.7 
3=Σφάλµα, σταµ. µε coasting 
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P2.7.26 Όριο προειδοποίησης 
PT100 –30,0 200,0 Cº 120,0  741  

P2.7.27 Όριο σφάλµατος 
PT100 –30,0 200,0 Cº 130,0  742  

Πίνακας7-18.Προστασίες, G2.7 

 
7.5.9 Παράµετροι Αυτόµατης Επανεκκίνησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.8) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.8.1 Χρόνος αναµονής 0,10 10,00 s 0,50  717  
P2.8.2 Χρόνος δοκιµής 0,00 60,00 s 30,00  718  

P2.8.3 Λειτουργία εκκίνησης 0 2  0 

 

719 

0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 
2=Σύµφωνα µε την παρ. 

2.4.6 

P2.8.4 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  1  720  

P2.8.5 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπέρτασης  0 10  1  721  

P2.8.6 Αριθ. δοκιµ. µετά από 
σφάλµα υπερέντασης  0 3  1  722  

P2.8.7 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα αναφοράς  0 10  1  723  

P2.8.8 
Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα θερµο-
κρασίας κινητήρα 

0 10  1 
 

726  

P2.8.9 Αριθµός δοκιµών µετά 
από εξωτερικό σφάλµα 0 10  0  725  

P2.8.10 Αριθµός δοκιµών µετά 
από σφάλµα υπότασης 0 10  1  738  

Πίνακας 7-19. Παράµετροι αυτόµατης επανεκκίνησης, G2.8 
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7.5.10  Παράµετροι ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M2  G2.9) 

Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 
σας 

ID Σηµείωση 

P2.9.1 Αριθµός βοηθητικών 
κινητήρων 0 4  1  1001  

P2.9.2 Συχνότητα εκκίνησης, 
βοηθητ. κινητήρας 1 

Παρ. 
2.9.3 320,00 Hz 51,00  1002  

P2.9.3 Συχνότητα στάσης, 
βοηθητ. κινητήρας 1 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.9.2 Hz 10,00  1003  

P2.9.4 Συχνότητα εκκίνησης, 
βοηθητ. κινητήρας 2 

Παρ. 
2.9.5 320,00 Hz 51,00  1004  

P2.9.5 Συχνότητα στάσης, 
βοηθητ. κινητήρας 2 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.9.4 Hz 10,00  1005  

P2.9.6 Συχνότητα εκκίνησης, 
βοηθητ. κινητήρας 3 

Παρ. 
2.9.7 320,00 Hz 51,00  1006  

P2.9.7 Συχνότητα στάσης, 
βοηθητ. κινητήρας 3 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.9.6 Hz 10,00  1007  

P2.9.8 Συχνότητα εκκίνησης, 
βοηθητ. κινητήρας 4 

Παρ. 
2.9.9 320,00 Hz 51,00  1008  

P2.9.9 Συχνότητα στάσης, 
βοηθητ. κινητήρας 4 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.9.8 Hz 10,00  1009  

P2.9.10 Καθυστέρηση εκκίνη-
σης, βοηθ. κινητήρα 0,0 300,0 s 4,0  1010  

P2.9.11 Καθυστέρηση στάσης, 
βοηθ. κινητήρα 0,0 300,0 s 2,0  1011  

P2.9.12 Βήµα αναφοράς, βοηθ. 
κινητήρας 1 0,0 100,0 % 0,0  1012  

P2.9.13 Βήµα αναφοράς, βοηθ. 
κινητήρας 2 0,0 100,0 % 0,0  1013  

P2.9.14 Βήµα αναφοράς, βοηθ. 
κινητήρας 3 0,0 100,0 % 0,0  1014  

P2.9.15 Βήµα αναφοράς, βοηθ. 
κινητήρας 4 0,0 100,0 % 0,0  1015  

P2.9.16 Παράκαµψη ελεγκτή 
PID 0 1  0  1020 1=Ο PID ελέγχθηκε   

    παρακάµφθηκε  

P2.9.17 

Επιλογή αναλογικής 
εισόδου για την είσοδο 

της µέτρησης της 
πίεσης 

0 5  0 

 

1021 

0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=AI1 
2=AI2 
3=AI3 
4=AI4 
5=Fieldbus σήµα 

(FBProcessDataIN3) 

P2.9.18 Υψηλό όριο εισόδου 
πίεσης 0,0 100,0 % 30,00  1022  

P2.9.19 Χαµηλό όριο εισόδου 
πίεσης 0,0 100,0 % 20,00  1023  

P2.9.20 Πτώση πίεσης εισόδου 0,0 100,0 % 30,00  1024  

P2.9.21 Καθυστέρηση πτώσης 
της συχνότητας 0,0 300,0 s 0,0 

 
1025 

0=Χωρίς καθυστέρηση 
300=Καµία πτώση ή 
αύξηση της συχνότητας 

P2.9.22 Καθυστέρηση αύξησης 
της συχνότητας 0,0 300,0 s 0,0 

 
1026 

0=Χωρίς καθυστέρηση 
300=Καµία πτώση ή 
αύξηση της συχνότητας 

P2.9.23 Επιλογή 
εσωµανδαλώσεων 0 2  1 

 

1032 

0=∆εν χρησιµοποιούνται οι 
    εσωµανδαλώσεις 
1=Βάλτε την νέα εσωµαν-

δάλωση τελευταία· ενη-
µέρωση της σειράς µετά 
από την τιµή της παρ. 
2.9.26 ή σε κατάσταση 
Στάσης 

2= Στάση και ενηµέρωση 
σειράς αµέσως 
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P2.9.24 Αυτοαλλαγή 0 1  1  1027 0=∆εν χρησιµοποιείται 
1=Χρησιµοποιείται  

P2.9.25 
Επιλογή αυτοµατισµού 

αυτοαλλαγής και 
εσωµανδαλώσεων 

0 1  1 
 

1028 0=Μόνο βοηθητικοί κινητ. 
1=Όλοι οι κινητήρες 

P2.9.26 ∆ιάστηµα 
Αυτοαλλαγής 0,0 3000,0 h 48,0  1029 0,0=∆ΟΚΙΜΗ=40 s 

P2.9.27 
Αυτοαλλαγή˙ 

Μέγιστος αριθµός των 
βοηθητικών κινητήρων 

0 4  1 
 

1030  

P2.9.28 Όριο συχνότητας 
αυτοαλλαγής 0,00 παρ. 2.1.2 Hz 25,00  1031  

P2.9.29 Ελάχιστο πραγµατικής 
τιµής ειδικής ένδειξης 0 30000  0  1033  

P2.9.30 Μέγιστο πραγµατικής 
τιµής ειδικής ένδειξης 0 30000  100  1034  

P2.9.31 
∆εκαδικοί 

πραγµατικής τιµής 
ειδικής ένδειξης 

0 4  1 
 

1035  

P2.9.32 Μονάδα ένδειξης 
πραγµατικής τιµής  0 28  4  1036 ∆είτε σελίδα 191 

Πίνακας 7-20. Παράµετροι ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα 

 
7.5.11  Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3) 

Οι παράµετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατεύθυνσης από το πληκτρολόγιο δίνονται 
παρακάτω. ∆είτε το Μενού Πληκτρολογίου Ελέγχου στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
Κωδικός Παράµετρος Ελάχ. Μέγ. Μον. Προεπιλ. ∆ικό 

σας 
ID Σηµείωση 

P3.1 Σηµείο ελέγχου 1 3  1  125 
0 = I/O τερµατικά 
1 = Πληκτρολόγιο 
2 = Fieldbus 

R3.2 Αναφορά 
πληκτρολογίου 

Παρ. 
2.1.1 Παρ. 2.1.2 Hz     

P3.3 Κατεύθυνση (πληκτρ.) 0 1  0  123 0 = Μπρος 
1 = Πίσω 

R3.4 PID αναφορά 1 0,00 100,00 % 0,00    
R3.5 PID αναφορά 2 0,00 100,00 % 0,00    

R3.6 Μπουτόν STOP 0 1  1  114 

0=Περιορισµένη λειτουργία 
του µπουτόν 

1=Το µπουτόν είναι πάντα 
ενεργοποιηµένο 

Πίνακας 7-21. Παράµετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3 

 
7.5.12  Μενού συστήµατος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6) 

Για παραµέτρους και λειτουργίες σχετιζόµενες µε την γενική χρήση του µετατροπέα συχνότητας, όπως η 
επιλογή γλώσσας και εφαρµογής, οµάδες παραµέτρων που έχουν φτιαχτεί για τις δικές σας ανάγκες ή 
πληροφορίες σχετικά µε το υλικό και λογισµικό, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.6 στο Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX. 
 
7.5.13  Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7) 

Το M7 µενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που είναι συνδεδεµένες µε την κάρτα ελέγχου και µε 
τις πληροφορίες καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Κεφάλαιο 7.3.7 στο Εγχειρίδιο Χειριστή 
Vacon NX. 
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8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Στις ακόλουθες σελίδες θα βρείτε τις περιγραφές των παραµέτρων τακτοποιηµένες σύµφωνα µε το µεµονωµέ-
νο αριθµό ID της κάθε παραµέτρου. Ένας σκιασµένος αριθµός ID παραµέτρου (π.χ. 418 Ποτενσιόµετρο κινη-
τήρα UP) δείχνει ότι η  µέθοδος προγραµµατισµού TTF  θα εφαρµοστεί σε αυτήν την παράµετρο (δείτε το κε-
φάλαιο 6.4). 
Μερικά ονόµατα παραµέτρων ακολουθούνται από έναν κωδικό αριθµού που δείχνει τις "Όλες σε µία" εφαρ-
µογές στις οποίες η παράµετρος συµπεριλαµβάνεται. Εάν  κανένας κώδικας  δεν παρουσιάζεται η 
παράµετρος είναι διαθέσιµη  σε όλες τις εφαρµογές. ∆είτε παρακάτω. Επίσης δίνονται οι αριθµοί 
παραµέτρων µε τους οποίους εµφανίζεται κάθε παράµετρο στις διάφορες εφαρµογές. 
 
1 Βασική Εφαρµογή (Basic) 
2 Κανονική Εφαρµογή (Standard) 
3 Εφαρµογή Τοπικού/Εξ’αποστάσεως 

Ελέγχου (Local/Remote) 
4 Εφαρµογή Πολύ-βηµατικού Ελέγχου 

Ταχύτητας (Multi-Step Speed Control) 

5 Εφαρµογή Ελέγχου Αναλογίας ∆ιαφόρισης 
Ολοκλήρωσης (PID) 

6 Εφαρµογή Ελέγχου Γενικής Χρήσης (Multi-
Purpose Control) 

7 Εφαρµογή Ελέγχου Αντλίας και Ανεµιστήρα 
(Pump and Fan Control) 

 
101 Ελάχιστη συχνότητα   (2.1, 2.1.1) 
102 Μέγιστη συχνότητα  (2.2, 2.1.2) 

Καθορίζει τα όρια συχνότητας του µετατροπέα συχνότητας.  
Η µέγιστη τιµή για αυτές τις παραµέτρους είναι 320 Hz. 
Το λογισµικό θα ελέγξει αυτόµατα τις τιµές των παραµέτρων ID105, ID106, ID315 and ID728. 
 

103 Χρόνος επιτάχυνσης 1  (2.3, 2.1.3) 
104  Χρόνος επιβράδυνσης 1  (2.4, 2.1.4) 

Αυτά τα όρια αντιστοιχούν στο χρόνο που απαιτείται για τη συχνότητα εξόδου να    
επιταχύνει από την µηδενική συχνότητα στην ρύθµιση ανώτατης συχνότητας (παρ. ID102). 
 

105  Προρυθµισµένη Ταχύτητα 1  1246 (2.18, 2.1.14, 2.1.15) 
106  Προρυθµισµένη Ταχύτητα 2  1246 (2.19, 2.1.15, 2.1.16) 

Οι τιµές παραµέτρου είναι αυτόµατα περιορισµένες µεταξύ της ελάχιστης και µέγιστης 
συχνότητας (παρ. ID101, ID102). 
Σηµειώστε τη χρήση της TTF- µεθόδου προγραµµατισµού στην Εφαρµογή Ελέγχου Γενικής 
Χρήσης. ∆είτε τις παραµέτρους ID419, ID420 και ID421. 
 

Ταχύτητα 
Πολύ-βηµατική 
ταχύτητα επιλ. 1 

(DIN4) 

Πολύ-βηµατική 
ταχύτητα επιλ. 2 

(DIN5) 
Βασική ταχύτητα 0 0 

ID105 1 0 
ID106 0 1 

Πίνακας 8-1.Προρυθµισµένη ταχύτητα 

107 Όριο έντασης  (2.5, 2.1.5) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει την µέγιστη ένταση κινητήρα από το µετατροπέα συχνότητας. Το 
πεδίο τιµής της παραµέτρου διαφέρει από µέγεθος σε µέγεθος. 
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108 Επιλογή αναλογίας U/f 234567 (2.6.3) 

Γραµµική: 
0 

Η τάση του κινητήρα αλλάζει γραµµικά µε τη συχνότητα στη σταθερή 
περιοχή ροής από 0 Hz έως το σηµείο αποδυνάµωσης πεδίου όπου η 
ονοµαστική τάση παρέχεται στον κινητήρα. Η γραµµική αναλογία U/f πρέπει 
να χρησιµοποιηθεί στις εφαρµογές σταθερής ροπής. Αυτή η ρύθµιση 
προεπιλογής πρέπει να χρησιµοποιηθεί εάν δεν υπάρχει καµία ειδική 
ανάγκη για µια άλλη ρύθµιση. 

Τετραγωνισµένη: 
1 

Η τάση του κινητήρα αλλάζει ακολουθώντας µια τετραγωνισµένη µορφή 
(αx2) καµπυλών µε τη συχνότητα στην περιοχή από 0 Hz έως το σηµείο 
αποδυνά-µωσης πεδίου όπου η ονοµαστική τάση παρέχεται επίσης στον 
κινητήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί κάτω από το σηµείο σετε πεδίου και 
παράγει λιγότερη ροπή και ηλεκτροµηχανικό θόρυβο. Η τετραγωνισµένη 
αναλογία U/f µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις εφαρµογές όπου η απαίτηση 
ροπής του φορτίου είναι ανάλογη προς το τετράγωνο της ταχύτητας, π.χ. 
στους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες και τις αντλίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 8-1.Γραµµικές και τετραγωνισµένες αλλαγές της τάσης του κινητήρα 

Προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f: 
2 Η καµπύλη U/f µπορεί να προγραµµατιστεί µε τρία διαφορετικά σηµεία.  Η 

προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f  µπορεί να χρησιµοποιηθεί εάν οι άλλες 
ρυθµίσεις δεν ικανοποιούν τις ανάγκες της εφαρµογής. 

 
Σ

U[V]
mail: vacon@vacon.com 8

χήµα 8-2. Προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f  

Un
ID603

ID602

f[Hz]

NX12K08ID604
(Def. 5 Hz)

ID605
(Def. 10%)

ID606
(Def. 1.3%)

Default: Nominal
voltage of the motor Field weakening point

Default: Nominal
frequency of the motor
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Γραµµική µε βελτιστοποίηση ροής: 
3 Ο µετατροπέας συχνότητας αρχίζει να ψάχνει για την ελάχιστη ένταση κινητήρα 

προκειµένου να εξοικονοµήσει  ενέργεια, να χαµηλώσει το επίπεδο διαταραχής και  
θορύβου. Αυτή η λειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις εφαρµογές µε σταθερό 
φορτίο κινητήρα, όπως οι ανεµιστήρες, αντλίες κλπ. 

 
109 U/f βελτιστοποίηση (2.13, 2.6.2) 

Αυτόµατη 
ώθηση ροπής 

Η τάση στον κινητήρα αλλάζει αυτόµατα και αυτό κάνει τον κινητήρα να παράγει 
ικανοποιητική ροπή για εκκίνηση και λειτουργία στις χαµηλές συχνότητες. Η 
αύξηση τάσης εξαρτάται από τον τύπο και την ισχύ του κινητήρα. Η αυτόµατη 
ώθηση ροπής µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις εφαρµογές όπου η ροπή εκκίνησης 
λόγω της αρχικής τριβής είναι υψηλή, π.χ. στις µεταφορικές ταινίες. 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 
 
Ποίες αλλαγές απαιτούνται για εκκίνηση µε φορτίο από 0 Hz? 
 
♦ Αρχικά βάλτε τις ονοµαστικές τιµές του κινητήρα (Οµάδα παραµέτρων 2.1). 

 
Επιλογή 1: Ενεργοποιήστε την αυτόµατη ώθηση ροπής. 
 
Επιλογή 2: Προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f 
Για να πάρετε τη ροπή που χρειάζεστε, πρέπει να θέσετε την τάση µηδενικού σηµείου και την 
τάση/συχνότητα µεσαίου σηµείου (στην οµάδα παραµέτρου 2.6) έτσι ώστε ο κινητήρας να 
παίρνει αρκετή ένταση στις χαµηλές συχνότητες. 
Πρώτα ρυθµίστε την παρ. ID108 στην τιµή Προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f  (τιµή 2). Αυξήστε 
την τάση µηδενικού σηµείου (ID606) για να έχετε αρκετή ένταση σε µηδέν ταχύτητα. Ρυθµίστε 
τότε την τάση µέσου σηµείου (ID605) στην τιµή 1.4142*ID606 και την συχνότητα µέσου 
σηµείου (ID604) στην τιµή ID606/100%*ID111. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Στις Εφαρµογές υψηλής ροπής  – χαµηλής ταχύτητας  – είναι πιθανό ότι ο κινητήρας 

θα υπερθερµάνει. Εάν ο κινητήρας πρέπει να τρέξει για έναν παρατεταµένο χρόνο 
υπό αυτές τις συνθήκες, τότε ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ψύξη του 
κινητήρα. Χρησιµοποιείστε εξωτερική ψύξη για τον κινητήρα εάν η θερµοκρασία 
τείνει να αυξηθεί πάρα πολύ υψηλά. 

 
110 Ονοµαστική τάση κινητήρα (2.6, 2.1.6) 

Βρείτε αυτήν την τιµή Un στην πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα. Αυτή η παράµετρος ρυθµίζει 
την τάση στο σηµείο αποδυνάµωσης πεδίου (ID603) σε 100% * UnΚινητήρα. 
 

111 Ονοµαστική συχνότητα κινητήρα (2.7, 2.1.7) 

Βρείτε αυτήν την τιµή fn στην πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα. Αυτή η παράµετρος ρυθµίζει 
το σηµείο αποδυνάµωσης πεδίου (ID602) στην ίδια τιµή. 
 

112 Ονοµαστική ταχύτητα κινητήρα (2.8, 2.1.8) 

Βρείτε αυτήν την τιµή nn στην πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα. 
 

113 Ονοµαστική ένταση κινητήρα (2.9, 2.1.9) 

Βρείτε αυτήν την τιµή In στην πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα. 
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117 Επιλογή της Αναφοράς Συχνότητας I/O  12346 (2.14, 2.1.11) 

Καθορίζει ποια πηγή αναφοράς συχνότητας επιλέγεται όταν ελέγχεται από το I/O σηµείο 
ελέγχου. 
Εφαρµ. 

Επιλ. 

1 ως 4 6 

0 Αναφορά αναλογ. τάσης 
Τερµατικά 2-3 

Αναφορά αναλογ. τάσης 
Τερµατικά 2-3 

1 Αναφορά αναλογ. έντασης. 
Τερµατικά 4-5 

Αναφορά αναλογ. έντασης. 
Τερµατικά 4-5 

2 Αναφορά Πληκτρολ. (Μενού M3) AI1+AI2 

3 Fieldbus αναφορά AI1–AI2 

4  AI2–AI1 

5  AI1*AI2 

6  AI1 µοχλός 

7  AI2 µοχλός 

8  Αναφορά Πληκτρολογίου (Μενού M3) 

9  Fieldbus αναφορά 

10  Αναφορά ποτενσιόµετρου· ελέγχεται από την DIN5 
(TRUE=αύξηση) και DIN6 (TRUE=πτώση) 

11  AI1 ή AI2, οποιαδήποτε είναι χαµηλότερη 

12  AI1 ή AI2, οποιαδήποτε είναι µεγαλύτερη 

13  Μέγ. συχνότητα 
(συστήνεται στον έλεγχο ροπής µόνο) 

14  AI1/AI2 επιλογή 

Πίνακας 8-2.Επιλογές για την παράµετρο ID117 

118 Απολαβή PID ελεγκτή  57 (2.1.12) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει την απολαβή του ελεγκτή PID. Εάν η τιµή της παραµέτρου τεθεί 
στο 100% µια αλλαγή 10% στην τιµή λάθους αναγκάζει την έξοδο του ελεγκτή να αλλάξει κατά 
10%. Εάν η τιµή της παραµέτρου τεθεί 0 ο ελεγκτής PID λειτουργεί ως ελεγκτής ∆ιαφόρισης-
Ολοκλήρωσης (ID).  
∆είτε τα παραδείγµατα στη σελίδα 121. 
 

119 Χρόνος-Ι PID ελεγκτή  57 (2.1.13) 

H παράµετρος ID119 καθορίζει τον Χρόνο ολοκλήρωσης του ελεγκτή PID. Aν αυτή η 
παράµετρος τεθεί στο 1,00 δευτερόλεπτο µια αλλαγή 10% στην τιµή λάθους αναγκάζει την έξοδο 
του ελεγκτή να αλλάξει κατά 10%/s. Εάν η τιµή της παραµέτρου τεθεί 0.00 s ο ελεγκτής PID 
λειτουργεί ως ελεγκτής Αναλογίας-∆ιαφόρισης (PD).  
∆είτε τα παραδείγµατα στη σελίδα 121. 
 

120 Συν φ κινητήρα  (2.10, 2.1.10) 

Βρείτε αυτήν την τιµή “συν φ” (cos φ) στην πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα. 
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121 Επιλογή αναφοράς συχνότητας πληκτρολογίου 234567 (2.1.12, 2.1.13, 2.2.6, 2.2.1.2) 

Καθορίζει ποια πηγή αναφοράς της συχνότητας επιλέγεται όταν ελέγχεται από το πληκτρολόγιο. 
 
Εφαρµ. 
Επιλ. 

2–4 5 6 7 

0 
Αναφορά αναλογ. 

τάσης 
Τερµατικά 2-3 

Αναφορά αναλογ. 
τάσης 

Τερµατικά 2-3 

Αναφορά αναλογ. 
τάσης 

Τερµατικά 2-3 

Αναφορά αναλογ. 
τάσης 

Τερµατικά 2-3 

1 
Αναφορά αναλογ. 

έντασης. 
Τερµατικά 4-5 

Αναφορά αναλογ. 
έντασης. 

Τερµατικά 4-5 

Αναφορά αναλογ. 
έντασης. 

Τερµατικά 4-5 

Αναφορά αναλογ. 
έντασης. 

Τερµατικά 4-5 

2 Αναφορά Πληκτρολ. 
(Μενού M3) AI3 AI1+AI2 AI3 

3 Fieldbus αναφορά AI4 AI1–AI2 AI4 

4  Αναφορά Πληκτρολ. 
(Μενού M3) AI2–AI1 Αναφορά Πληκτρολ. 

(Μενού M3) 
5  Fieldbus αναφορά* AI1*AI2 Fieldbus αναφορά* 

6  Αναφορά 
Ποτενσιόµετρου AI1 µοχλός Αναφορά 

Ποτενσιόµετρου 
7  Αναφ. PID ελεγκτή AI2 µοχλός Αναφ. PID ελεγκτή 

8   Αναφορά Πληκτρολ. 
(Μενού M3)  

9   Fieldbus αναφορά*  
Πίνακας 8-3.Επιλογές για την παράµετρο ID121 

*FBΑναφορά Ταχύτητας (Speed Reference) 
 

122 Επιλογή αναφοράς συχνότητας Fieldbus 234567 (2.1.13, 2.1.14, 2.2.7, 2.2.1.3) 

Καθορίζει ποια πηγή αναφοράς της συχνότητας επιλέγεται όταν ελέγχεται από το fieldbus.   
Για τις επιλογές στις διαφορετικές εφαρµογές, δείτε ID121. 

 
124  Αναφορά jogging ταχύτητας 34567 (2.1.14, 2.1.15, 2.1.19) 

Την ταχύτητα jogging µπορείτε να την επιλέξετε µε τη DIN3 ψηφιακή είσοδο που µπορεί να 
προγραµµατιστεί για την ταχύτητα Jogging. ∆είτε την παράµετρο ID301. 
 
Η τιµή της παραµέτρου περιορίζεται αυτόµατα µεταξύ της ελάχιστης και µέγιστης συχνότητας 
(ID's 101 και 102). 
 

126 Προρυθµισµένη ταχύτητα 3  46 (2.1.17) 
127 Προρυθµισµένη ταχύτητα 4  46 (2.1.18) 
128 Προρυθµισµένη ταχύτητα 5  46 (2.1.19) 
129 Προρυθµισµένη ταχύτητα 6  46 (2.1.20) 
130 Προρυθµισµένη ταχύτητα 7  46 (2.1.21) 

Οι τιµές των παραµέτρων καθορίζουν τις ταχύτητες πολλαπλών βηµάτων που επιλέγονται µε τις 
ψηφιακές εισόδους DIN3, DIN4, DIN5 και DIN6. ∆είτε επίσης τις παραµέτρους ID’s 105 και 
106. 
 
Η τιµή της παραµέτρου περιορίζεται αυτόµατα µεταξύ της ελάχιστης και µέγιστης συχνότητας 
(ID's 101 και 102). 
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Ταχύτητα 
Ταχύτητα Πολλα-
πλών βηµάτων  
επιλ. 1 (DIN4) 

Ταχύτητα Πολλα-
πλών βηµάτων 
επιλ. 2 (DIN5) 

Ταχύτητα Πολλα-
πλών βηµάτων  
επιλ. 3 (DIN6) 

Ταχύτητα Πολλα-
πλών βηµάτων 
επιλ. 4 (DIN3) 

Βασική ταχύτ. 0 0 0 0 
P2.1.17 (3) 1 1 0 0 
P2.1.18 (4) 0 0 1 0 
P2.1.19 (5) 1 0 1 0 
P2.1.20 (6) 0 1 1 0 
P2.1.21 (7) 1 1 1 0 

Πίνακας 8-4.Προρυθµισµένες ταχύτητες 3ως 7 

131 Επιλογή αναφοράς συχνότητας I/O, σηµείο B  3 (2.1.12) 

∆είτε τις τιµές της παραµέτρου ID117 παραπάνω. 
 

132 Χρόνος-D PID ελεγκτή  57 (2.1.14) 

H παράµετρος ID132 καθορίζει τον Χρόνο διαφόρισης του ελεγκτή PID. Aν αυτή η παράµετρος 
τεθεί στο 1,00 δευτερόλεπτο µια αλλαγή 10% στην τιµή λάθους αναγκάζει την έξοδο του ελεγκτή 
να αλλάξει κατά 10%/s. Εάν η τιµή της παραµέτρου τεθεί 0.00 s ο ελεγκτής PID λειτουργεί ως 
ελεγκτής Αναλογίας-Ολοκλήρωσης (PΙ). ∆είτε τα παρακάτω παραδείγµατα. 
 
Παράδειγµα 1: 
 
Προκειµένου να µειωθεί η τιµή του λάθους σε µηδέν, µε τις δεδοµένες τιµές, η έξοδος του 
µετατροπέα συχνότητας συµπεριφέρεται ως εξής: 
 
∆εδοµένες τιµές: 
Παρ. 2.1.12, P = 0%  
Παρ. 2.1.13, I-χρόνος = 1.00 s  
Παρ. 2.1.14, D-χρόνος = 0.00 s  Ελαχ συχν. = 0 Hz 
Τιµή λάθους (setpoint  – τιµή διαδικασίας) = 10.00%  Μεγ. συχν. = 50 Hz 
 
Σε αυτό το παράδειγµα, ο ελεγκτής PID λειτουργεί ουσιαστικά ως ελεγκτής-Ι (Ολοκλήρωσης) 
µόνο. Σύµφωνα µε τη δεδοµένη τιµή της παραµέτρου 2.1.13 (Ι-χρόνος), η έξοδος PID αυξάνεται 
κατά 5 Hz (10% της διαφοράς µεταξύ της µέγιστης και ελάχιστης συχνότητας) κάθε 
δευτερόλεπτο έως ότου η τιµή του λάθους γίνει 0. 
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Σχήµα 8-3. Λειτουργία του ελεγκτή PID ως ∆ιαφορικός-ελεγκτής (Ι). 

Παράδειγµα 2: 
 
∆εδοµένες τιµές: 
 
Παρ. 2.1.12, P = 100%  
Παρ. 2.1.13, I-time = 1.00 s  
Παρ. 2.1.14, D-time = 1.00 s Ελαχ συχν. = 0 Hz 
Τιµή λάθους (setpoint  – τιµή διαδικασίας) = ±10% Μεγ. συχν.= 50 Hz 
 
Όπως δίνεται ρεύµα, το σύστηµα ανιχνεύει τη διαφορά µεταξύ του setpoint και της πραγµατικής 
αξίας διαδικασίας και αρχίζει είτε να αυξάνει είτε να µειώνεται (σε περίπτωση που η τιµή λάθους 
είναι αρνητική) την έξοδο PID σύµφωνα µε τον Ι-χρόνο. Μόλις µειωθεί η διαφορά µεταξύ του 
setpoint και της αξίας διαδικασίας σε 0 η έξοδος µειώνεται από το ποσό που αντιστοιχεί στην 
τιµή της παραµέτρου 2.1.13.  
Σε περίπτωση που η τιµή λάθους είναι αρνητική, ο µετατροπέας συχνότητας αντιδρά µειώνοντας 
την έξοδο αντίστοιχα. ∆είτε το Σχήµα 8-4. 
 

Σχήµα 8-4.Η καµπύλη της εξόδου PID µε τις τιµές του Παραδείγµατος 2. 

 

Hz

1s

10%

10%

10%

10%

NX12k70
a

Error value=10%

I-Part=5 Hz/s

I-Part=5 Hz/s

I-Part=5 Hz/s

I-Part=5 Hz/s

I-Part=5 Hz/s

I

Hz

NX12k69

t

D-part

D-part

P-part=5 Hz Error=10%

D-part

P-part= -5 HzError= -10%
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Παράδειγµα 3: 
∆εδοµένες τιµές: 
 
Παρ. 2.1.12, P = 100%  
Παρ. 2.1.13, I-χρόνος = 0.00 s  
Παρ. 2.1.14, D-χρόνος = 1.00 s  Ελαχ συχν.  = 0 Hz 
Τιµή λάθους (setpoint  – τιµή διαδικασίας) = ±10%/s  Μεγ. συχν. = 50 Hz 
 
Όπως αυξάνεται η τιµή λάθους, επίσης αυξάνεται και η έξοδος PID σύµφωνα µε τις 
καθορισµένες τιµές (∆ιαφορικός-χρόνος [D] = 1.00s). 
 

Σχήµα 8-5.η Έξοδος PID µε τις τιµές του Παραδείγµατος 3. 

133 Προρυθµισµένη ταχύτητα 8  4 (2.1.22) 
134 Προρυθµισµένη ταχύτητα 9  4 (2.1.23) 
135 Προρυθµισµένη ταχύτητα 10  4 (2.1.24) 
136 Προρυθµισµένη ταχύτητα 11  4 (2.1.25) 
137 Προρυθµισµένη ταχύτητα 12  4 (2.1.26) 
138 Προρυθµισµένη ταχύτητα 13  4 (2.1.27) 
139 Προρυθµισµένη ταχύτητα 14  4 (2.1.28) 
140 Προρυθµισµένη ταχύτητα 15  4 (2.1.29) 

 

Ταχύτητα 
Ταχύτητα Πολλα-
πλών βηµάτων  
επιλ. 1 (DIN4) 

Ταχύτητα Πολλα-
πλών βηµάτων 
επιλ. 2 (DIN5) 

Ταχύτητα Πολλα-
πλών βηµάτων  
επιλ. 3 (DIN6) 

Ταχύτητα Πολλα-
πλών βηµάτων 
επιλ. 4 (DIN3) 

P2.1.22 (8) 0 0 0 1 
P2.1.23 (9) 1 0 0 1 

P2.1.24 (10) 0 1 0 1 
P2.1.25 (11) 1 1 0 1 
P2.1.26 (12) 0 0 1 1 
P2.1.27 (13) 1 0 1 1 
P2.1.28 (14) 0 1 1 1 
P2.1.29 (15) 1 1 1 1 

Πίνακας 8-5.Επιλογές πολλαπλών ταχυτήτων µε τις ψηφιακές εισόδους DIN3, DIN4, DIN5 και DIN6 

Hz

a1,00 s

10%

NX12k72

D-part=10%=5,00 Hz

D-part= -10%= -5,00 Hz

P-part=100% *PID error = 5,00Hz/s
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141 Επιλογή σήµατος AI3  567 (2.2.38, 2.2.4.1) 

Συνδέστε το AI3 σήµα µε την αναλογική είσοδο που επιθυµείτε µε αυτήν την παράµετρο. Για 
περισσότερες πληροφορίες,  δείτε το κεφάλαιο 6.4 Αρχή προγραµµατισµού “Τερµατικό προς 
Λειτουργία” (TTF). 
 

142 Χρόνος φιλτραρίσµατος σήµατος AI3  567 (2.2.41, 2.2.4.2) 

Όταν σε αυτήν την παράµετρο δίνεται σε µια τιµή µεγαλύτερη από 0 ενεργοποιείται η λειτουργία 
φιλτραρίσµατος διαταραχών από το εισερχόµενο αναλογικό σήµα. Ένας µεγάλος χρόνος 
φιλτραρίσµατος καθιστά την απόκριση κανονισµού πιο αργή. ∆είτε την παράµετρο ID324. 
 

143 Πεδίο σήµατος AI3  567 (2.2.39, 2.2.4.3) 

Με αυτήν την παράµετρο µπορείτε να επιλέξτε το πεδίο σήµατος AI3. 
 
Εφαρµ. 
Επιλ. 

5 6 7 

0 0…100% 0…100% 0…100% 
1 20…100% 20…100% 20…100% 
2  –10…+10V Customised 
3  Customised  

Πίνακας 8-6.Επιλογές για την παράµετρο ID143 

144 Ελάχιστη ρύθµιση AI3 χρήστη 67 (2.2.4.4) 
145 Μέγιστη ρύθµιση AI3 χρήστη 67 (2.2.4.5) 

Θέστε τα ελάχιστα και µέγιστα όρια της ρύθµισης σας για το AI3 σήµα µέσα σε 0…100%. 
 

151 Αναστροφή σήµατος AI3   567 (2.2.40, 2.2.4.6) 

0 = Καµία αναστροφή 
1 = Ανεστραµµένο σήµα 

 
152 Επιλογή σήµατος AI4   567 (2.2.42, 2.2.5.1) 

∆είτε ID141. 
 

153 Χρόνος φιλτραρίσµατος σήµατος AI4 567 (2.2.45, 2.2.5.2) 

∆είτε ID142. 
 

154 Πεδίο σήµατος AI4   567 (2.2.43, 2.2.5.3) 

∆είτε ID 143. 
 

155 Ελάχιστη ρύθµιση AI3 χρήστη AI4  67 (2.2.5.4) 
156 Μέγιστη ρύθµιση AI3 χρήστη AI4  67 (2.2.5.5) 

∆είτε ID’s 144 και 145. 
 

162 Αναστροφή σήµατος AI4   567 (2.2.44, 2.2.5.6) 

∆είτε ID 151. 
 
164 Τρόπος ελέγχου κινητήρα 1/2  6 (2.2.7.22) 

Η επαφή είναι ανοιχτή = Επιλέχθηκε ο τρόπος ελέγχου κινητήρα 1 
Η επαφή είναι κλειστή = Επιλέχθηκε ο τρόπος ελέγχου κινητήρα 2 
∆είτε τις παραµέτρους ID's 600 και 521. 
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165 AI1 όφσετ µοχλού   6 (2.2.2.11) 

Καθορίστε τη συχνότητα του µηδενικού σηµείο ως εξής: Με αυτή την παράµετρο στην οθόνη, 
τοποθετείστε το ποτενσιόµετρο στο υποτιθέµενο µηδενικό σηµείο και πατήστε Enter στο 
πληκτρολόγιο. Σηµείωση: Αυτό, εντούτοις, δεν θα αλλάξει την κλιµάκωση της αναφοράς.  
Πατήστε το κουµπί Enter  για να αλλάξει την τιµή της παραµέτρου πάλι στο 0,00%. 
 

166 AI2 όφσετ µοχλού    6 (2.2.3.11) 

∆είτε την παρ. ID165. 
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300 Επιλογή λογικής Εκκίνησης/Στάσης 2346 (2.2.1, 2.2.1.1) 

0 DIN1: Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα µπρος 
 DIN2: Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα πίσω 

 
 
 

  
1 D
 D
 ∆

Σχή

2 D
 D
  
 
3 Σ

Output
frequency

Stop function
(ID506)

WD

W

RE

DI

DI
F

Σχήµα 8-6.Εκκίνηση προς τα µπρος / Εκκίνηση προς τα πίσω 

Η πρώτη επιλεγµένη κατεύθυνση έχει την πιο υψηλή προτεραιότητα. 
Όταν η DIN1 επαφή ανοίξει η κατεύθυνση της περιστροφής αρχίζει να αλλάζει. 
Αν τα σήµατα Εκκίνηση προς τα Μπρος (DIN1) και Εκκίνηση προς τα πίσω (DIN2) είναι 
ταυτόχρονα ενεργά, το σήµα Εκκίνηση προς τα Μπρος (DIN1) έχει προτεραιότητα. 

 
IN1: Κλειστή επαφή = Εκκίνηση  Ανοιχτή επαφή = Στάση 
IN2: Κλειστή επαφή = Κίνηση προς τα πίσω Ανοιχτή επαφή = Κίνηση προς τα µπρος 
είτε παρακάτω. 

1 2 3

t

NX12K09

= coasting

REV

DIN1

DIN2

Output
frequency

Stop function
(ID506)

D
F
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

µα 8-7. Εκκίνηση Στάση, Κίνηση προς τα πίσω 

IN1: Κλειστή επαφή = Εκκίνηση Ανοιχτή επαφή = Στάση 
IN2: Κλειστή επαφή = Ενεργ. Εκκίν. Ανοιχτή επαφή = Απενεργ. εκκίν. και στάση κινητή-  

   ρα αν είναι σε λειτουργία 

ύνδεση 3-καλωδίων (έλεγχος παλµών): 

t

NX12K10

= coasting

V

N1

N2
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 DIN1: Κλειστή επαφή = Παλµός εκκίνησης 
 DIN2: Ανοιχτή επαφή = Παλµός στάσης 
 (Η DIN3 είσοδος µπορεί να προγραµµατιστεί για την εντολή κίνησης προς τα πίσω) 
 ∆είτε το  Σχήµα 8-8. 
 

Ο
γ
ό
σ
Λ
Έ
 
Ε
 

4
 
 
 
 

5
 
 
 
 

6
 
 
 
 
 

Ε
 

4
 

 

5
 
 
 

Output Stop function If Start and Stop pulses are
t +358 (0)40 837 1150 • Email: vacon@vacon.com 8

 Σχήµα 8-8. Παλµός εκκίνησης /Παλµός στάσης. 

ι επιλογές, συµπεριλαµβανοµένου του κειµένου  "Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού   
ια εκκίνηση", θα χρησιµοποιηθούν για να αποκλείσουν τη δυνατότητα µιας ακούσιας έναρξης 
ταν, π.χ., δοθεί ρεύµα, επανασυνδεθεί µετά από διακοπή ρεύµατος, µετά από επαναφορά 
φάλµατος, αφότου ο κινητήρας σταµατήσει την κίνηση του από το σήµα Ενεργοποίησης 
ειτουργίας (Ενεργοποίηση Λειτουργίας = FALSE) ή όταν αλλάξει το σηµείο ελέγχου. Η επαφή 
ναρξης/Στάσης πρέπει να ανοίξει προτού να µπορέσει να εκκινηθεί ο κινητήρας. 

φαρµογές 2 και 4: 

 DIN1:  Κλειστή επαφή = Εκκίνηση προς τα µπρος (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού  
                              για εκκίνηση) 
DIN2:  Κλειστή επαφή = Εκκίνηση προς τα πίσω (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού   
                              για εκκίνηση) 

 DIN1: Κλειστή επαφή = Εκκίνηση (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού για εκκίνηση) 
 Ανοιχτή επαφή = Στάση 
DIN2: Κλειστή επαφή = Κίνηση προς τα πίσω 
 Ανοιχτή επαφή = Κίνηση προς τα µπρος 

 DIN1: Κλειστή επαφή = Εκκίνηση (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού για εκκίνηση) 
 Ανοιχτή επαφή = Στάση 
DIN2: Κλειστή επαφή = Ενεργοποίηση εκκίνησης 
             Ανοιχτή επαφή = Απενεργοποίηση εκκίνησης και στάση κινητήρα αν είναι σε  
                                          λειτουργία 

φαρµογές 3 και 6: 

 DIN1:  Κλειστή επαφή = Εκκίνηση προς τα µπρος 
DIN2: Κλειστή επαφή = αυξήσεις αναφοράς (αναφορά ποτενσιόµ. κινητήρα, αυτή η παρά-

µετρος ρυθµίζεται αυτόµατα σε  4 αν η παρ. ID117 τεθεί σε 3 ή 4) 

 DIN1: Κλειστή επαφή = Εκκίνηση προς τα µπρος (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού  
                              για εκκίνηση) 
DIN2:  Κλειστή επαφή = Εκκίνηση προς τα πίσω (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού   
                              για εκκίνηση) 

t

NX012K11

REV

frequency (ID506)
= coasting

simultaneous the Stop pulse
overrides the Start pulse

Start

Stop

DIN1

DIN2
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6 DIN1: Κλειστή επαφή = Εκκίνηση (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού για εκκίνηση) 
  Ανοιχτή επαφή = Στάση 
 DIN2: Κλειστή επαφή = Κίνηση προς τα πίσω 
  Ανοιχτή επαφή = Κίνηση προς τα µπρος 
 
 
7  DIN1: Κλειστή επαφή = Εκκίνηση (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού για εκκίνηση) 
  Ανοιχτή επαφή = Στάση 
 DIN2: Κλειστή επαφή = Ενεργοποίηση εκκίνησης 
              Ανοιχτή επαφή = Απενεργοποίηση εκκίνησης και στάση κινητήρα αν είναι σε  
                                           λειτουργία 
 
Εφαρµογή 3: 
 
8 DIN1: Κλειστή επαφή = Εκκίνηση προς τα µπρος (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού  
                               για εκκίνηση) 

DIN2: Κλειστή επαφή = αυξήσεις αναφοράς (αναφορά ποτενσιόµετρου κινητήρα, αυτή η 
παράµετρος ρυθµίζεται αυτόµατα σε  4 αν η παρ. ID117 τεθεί σε 3 ή 4) 

 
301 Λειτουργία DIN3 12345 (2.17, 2.2.2) 

0 ∆εν χρησιµοποιείται 
1 Εξωτερικό σφάλµα, κλειστή επαφή =  Το σφάλµα παρουσιάζεται και ο κινητήρας σταµατά  
    όταν η είσοδος είναι ενεργή. 
2 Εξωτερικό σφάλµα, ανοιχτή επαφή =  Το σφάλµα παρουσιάζεται και ο κινητήρας σταµατά  
    όταν η είσοδος είναι ανενεργή. 
3 Ενεργ. λειτουργίας, ανοιχτή επαφή = Απενεργοποίηση εκκίνησης κινητήρα και ο  
     κινητήρας σταµατάει 
           κλειστή επαφή =  Ενεργοποίηση εκκίνησης κινητήρα  
 
Εφαρµογή 1: 
4 Ενεργ. λειτουργίας, ανοιχτή επαφή = Ενεργοποίηση εκκίνησης κινητήρα 
           κλειστή επαφή =  Απενεργοποίηση εκκίνησης κινητήρα και ο  
     κινητήρας σταµατάει 
Εφαρµογές 2 ως 5: 
4 Επιλογή χρόνου      ανοιχτή επαφή  = Επιλέχθηκε ο χρόνος επιτάχυνσης / επιβράδυνσης 1 
 επιταχ./επιβρ.          κλειστή επαφή  = Επιλέχθηκε ο χρόνος επιτάχυνσης / επιβράδυνσης 2 
 
5 Κλειστή επαφή: Αλλαγή του σηµείου ελέγχου στα I/O τερµατικά 
6 Κλειστή επαφή: Αλλαγή του σηµείου ελέγχου στο πληκτρολόγιο 
7 Κλειστή επαφή: Αλλαγή του σηµείου ελέγχου στο fieldbus 

Όταν το σηµείο ελέγχου αναγκάζεται να αλλάξει, χρησιµοποιούνται οι τιµές της Εκκίνησης / 
Στάσης, Κατεύθυνσης και Αναφοράς έγκυρες για το αντίστοιχο σηµείο ελέγχου (αναφορά 
σύµφωνα µε τις παραµέτρους ID117, ID121 και ID122). 
Σηµείωση: Η τιµή της παραµέτρου ID125 Σηµείο Πληκτρολογίου Ελέγχου δεν αλλάζει. 
Όταν ανοίγει DIN3 το σηµείο ελέγχου επιλέγεται σύµφωνα µε την παράµετρο 3.1. 

 
Εφαρµογές 2 ως 5: 
8 Κίνηση προς  ανοιχτή επαφή  = Κίνηση προς τα µπρος 
 τα πίσω κλειστή επαφή  =  Κίνηση προς τα πίσω 
 
 
 
 

Μπορείτε να χρησιµοποιηθεί για τη κίνηση 
προς τα πίσω αν παράµετρος ID300 έχει 
τιµή 3. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ vacon • 129 

24-h

Εφαρµογές 3 ως 5: 
9 Jogging ταχ. κλειστή επαφή = Επιλέχθηκε η ταχύτητα Jogging για αναφορά συχνότητ. 
10 Επαν.σφάλµ. κλειστή επαφή = Επαναφορά όλων των σφαλµάτων 
11 Επιτάχυνση / επιβράδυνση απαγορευµένης λειτουργίας 

 κλειστή επαφή =  Σταµατά την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση έως ότου 
ανοίξει η επαφή 

12 Εντολή DC-φρεναρίσµατος 
 κλειστή επαφή = Στον τρόπο Στάσης, το ρεύµα-φρενάρισµα λειτουργεί 

έως ότου ανοίξει η επαφή, βλέπε το Σχήµα 8-9. 
 
Εφαρµογές 3 ως 5: 
13 Ποτενσιόµετρο µηχανών ΚΑΤΩ 
 κλειστή επαφή =  Η αναφορά µειώνεται έως ότου ανοίξει η επαφή 
 
Εφαρµογή 4: 
13 Προρυθµισµένη ταχύτητα 
 

Σ

302

303
304

Output
our support +358 (0)40 837 1150 • Email: vacon@vacon.com 8

χήµα 8-9. Η DIN3 ως είσοδο εντολής DC-φρένου: a) Τρόπος στάσης = Ράµπα, b) Τρόπος στάσεων = coasting 

 Μετατόπιση Αναφοράς της εισόδου έντασης 12 (2.15, 2.2.3) 

0 Χωρίς όφσετ: 0—20mA 
1 Όφσετ 4 mA (“ζωντανό µηδέν”), παρέχει την επίβλεψη του µηδενικού επιπέδου σήµατος. 

Στην Κανονική Εφαρµογή, η απόκριση στο σφάλµα αναφοράς µπορεί να προγραµµατιστεί 
µε την παράµετρο ID700. 

 
  Κλιµάκωση αναφοράς, ελάχιστη τιµή 2346 (2.2.4, 2.2.16, 2.2.2.6) 
 Κλιµάκωση αναφοράς, µέγιστη τιµή 2346 (2.2.5, 2.2.17, 2.2.2.7) 

Ρύθµιση των ορίων τιµών: 0 ≤ παρ.ID303 ≤ παρ.ID304 ≤ παρ. ID102. Αν η παράµετρος ID303 = 
0 η κλιµάκωση απενεργοποιείται. Οι ελάχιστες και µέγιστες συχνότητες χρησιµοποιούνται για 
την κλιµάκωση. 
 

t

NX12K83

DIN3

t

NX12K83

ID515

DIN3

b) DIN3 as DC-brake command input and stop-mode =
    Coasting

RUN
STOPRUN

STOP

frequency

a) DIN3 as DC-brake command input and stop-mode =
    Ramp
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305 Α

Α
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0
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306 Χ

Φ
ε
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Output
frequency

Output
frequency
Output

Σχήµα 8-10. Αριστερά: Κλιµάκωση αναφορά·   ∆εξιά: ∆εν χρησιµοποιείται κλιµάκωση (παρ. ID303 = 0). 

ναστροφή αναφοράς  2 (2.2.6) 

ναστρέφει το σήµα αναφοράς: 
εγ. σήµα αναφ. = Ελαχ. ρύθµιση συχνότ. 
λαχ. σήµα αναφ. = Μεγ. ρύθµιση συχνότ. 

 Κανονικό 
 Αναστροφή αναφοράς 

ρόνος φιλτραρίσµατος αναφοράς  2 

ιλτράρισµα διαταραχών έξω από το 
ισερχόµενο αναλογικό Uin σήµα. 
 µεγάλος χρόνος φιλτραρίσµατος καθιστά 
ον κανονισµό απόκρισης πιο αργό. 

100

ID303

ID304

100

NX12K13

Analogue
input [V]

Max freq. ID102

Min freq. ID101 Analogue
input [V]

Max freq. ID102

Min freq. ID101
0

ID303

ID304

NX12K14

Max freq. ID102

frequency

Analogue
input

max.

Min freq. ID101

%

Σχήµα 8-11. Αναστροφή αναφοράς. 

(2.2.7) 
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

100%

63%

ID306

t [s]

NX12K15

Filtered signal

Unfiltered signal

Σχήµα 8-12. Φιλτράρισµα αναφοράς 
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Analog
output

%

100%

63%

t [s]

NX12K16

Filtered signal

Unfiltered signal

ID308

307 Λειτουργία αναλογικής εξόδου  (2.16, 2.3.2, 2.3.5.2, 2.3.3.2) 

Αυτή η παράµετρος επιλέγει την επιθυµητή 
λειτουργία για το σήµα αναλογικής εξόδου. 
∆είτε τις σελίδες 9, 17, 30, 44, 59, 81 και 108 
για τις τιµές παραµέτρου διαθέσιµες στην 
αντίστοιχη εφαρµογή. 
 

308 Χρόνος φιλτραρίσµατος της Αναλογικής 
 Εισόδου 234567 (2.3.3, 2.3.5.3, 2.3.3.3) 

Καθορίζει το χρόνο φιλτραρίσµατος του 
σήµατος αναλογικής εξόδου. 
Θέτοντας αυτήν την παράµετρο σε 0  θα 
απενεργοποιήσει το φιλτράρισµα. 
 

Σχήµα 8-13. Φιλτράρισµα αναλογικής εξόδου 

 
309 Αναστροφή της Αναλογικής εξόδου  234567 (2.3.4, 2.3.5.4, 2.3.3.4) 

Αναστρέφει το σήµα αναλογικής  εξόδου: 
 
Μέγιστο σήµα εξόδου = Ελάχιστη τιµή ρύθµισης 
Ελάχιστο σήµα εξόδου = Μέγιστη τιµή ρύθµισης 

 
∆είτε την παρακάτω παράµετρο ID311. 
 

 
310 Ελάχιστο της Αναλογικής εξόδου  234

Καθορίζει το ελάχιστο σηµάτων ή στο 0 mA ή σ
διαφορά στην κλιµάκωση της αναλογικής εξόδο
 
0 Καθορισµένη ελάχιστη τιµή 0 mA 
1 Καθορισµένη ελάχιστη τιµή 4 mA 
 

8

1.00

20 mA

4 mA

10 mA

0.5
0 mA

12 mA

NX12K17

current

Max. value of signal
selected with ID307

ID311 =
200%

ID311 =
100%

ID311=
50%

Σχήµα 8-14. Αναστροφή αναλογικής εξόδου 

567 (2.3.5, 2.3.5.5, 2.3.3.5) 

το 4 mA (ζωντανό µηδέν). Σηµειώστε τη 
υ στην παράµετρο ID311 (Σχήµα 8-15). 
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311 Κλιµάκωση Αναλογικής εξόδου 234567 (2.3.6, 2.3.5.6, 2.3.3.6) 

Συντελεστής κλιµάκωσης για την 
αναλογική έξοδο.  

 
Σήµα Μέγιστη τιµή σήµατος 
Συχνότητα εξόδου Μεγ συχνότητα (παρ.ID102) 
Αναφορά συχνότητ. Μεγ συχνότητα (παρ.ID102) 
Ταχύτητα κινητήρα Ονοµ. ταχ.κινητήρα 1xnmMotor 
Ένταση εξόδου Ονοµ. έντ.κινητήρα 1xInMotor 
Ροπή κινητήρα Ονοµ.ροπή κινητήρα 1xTnMotor 
Ισχύ κινητήρα Motor nom. power 1xPnMotor 
Τάση κινητήρα 100% x Unmotor 
Τάση DC-link  
PI-τιµή αναφοράς 
PI πραγµατ. τιµή 1 
PI πραγµατ. τιµή 2 
PI τιµή λάθους 
PI έξοδος 

1000 V 
100% µέγ. τιµή αναφοράς 
100% x µέγ. πραγµατική τιµή 
100% x µέγ. πραγµατική τιµή 
100% x µέγ. Τιµή λάθους max. 
100% x µέγ. έξοδος 

Πίνακας 8-7. Κλιµάκωση αναλογικής εξόδου  

 
312 Λειτουργία ψηφιακής εξόδου 23456  
313 Λειτουργία ρελέ εξόδου 1  2345  
314 Λειτουργία ρελέ εξόδου 2  2345  

Τιµή Ρύθµισης Περιεχό
0 = ∆εν χρησιµοποιείται Εκτός λ

 Η ψηφια
µατιζόµ

1 = Έτοιµο (Ready) Ο µετατ

2 = Σε λειτουργία (Run) Ο µετατ

3 = Σφάλµα  (Fault) Μία δια

4 = Ανεστραµµένο σφάλµα (Fault inverted) Μία δια
5 = Προειδοποίηση υπερθέρµανσης µετατροπέα  
       συχνότητας (Vacon overheat warning) Η θερµο

6 = Εξωτερικό σφάλµα ή προειδοποίηση  
      (External fault or warning) 

Σφάλµα
ID701 

7 = Σφάλµα ή προειδοποίηση αναφοράς 
      (Reference fault or warning) 

Σφάλµα
ID700 
- αν η αν

8 = Προειδοποίηση (Warning) Πάντα ε

9 = Κίνηση προς τα πίσω (Reverse) Η εντολ
10 = Προρυθµισµένη ταχύτητα 1 [Preset speed 1] 
        (Εφαρµογή 2) 
10 = Ταχύτητα Jogging (Εφαρµογές 3456) 

Η Προρ
Η ταχύτ

11 = Σε ταχύτητα (At speed) Η συχνό
12 = Ενεργοποίηση ρυθµιστή κινητήρα  
         (Motor regulator activated) Ο ρυθµι

13 = Επίβλεψη ορίου συχνότητας εξόδου Η συχνό
όριο επί

14 = Έλεγχος από τα I/O τερµατικά (Εφαρµ.2) 
14 = Επίβλεψη ορίου συχνότητας εξόδου 2 
        (Εφαρµογές 3456) 

Επιλέχθ
Η συχνό
όριο επί

Analogue
output
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

Σχήµα 8-15. Κλιµάκωση αναλογικής εξόδου 

(2.3.7, 2.3.1.2) 
(2.3.8, 2.3.1.3) 
(2.3.9) 

µενο Σήµατος 
ειτουργίας 
κή έξοδος DO1 βυθίζει το ρεύµα και οι προγραµ-
ενες ρελέ έξοδοι (RO1, RO2) ενεργοποιούνται όταν: 
ροπέας συχνότητας είναι έτοιµος να λειτουργήσει 

ροπ. συχν. Λειτουργεί (ο κινητήρας περιστρέφεται) 

κοπή λόγω σφάλµατος έχει εµφανιστεί 

κοπή λόγω σφάλµατος ∆ΕΝ έχει εµφανιστεί 

κρασία ψύκτρας υπερβαίνει τους +70°C 

 ή προειδοποίηση ανάλογα µε τη παράµετρος. 

 ή προειδοποίηση ανάλογα µε την παράµετρο. 

αλογική αναφορά είναι 4 - 20mA και το σήµα είναι <4mA 
άν µια προειδοποίηση υπάρχει 

ή κίνησης προς τα πίσω έχει επιλεχτεί 

υθµισµένη ταχύτητα επιλέχτηκε µε ψηφιακή είσοδο 
ητα jogging επιλεχτηκε µε ψηφιακή είσοδο  

τητα εξόδου έχει φθάσει στο επίπεδο ρύθµ. αναφορ. 

στής Υπέρ/υπό-τασης ενεργοποιήθηκε 

τητα εξόδου πηγαίνει έξω από το χαµηλό / υψηλό 
βλεψης (βλ. τις παραµέτρους ID 315 και 316) 
ηκε ο I/O τρόπος ελέγχου (στο µενού M3) 
τητα εξόδου πηγαίνει έξω από το χαµηλό / υψηλό 
βλεψης (βλ. τις παραµέτρους ID 346 και 347) 

1.00

20 mA

4 mA

10 mA

0.5
0 mA

NX12K18

12 mA

ID310 = 1

ID311 =
200%

ID311 =
100%

ID311 =
50%

ID310 = 0

current

Max. value of signal
selected by ID307
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15 = Σφάλµα ή προειδοποίηση θερµίστορ  
         (Εφαρµογή 2) 
 
15 = Επίβλεψη ορίου ροπής (Εφαρµογή 3456) 

Η είσοδος του θερµίστορ της κάρτας επιλογής δείχνει την 
υπερθέρµανση. Σφάλµα ή προειδοποίηση ανάλογα µε την 
παρ. ID732. 
Η ροπή κινητήρα υπερβαίνει το καθορισµένο χαµηλό / 
υψηλό όριο επίβλεψης (παρ. ID348 και ID349). 

16 = ∆εδοµένα εισόδου Fieldbus (Εφαρµ. 2) 
16 = Επίβλεψη ορίου αναφοράς 

Fieldbus δεδοµένα (FBFixedControlWord) στην DO/RO. 
Η ενεργός αναφορά υπερβαίνει το καθορισµένο χαµηλό / 
υψηλό όριο επίβλεψης (παρ. ID350 και ID351) 

17 = Έλεγχος εξωτερικού φρένου  
         (Εφαρµογές 3456) 

Έλεγχος ON/OFF εξωτερικού φρένου µε 
προγραµµατιζόµενη καθυστέρηση (παρ. ID352 and ID353) 

18 = Έλεγχος από τα I/O τερµατικά (Εφ.3456) Εξωτερικός τρόπος ελέγχου (Μενού M3; ID125) 

19 = Επίβλεψη ορίου θερµοκρασίας 
µετατροπέα συχνότητας (Εφαρµ. 3456) 

Η θερµοκρασία της ψύκτρας του µετατροπέα συχνότητας 
υπερβαίνει τα καθορισµένα όρια επίβλεψης (παρ. ID354 και 
ID355). 

20 = Μη επιθυµητή κατεύθυνση περιστροφής 
(Εφαρµογή 345) 

20 = Ανεστραµµένη αναφορά (Εφαρµογή 6) 

Η κατεύθυνση περιστροφής είναι διαφορετική από τη 
ζητούµενη. 
 

21 = Ανεστραµµένος έλεγχος εξωτερικού 
φρένου (Εφαρµογές 3456) 

Έλεγχος ON/OFF εξωτερικού φρένου (παρ. ID352 και 
ID353) Ενεργή έξοδος όταν ο έλεγχος φρένου είναι ΕΚΤΟΣ.

22 = Σφάλµα ή προειδοποίηση θερµίστορ  
         (Εφαρµογές 3456) 

Η είσοδος του θερµίστορ της κάρτας επιλογής δείχνει την 
υπερθέρµανση. Σφάλµα ή προειδοποίηση ανάλογα µε την 
παρ.ID732. 

23 = ∆εδοµένα εισόδου Fieldbus (Εφαρµ. 5) 
23 = Έλεγχος On/Off (Εφαρµογή 6) 

Fieldbus δεδοµένα (FBFixedControlWord) στην DO/RO. 
Επιλέγει την αναλογική είσοδο που ελέγχεται. ∆είτε τις παρ. 
ID356, ID357, ID358 και ID463. 

24 = ∆εδοµένα εισόδου Fieldbus 1 (Εφαρµ. 6) Fieldbus δεδοµένα (FBFixedControlWord) στην DO/RO 

25 = ∆εδοµένα εισόδου Fieldbus 2 (Εφαρµ. 6) Fieldbus δεδοµένα (FBFixedControlWord) στην DO/RO 

26 = ∆εδοµένα εισόδου Fieldbus 3 (Εφαρµ. 6) Fieldbus δεδοµένα (FBFixedControlWord) στην DO/RO 

Πίνακας 8-8. Σήµατα εξόδου µέσω της DO1 και των ρελέ εξόδων RO1 και RO2. 

315 Λειτουργία επίβλεψης ορίου συχνότητας εξόδου 234567 (2.3.10, 2.3.4.1,  2.3.2.1) 

0 Κανένα όριο 
1 Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2 Επίβλεψη υψηλού ορίου 
3 Έλεγχος µε φρένο (Μόνο Εφαρµογή 6, δείτε το κεφάλαιο 9.1 στην σελίδα 194) 
 
Εάν η συχνότητα εξόδου πάει κάτω / πάνω από το καθορισµένο όριο (ID316) αυτή η λειτουργία 
στέλνει ένα µήνυµα προειδοποίησης µέσω της ψηφιακής εξόδου DO1 ή µέσω της ρελέ εξόδου 
RO1 ή RO2 ανάλογα µε τις ρυθµίσεις των παραµέτρων ID312…ID314. 
 

316 Τιµή επίβλεψης ορίου συχνότητας εξόδου 234567 (2.3.11, 2.3.4.2,  2.3.2.2) 

Επιλέγει την τιµή συχνότητας που εποπτεύεται από την παράµετρο ID315. ∆είτε το Σχήµα 8-16. 
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Σχήµα 8-16. Επίβλεψη της συχνότητας εξόδου 

319 DIN2 Λειτουργία  5 (2.2.1) 

Αυτή η παράµετρος έχει 14 επιλογές. Αν η χρήση της ψηφιακής εισόδου DIN2 δεν είναι 
αναγκαία, ρυθµίστε την τιµή της παραµέτρου στο 0. 
 
1 Εξωτερικό σφάλµα: 
 Κλειστή επαφή: Το σφάλµα εµφανίζεται και ο κινητήρας σταµατάει όταν η είσοδος 

ενεργοποιηθεί. 

2 Εξωτερικό σφάλµα: 
 Ανοιχτή επαφή: Το σφάλµα εµφανίζεται και ο κινητήρας σταµατάει όταν η είσοδος είναι 

απενεργοποιηµένη 

3 Ενεργοποίηση Λειτουργίας 
 Ανοιχτή επαφή: Απενεργοποίηση της εκκίνησης κινητήρα 
 Κλειστή επαφή: Ενεργοποίηση της εκκίνησης κινητήρα 

4 Επιλογή χρόνου επιτάχυνσης / επιβράδυνσης 
 Ανοιχτή επαφή: Επιλεγµένος χρόνος επιτάχυνσης / επιβράδυνσης 1 
  Κλειστή επαφή: Επιλεγµένος χρόνος επιτάχυνσης / επιβράδυνσης 2 

5 Κλειστή επαφή: Αλλαγή σηµείου ελέγχου στα I/O τερµατικά 

6 Κλειστή επαφή: Αλλαγή σηµείου ελέγχου στο πληκτρολόγιο 

7 Κλειστή επαφή: Αλλαγή σηµείου ελέγχου στο fieldbus 
Όταν το σηµείο ελέγχου αναγκάζεται να αλλάξει, χρησιµοποιούνται οι τιµές 
Εκκίνησης/Στάσης, Κατεύθυνσης και Αναφοράς που ισχύον στο αντίστοιχο σηµείο ελέγχου 
(αναφορά σύµφωνα µε τις παραµέτρους ID343, ID121 και ID122). 
Σηµείωση: Η τιµή ID125 (Σηµείο Ελέγχου Πληκτρολογίου) δεν αλλάζει. 
Όταν η DIN2 ανοίξει, το σηµείο ελέγχου έχει επιλεχθεί σύµφωνα µε την επιλογή του σηµείου 
ελέγχου. 

8 Κίνηση προς τα πίσω  
Ανοιχτή επαφή: Προς τα µπρος 
Κλειστή επαφή: Προς τα πίσω 

9 Ταχύτητα Jogging (δείτε την παρ.
 Κλειστή επαφή: Επιλέχθηκε η ταχ

10 Επαναφορά σφάλµατος 
 Κλειστή επαφή: Επαναφορά όλων

 

f[Hz]

t

21  RO1
22  RO1
23  RO1

21  RO1
22  RO1
23  RO1

21  RO1
22  RO1
23  RO1

NX12K19

Example:

ID316

ID315 = 2
Εάν διάφορες είσοδοι είναι προγραµµατισµένες για κίνηση προς τα πίσω,
µια ενεργός επαφή είναι αρκετή να θέσει την προς τα πίσω κατεύθυνση.
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

 ID124) 
ύτητα jogging για αναφορά συχνότητας 

 των σφαλµάτων 
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11 Επιτάχυνση / επιβράδυνση που απαγορεύεται 
 Κλειστή επαφή: Καµία επιτάχυνση ή επιβράδυνση δυνατή µέχρι η επαφή να ανοίξει 

12 Εντολή DC φρεναρίσµατος 
 Κλειστή επαφή: Σε κατάσταση Στάσης, το DC φρενάρισµα λειτουργεί µέχρι να ανοίξει η 

επαφή. ∆είτε Σχήµα 8-17. 

13 Ποτενσιόµετρο κινητήρα ΠΑΝΩ 
 Κλειστή επαφή: Η αναφορά αυξάνει έως ότου η επαφή ανοίξει. 
 

 
320 

321 
322  
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Σχήµα 8-17. Η εντολή  DC φρεναρίσµατος (επιλογή 12) επιλέχθηκε για την DIN2. 
Αριστερά: Τρόπος στάσης = Ράµπα; ∆εξιά: Τρόπος στάσης = Coasting 

Πεδίο σήµατος AI1  34567 (2.2.4, 2.2.16, 2.2.2.3) 

Εφαρµ. 
Επιλ. 

3, 4,5 6 7 

0 0…100% 0…100% 0…100% 
1 20…100% 20…100% 20…100% 
2 ∆ική σας –10…+10V ∆ική σας 
3  ∆ική σας  

Πίνακας 8-9.Επιλογές για την παράµετρο ID320 

Για την επιλογή '∆ική σας', δείτε τις παραµέτρους ID321 και ID322. 
 
Ελάχιστο ρύθµισης χρήστη AI1 (Custom)  34567 (2.2.5, 2.2.17, 2.2.2.4) 
Μέγιστο ρύθµισης χρήστη AI1 (Custom)  34567 (2.2.6, 2.2.18, 2.2.2.5) 

Αυτές οι παράµετροι θέτουν το αναλογικό σήµα εισόδου για οποιαδήποτε έκταση σηµάτων 
εισόδου εντός του 0—100%. 

t

DIN2

t

NX12K32

DIN2

RUN
STOP

Output
frequency

RUN
STOP

Output
frequency

ID515
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Output
frequency

323 Αναστροφή σήµατος AI1  3457 (2.2.7, 2.2.19, 2.2.2.6) 

Εάν αυτή η παράµετρος = 0,  το αναλογικό 
σήµα Uin  δεν αναστρέφεται. 
Σηµείωση: Στην εφαρµογή 3, το AI1 σήµα 
είναι η αναφορά συχνότητας του σηµείου Β αν 
η παράµετρος ID131= 0 (προεπιλογή). 

 

 
Αν η παράµετρος = 1 το αναλογικό σήµα θα 
αναστραφεί. 
µεγ. AI1 σήµα = ελάχιστη ρύθµιση ταχύτητας 
ελαχ. AI1 σήµα = µέγιστη ρύθµιση ταχύτητας 

 

 
324 Χρόνος φιλτραρίσµατος σήµατος AI1  

Όταν σε αυτήν την παράµετρο δίνεται µια τιµή 
µεγαλύτερη από 0, ενεργοποιείται η λειτουρ-
γία φιλτραρίσµατος των διαταραχών έξω από 
το εισερχόµενο αναλογικό σήµα. 
 
Ο µακροχρόνιος χρόνος φιλτραρίσµατος 
καθιστά την απόκριση κανονισµού πιο αργή. 
∆είτε το Σχήµα 8-20. 

 
 
 
 
 
 

100%0

ID304

ID303

ID321 ID322
NX12K71

AI1
(term. 2)

ID320 = 1
AI1 = custom

ID320 = 0
AI1 = 0—100%

Output
frequency

Σχήµα 8-18. AI1 καµία αναστροφή σήµατος 
100%0

ID304

ID303

ID321 ID322
NX12K73

AI1
(termin. 2)

ID320 = 1
AI1 = custom

ID320 = 0
AI1 = 0—100%

%

Σχήµα 8-19. AI1 αναστροφή σήµατος 

34567 (2.2.8, 2.2.20, 2.2.2.2) 
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

100%

63%

ID324

t [s]

NX12K74

Filtered signal

Unfiltered signal

Σχήµα 8-20. AI1 φιλτράρισµα σήµατος 
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325 Πεδίο σήµατος AI2 αναλογικής εισόδου 34567 (2.2.10, 2.2.22, 2.2.3.3) 

Εφαρµ. 
Επιλ. 

3, 4 5 6 7 

0 0…20mA 0…20mA 0…100% 0…100% 
1 4…20mA 4mA/20…100% 20…100% 20…100% 
2 ∆ική σας ∆ική σας –10…+10V ∆ική σας 
3   ∆ική σας  

Πίνακας 8-10. Επιλογές για την παράµετρο ID325 

 
326 Ελάχιστο ρύθµισης χρήστη AI2. 
327 Μέγιστο ρύθµισης χρήστη AI2. 

Αυτές οι παράµετροι θέτουν την AI2 για οποιαδήπ
 
328 Αναστροφή αναλογικής εισόδου AI2  3457 

∆είτε ID323. 
Σηµείωση:  Στην εφαρµογή 3, η AI2 είναι η αναφ
ID117 = 1 (προεπιλογή) 
 

329 Χρόνος φιλτραρίσµατος αναλογικής εισόδου AI2

∆είτε ID324. 
 

330 DIN5 Λειτουργία  5 (2.2.3) 

Η ψηφιακή είσοδος DIN5 έχει 14 πιθανές λειτουρ
θέστε την τιµή αυτής της παραµέτρου 0. 
Οι επιλογές είναι οι ίδιες όπως στην παράµετρο ID
 
13 Ενεργοποίηση αναφοράς PID 2 

 Επαφή Ανοιχτή: Η αναφορά του PID ελεγκτή
 Επαφή Κλειστή: Η αναφορά του Πληκτρολο

 
331  Χρόνος ράµπας ποτενσιόµετρου κινητήρα  

Καθορίζει την ταχύτητα της αλλαγής της τιµής το
 

Output
frequency
8

Σχήµα 8-21. Κλιµάκωση της αναλογικής εισόδου AI2. 

34567 (2.2.11, 2.2.23, 2.2.3.4) 
34567 (2.2.12, 2.2.24, 2.2.3.5) 

οτε έκταση σηµάτων εισόδου εντός 0…100%.  

(2.2.13, 2.2.25, 2.2.3.6) 

ορά συχνότητας θέσης Α, εάν η παράµετρος 

 (Iin) 34567 (2.2.14, 2.2.26, 2.2.3.2) 

γίες. Εάν δεν χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί, 

319 εκτός από: 

 επιλέγεται µε την παράµετρο ID332. 
γίου ελέγχου επιλέγεται µε την παράµ. R3.5. 

3567 (2.2.22, 2.2.27, 2.2.1.2, 2.2.1.15) 

υ ποτενσιόµετρου κινητήρα. 

ID325 = 0
AI2 = 0—100%

20 mA0

ID303

ID304

ID326 ID327

ID325 = 1
AI2 = 20-100%

4 mA
NX12K75

AI2
(term. 3,4)

ID325 = Custom
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332 Σήµα αναφοράς PID ελεγκτή (Σηµείο A)  57 (2.1.11) 

Καθορίζει ποια θέση αναφοράς συχνότητας επιλέγεται για τον ελεγκτή PID. 
 
Εφαρµ. 
Επιλ. 

5 7 

0 AI1; τερµατικά 2-3 AI1; τερµατικά 2-3 
1 AI2; τερµατικά 4-5 AI2; τερµατικά 4-5 
2 PID αναφ. από Μενού M3, παρ. R34 AI3 
3 Fieldbus αναφ. (FBProcessDataIN1) AI4 
4 Αναφορά ποτενσιόµετρου κινητήρα PID αναφ. από Μενού M3, παρ. R34 
5  Fieldbus αναφ. (FBProcessDataIN1) 
6  Αναφορά ποτενσιόµετρου κινητήρα 

Πίνακας 8-11.Επιλογές για την παράµετρο ID332 

333 Επιλογή πραγµατικής τιµής PID ελεγκτή 57 (2.2.8, 2.2.1.8) 

Αυτή η παράµετρος επιλέγει την πραγµατική τιµή του ελεγκτή PID. 
0 Πραγµατική τιµή 1 
1 Πραγµατική τιµή 1 + Πραγµατική τιµή 2 
2 Πραγµατική τιµή 1 – Πραγµατική τιµή 2 
3 Πραγµατική τιµή 1 * Πραγµατική τιµή 2 
4 Μεγαλύτερη από την πραγµατική τιµή 1 και την πραγµατική τιµή 2 
5 Μικρότερη από την πραγµατική τιµή 1 και την πραγµατική τιµή 2 
6 Μέση τιµή της πραγµατικής αξίας 1 και της πραγµατικής αξίας 2 
7 Τετραγωνική ρίζα της πραγµατικής αξίας 1 + τετραγωνική ρίζα της πραγµατικής αξίας 2 
 

334 Επιλογή πραγµατικής τιµή 1 57 (2.2.9, 2.2.1.9) 
335 Επιλογή πραγµατικής τιµή 2  57 (2.2.10, 2.2.1.10) 

0 ∆εν χρησιµοποιείται 
1 AI1 (κάρτα ελέγχου) 
2 AI2 (κάρτα ελέγχου) 
3 AI3 
4 AI4 
5 Fieldbus (Πραγµατική τιµή 1: FBProcessDataIN2; Πραγµατική τιµή 2: FBProcessDataIN3) 
 
Εφαρµογή 5 
6 Ροπή κινητήρα  
7  Ταχύτητα κινητήρα 
8  Ένταση κινητήρα  
9  Ισχύ κινητήρα  
10  Συχνότητα παλµογεννήτριας (για την πραγµατική τιµή 1 µόνο)  
 

336 Ελάχιστο κλίµακας πραγµατικής τιµής 1  57 (2.2.11, 2.2.1.11) 

Θέτει το ελάχιστο σηµείο κλιµάκωσης για την πραγµατική τιµή 1. ∆είτε το Σχήµα 8-22. 
 

337 Μέγιστο κλίµακας πραγµατικής τιµής 1 57 (2.2.12, 2.2.1.12) 

Θέτει το µέγιστο σηµείο κλιµάκωσης για την πραγµατική τιµή 1. ∆είτε το Σχήµα 8-22. 
 

338 Ελάχιστο κλίµακας πραγµατικής τιµής 2 57 (2.2.13, 2.2.1.13) 

Θέτει το ελάχιστο σηµείο κλιµάκωσης για την πραγµατική τιµή 2. ∆είτε το Σχήµα 8-22. 
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339 Μέγιστο κλίµακας πραγµατικής τιµής 2 57 (2.2.14, 2.2.1.14) 

Θέτει το ελάχιστο σηµείο κλιµάκωσης για την πραγµατική τιµή 2. ∆είτε το Σχήµα 8-22. 

340 Α
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η
 
0
1
 

341 Χ

Κ
1
 

342 Χ

Κ
ω
 

343 Ε

Κ
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0
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3
4
5
6
7
 

Ε
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Σ
Ε
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input signal [%]
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Σχήµα 8-22. Παραδείγµατα της κλιµάκωσης της πραγµατικής τιµής του σήµατος 

ναστροφή της τιµής απόκλισης του PID ελεγκτή  57 (2.2.32, 2.2.1.5) 

υτή η παράµετρος επιτρέπει σε σας να αναστρέψτε την τιµή λάθους του ελεγκτή PID (και έτσι 
 λειτουργία του ελεγκτή PID). 

 Κανονικό 
 Ανεστραµµένο 

ρόνος ανύψωσης της αναφοράς PID  57 (2.2.33, 2.2.1.6) 

αθορίζει το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου η αναφορά ελεγκτή PID αυξάνεται από 0% ως 
00%. 

ρόνος ελάττωσης της αναφοράς PID  57 (2.2.34, 2.2.1.7) 

αθορίζει το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου η αναφορά ελεγκτή PID ελαττώνεται από 100% 
ς 0%. 

πιλογή αναφοράς I/O B  57 (2.2.5, 2.2.1.1) 

αθορίζει το επιλεγµένο σηµείο αναφοράς συχνότητας όταν ελέγχεται ο κινητήρας από τα I/O 
ρµατικά και το σηµείο Β αναφοράς είναι ενεργό (DIN6=κλειστή). 

 AI1 αναφορά (τερµατικά 2 και 3, π.χ. ποτενσιόµετρο) 
 AI2 αναφορά (τερµατικά 5 και 6, π.χ. αισθητήριο) 
 AI3 αναφορά 
 AI4 αναφορά 
 Αναφορά πληκτρολογίου (parameter R32) 
 Αναφορά του Fieldbus (FBSpeedReference) 
 Αναφορά Ποτενσιόµετρου κινητήρα 
 Αναφορά PID ελεγκτή 

- επιλέξτε την πραγµατική τιµή (παρ. ID333 ως ID339) και η αναφορά ελέγχου PID (παρ. 
ID332) 

άν η τιµή  6  επιλέγεται για αυτήν την παράµετρο στην Εφαρµογή 5, οι τιµές των παραµέτρων  
 319  και  ID301  θέτονται αυτόµατα στο 13. 
την Εφαρµογή 7, οι λειτουργίες Ποτενσιόµετρο κινητήρα ΚΑΤΩ  και Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
ΠΑΝΩ πρέπει να συνδεθούν µε ψηφιακές εισόδους (παράµετροι ID 417 και ID418), εάν η τιµή  
  επιλεχτεί για αυτήν την παράµετρο. 

0
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NX12k34

100 140-30

0
0
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0
1008030
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344 Αναφορά Κλιµάκωσης ελάχιστης τιµή, σηµείο B  57 (2.2.35, 2.2.1.18) 
345 Αναφορά Κλιµάκωσης µέγιστης τιµή, σηµείο B  57 (2.2.36, 2.2.1.19) 

Μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο κλιµάκωσης για την αναφορά συχνότητας από το σηµείο Β 
ελέγχου µεταξύ  Ελάχιστης  και  Μέγιστης Συχνότητας. 
Εάν δεν είναι επιθυµητή η κλιµάκωση ρυθµίστε την τιµή της παραµέτρου στο 0. 
Στο παρακάτω Σχήµα, η είσοδος AI1 µε πεδίο ΄σήµατος 0 ... 100% επιλέγεται για αναφορά 
σηµείου Β. 
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Σχήµα 8-23. Αριστερά:Παρ. ID344=0 (Χωρίς κλιµάκωση της αναφοράς) ∆εξιά: Κλιµάκωση αναφοράς 

ειτουργία επίβλεψης ορίου 2 συχνότητας εξόδου 34567 (2.3.12, 2.3.4.3, 2.3.2.3) 

 Κανένα όριο 
 Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
 Επίβλεψη υψηλού ορίου 
 Έλεγχος φρένου-ΟΝ (Μόνο Εφαρµογή 6, δείτε το κεφάλαιο 9.1 στην σελίδα 194) 
 Έλεγχος φρένου-ΟΝ/OFF (Μόνο Εφαρµογή 6, δείτε το κεφάλαιο 9.1 στην σελίδα 194) 

άν η συχνότητα εξόδου πηγαίνει κάτω / πάνω από το καθορισµένο όριο (ID347), αυτή η λειτου-
γία παράγει ένα µήνυµα προειδοποίησης µέσω της ψηφιακής εξόδου DO1 και µέσω της ρελέ 
ξόδου RO1 ή RO2 εξαρτώµενη από:  
) στις ρυθµίσεις της παραµέτρου ID312 ως ID314 (εφαρµογές 3,4,5) ή  
) ανάλογα σε ποια έξοδο τα σήµατα επίβλεψης (παρ. ID447 και ID448) είναι συνδεδεµένα 

(εφαρµογές 6 και 7). 

ιµή επίβλεψης ορίου 2 συχνότητας εξόδου 34567 (2.3.13, 2.3.4.4, 2.3.2.4) 

πιλέγει την τιµή συχνότητας που εποπτεύεται από την παράµετρο ID346. ∆είτε το Σχήµα 8-16. 

ειτουργία επίβλεψης, ορίου ροπής  34567 (2.3.14, 2.3.4.5, 2.3.2.5) 

 = Καµία 
 = Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
 = Επίβλεψη υψηλού ορίου 
 = Έλεγχος χωρίς  φρένο (Εφαρµογή 6 µόνο, δείτε το κεφάλαιο 9.1 στην σελίδα 194) 

ν η υπολογισµένη τιµή της ροπής πέσει κάτω από ή υπερβεί το όριο ρύθµισης (ID349) αυτή η 
ειτουργία στέλνει ένα µήνυµα προειδοποίησης µέσω της ψηφιακής εξόδου DO1 ή µέσω της 
ελέ εξόδου RO1 ή RO2 
) ανάλογα µε τις ρυθµίσεις των παραµέτρων ID312…ID314 (εφαρµογές 3,4,5) ή  
) ανάλογα µε ποια έξοδο είναι συνδεδεµένο το σήµα επίβλεψης (παρ. ID451) (εφαρµογές 6 & 7) 

0

NX12K35

0

Max freq. ID102

Min freq. ID101

Max freq. ID102

Min freq. ID101
Analogue
input [V]

Analogue
input [V]

ID345

ID344

1010
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349  Τιµή ορίου επίβλεψης ροπής  34567 (2.3.15, 2.3.4.6, 2.3.2.6) 

Ρυθµίστε εδώ την τιµή της ροπής που θα επιβλέπετε από την παράµετρο ID348. 
 
Εφαρµογές 3 και 4: 
Η τιµή επίβλεψης της ροπής µπορεί να µειωθεί κάτω από το σηµείο ρύθµισης µε το εξωτερικό 
ελεύθερο αναλογικό σήµα εισόδου, δείτε τις παραµέτρους ID361 και ID362. 
 

350  Λειτουργία επίβλεψης ορίου αναφοράς 34567 (2.3.16, 2.3.4.7, 2.3.2.7) 

0 = Καµία 
1 = Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2 = Επίβλεψη υψηλού ορίου  
Αν η τιµή επίβλεψης της ροπής µειωθεί / υπερβεί το όριο ρύθµισης (ID351), αυτή η λειτουργία 
στέλνει ένα µήνυµα προειδοποίησης µέσω της ψηφιακής εξόδου DO1 ή µέσω της ρελέ εξόδου 
RO1 ή RO2 
1) ανάλογα µε τις ρυθµίσεις των παραµέτρων ID312…ID314 (εφαρµογές 3,4,5) ή  
2) ανάλογα µε ποια έξοδο είναι συνδεδεµένο το σήµα επίβλεψης (παρ. ID449) (εφαρµογές 6 & 7)  
 
Η επιβλέψιµη αναφορά είναι η παρούσα ενεργή αναφορά. Μπορεί να είναι η αναφορά του 
σηµείου A ή B ανάλογα µε την είσοδο DIN6, ή την αναφορά πληκτρολογίου αν το πληκτρολόγιο 
είναι το ενεργό σηµείο ελέγχου. 
 

351 Τιµή ορίου επίβλεψης αναφοράς  34567 (2.3.17, 2.3.4.8, 2.3.2.8) 

Η τιµή της συχνότητας που θα επιβλέπεται µε την παράµετρο ID350. 
 

352 Καθυστέρηση κλεισίµατος εξωτερικού φρένου 34567 (2.3.18, 2.3.4.9, 2.3.2.9) 
353 Καθυστέρηση ανοίγµατος εξωτερικού φρένου 34567 (2.3.19, 2.3.4.10, 2.3.2.10) 

Η λειτουργία του εξωτερικού φρένου µπορεί να χρονοµετρηθεί στα σήµατα ελέγχου Εκκίνησης 
και Στάσης µε αυτές τις παραµέτρους. ∆είτε το Σχήµα 8-24 και το κεφάλαιο 9.1 στην σελίδα 194. 
Το σήµα ελέγχου του φρένου µπορεί να προγραµµατιστεί µέσω της ψηφιακής εξόδου DO1 ή 
µέσω των ρελέ εξόδων RO1 και RO2, δείτε τις παραµέτρους ID312 ως ID314 (εφαρµογές 3,4,5) 
ή ID445 (εφαρµογές 6 και 7). 

a) b)
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Σχήµα 8-24. Έλεγχος εξωτερικού φρένου: 
α) Επιλογή λογικής Εκκίνησης/Στάσης, ID300 = 0, 1 ή 2 
β) Επιλογή λογικής Εκκίνησης/Στάσης, ID300= 3 

t

tNX12K45

DO1/RO1/
RO2

tOFF = ID352 tON = ID353 tOFF = ID352 tON = Par. ID353

DO1/RO1/
RO2

DIN1: RUN FWD
          STOP

External
BRAKE: OFF
              ON

DO1/RO1/
RO2

DIN2: RUN REV
          STOP

DIN1: START
          PULSE

External
BRAKE: OFF
              ON

DIN2: STOP
          PULSE
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354 Επίβλεψη ορίου θερµοκρασίας του µετατροπέα συχνότητας 34567 (2.3.20,  2.3.4.11, 2.3.2.11) 

0 = Καµία 
1 = Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2 = Επίβλεψη υψηλού ορίου  
 
Εάν η θερµοκρασία της µονάδας µετατροπέα συχνότητας πέσει κάτω ή υπερβεί το καθορισµένο 
όριο (ID355), αυτή η λειτουργία στέλνει ένα µήνυµα προειδοποίησης µέσω της ψηφιακής εξόδου 
DO1 ή µέσω της ρελέ εξόδου RO1 ή RO2 
1) ανάλογα µε τις ρυθµίσεις των παραµέτρων ID312…ID314 (εφαρµογές 3,4,5) ή  
2) ανάλογα µε ποια έξοδο είναι συνδεδεµένο το σήµα επίβλεψης (παρ. ID450) (εφαρµογές 6 & 7)  
 

355 Τιµή ορίου θερµοκρασίας Μετατροπέα Συχνότητας 34567 (2.3.21, 2.3.4.12,  2.3.2.12) 

Αυτή η τιµή θερµοκρασίας επιβλέπεται από την παράµετρο ID354. 
 

356 Σήµα ελέγχου Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On/Off)  6 (2.3.4.13) 

Με αυτήν την παράµετρο µπορείτε να επιλέξετε την αναλογική είσόδο που θα παρακολουθείτε. 
 
0 = ∆εν χρησιµοποιείται 
1 = AI1 
2 = AI2 
3 = AI3 
4 = AI4 
 

357 Χαµηλό όριο ελέγχου On/Off 6 (2.3.4.14) 
358 Υψηλό όριο ελέγχου On/Off 6 (2.3.4.15) 

Αυτές οι παράµετροι θέτουν τα χαµηλά και υψηλά όρια του σήµατος που επιλέγεται µε την παρ. 
ID356. ∆είτε το Σχήµα 8-25. 
 

Σχήµα 8-25. Ένα παράδειγµα του ελέγχου Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On/Off) 

0

1
RO1

ID357

ID358

NX12k116
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DC-braking

100%
Par. ID107

NX12K61

Torque limit

Analogue
input

Signal range0 V
0 mA
4 mA
Custom

10 V
20 mA
20 mA
Custom

359 Ελάχιστο όριο PID ελεγκτή 5 (2.2.30) 
360 Μέγιστο όριο PID ελεγκτή  5 (2.2.31) 

Με αυτές παραµέτρους µπορείτε να ρυθµίσετε τα ελάχιστα και µέγιστα όρια της εξόδου του PID 
ελεγκτή.  
Όριο ρύθµισης: –1000.0% (of fµεγ) < παρ. ID359 < παρ. ID360 < 1000.0% (of fµεγ). 
Αυτά τα όρια είναι σηµαντικά παραδείγµατος χάριν όταν καθορίζετε την απολαβή του χρόνου 
ολοκλήρωσης Ι και του χρόνο παραγώγησης D για τον ελεγκτή PID. 
 

361   Επιλογή σήµατος ελεύθερης αναλογικής εισόδου  34 (2.2.20, 2.2.17) 

Επιλογή του σήµατος εισόδου µίας ελεύθερης αναλογικής εισόδου (µία είσοδο που δεν 
χρησιµοποιείται για σήµα αναφοράς): 
 
0 = ∆εν χρησιµοποιείται 
1 = Σήµα τάσης Uin 
2 = Σήµα έντασης Iin 

 
362 Λειτουργία ελεύθερης αναλογικής εισόδου  34 (2.2.21, 2.2.18) 

Αυτή η παράµετρος χρησιµοποιείται για την 
επιλογή µίας λειτουργίας για ένα ελεύθερο σήµα 
αναλογικής εισόδου: 
 
0 = Η λειτουργία δεν χρησιµοποιείται 
 
1 = Μειώνει το όριο έντασης κινητήρα (ID107) 
 

Αυτό το σήµα θα ρυθµίσει τη µέγιστη 
ένταση κινητήρα µεταξύ του 0 και του 
µέγιστου ορίου ρύθµισης µε την παρ. 
ID107. ∆είτε το Σχήµα 8-26. 

 

Σχήµα 8-26. Κλιµάκωση της µέγ. έντασης κινητήρα 

2 = Μειώνει την ένταση του DC φρένου. 
 

Η ένταση του DC φρένου µπορεί να 
µειωθεί µε το σήµα της ελεύθερης ανα-
λογικής εισόδου µεταξύ της έντασης 0.4 x 
IH και της ρύθµισης έντασης µε την 
παράµετρο ID507. ∆είτε το Σχήµα 8-27. 
8

0

100%
Par. ID507

0,4 x IH

NX12K58

current

Free analogue
input

Signal range

Σχήµα 8-27. Μείωση της έντασης του DC φρένου 
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Factor R

3 = Μειώνει τους χρόνους επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. 
 

Οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 
µπορούν να µειωθούν µε το σήµα της 
ελεύθερης αναλογικής εισόδου σύµφωνα 
µε τους ακόλουθους τύπους: 
 
Μειωµένος χρόνος = ρύθµιση χρόνου 
επιτ/επιβρ (παρ.ID103, ID104, ID502, 
ID503) δια τον συντελεστή R στο Σχήµα 
8-28. 

4 = Μειώνει το όριο επίβλεψης ροπής 
 

Η ρύθµιση του ορίου επίβλεψης µπορεί να 
µειωθεί µε το σήµα της ελεύθερης 
αναλογικής εισόδου µεταξύ του 0 και της 
ρύθµισης του ορίου επίβλεψης (ID349), 
δείτε το Σχήµα 8-29. 
 

10

1

NX12K59

2 Free
analogue
input

Signal range

Torque
limit
Torque
limit

Σχήµα 8-28. Μείωση των χρόνων επιτάχυνσης και 
επιβράδυνσης 
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

0 NX12K60

Free
analogue
input

Signal
range

Free
analogue
input

Signal
range

100%

Par. ID349

 

Σχήµα 8-29. Μείωση του ορίου επίβλεψης ροπής 
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363 Επιλογή λογικής Εκκίνησης / Στάσης,σηµείο B  3 (2.2.15) 

0 DIN4: κλειστή επαφή = Εκκίνηση προς τα µπρος 
 DIN5: κλειστή επαφή = Εκκίνηση προς τα πίσω 

Σχήµα 8-30. Εκκίνηση προς τα µπρος / Εκκίνηση προς τα πίσω 

 Η πρώτη επιλεγµένη κατεύθυνση έχει την πιο υψηλή προτεραιότητα. 
 Όταν η DIN4 επαφή ανοίξει η κατεύθυνση της περιστροφής αρχίζει την αλλαγή. 
 Εάν τα σήµατα Εκκίνησης προς τα µπρος (DIN4) και Εκκίνησης προς τα πίσω (DIN5) είναι 
ενεργά ταυτόχρονα, το σήµα Εκκίνησης προς τα µπρος (DIN4) έχει την προτεραιότητα. 

   
1 DIN4: κλειστή επαφή = Εκκίνηση ανοιχτή επαφή = στάση 
 DIN5: κλειστή επαφή = Προς τα πίσω ανοιχτή επαφή = Προς τα µπρος 
 ∆είτε το Σχήµα 8-31. 

Σχήµα 8-31. Εκκίνηση, Στάση, Προς τα πίσω 

2 DIN4: κλειστή επαφή = Εκκίνηση    ανοιχτή επαφή = στάση 
 DIN5: κλειστή επαφή = Ενεργοπ. εκκίν. ανοιχτή επαφή = απενεργοποίηση εκκίνησης και 

σταµάτηµα κινητήρα αν σε 
λειτουργία  

 

1 2 3

t

NX12K09

DIN4

DIN5

FWD

REV

t

NX12K10

DIN4

DIN5

FWD

REV
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3 Σύνδεση 3-καλωδίων (έλεγχος παλµών): 
 DIN4: κλειστή επαφή = παλµός εκκίνησης 
 DIN5: ανοιχτή επαφή  = παλµός στάσης 
 (Η DIN3 µπορεί να προγραµµατιστεί για την εντολή της κίνησης προς τα πίσω) 
 ∆είτε το Σχήµα 8-32. 

Σχήµα 8-32. Παλµός Εκκίνησης / Παλµός Στάσης. 

Οι επιλογές  4  έως  6  θα χρησιµοποιηθούν για να αποκλείσουν τη δυνατότητα µιας ακούσιας 
έναρξης όταν, παραδείγµατος χάριν, συνδέεται το ρεύµα µετά από µια διακοπή ρεύµατος, µετά 
από µια επαναφορά σφαλµάτων, αφού ο κινητήρας σταµατήσει µε Ενεργοποίηση Λειτουργίας 
(Ενεργοποίηση Λειτουργίας = Ψευδής) ή όταν αλλάξει το σηµείο ελέγχου. Πρέπει να ανοίξτε την 
επαφή έναρξης / στάσης προτού να µπορέσει να εκκινηθεί ο κινητήρας. 
 
4 DIN4: κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα µπρος (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού  
                                             για εκκίνηση) 
 DIN5: κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα πίσω (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού  
                                             για εκκίνηση) 
 
5 DIN4: κλειστή επαφή = εκκίνηση (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού για εκκίνηση) 
  ανοιχτή επαφή = στάση 
 DIN5: κλειστή επαφή = κίνηση προς τα πίσω 
  ανοιχτή επαφή = κίνηση προς τα µπρος 
 
6 DIN4: κλειστή επαφή = εκκίνηση (Απαιτείται ανερχόµενη παρυφή παλµού για εκκίνηση) 
  ανοιχτή επαφή = στάση 
 DIN5: κλειστή επαφή = Ενεργοποίηση Εκκίνησης 
  ανοιχτή επαφή = Απενεργοποίηση εκκίνησης και σταµάτηµα κινητήρα αν σε  

  λειτουργία 
 
364 Κλιµάκωση αναφοράς, ελάχιστης τιµής, σηµείο B  3 (2.2.18) 
365 Κλιµάκωση αναφοράς, µέγιστης τιµής, σηµείο B  3 (2.2.19) 

∆είτε τις παραπάνω παραµέτρους ID303 και ID304. 
 

t

NX012K11

DIN4

DIN5

REV

Start

Stop



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ vacon • 147 

24-hour support +358 (0)40 837 1150 • Email: vacon@vacon.com 8

366 Εύκολη µεταστροφή (changeover)  5 (2.2.37) 

0 Κράτησε την αναφορά 
1 Αντιγραφή αναφοράς 
Εάν έχει επιλεχτεί η αντιγραφή αναφοράς είναι δυνατό να αλλάξει από άµεσο έλεγχο στον έλεγχο 
PID και ανάποδα χωρίς κλιµάκωση της αναφοράς και της πραγµατικής τιµής.  
Παραδείγµατος χάριν: Η διαδικασία οδηγείται µε την άµεση αναφορά συχνότητας (Σηµείο 
Ελέγχου I/O Β, fieldbus ή αριθµητικό πληκτρολόγιο) σε κάποιο σηµείο και έπειτα το σηµείο 
ελέγχου µεταπηδά σε µια αναφορά όπου επιλέγεται ο ελεγκτής PID. Ο έλεγχος PID αρχίζει να 
διατηρεί εκείνο το σηµείο. Η τιµή λάθους του ελεγκτή PID αναγκάζεται σε µηδέν όταν αλλάζουν 
το σηµείο ελέγχου.  
Είναι επίσης δυνατό να αλλαχτεί η πηγή ελέγχου πίσω στον άµεσο έλεγχο συχνότητας. Σε αυτήν 
την περίπτωση, η συχνότητα εξόδου αντιγράφεται ως αναφορά συχνότητας. Εάν το σηµείο 
προορισµού είναι το αριθµητικό πληκτρολόγιο, η κατάσταση λειτουργίας (Λειτουργία / Στάση, 
κατεύθυνση και αναφορά) θα αντιγραφεί. 
Η µεταστροφή είναι οµαλή όταν προέρχεται η αναφορά της πηγής προορισµού από το 
αριθµητικό πληκτρολόγιο ή ένα εσωτερικό ποτενσιόµετρο κινητήρα (παρ. ID332 [PID Αναφ] = 2 
ή 4, ID343 [I/O B Αναφ] = 2 ή 4, παρ. ID121 [Αναφ. Πληκτρ.] = 2 ή 4 και ID122 [Αναφ. 
Fieldbus]= 2 ή 4. 
 

367 Επαναφορά µνήµης ποτενσιόµετρου κινητήρα (Αναφορά συχνότητας)        3567 (2.2.23, 
 2.2.28,  2.2.1.3, 2.2.1.16) 

0 Χωρίς επαναφορά 
1 Επαναφορά µνήµης σε σταµάτηµα ή διακοπή ρεύµατος 
2 Επαναφορά µνήµης σε διακοπή ρεύµατος 

 
370 Επαναφορά µνήµης ποτενσιόµετρου κινητήρα (PID αναφορά) 57 (2.2.29, 2.2.1.17) 

0 Χωρίς επαναφορά 
1 Επαναφορά µνήµης σε σταµάτηµα ή διακοπή ρεύµατος 
2 Επαναφορά µνήµης σε διακοπή ρεύµατος 
 

371 PID αναφορά 2 (Σηµείο A πρόσθετη αναφορά)  7 (2.2.1.4) 

Αν η λειτουργία της εισόδου Ενεργοποίησης της Αναφοράς PID 2 (ID330)= ΑΛΗΘΗΣ, αυτή η 
παράµετρος καθορίζει ποιο σηµείο αναφοράς επιλέγεται ως αναφορά ελεγκτή PID. 
0 = AI1 αναφορά (τερµατικά 2 και 3, π.χ. ποτενσιόµετρο) 
1 = AI2 αναφορά (τερµατικά 5 και 6, π.χ. αισθητήρας) 
2 = AI3 αναφορά 
3 = AI4 αναφορά 
4 = PID αναφορά 1 από το πληκτρολόγιο 
5 = Αναφορά από το Fieldbus (FBProcessDataIN3) 
6 = Ποτενσιόµετρο κινητήρα 
7 = PID αναφορά 2 από το πληκτρολόγιο 
Αν επιλεχθεί η τιµή 6 για αυτήν την παράµετρο, η λειτουργίες Ποτενσιόµετρο κινητήρα ΚΑΤΩ  
και  Ποτενσιόµετρο κινητήρα ΠΑΝΩ πρέπει  να συνδεθούν µε τις ψηφιακές εισόδους (παράµετροι 
ID417 και ID418). 
 

372 Επιβλέψιµη αναλογική εισαγωγή   7 (2.3.2.13) 

0 = Αναλογική αναφορά από AI1 (τερµατικά 2 και 3, π.χ. ποτενσιόµετρο) 
1 = Αναλογική αναφορά από AI2 (τερµατικά 4 και 5, π.χ. αισθητήρας) 
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373 Επίβλεψη ορίου αναλογικής εισόδου  7 (2.3.2.14) 

Εάν η τιµή της επιλεγµένης αναλογικής εισόδου πέσει κάτω ή υπερβεί το καθορισµένο όριο (παρ. 
ID374), αυτή η λειτουργία στέλνει ένα µήνυµα προειδοποίησης µέσω της ψηφιακής εξόδου DO1 
ή µέσω των εξόδων ρελέ ανάλογα µε ποια έξοδο είναι συνδεδεµένη η λειτουργία επίβλεψης (παρ. 
ID463). 
0 Καµία επίβλεψη 
1 Επίβλεψη χαµηλού ορίου 
2 Επίβλεψη υψηλού ορίου 
 

374 Επιβλέψιµη τιµή αναλογικής εισόδου 7 (2.3.2.15) 

Η τιµή της επιλεγµένης αναλογικής εισόδου για επίβλεψη  από την παράµετρο ID373. 
 

375 Όφσετ αναλογικής εξόδου   67 (2.3.5.7, 2.3.3.7) 

Προσθέτει –100.0 ως 100.0% στην αναλογική έξοδο. 
 

376 Σηµείο πρόσθεσης αναφορών PID (Σηµείο A άµεση αναφορά)     5(2.2.4) 

Καθορίζει ποια πηγή αναφοράς προστίθεται στην έξοδο ελεγκτή PID εάν ο ελεγκτής PID 
χρησιµοποιείται. 
0 Καµία επιπρόσθετη αναφορά (Άµεση τιµή παραγωγής PID) 
1 PID έξοδος + AI1 αναφορά από τα τερµατικά 2 και 3 (π.χ. ποτενσιόµετρο) 
2 PID έξοδος + AI2 αναφορά από τα τερµατικά 4 και 5 (π.χ. αισθητήρας) 
3 PID έξοδος + AI3 αναφορά από τα τερµατικά 
4 PID έξοδος + AI4 αναφορά από τα τερµατικά 
5 PID έξοδος + PID πληκτρολόγιο 
6 Fieldbus + PID έξοδος (ProcessDataIN3) 
7 Ποτενσιόµετρο κινητήρα + PID έξοδος 
Αν η τιµή 7 είναι επιλεγµένη για αυτήν την παράµετρο, οι τιµές των παραµέτρων ID319 και 
ID301 ρυθµίζονται αυτόµατα στο 13. ∆είτε το Σχήµα 8-33. 
 

Σχήµα 8-33. Αναφορά σηµείου ποσού PID 

Σηµείωση:  Τα µέγιστα και ελάχιστα όρια που διευκρινίζονται στην εικόνα περιορίζουν µόνο 
την έξοδο PID, δεν έχουν κανένα άλλο αποτέλεσµα. 

 

Hz

t

30,00

20,00

nx12k85.fh8
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377 Επιλογή σήµατος AI1  234567 (2.2.8, 2.2.3, 2.2.15, 2.2.2.1) 

Συνδέστε το AI1 σήµα µε την αναλογική είσοδο της επιλογής σας µε αυτήν την παράµετρο. Για 
περισσότερες πληροφορίες για την µέθοδο προγραµµατισµού TTF, δείτε το κεφάλαιο 6.4. 

 
384 AI1 Υστέρηση Μοχλού  6 (2.2.2.8) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει την υστέρηση του µοχλού µεταξύ 0 και 20 %.  
Όταν ο έλεγχος µοχλού ή ποτενσιόµετρου γυρίζουν από την αναστροφή στην κανονική µορφή, η 
συχνότητα εξόδου πέφτει γραµµικά  στην επιλεγµένη ελάχιστη συχνότητα (µοχλός / ποτενσιόµε-
τρο στη µέση θέση) και παραµένει εκεί µέχρι ο µοχλός / το ποτενσιόµετρο να γυρίσουν προς την 
εντολή κίνησης προς τα µπρος. Εξαρτάται από το ποσό υστέρησης µοχλού που καθορίζεται µε 
αυτήν την παράµετρο, πόσο θα πρέπει ο µοχλός /το ποτενσιόµετρο να γυρίσει για να αρχίσει η 
αύξηση της συχνότητας προς την επιλεγµένη  µέγιστη συχνότητα.  
Εάν η τιµή αυτής της παραµέτρου είναι 0, η συχνότητα αρχίζει να αυξάνεται γραµµικά αµέσως 
όταν γυρίσει ο µοχλός / το ποτενσιόµετρο προς την εντολή κίνησης προς τα µπρος από τη µέση 
θέση. Όταν αλλάξει ο έλεγχος από την εντολή κίνησης προς τα µπρος στην εντολή κίνησης προς 
τα πίσω, η συχνότητα ακολουθεί το ίδιο σχέδιο αντίστροφα όµως. ∆είτε Σχήµα 8-34. 

385 A

O
τ

Frequency reference
Hz REVERSE FORWARD
t +358 (0)40 837 1150 • Email: vacon@vacon.com 8

Σχήµα 8-34. Ένα παράδειγµα υστέρησης µοχλού. Στο παράδειγµα, η τιµή της παρ.ID385 (Όριο υπολειτ.=0) 

I1 όριο υπολειτουργίας   6 (2.2.2.9) 

 µετατροπέας συχνότητας σταµατά αυτόµατα εάν το επίπεδο σηµάτων AI µειώνεται κάτω από 
ο όριο υπολειτουργίας που καθορίζεται µε αυτήν την παράµετρο. ∆είτε Σχήµα 8-35. 

NX12k92

A B

Par. ID321
= 20 %

Par. ID322
= 90 %

50% 50%
Reference
scaling max
ID304 = 70Hz

Max freq. ID102
= 50Hz

Min freq. ID101 =
Ref. scaling min
ID303 = 0Hz

From reverse to forward

From forward to reverse

Analogue
input (V/mA)
(0-10V/20mA)

Joystick hysteresis,
ID384 = 20 %
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Σχήµα 8-35.Παράδειγµα της λειτουργίας του ορίου υπολειτουργίας της µονάδας 

386 

388 

Frequency reference
Hz REVERSE FORWARD

NX12k99

A B

Par. ID321
= 20 %

Par. ID322
= 90 %

50% 50%
Reference
scaling max
ID304 = 70Hz

Max freq. ID102
= 50Hz

Min freq. ID101 =
Ref. scaling min
ID303 = 0Hz

From reverse to forward

From forward to reverse

Sleep limit
ID385 = 7%

Analogue
input (V/mA)
(0-10V/20mA)

Joystick hysteresis,
ID384 = 20 %

Frequency reference
Hz REVERSE FORWARD

START

START

STOP

STOP
Σ

A

Α
κ
σ
 
A

Σ
π
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χήµα 8-36. Υστέρηση µοχλού για ελάχιστη συχνότητα των 35Hz 

I1 καθυστέρηση απενεργοποίησης  6 (2.2.2.10) 

υτή η παράµετρος καθορίζει το χρόνο στον οποίο το αναλογικό σήµα εισόδου πρέπει να µείνει 
άτω από το όριο υπολειτουργίας που καθορίζεται µε την παράµετρο  ID385  προκειµένου να 
ταµατήσει ο µετατροπέας συχνότητας. 

I2 επιλογή σήµατος  234567 (2.2.9, 2.2.21, 2.2.3.1) 

υνδέστε το AI2 σήµα µε την αναλογική είσοδο της επιλογής σας µε αυτήν την παράµετρο. Για 
ερισσότερες πληροφορίες για την µέθοδο προγραµµατισµού TTF, δείτε το κεφάλαιο 6.4. 

NX12k95

A B

ID321
= 20 %

ID322
= 90 %

50% 50%
Reference
scaling max
ID304 = 70Hz

Max freq. ID102
= 50Hz

Min freq. ID101 =
Ref. scaling min
ID303 = 0Hz

From forward to reverse

Analogue
input (V/mA)
(0-10V/20mA)

Joystick hysteresis,
ID384 = 20 %

From reverse to forward
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393 Ελάχιστο ρύθµισης χρήστη AI2  6 (2.2.3.6) 
394 Μέγιστο ρύθµισης χρήστη AI2  6 (2.2.3.7) 

∆είτε τις παραµέτρους µε ID 303 και 304. 
 

395 AI2 Υστέρηση µοχλού     6 (2.2.3.8) 

∆είτε την παράµετρο ID384. 
 

396 AI2 Όριο απενεργοποίησης    6 (2.2.3.9) 

∆είτε την παράµετρο ID385. 
 

397 AI2 Καθυστέρηση απενεργοποίησης   6 (2.2.3.10) 

∆είτε την παράµετρο ID386. 
 

399 Κλιµάκωση του ορίου έντασης    6 (2.2.6.1) 

0 = ∆εν χρησιµοποιείται 
1 = AI1 
2 = AI2 
3 = AI3 
4 = AI4 
5 = Fieldbus (FBProcessDataIN2)  
 
Αυτό το σήµα θα ρυθµίσει την µέγιστη ένταση του κινητήρα µεταξύ 0 και της ρύθµισης του 
µέγιστου ορίου µε την παράµετρο ID107. 
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Factor R

0

100%
Par. ID507

0,15 x IL

NX12K58

DC-braking
current

Free analogue
input

Signal range

400 Κλιµάκωση της έντασης του DC-φρένου   6 (2.2.6.2) 

∆είτε την παρ. ID399 για τις επιλογές. 
 
Η ένταση του DC-φρένου µπορεί να 
µειωθεί µε το ελεύθερο αναλογικό σήµα 
εισόδου µεταξύ της έντασης 0,4 X Ι χ  και 
της έντασης που τίθεται µε την 
παράµετρο  ID 507. ∆είτε το Σχήµα 8-37. 

Σχήµα 8-37. Κλιµάκωση της έντασης του DC-φρένου 

401 Περιορισµός του χρόνου επιτάχυνσης και επιβράδυνσης  6 (2.2.6.3) 

∆είτε την παρ. ID399. 
 
 Οι χρόνοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης 
µπορούν να µειωθούν µε το ελεύθερο 
αναλογικό σήµα εισόδου σύµφωνα µε 
τους ακόλουθους τύπους: 
 
Μειωµένος χρόνος = ρύθµιση χρόνου 
επιτ/επιβρ (παρ.ID103, ID104, ID502, 
ID503) δια τον συντελεστή R στο Σχήµα 
8-38. 
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1

NX12K59

2 Free
analogue
input

Signal range

Σχήµα 8-38. Μείωση χρόνου επιτάχυνσης & επιβράδυνσης 
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402 Περιορισµός του ορίου επίβλεψης ροπής  6 (2.2.6.4) 

∆είτε την παράµετρο ID399. 
 
Η ρύθµιση του ορίου επίβλεψης της 
ροπής µπορεί να µειωθεί µε το ελεύθερο 
αναλογικό σήµα εισόδου µεταξύ του 0 
και της ρύθµισης του ορίου επίβλεψης , 
ID349. ∆είτε το Σχήµα 8-39. 

Σχή

403 Σήµα εκκίνησης 1   6 (

Επιλογή 1 σηµάτων για τη λογική Εκκίνησης
Προεπιλογή προγραµµατισµού Α.1. 
 

404 Σήµα εκκίνησης 2   6 (

Επιλογή 2 σηµάτων για τη λογική Εκκίνησης
Προεπιλογή προγραµµατισµού Α.2. 

 
405 Εξωτερικό σφάλµα (κλειστή)  6

Κλειστή επαφή: Το σφάλµα εµφανίζεται κ
 

406 Εξωτερικό σφάλµα (ανοιχτή)  6

Κλειστή επαφή: Το σφάλµα εµφανίζεται κ
407  Ενεργοποίηση λειτουργίας (Run Enable)  

Ανοιχτή επαφή: Απενεργοποίηση Εκκίνησ
Κλειστή επαφή: Ενεργοποίηση Εκκίνηση
 

408 Επιλογή χρόνου Επιτάχυνσης/επιβράδυνσης

Ανοιχτή επαφή: Επιλογή 1 χρόνου επιτάχ
Κλειστή επαφή: Επιλογή 2 χρόνου επιτάχ
 
Ρύθµιση των χρόνων επιτάχυνσης / επιβράδυ
 

409 Έλεγχος από I/O τερµατικά  6

Κλειστή επαφή: Αναγκαστική αλλαγή ση
 

410 Έλεγχος από πληκτρολόγιο  6

Κλειστή επαφή: Αναγκαστική αλλαγή ση
 

 

 

m 8

0 NX12K60

limit

Free
analogueinput

Signal
range

limit

Free
analogueinput

Signal
range

100%

Par. ID349

µα 8-39. Μείωση ορίου επίβλεψης ροπής 

2.2.7.1) 

/Στάσης.  

2.2.7.2) 

/Στάσης.  

7 (2.2.7.11, 2.2.6.4) 

αι ο κινητήρας σταµατάει 

7 (2.2.7.12, 2.2.6.5) 

αι ο κινητήρας σταµατάει 
67 (2.2.7.3, 2.2.6.6) 

ης κινητήρα 
ς κινητήρα 

  67 (2.2.7.13, 2.2.6.7) 

υνσης / επιβράδυνσης 
υνσης / επιβράδυνσης 

νσης µε τις παραµέτρους ID103 και ID104. 

7 (2.2.7.18, 2.2.6.8) 

µείου ελέγχου στα τερµατικά I/O 

7 (2.2.7.19, 2.2.6.9) 

µείου ελέγχου στο Πληκτρολόγιο 
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411 Έλεγχος από  fieldbus   67 (2.2.7.20, 2.2.6.10) 

Κλειστή επαφή: Αναγκαστική αλλαγή σηµείου ελέγχου στο fieldbus 
 

 
412 Κ
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413 Τ
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414 Ε
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415 Α
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416  D
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417 Π
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418 Π
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419 Π
420 Π
421 Π

Ο
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422 A
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Σηµείωση: Όταν η θέση ελέγχου αναγκάζεται να αλλάξει, χρησιµοποιούνται οι τιµές 
Εκκίνησης/Στάσης, Κατεύθυνσης και Αναφοράς που ισχύουν στην αντίστοιχη θέση ελέγχου. Η 
τιµή της παραµέτρου  ID125  (σηµείο πληκτρολογίου ελέγχου) δεν αλλάζει. Όταν η είσοδος 
ανοίξει η θέση ελέγχου επιλέγεται σύµφωνα µε την παράµετρο ελέγχου πληκτρολογίου ID125.
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

ίνηση προς τα πίσω   67 (2.2.7.4, 2.2.6.11) 

νοιχτή επαφή : Κατεύθυνση κίνησης προς τα µπρος 
λειστή επαφή: Κατεύθυνση κίνησης προς τα πίσω 

αχύτητα Jogging    67 (2.2.7.16, 2.2.6.12) 

λειστή επαφή: Επιλεγµένη ταχύτητα Jogging για αναφορά συχνότητας 
είτε την παράµετρο ID124. 
ροεπιλογή προγραµµατισµού: A.4. 

παναφορά σφάλµατος (reset)   67 (2.2.7.10, 2.2.6.13) 

λειστή επαφή: Επαναφορά όλων των σφαλµάτων. 

παγορευµένη επιτάχυνση / επιβράδυνση  67 (2.2.7.14, 2.2.6.14) 

λειστή επαφή: Καµία πιθανή επιτάχυνση ή επιβράδυνση µέχρι να ανοίξει η επαφή. 

C-φρενάρισµα    67 (2.2.7.15, 2.2.6.15) 

λειστή επαφή: Σε κατάσταση STOP, το DC φρένο λειτουργεί µέχρι να ανοίξει η επαφή. 

οτενσιόµετρο κινητήρα ΚΑΤΩ 67 (2.2.7.8, 2.2.6.16) 

λειστή επαφή: Η αναφορά ποτενσιόµετρου κινητήρα ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ έως να ανοίξει η επαφή. 

οτενσιόµετρο κινητήρα ΠΑΝΩ  67 (2.2.7.9, 2.2.6.17) 

λειστή επαφή: Η αναφορά ποτενσιόµετρου κινητήρα ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ έως να ανοίξει η επαφή. 

ρορυθµισµένη ταχύτητα 1    6 (2.2.7.5) 
ρορυθµισµένη ταχύτητα 2    6 (2.2.7.6) 
ρορυθµισµένη ταχύτητα 3    6 (2.2.7.7) 

ι τιµές παραµέτρων είναι αυτόµατα περιορισµένες µεταξύ των ελάχιστων και µέγιστων 
υχνοτήτων (παράµετροι ID101 και ID102). 

I1/AI2 επιλογή   6 (2.2.7.17) 

ε αυτήν την παράµετρο µπορείτε να επιλέξετε το σήµα AI1 ή AI2 για την αναφορά 
υχνότητας. 
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423 Σήµα εκκίνησης A   7 (2.2.6.1) 

Εντολή εκκίνησης από το σηµείο ελέγχου A. 
Προεπιλογή προγραµµατισµού: A.1 
 

424 Σήµα εκκίνησης B   7 (2.2.6.2) 

Εντολή εκκίνησης από το σηµείο ελέγχου B. 
Προεπιλογή προγραµµατισµού: A.4 
 

425 Επιλογή σηµείου Ελέγχου A/B  7 (2.2.6.3) 

Ανοιχτή επαφή: Σηµείο ελέγχου A 
Κλειστή επαφή: Σηµείο ελέγχου B 
Προεπιλογή προγραµµατισµού: A.6 
 

426 Εσωµανδάλωση Αυτοαλλαγής 1  7 (2.2.6.18) 

Κλειστή επαφή: Εσωµανδάλωση µονάδας αυτοαλλαγής 1 ή βοηθητικής µονάδας 1 ενεργή. 
Προεπιλογή προγραµµατισµού: A.2. 
 

427 Εσωµανδάλωση Αυτοαλλαγής 2  7 (2.2.6.19) 

Κλειστή επαφή: Εσωµανδάλωση µονάδας αυτοαλλαγής 2 ή βοηθητικής µονάδας 2 ενεργή. 
Προεπιλογή προγραµµατισµού: A.3. 
 

428 Εσωµανδάλωση Αυτοαλλαγής 3  7 (2.2.6.20) 

Κλειστή επαφή: Εσωµανδάλωση µονάδας αυτοαλλαγής 3 ή βοηθητικής µονάδας 3 ενεργή. 
 
429 Εσωµανδάλωση Αυτοαλλαγής 4  7 (2.2.6.21) 

Κλειστή επαφή: Εσωµανδάλωση µονάδας αυτοαλλαγής 4 ή βοηθητικής µονάδας 4 ενεργή. 
 

430 Εσωµανδάλωση Αυτοαλλαγής 5  7 (2.2.6.22) 

Κλειστή επαφή: Εσωµανδάλωση µονάδας αυτοαλλαγής 5 ενεργή. 
431 PID αναφορά 2  7 (2.2.6.23) 

Ανοιχτή επαφή: Η επιλεγµένη αναφορά του PID ελεγκτή µε την παράµετρο ID332. 
Κλειστή επαφή: Η επιλεγµένη αναφορά πληκτρολογίου 2 του PID ελεγκτή µε την παράµετρο  

παρ. ID371. 
 
 

432 Έτοιµο για λειτουργία (Ready)   67 (2.3.3.1, 2.3.1.1) 

Ο µετατροπέας συχνότητας είναι έτοιµος να λειτουργήσει. 
 

433 Σε λειτουργία (RUN)    67 (2.3.3.2, 2.3.1.2) 

Ο µετατροπέας συχνότητας λειτουργεί (ο κινητήρας τρέχει).  
 

434 Σφάλµα (Fault)     67 (2.3.3.3, 2.3.1.3) 

Μία διακοπή λόγω σφάλµατος έχει εµφανιστεί. 
Προεπιλογή προγραµµατισµού: A.1. 
 

435 Αναστροφή σφάλµατος (Inverted fault)  67 (2.3.3.4, 2.3.1.4) 

Καµία διακοπή λόγω σφάλµατος δεν έχει συµβεί. 
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436 Προειδοποίηση (Warning)   67 (2.3.3.5, 2.3.1.5) 

Γενικό σήµα προειδοποίησης. 
 

437 Εξωτερικό σφάλµα ή προειδοποίηση (External fault or warning) 67 (2.3.3.6, 2.3.1.6) 

Σφάλµα ή προειδοποίηση ανάλογα µε την παρ. ID701. 
 

438 Σφάλµα ή προειδοποίηση αναφοράς (Reference fault or warning) 67 (2.3.3.7, 2.3.1.7) 

Σφάλµα ή προειδοποίηση ανάλογα µε την παρ. ID700. 
 

439 Προειδοποίηση υπερθέρµανσης  67 (2.3.3.8, 2.3.1.8) 

Η θερµοκρασία της ψύκτρας υπερβαίνει τους +70°C. 
 

440 Κίνηση προς τα πίσω   67 (2.3.3.9, 2.3.1.9) 

Η εντολή κίνησης προς τα πίσω έχει επιλεχθεί. 
 

441 Ανεπιθύµητη κατεύθυνση    67  (2.3.3.10, 2.3.1.10)  

Η κατεύθυνση περιστροφής κινητήρα είναι διαφορετική από τη ζητούµενη.  
 

442 Στην ταχύτητα     67 (2.3.3.11, 2.3.1.11) 

Η συχνότητα εξόδου έχει φθάσει στην καθορισµένη αναφορά. 
 

443 Ταχύτητα Jogging    67 (2.3.3.12, 2.3.1.12) 

Επιλέχθηκε η ταχύτητα Jogging. 
 

444 Εξωτερικό σηµείο Ελέγχου  67 (2.3.3.13, 2.3.1.13) 

Επιλέχθηκε ο έλεγχος των I/O τερµατικών από το (Μενού M3; παρ. ID125). 
 

445 Έλεγχος εξωτερικού φρένου  67 (2.3.3.14, 2.3.1.14) 

Έλεγχος εξωτερικού φρένου ON/OFF µε προγραµµατιζόµενη καθυστέρηση.Χρησιµοποιείται σε 
εφαρµογές όπου το µηχανικό φρένο ελευθερώνεται όταν σπείρωµα του φρένου δεν είναι 
ενεργοποιηµένο. 
 

446 Έλεγχος εξωτερικού φρένου, ανεστραµµένος  67 (2.3.3.15, 2.3.1.15) 

Έλεγχος εξωτερικού φρένου ON/OFF, ενεργή έξοδος όταν ο έλεγχος φρένου είναι OFF. 
Χρησιµοποιείται σε εφαρµογές όπου το µηχανικό φρένο βρίσκεται σε λειτουργία όταν δεν 
υπάρχει τάση στο σπείρωµα του φρένου. 
 

447 Επίβλεψη ορίου 1 συχνότητας εξόδου  67 (2.3.3.16, 2.3.1.16) 

Η συχνότητα εξόδου πηγαίνει έξω από το καθορισµένο χαµηλό /υψηλό όριο επίβλεψης (βλ. τις 
παραµέτρους  ID315  και ID316) 
 

448 Επίβλεψη ορίου 2 συχνότητας εξόδου  67 (2.3.3.17, 2.3.1.17) 

Η συχνότητα εξόδου πηγαίνει έξω από το καθορισµένο χαµηλό /υψηλό όριο επίβλεψης (βλ. τις 
παραµέτρους  ID346 και ID347) 
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449 Επίβλεψη ορίου αναφοράς   67 (2.3.3.18, 2.3.1.18) 

Η ενεργός αναφορά πηγαίνει έξω από το καθορισµένο χαµηλό / υψηλό όριο επίβλεψης (βλ. τις 
παραµέτρους ID350 και ID351). 
 

450 Επίβλεψη ορίου θερµοκρασίας  67 (2.3.3.19, 2.3.1.19) 

Η θερµοκρασία της ψύκτρας του µετατροπέα συχνότητας υπερβαίνει τα καθορισµένα όρια 
επίβλεψης (βλ. τις παραµέτρους ID354 και ID355). 
 

451 Επίβλεψη ορίου ροπής   67 (2.3.3.20, 2.3.1.20) 

Η ροπή κινητήρα υπερβαίνει τα καθορισµένα όρια επίβλεψης (βλ. τις παραµέτρους ID348 και 
ID349). 
 

452 Θερµική προστασία κινητήρα   67 (2.3.3.21, 2.3.1.21) 

Το θερµίστορ του κινητήρα παράγει ένα σήµα υπερθέρµανσης που µπορεί να οδηγηθεί σε µια 
ψηφιακή έξοδο. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η παράµετρος δεν θα λειτουργήσει εκτός αν έχετε συνδεδεµένη την κάρτα 
επιλογής Vacon OPT-A3 ή OPT-B2 (κάρτα ρελέ θερµίστορ). 
 

454 Ενεργοποίηση ρυθµιστή κινητήρα   67 (2.3.3.23, 2.3.1.23) 

Ο ρυθµιστής Υπέρτασης ή υπερέντασης έχει ενεργοποιηθεί. 
 

455 ∆εδοµένα εισόδου Fieldbus 1 (FBFixedControlWord, bit 3) 67 (2.3.3.24, 2.3.1.24) 
456 ∆εδοµένα εισόδου Fieldbus 2 (FBFixedControlWord, bit 4) 67 (2.3.3.25, 2.3.1.25) 
457 ∆εδοµένα εισόδου Fieldbus 3 (FBFixedControlWord, bit 5) 67 (2.3.3.26, 2.3.1.26) 

Τα στοιχεία από το fieldbus (FBFixedControlWord) µπορούν να οδηγηθούν στις ψηφιακές 
εξόδους του µετατροπέα συχνότητας. 
 

458 Έλεγχος Αυτοαλλαγής 1/ Βοηθητικού κινητήρα 1  7 (2.3.1.27) 

Σήµα ελέγχου για αυτοαλλαγή / βοηθητικού κινητήρα 1. 
Προεπιλογή προγραµµατισµού: B.1 
 

459 Έλεγχος Αυτοαλλαγής 1/ Βοηθητικού κινητήρα 2  7 (2.3.1.28) 

Σήµα ελέγχου για αυτοαλλαγή/ βοηθητικού κινητήρα 2. 
Προεπιλογή προγραµµατισµού: B.2 
 

460 Έλεγχος Αυτοαλλαγής 1/ Βοηθητικού κινητήρα 3  7 (2.3.1.29) 

Σήµα ελέγχου για αυτοαλλαγή / βοηθητικού κινητήρα 3. Αν χρησιµοποιείτε 3 (ή περισσότεροι) 
βοηθητικοί κινητήρες, συστήνουµε να συνδέσετε και το Νο  3,  επίσης,  µε µια ρελέ έξοδο. ∆εδο-
µένου ότι η κάρτα OPT-A2 έχει µόνο δύο ρελέ εξόδους είναι ενδεδειγµένο να αγοραστεί µία 
κάρτα επέκτασης των I/O µε πρόσθετες ρελέ εξόδους (π.χ. Vacon OPT-B5). 
 

461 Έλεγχος Αυτοαλλαγής 1/ Βοηθητικού κινητήρα 4  7 (2.3.1.30) 

Σήµα ελέγχου για αυτοαλλαγή / βοηθητικού κινητήρα 3. Αν χρησιµοποιούνται 3 (ή 
περισσότεροι) βοηθητικοί κινητήρες, συστήνουµε να συνδέσετε και το Νο  3,  επίσης,  µε µια 
ρελέ έξοδο. ∆εδο-µένου ότι η κάρτα OPT-A2 έχει µόνο δύο ρελέ εξόδους είναι ενδεδειγµένο να 
αγοραστεί µία κάρτα επέκτασης των I/O µε πρόσθετες ρελέ εξόδους (π.χ. Vacon OPT-B5). 
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462 Έλεγχος Αυτοαλλαγής 5    7 (2.3.1.31) 

Σήµα ελέγχου για τον κινητήρα αυτοαλλαγής 5. 
 

463 Επίβλεψης αναλογικού ορίου εισόδου  67 (2.3.3.22, 2.3.1.22) 

Το επιλεγµένο αναλογικό σήµα εισόδου υπερβαίνει το καθορισµένο όριο επίβλεψης (βλ. τις 
παραµέτρους ID372, ID373 και ID374). 
 

464 Επιλογή σήµατος Αναλογικής Εξόδου 1 234567 (2.3.1, 2.3.5.1, 2.3.3.1) 

Συνδέστε το AO1 σήµα µε την αναλογική έξοδο της επιλογής σας µε αυτήν την παράµετρο. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τη µέθοδο προγραµµατισµού TTF, δείτε το κεφάλαιο 6.4. 

 
471 Επιλογή σήµατος Αναλογικής Εξόδου 2 234567 (2.3.12, 2.3.22, 2.3.6.1,  2.3.4.1) 

Συνδέστε το AO2 σήµα µε την αναλογική έξοδο της επιλογής σας µε αυτήν την παράµετρο. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τη µέθοδο προγραµµατισµού TTF, δείτε το κεφάλαιο 6.4. 
 

472 Λειτουργία Αναλογικής εξόδου 2  234567 (2.3.13, 2.3.23, 2.3.6.2, 2.3.4.2) 
473 Χρόνος Αναλογικής εξόδου 2  234567 (2.3.14, 2.3.24, 2.3.6.3, 2.3.4.3) 
474 Αναστροφή Αναλογικής εξόδου 2  234567 (2.3.15, 2.3.25, 2.3.6.4, 2.3.4.4) 
475 Ελάχιστο Αναλογικής εξόδου  2  234567 (2.3.16, 2.3.26, 2.3.6.5, 2.3.4.5) 
476 Κλιµάκωση Αναλογικής εξόδου  2  234567 (2.3.17, 2.3.27, 2.3.6.6, 2.3.4.6) 

Για περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις πέντε παραµέτρους, δείτε τις αντίστοιχες 
παραµέτρους για την αναλογική έξοδο 1 στις σελίδες 131 ως 132. 
 

477 Όφσετ αναλογικής εξόδου 2  67 (2.3.6.7, 2.3.4.7) 

Προσθέστε –100.0 ως 100.0% στην αναλογική έξοδο. 
 

478 Επιλογή σήµατος Αναλογικής Εξόδου 3 67 (2.3.7.1, 2.3.5.1) 

∆είτε την παράµετρο  ID464. 
 

479 Λειτουργία Αναλογικής Εξόδου 3  67 (2.3.7.2, 2.3.5.2) 

∆είτε την παράµετρο ID307. 
 

480 Χρόνος φιλτραρίσµατος  Αναλογικής Εξόδου 3  67 (2.3.7.3, 2.3.5.3) 

∆είτε την παράµετρο ID308. 
 

481 Αναστροφή Αναλογικής Εξόδου  3  67 (2.3.7.4, 2.3.5.4) 

∆είτε την παράµετρο ID309. 
 

482 Ελάχιστο Αναλογικής Εξόδου 3  67 (2.3.7.5, 2.3.5.5) 

∆είτε την παράµετρο ID310. 
 

483 Κλιµάκωση Αναλογικής Εξόδου 3  67 (2.3.7.6, 2.3.5.6) 

∆είτε την παράµετρο ID311. 
 

484 Όφσετ αναλογικής εξόδου 3  67 (2.3.7.7, 2.3.5.7) 

∆είτε την παράµετρο ID375. 
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485 Όριο ροπής    6 (2.2.6.5) 

∆είτε την παράµετρο ID399 για τις επιλογές. 
 

486 Επιλογή σήµατος της Ψηφιακής Εξόδου 1  6 (2.3.1.1) 

Συνδέστε το καθυστερηµένο DO1 σήµα µε την ψηφιακή έξοδο της επιλογής σας µε αυτήν την 
παράµετρο. Για περισσότερες πληροφορίες για τη µέθοδο προγραµµατισµού TTF, δείτε το 
κεφάλαιο 6.4. 
 

487 Καθυστέρηση κατάστασης ΟΝ Ψηφιακής εισόδου 1  6 (2.3.1.3) 
488 Καθυστέρηση κατάστασης ΟFF Ψηφιακής εισόδου 1  6 (2.3.1.4) 

Με αυτές τις παραµέτρους µπορείτε να θέσετε καθυστερήσεις στις καταστάσεις ΟΝ και OFF στις 
ψηφιακές εξόδους. 

489 

490 

491 

492 
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Σχήµα 8-40. Ψηφιακές έξοδοι 1 και 2, καθυστερήσεις καταστάσεων ON και OFF 

Επιλογή σήµατος της Ψηφιακής Εξόδου 2  6 (2.3.2.1) 

∆είτε την παράµετρο ID486. 
 
Λειτουργία Ψηφιακής Εξόδου 2   6 (2.3.2.2) 

∆είτε την παράµετρο ID312. 
 
Καθυστέρηση κατάστασης ΟΝ Ψηφιακής εισόδου 2 6 (2.3.2.3) 

∆είτε την παράµετρο ID487. 
 
Καθυστέρηση κατάστασης ΟFF Ψηφιακής εισόδου 2 6 (2.3.1.4) 

∆είτε την παράµετρο ID488. 
 

NX12k102

ON-delay OFF-delay

digital output

DO1 or DO2 output
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493 Ρύθµιση εισόδου    6 (2.2.1.4) 

Με αυτήν την παράµετρο µπορείτε να επιλέξετε το σήµα, σύµφωνα µε το οποίο η αναφορά 
συχνότητας ρυθµίζει λεπτοµερέστατα τον κινητήρα. 
 
0 ∆εν χρησιµοποιείται 
1 Αναλογική είσοδος 1 
2 Αναλογική είσοδος 2 
3 Αναλογική είσοδος 3 
4 Αναλογική είσοδος 4 
5 Σήµα από fieldbus 

(FBProcessDataIN) 
 

494 Ρύθµιση ελάχιστου   6
495 Ρύθµιση µέγιστου   6

Αυτές οι παράµετροι καθορίζουν το ε
το Σχήµα 8-41. 
 

496 Επιλογή Ρύθµισης 1/Ρύθµισης  2  

Με αυτήν την παράµετρο µπορείτε ν
σοδο για αυτήν την λειτουργία µπορε
γής µεταξύ των ρυθµίσεων εξηγείται
Ψηφιακή είσοδος = ΨΕΥ∆ΗΣ:  

- Η ενεργή ρύθµιση απ
- Η ρύθµιση 1 φορτώνε

Ψηφιακή είσοδος = ΑΛΗΘΗΣ: 
- Η ενεργή ρύθµιση απ
- Η ρύθµιση 2 φορτώνε

Σηµείωση:   Οι τιµές των παραµέτρω
 

498 Μνήµη παλµού εκκίνησης  3

Η ανάθεση µιας τιµής για αυτήν την 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αντιγραφεί όταν αλλ
 
0 = Η κατάσταση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ δ
1 = Η κατάσταση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ α
 
Για να έχει επίδραση αυτή η παράµετ
έχει τεθεί η τιµή 3. 
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NX12K108

44Hz

40Hz

36Hz

Adjusted

Analogue input

ID495 = 10%

Adjust
minimum
ID494 = 10%

Adjust 0 %

Σχήµα 8-41. Ένα παράδειγµα ρύθµισης της εισόδου 

 (2.2.1.5) 
 (2.2.1.6) 

λάχιστο και το µέγιστο των ρυθµισµένων σηµάτων. ∆είτε 

6 (2.2.7.21) 

α επιλέξτε µεταξύ της Ρύθµισης 1 και 2 Παραµέτρων. Η εί-
ί να επιλεχθεί από οποιαδήποτε θήκη. Η διαδικασία επιλο-

 στο Εγχειρίδιο του Χρήστη Vacon NX, Κεφάλαιο 7.3.6.3. 

οθηκεύεται στη ρύθµιση 2 
ται ως η ενεργή ρύθµιση 

οθηκεύεται στη ρύθµιση 1 
ται ως η ενεργή ρύθµιση 
ν µπορούν να αλλάξουν µόνο στην ενεργή ρύθµιση. 

 (2.2.24) 

παράµετρο καθορίζει εάν η παρούσα κατάσταση 
άξει το σηµείο ελέγχου από το Α στο Β ή αντίστροφα. 

εν αντιγράφθηκε 
ντιγράφθηκε 

ρος, στις παραµέτρους  ID300  και  ID363  πρέπει να τους 
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500 Σχήµα ράµπας Επιτάχυνσης / Επιβράδυνσης 1 234567 (2.4.1) 
501 Σχήµα ράµπας Επιτάχυνσης / Επιβράδυνσης 2 234567 (2.4.2) 

Η αρχή και το τέλος των κεκλιµένων ραµπών επιτάχυνσης και επιβράδυνσης µπορούν να γίνουν 
πιο οµαλές µε αυτές τις παραµέτρους. Θέτοντας την τιµή 0 δίνει µια γραµµική µορφή κεκλιµένων 
ραµπών που προκαλεί στην επιτάχυνση και στην επιβράδυνση να ενεργήσουν αµέσως στις 
αλλαγές του σήµατος αναφοράς. Θέτοντας την τιµή 0,1... 10 δευτερόλεπτα για αυτήν την 
παράµετρο παράγει µια καµπύλη σχήµατος-S επιτάχυνσης / επιβράδυνσης. Ο χρόνος 
επιτάχυνσης καθορίζεται µε τις παραµέτρους ID103/ID104 (ID502/ID503). 
 

502 Χ
503 Χ

Α
α
π
ε
π
 

504 Κ

0
1

2
3
4
 
Ό
κ
σ
έ
Φ
 

505 Τ

Ρ
0

[Hz]
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Σχήµα 8-42. Επιτάχυνση / επιβράδυνση (Σχήµα-S) 

ρόνος επιτάχυνσης 2  234567 (2.4.3) 
ρόνος επιβράδυνσης 2  234567 (2.4.4) 

υτές οι τιµές αντιστοιχούν στο χρόνο που απαιτείται για τη συχνότητα εξόδου για να επιταχύνει 
πό τη µηδενική συχνότητα στην καθορισµένη µέγιστη συχνότητα (παρ. ID102). Αυτές οι 
αράµετροι δίνουν τη δυνατότητα να τεθούν δύο διαφορετικές ρυθµίσεις χρόνων επιτάχυνσης / 
πιβράδυνσης για µια εφαρµογή. Η ενεργή ρύθµιση µπορεί να επιλεχτεί µε το 
ρογραµµατιζόµενο σήµα DIN3 (παρ. ID301). 

όφτης φρένου  234567 (2.4.5) 

 = ∆εν χρησιµοποιείται κόφτης φρένου 
 = Ο κόπτης φρένου είναι σε χρήση και δοκιµάζεται όταν λειτουργεί. Μπορεί να δοκιµαστεί 

και σε κατάσταση ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (READY) 
 = Εξωτερικός κόφτης φρένου (χωρίς δοκιµή) 
 = Χρησιµοποιείται και δοκιµάζεται σε κατάσταση ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ και όταν λειτουργεί  
  = Χρησιµοποιείται όταν λειτουργεί (χωρίς δοκιµή) 

ταν ο µετατροπέας συχνότητας επιβραδύνει τον κινητήρα, η αδράνεια και το φορτίο του 
ινητήρα τροφοδοτούν µία εξωτερική αντίσταση φρένου. Αυτό επιτρέπει στο µετατροπέα 
υχνότητας να επιβραδύνει το φορτίο µε µια ροπή ίση µε αυτήν της επιτάχυνσης (υπό τον όρο ότι 
χει επιλεχτεί η σωστή αντίσταση φρένου). ∆είτε το χωριστό Εγχειρίδιο χρήστη Αντίστασης 
ρένου. 

ρόπος Εκκίνησης  (2.4.6) 

άµπα:  
 Ο µετατροπέας συχνότητας αρχίζει από 0 Hz και επιταχύνει στη ρύθµιση της 

αναφοράς συχνότητας µέσα στη ρύθµιση  χρόνου επιτάχυνσης. (Η αδράνεια φορτίου 
ή η αρχική τριβή µπορεί να προκαλέσει παρατεταµένους χρόνους επιτάχυνσης). 

ID103, ID104
(ID502, ID503)

[t]

ID500 (ID501)

ID500 (ID501)

NX12K20
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Εκκίνηση µε ταχύτητα: 
1 Ο µετατροπέας συχνότητας είναι σε θέση να εκκινήσει ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, µε 

την εφαρµογή µιας µικρής ροπής στον κινητήρα και την έρευνα για τη συχνότητα που 
αντιστοιχεί στην ταχύτητα µε την οποία τρέχει ο κινητήρας. Η έρευνα αρχίζει από τη 
µέγιστη συχνότητα προς την πραγµατική συχνότητα έως ότου ανιχνευτεί η σωστή 
τιµή. Έκτοτε, η συχνότητα εξόδου θα αυξηθεί / µειωθεί στην καθορισµένη τιµή 
αναφοράς σύµφωνα µε την καθορισµένες παραµέτρους επιτάχυνσης / επιβράδυνσης. 
 
Χρησιµοποιήστε αυτόν τον τρόπο, αν ο κινητήρας είναι σε κατάσταση Στάσης µε 
coasting όταν δίνεται η εντολή εκκίνησης. Με αυτόν τον τρόπο εκκίνησης είναι δυνα-
τόν να αποφύγετε µικρές διακυµάνσεις που µπορεί να εµφανιστούν στην κύρια τάση. 

 
506 Τρόπος Στάσης  (2.4.7) 

Coasting (Σταµάτηµα κινδύνου): 
 0 Ο κινητήρας κάνει coasting σε µια στάση χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο από το 

µετατροπέα συχνότητας, µετά την εντολή Στάσης. 
 

Στάση µε ράµπα: 
1 Μετά από την εντολή στάσης, η ταχύτητα του κινητήρα επιβραδύνεται σύµφωνα µε 

τις καθορισµένες παραµέτρους επιβράδυνσης.   
Εάν η αναπαραγόµενη ενέργεια είναι υψηλή µπορεί να είναι απαραίτητο να 
χρησιµοποιηθεί µία εξωτερική αντίσταση φρένου για γρηγορότερη επιβράδυνση. 
 

Κοινή Στάση: Ράµπα/ Σε Λειτουργία  Στάση: coasting 
2 Μετά από την εντολή Στάσης, η ταχύτητα του κινητήρα επιβραδύνεται σύµφωνα µε 

τις καθορισµένες παραµέτρους επιβράδυνσης. Εντούτοις, όταν επιλέγεται κόβεται το 
σήµα Λειτουργίας (DIN1 ή DIN2), ο κινητήρας κάνει coasting σε µια στάση χωρίς 
οποιοδήποτε έλεγχο από το µετατροπέα συχνότητας. 

 
Normal stop: Coasting/ Σε Λειτουργία  Στάση: ράµπα 
3 Ο κινητήρας κάνει coasting σε µια στάση χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο από το 

µετατροπέα συχνότητας.  
Εντούτοις, όταν δίνεται το σήµα Λειτουργίας (DIN1 ή DIN2), η ταχύτητα του 
κινητήρα επιβραδύνεται σύµφωνα µε τις καθορισµένες παραµέτρους επιβράδυνσης. 
Εάν η αναπαραγόµενη ενέργεια είναι υψηλή µπορεί να είναι απαραίτητο να 
χρησιµοποιηθεί µία εξωτερική αντίσταση φρένου για γρηγορότερη επιβράδυνση. 

 
507 Ένταση DC-φρένου  234567 (2.4.8) 

Καθορίζει την ένταση που εγχέεται στον κινητήρα κατά τη διάρκεια του DC-φρεναρίσµατος. 
 

508 Χρόνος DC-φρένου στο σταµάτηµα  234567 (2.4.9) 

Καθορίζει εάν το φρενάρισµα είναι ΑΝΟΙΚΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ και το χρόνο φρεναρίσµατος του 
DC-φρένου όταν σταµατά ο κινητήρας. Η λειτουργία του DC-φρένου εξαρτάται από τη 
λειτουργία στάσης, παράµετρος ID506. 
 
0 Το DC-φρένο δεν χρησιµοποιείται 
>0  Το DC-φρένο είναι σε χρήση και η λειτουργία του εξαρτάται από τη λειτουργία 

στάσης, (παρ. ID506). Ο χρόνος του DC -φρεναρίσµατος καθορίζεται µε αυτήν την 
παράµετρο. 
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Παρ. ID506 = 0; Λειτουργία Στάσης = Coasting: 
 
Μετά από την εντολή στάσης, ο κινητήρας κάνει coasting σε µια στάση χωρίς έλεγχο του 
µετατροπέα συχνότητας.  
 
Με έγχυση συνεχούς ρεύµατος, ο κινητήρας µπορεί να σταµατήσει ηλεκτρικά σε πιο σύντοµο 
πιθανό χρονικό διάστηµα, χωρίς τη χρήση µίας προαιρετικής εξωτερικής φρένου αντίστασης.  
 
Ο χρόνος φρεναρίσµατος κλιµακώνεται σύµφωνα µε τη συχνότητα όταν αρχίζει το DC-
φρενάρισµα. Εάν η συχνότητα είναι  ≥ της ονοµαστικής συχνότητα του κινητήρα, η καθορισµένη 
τιµή της παραµέτρου ID508 καθορίζει το χρόνο φρεναρίσµατος. Όταν η συχνότητα είναι  ≤10% 
της ονοµαστικής, ο χρόνος φρεναρίσµατος είναι 10% της καθορισµένης τιµής της παραµέτρου 
ID508. 

Σχήµα 8-43. Χρόνος DC-φρεναρίσµατος όταν ο τρόπος Στάσης = Coasting. 

 
Παρ. ID506 = 1; Λειτουργία Στάσης = Ράµπα: 
 
 Μετά από την εντολή στάσης, η 
ταχύτητα του κινητήρα µειώνεται 
σύµφωνα µε την ρύθµιση των 
παραµέτρων επιβράδυνσης, όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα, ως την ταχύτητα 
που καθορίζεται από την παράµετρο 
ID515, όταν το DC-φρενάρισµα 
ξεκινάει. 
 
Ο χρόνος φρεναρίσµατος καθορίζεται 
µε την παράµετρο ID508. Εάν υπάρχει 
υψηλή αδράνεια, συστήνουµε την 
χρήση εξωτερι-κής αντίστασης φρένου 
για τη γρηγορότε-ρη επιβράδυνση. 
∆είτε το Σχήµα 8-44. 
 

Σχήµα 8-44. Χρόνος DC-φρεναρίσµατος όταν ο τρόπος 
Στάσης = Ράµπα 

fn fn

t t

t = 1 x Par. ID508 t = 0,1 x Par. ID508

NX12K21

0,1 x fn

RUN
STOP

RUN
STOP

fout fout

t = Par. ID508

t

par. ID515

NX12K23
RUN
STOP

fout
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Output

509  Περιοχή απαγορευµένης συχνότητας 1  Χαµηλό όριο  234567 (2.5.1) 
510 Περιοχή απαγορευµένης συχνότητας 1  Υψηλό όριο 234567 (2.5.2) 
511 Περιοχή απαγορευµένης συχνότητας 2  Χαµηλό όριο 34567 (2.5.3) 
512 Περιοχή απαγορευµένης συχνότητας 2  Υψηλό όριο 34567 (2.5.4) 
513 Περιοχή απαγορευµένης συχνότητας 3  Χαµηλό όριο 34567 (2.5.5) 
514 Περιοχή απαγορευµένης συχνότητας 3  Υψηλό όριο 34567 (2.5.6) 

Σε µερικά συστήµατα µπορεί να είναι αναγκαία 
η αποφυγή κάποιων συχνοτήτων λόγω προβλη-
µάτων µηχανικού συντονισµού. Με αυτές τις 
παραµέτρους είναι δυνατόν να ρυθµίσετε τα 
όρια για την περιοχή των "απαγορευµένων 
συχνοτήτων". ∆είτε το Σχήµα 8-45. 

515 Συχνότητα DC-φρένου στο σταµάτηµα 234567

Η συχνότητα εξόδου στην οποία το DC-φρενάρισµ
 

516 Χρόνος DC-φρένου στην εκκίνηση  234567

Το DC-φρένο ενεργοποιείται όταν δοθεί η εντολή ε
χρόνο προτού να απελευθερωθεί το φρένο. Αφότου
εξόδου αυξάνεται σύµφωνα µε την καθορισµένη λε
 

518 Αναλογία κλίµακας ταχύτητας ράµπας επιτάχυνσ
 µεταξύ των ορίων των απαγορευµένων συχνοτήτω

Καθορίζει το χρόνο επιτάχυνσης / επιβράδυνσης ότ
επιλεγµένων ορίων της περιοχής απαγορευµένων σ
ταχύτητα ράµπας (ο επιλεγµένος χρόνος επιτάχυνσ
αυτόν τον συντελεστή. Π.χ. η τιµή 0,1 βρίσκει το χ
ότι έξω από τα όρια της περιοχής απαγορευµένων σ
Tel. +358 (0)201 2121 • Fax +358 (0)201 212 205 

ID509 ID510
ID511 ID512
ID513 ID514

NX12K33

Reference [Hz]

frequency [Hz]

Σχήµα 8-45. Παράδειγµα ρύθµισης περιοχής 
απαγορευ-µένων συχνοτήτων. 

 (2.4.10) 

α εφαρµόζεται. ∆είτε το Σχήµα 8-45. 

 (2.4.11) 

κκίνησης. Αυτή η παράµετρος καθορίζει το 
 απελευθερωθεί το φρένο, η συχνότητα 
ιτουργία έναρξης από την παράµετρο ID505. 

ης / επιβράδυνσης  
ν  234567 (2.5.3, 2.5.7) 

αν είναι η συχνότητα εξόδου µεταξύ των 
υχνοτήτων (παράµετροι ID509 και ID510). Η 
ης / επιβράδυνσης 1 ή 2) πολλαπλασιάζεται µε 
ρόνο επιτάχυνσης 10 φορές πιο σύντοµο απ' 
υχνοτήτων. 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ vacon • 165 

24-hour support +358 (0)4

fout [Hz]

 

519 Ένταση φρ

Καθορίζει 
0.4*IH και 
 

520 Φρένο ροή

Αντί του D
περιπτώσει
Όταν το φρ
οποία αυξά
φρενάρισµ
φρεναρίσµ
 
Το φρενάρ
 
0  = Φρένο
1  = Φρένο
 
Σηµείωση
πρέπει να χ
 

521 Τρόπος ελέ

Με αυτήν τ
που θα χρη
Για τις επιλ
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Par. ID510
(ID512; ID514)

Par. ID509
(ID511; ID513)

Par. ID518 = 0,2

Par. ID518 = 1,2

NX12k81

Time [s]

Σχήµα 8-46.Η κλιµάκωση της ταχύτητας ράµπας µεταξύ των απαγορευµένων συχνοτήτων 

ένου ροής   234567 (2.4.13) 

την παρούσα τιµή της ροής φρεναρίσµατος. Αυτή η τιµή µπορεί να τεθεί µεταξύ 
του Ορίου Έντασης. 

ς  234567 (2.4.12) 

C-φρεναρίσµατος, το φρενάρισµα ροής είναι µια χρήσιµη µορφή φρεναρίσµατος σε 
ς όπου δεν χρειάζονται πρόσθετες αντιστάσεις φρένου.  
ενάρισµα απαιτείται, η συχνότητα µειώνεται και η ροή στον κινητήρα αυξάνεται, η 
νει στη συνέχεια την ικανότητα του κινητήρα να φρενάρει.  Αντίθετα από το DC-
α, η ταχύτητα του κινητήρα παραµένει ελεγχόµενη κατά τη διάρκεια του 
ατος.  

ισµα ροής µπορεί να τεθεί ΣΤΗ ΘΕΣΗ ON ή ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF.  

 ροής ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF  
 ροής ΣΤΗ ΘΕΣΗ ON 

:  Το φρενάρισµα ροής µετατρέπει την ενέργεια σε θερµότητα στον κινητήρα, και 
ρησιµοποιηθεί περιοδικά για την αποφύγη ζηµιάς στον κινητήρα. 

γχου κινητήρα 2  6 (2.6.12) 

ην παράµετρο µπορείτε να ρυθµίσετε έναν ακόµα τρόπο ελέγχου κινητήρα. Ο τρόπος 
σιµοποιηθεί αποφασίζεται από την παράµετρο ID164. 
ογές, δείτε την παράµετρο ID600. 
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600 Τρόπος ελέγχου του κινητήρα  234567 (2.6.1) 

NXS: 
 

0 Έλεγχος συχνότητας:  Οι αναφορές των I/O τερµατικών και του πληκτρολογίου είναι 
αναφορές συχνότητας και ο µετατροπέας συχνότητας ελέγχει την 
συχνότητα εξόδου (ανάλυση συχνότητας εξόδου = 0.01 Hz) 

1 Έλεγχος ταχύτητας: Οι αναφορές των I/O τερµατικών και του πληκτρολογίου είναι 
αναφορές ταχύτητας και ο µετατροπέας συχνότητας ελέγχει την 
ταχύτητα του κινητήρα αντισταθµίζοντας την ολίσθηση του 
κινητήρα  (ακρίβεια ± 0,5%). 

 Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιµες για τις µονάδες Vacon NXP µόνο, εκτός από την επιλογή  2  
που είναι διαθέσιµη στην Εφαρµογή Ελέγχου Γενικής Χρήσης για τις µονάδες NXS επίσης. 

 
2 Έλεγχος ροπής Στον τρόπο ελέγχου ροπής, οι αναφορές χρησιµοποιούνται για να 

ελέγξουν τη ροπή του κινητήρα. 

3 Έλεγχος ταχύτητας  Οι αναφορές των I/O τερµατικών και του πληκτρολογίου είναι  
       (Κλειστός Βρόχος)              αναφορές ταχύτητας και ο µετατροπέας συχνότητας ελέγχει την 

ταχύτητα του κινητήρα µε µεγάλη ακρίβεια συγκρίνοντας την 
πραγµατική ταχύτητα που παραλαµβάνεται από την παλµογεν-
νήτρια µε την αναφορά ταχύτητας  (ακρίβεια ±0.01%). 

4 Έλεγχος ροπής (Κ.Β.) Οι αναφορές του πληκτρολογίου και των I/O τερµατικών είναι 
αναφορές ροπής και ο µετατροπέας συχνότητας ελέγχει την ροπή 
του κινητήρα. 

5 Έλεγχος συχνότητας (προηγµένος ανοικτός βρόχος) 

  Έλεγχος συχνότητας µε την καλύτερη απόδοση στις χαµηλότερες 
ταχύτητες. 

6 Έλεγχος ταχύτητας (προηγµένος ανοικτός βρόχος) 

  Έλεγχος ταχύτητας µε την καλύτερη απόδοση στις χαµηλότερες 
ταχύτητες. 

 
601 Συχνότητα ∆ιακοπής των Τρανζίστορ IGBT   234567 (2.6.9) 

Ο θόρυβος των κινητήρων µπορεί να ελαχιστοποιηθεί χρησιµοποιώντας µια υψηλή συχνότητα 
διακοπής. Η αύξηση της συχνότητας µειώνει την ικανότητα της µονάδας του µετατροπέα 
συχνότητας.   
Η σειρά αυτής της παραµέτρου εξαρτάται από το µέγεθος του µετατροπέα συχνότητας: 
 

Τύπος Ελαχ. [kHz] Μέγ. [kHz] Προεπιλογή [kHz] 
0003—0061 NX_5 
0003—0061 NX_2 1.0 16,0 10.0 

0072—0520 NX_5 1.0 10.0 3.6 
0041—0062 NX_6 
0144—0208 NX_6 1.0 6.0 1.5 

Πίνακας 8-12. Συχνότητες διακοπής ανάλογες του µεγέθους του µετατροπέα συχνότητας 

602 Σηµείο αποδυνάµωσης πεδίου  234567 (2.6.4) 

Το σηµείο αποδυνάµωσης του πεδίου είναι η συχνότητα εξόδου στην οποία η τάση εξόδου 
φθάνει στην καθορισµένη  µέγιστη τιµή (ID603). 
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603 Τάση στο σηµείο αποδυνάµωσης πεδίου  234567 (2.6.5) 

Επάνω από τη συχνότητα στο σηµείο αποδυνάµωσης του πεδίου, η τάση εξόδου παραµένει στην 
καθορισµένη µέγιστη τιµή. Κάτω από τη συχνότητα του σηµείου αποδυνάµωσης του πεδίου, η 
τάση εξόδου εξαρτάται από τον καθορισµό των παραµέτρων καµπύλης U/f. ∆είτε τις 
παραµέτρους ID109, ID108, ID604 και ID605. 
Όταν ρυθµιστούν οι παράµετροι  ID110  και  ID111  (ονοµαστική τάση και ονοµαστική 
συχνότητα του  κινητήρα), στις παραµέτρους ID602 και ID603 δίνονται αυτόµατα οι αντίστοιχες 
τιµές. Εάν χρειάζεστε διαφορετικές τιµές για το σηµείο αποδυνάµωσης του πεδίου και τη µέγιστη 
τάση εξόδου, αλλάξτε αυτές τις παραµέτρους αφού ρυθµίσετε πρώτα τις παραµέτρους  ID110  
και  ID111 . 
 

604 U/f καµπύλη, συχνότητα µεσαίου σηµείου  234567 (2.6.6) 

Εάν η προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f είναι επιλεγµένη από την παράµετρο ID108 αυτή η 
παράµετρος καθορίζει την συχνότητα του µέσου σηµείου της καµπύλης. ∆είτε το Σχήµα 8-2. 
 

605 U/f καµπύλη, τάση µεσαίου σηµείου  234567 (2.6.7) 

Εάν η προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f είναι επιλεγµένη από την παράµετρο ID108 αυτή η 
παράµετρος καθορίζει την τάση του µέσου σηµείου καµπύλης. ∆είτε το Σχήµα 8-2. 
 

606 Τάση εξόδου σε µηδενική συχνότητα  234567 (2.6.8) 

Εάν η προγραµµατιζόµενη καµπύλη U/f είναι επιλεγµένη από την παράµετρο ID108 αυτή η 
παράµετρος καθορίζει την τάση σε µηδενική συχνότητα της καµπύλης.  
Σηµείωση:εάν η τιµή της µεταβλητής ID 108 αλλαχτεί αυτή η παράµετρος µηδενίζεται. 
∆είτε το Σχήµα 8-2. 

 
607 Ελεγκτής υπέρτασης  234567 (2.6.10) 

Αυτές οι παράµετροι επιτρέπουν στους ελεγκτές υπότασης / υπέρτασης να απενεργοποιηθούν. 
Αυτό µπορεί να είναι χρήσιµο, παραδείγµατος χάριν, εάν η κύρια τάση τροφοδοσίας ποικίλλει 
περισσότερο από –15% + 10% και η εφαρµογή δεν θα ανεχτεί αυτήν την υπέρταση / υπόταση. Σε 
αυτήν την περίπτωση, ο ρυθµιστής ελέγχει τη συχνότητα εξόδου λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διακυµάνσεις της τροφοδοσίας. 
0 Ο ελεγκτής είναι απενεργοποιηµένος 
1 Ο ελεγκτής είναι ενεργοποιηµένος (καµία ράµπα) = Γίνονται µικρές ρυθµίσεις της  
      Συχνότητας Λειτουργίας 
2 Ο ελεγκτής είναι ενεργοποιηµένος (µε ράµπα) = Ο ελεγκτής ρυθµίζει την Συχνότητα  
     Λειτουργίας ως την µέγιστη συχνότητα. 

 
608 Ελεγκτής υπότασης  234567 (2.6.11) 

∆είτε την παρ. ID607. 
Σηµείωση: ∆ιακοπές λόγω Υπέρ/υπό-τασης µπορούν να συµβούν όταν οι ελεγκτές είναι  
                    απενεργοποιηµένοι. 
 

0 Ο ελεγκτής είναι απενεργοποιηµένος 
1 Ο ελεγκτής είναι ενεργοποιηµένος 

 
609 Όριο ροπής   6 (2.10.1) 

Με αυτήν την παράµετρο µπορείτε να θέσετε τον έλεγχο ορίου ροπής µεταξύ 0.0 – 400.0 %. 
 

610 Απολαβή-Ρ του ορίου Ελέγχου Ροπής  6 (2.10.2) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει την απολαβή-Ρ (Αναλογίας) του ελεγκτή ορίου ροπής. 
Χρησιµοποιείται στον τρόπο ελέγχου Ανοιχτού Βρόχου µόνο. 
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611 Απολαβή-Ι του ορίου Ελέγχου Ροπής 6 (2.10.3) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει την απολαβή-Ι (Ολοκλήρωσης) του ελεγκτή ορίου ροπής. 
Χρησιµοποιείται στον τρόπο ελέγχου Ανοιχτού Βρόχου µόνο. 
 

612 Κλειστός Βρόχος: Ένταση µαγνητισµού  234567 (2.6.16.1, 2.6.13.1) 

Ρυθµίστε την Ένταση Μαγνητισµού του κινητήρα (ένταση χωρίς φορτίο). ∆είτε το κεφάλαιο 9.2. 
 

613 Κλειστός Βρόχος: Απολαβή P ελέγχου ταχύτητας  234567 (2.6.16.2, 2.6.13.2) 

Ρυθµίστε την Απολαβή του ελεγκτή ταχύτητας σε ποσοστό % ανά Hz. ∆είτε το κεφάλαιο 9.2. 
 

614 Κλειστός Βρόχος: Χρόνος Ι ελέγχου ταχύτητας  234567 (2.6.16.3, 2.6.13.3) 

Ρυθµίστε την σταθερά του χρόνου ολοκλήρωσης για τον ελεγκτή ταχύτητας. Αυξάνοντας τον 
χρόνο ολοκλήρωσης, αυξάνεται η σταθερότητα αλλά µακραίνει το χρόνο ανταπόκρισης της 
ταχύτητας. ∆είτε το κεφάλαιο 9.2. 
 

615 Κλειστός Βρόχος: Χρόνος µηδενικής ταχύτητας στην εκκίνηση 234567 (2.6.16.9, 2.6.13.9) 

Αφού δοθεί η εντολή εκκίνησης ο κινητήρας θα παραµείνει µε µηδενική ταχύτητα για το χρόνο 
που καθορίζεται από αυτήν την παράµετρο. Η κεκλιµένη ράµπα θα χρησιµοποιηθεί για να 
ακολουθήσει την καθορισµένη αναφορά συχνότητας / ταχύτητας αφού ο χρόνος έχει τελειώσει 
από τη στιγµή που δίνεται η εντολή. ∆είτε το κεφάλαιο 9.2. 
 

616 Κλειστός Βρόχος: Χρόνος µηδενικής ταχύτητας στο σταµάτηµα 234567 (2.6.16.10, 2.6.13.10) 

Ο κινητήρας θα παραµείνει µε µηδενική ταχύτητα µε τους ελεγκτές ενεργούς για τον χρόνο που 
καθορίζεται από την παράµετρο αυτή αφού φτάσει την µηδενική ταχύτητα όταν δοθεί η εντολή 
Στάσης. Αυτή η παράµετρος δεν έχει καµία επίδραση αν ο επιλεγµένος τρόπος Στάσης (ID506) 
είναι το Coasting. ∆είτε το κεφάλαιο 9.2. 
 

617 Κλειστός Βρόχος: Απολαβή P ελέγχου έντασης  234567 (2.6.16.17, 2.6.13.17) 

Ρυθµίζει την απολαβή για τον ελεγκτή έντασης. Αυτός ο ελεγκτής είναι ενεργός µόνο στον 
Κλειστό Βρόχο και στους προηγµένους ελέγχους Ανοικτού Βρόχου. Ο ελεγκτής παράγει τη 
διανυσµατική αναφορά τάσης στο ρυθµιστή (modulator). ∆είτε το κεφάλαιο 9.2. 
 

618 Κλειστός Βρόχος: Χρόνος φιλτραρίσµατος παλµογεννήτριας 234567 (2.6.16.15, 2.6.13.15) 

Ρυθµίζει το σταθερό χρόνο φιλτραρίσµατος για τη µέτρηση ταχύτητας.  
Η παράµετρος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποβάλει το θόρυβο σηµάτων παλµογεννητριών. 
Ένας πάρα πολύ υψηλός χρόνος φίλτρων µειώνει τη σταθερότητα ελέγχου ταχύτητας. ∆είτε το 
κεφάλαιο 9.2. 
 

619 Κλειστός Βρόχος: Ρύθµιση ολίσθησης   234567 (2.6.16.6, 2.6.13.6) 

Χρησιµοποιείται η ταχύτητα κινητήρα που αναγράφεται στην πλακέτα λειτουργίας για να 
υπολογιστεί η ονοµαστική ολίσθηση. Αυτή η τιµή χρησιµοποιείται για να ρυθµίσει την τάση του 
κινητήρα όταν φορτώνεται. Η ταχύτητα κινητήρα της πλακέτας λειτουργίας είναι µερικές φορές 
λίγο ανακριβής και αυτή η παράµετρος µπορεί εποµένως να χρησιµοποιηθεί για να τακτοποιήσει 
την ολίσθηση. Μειώνοντας την τιµή ρύθµισης ολίσθησης, αυξάνει η τάση του κινητήρα όταν 
φορτώνεται. ∆είτε το κεφάλαιο 9.2. 
 

620 Ζυγοστάθµιση φορτίου   234567 (2.6.15.4, 2.6.12.4) 

Η λειτουργία ζυγοστάθµισης επιτρέπει την πτώση ταχύτητας ως λειτουργία του φορτίου. Η 
παράµετρος αυτή ρυθµίζει το ποσό που ανέρχεται αντίστοιχα στην ονοµαστική ροπή κινητήρα. 
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621 Κλειστός Βρόχος: Ροπή εκκίνησης  234567 (2.6.16.11, 2.6.13.11) 

Επιλέξτε εδώ τη ροπή εκκίνησης.  
Η µνήµη ροπής χρησιµοποιείται στις Εφαρµογές γερανών / γερανογεφυρών. Η ροπή εκκίνησης 
περιστροφής ΜΠΡΟΣ / ΠΙΣΩ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε άλλες εφαρµογές για να βοηθήσει 
τον ελεγκτή ταχύτητας. ∆είτε το κεφάλαιο 9.2. 
0 = ∆εν χρησιµοποιείται 
1 = Μνήµη Ροπής 
2 = Αναφορά ροπής 
3 = Ροπή περιστροφής Μπρος / Πίσω 
 

622 Προηγµένος Ανοιχτός Βρόχος: Ελάχιστη ένταση  234567 (2.6.17.2, 2.6.14.2) 

Η ελάχιστη ένταση στον κινητήρα στην τρέχουσα περιοχή συχνότητας ελέγχου. Η µεγαλύτερη 
τιµή δίνει περισσότερη ροπή, αλλά αυξάνει τις απώλειες. ∆είτε το κεφάλαιο 9.3. 

 
623 Προηγµένος Ανοιχτός Βρόχος: Αναφορά ροής   234567 (2.6.17.3, 2.6.14.3) 

Αναφορά για τη ροή κάτω από το όριο συχνότητας. Η µεγαλύτερη τιµή δίνει περισσότερη ροπή, 
αλλά αυξάνει τις απώλειες. ∆είτε το κεφάλαιο 9.3. 
 

625 Προηγµένος Ανοιχτός Βρόχος: Ένταση µηδενικής ταχύτητας 234567 (2.6.17.1, 2.6.14.1) 

Στις πολύ χαµηλές συχνότητες, αυτή η παράµετρος καθορίζει τη σταθερή τρέχουσα αναφορά 
στον κινητήρα. ∆είτε το κεφάλαιο 9.3. 
 

626 Κλειστός Βρόχος: Αποζηµίωση επιτάχυνσης 234567 (2.6.16.5, 2.6.13.5) 

Ρυθµίζει την αποζηµίωση αδράνειας για να βελτιώσει την ανταπόκριση ταχύτητας κατά τη 
διάρκεια της επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. Ο χρόνος ορίζεται ως ο χρόνος επιτάχυνσης στην 
ονοµαστική ταχύτητα µε την ονοµαστική ροπή. Αυτή η παράµετρος είναι ενεργός επίσης και 
στον προηγµένο τρόπο Ανοικτού Βρόχου. 
 

627 Κλειστός Βρόχος: Ένταση Μαγνητισµού στην εκκίνηση  234567 (2.6.16.7, 2.6.13.7) 

 
628 Κλειστός Βρόχος: Χρόνος Μαγνητισµού στην εκκίνηση 234567 (2.6.16.8, 2.6.13.8) 

Ρυθµίστε εδώ τον χρόνο ανόδου της µαγνητικής έντασης. 
 

631 Ταυτοποίηση                          23456 (2.6.13., 2.6.16) 

Αναγνώριση λειτουργείας είναι ένα τµήµα της ρύθµισης συγκεκριµένων παραµέτρων του 
κινητήρα και του µετατροπέα. Είναι ένα εργαλείο για την αρχικοποίηση και το service του 
µετατροπέα µε σκοπό να βρεθούν οι καλύτερες τιµές των παραµέτρων για τους περισσότερους 
µετατροπείς. Η αυτόµατη αναγνώριση του κινητήρα υπολογίζει ή µετράει τις παραµέτρους του 
κινητήρα για τον έλεγχο του κινητήρα και της ταχύτητας. 
 
0=Καµία λειτουργία 
  
∆εν απαιτείται ταυτοποίηση. 
 
1=Αναγνώριση µε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. 
 
Ο µετατροπέας λειτουργεί χωρίς ταχύτητα για να ταυτοποιήσει τις παραµέτρους του κινητήρα. Ο 
κινητήρας τροφοδοτείται µε ρεύµα και τάση αλλά µε µηδενική συχνότητα. 
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2=Ταυτοποίηση µε τον κινητήρα σε λειτουργία (µόνο για την σειρά NXP). 
 
Ο µετατροπέας λειτουργεί µε ταχύτητα για να ταυτοποιήσει τις παραµέτρους του κινητήρα. 
Σηµείωση: Συνιστάται να γίνεται η ταυτοποίηση του κινητήρα χωρίς ο κινητήρας να έχει φορτίο 
ώστε να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα στις µετρήσεις. 
 
Τα στοιχεία του κινητήρα πρέπει να περαστούν στον µετατροπέα πριν την έναρξη της 
λειτουργίας αναγνώρισης: 
 
            ID110   Ονοµαστική τάση του κινητήρα. (παρ. 2.1.6) 
            ID111   Ονοµαστική συχνότητα του κινητήρα. (παρ. 2.1.7) 
            ID112   Ονοµαστική ταχύτητα του κινητήρα. (παρ. 2.1.8) 
            ID113   Οναµαστική ένταση του κινητήρα. (παρ. 2.1.9) 
            ID120   Το συνφ του κινητήρα. (παρ. 2.1.10) 
 
Στον κλειστό βρόχο όταν χρησιµοποιούµε encoder πρέπει να ρυθµιστεί και η παράµετρος των 
παλµών  (στο µενού Μ7). 
Η αυτόµατη αναγνώριση ενεργοποιείται θέτοντας την παραπάνω παράµετρο στην κατάλληλη 
τιµή ακολουθούµενη από µια εντολή εκκίνησης προς  την σωστή κατεύθυνση. Η εντολή 
εκκίνησης στον µετατροπέα πρέπει να δοθεί µέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Εάν δεν δοθεί εντολή 
µέσα σε 20 δευτερόλεπτα η λειτουργία αναγνώρισης ακυρώνεται και η παράµετρος θα 
µηδενιστεί και θα πάρει την αρχική τιµή της. Η λειτουργία αναγνώρισης µπορεί να σταµατήσει 
ανά πάσα στιγµή.µε την εντολή  STOP και η παράµετρος θα µηδενιστεί και θα πάρει την αρχική 
τιµή της. Στην περίπτωση που κατά την διαδικασία της αναγνώρισης εντοπιστεί κάποιο σφάλµα 
ή οτιδήποτε άλλο πρόβληµα  η διαδικασία της αναγνώρισης ολοκληρώνεται εάν αυτό είναι 
δυνατό.Μετά το πέρας της διαδικασίας αναγνώρισης, η εφαρµογή ελεγχει την κατάσταση της 
αναγνώρισης και δηµιουργεί σφάλµα/προειδοποίηση εάν συµβαίναι κάτι τέτοιο. 
Κατά την διάρκεια της αναγνώρισης ο έλγχος του φρένου απενεργοποιείται (κεφ 9.1). 
 

632 AOL: U/f ώθηση    234567 (2.6.17.5, 2.6.14.5) 

Η τάση ώθησης στο Όριο Συχνότητας για την αύξηση ροής και ροπής. ∆είτε το κεφάλαιο 9.3. 
  
633 Κλειστός Βρόχος: Ροπή εκκίνησης, µπρος 234567 (2.6.16.12, 2.6.13.12) 

Ρυθµίζει τη ροπή εκκίνησης για την κατεύθυνση προς τα µπρος εάν επιλεχθεί µε την παρ. ID621. 
 
634 Κλειστός Βρόχος: Ροπή εκκίνησης, πίσω  234567 (2.6.16.13, 2.6.13.13) 

Ρυθµίζει την ροπή εκκίνησης για την κατεύθυνση προς τα πίσω εάν επιλεχθεί µε την παρ. ID621. 
 

635 AOL: Όριο συχνότητας   234567 (2.6.17.4, 2.6.14.4) 

Γωνιακή συχνότητα για τη µετάβαση στον τυποποιηµένο έλεγχο U/f. Η τιµή δίνεται σε % της 
ονοµαστικής συχνότητας κινητήρα. ∆είτε το κεφάλαιο 9.3. 
 

636 Ελάχιστη συχνότητα για έλεγχο ροπής Ανοιχτού Βρόχου  6 (2.10.8) 

Καθορίζει το όριο συχνότητας κάτω από το οποίο ο µετατροπέας συχνότητας λειτουργεί µε τρόπο 
ελέγχου συχνότητας. 
Λόγω της ονοµαστικής ολίσθησης του κινητήρα, ο εσωτερικός υπολογισµός ροπής είναι 
ανακριβής στις χαµηλές ταχύτητες, όπου συστήνουµε την χρήση ελέγχου συχνότητας. 
 

637 Απολαβή Αναλογίας (Ρ) ελεγκτή ταχύτητας, Ανοιχτός Βρόχος  6 (2.6.13) 

Καθορίζει την απολαβή P για την ελεγχόµενη ταχύτητα στον έλεγχο Ανοιχτού Βρόχου. 
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638 Απολαβή Ολοκλήρωσης (I) ελεγκτή ταχύτητας, Ανοιχτός Βρόχος  6 (2.6.14) 

Καθορίζει την απολαβή I για την ελεγχόµενη ταχύτητα στον έλεγχο Ανοιχτού Βρόχου. 
 

639 Απολαβή Αναλογίας (Ρ) ελεγκτή ροπής  6 (2.10.9) 

Καθορίζει την απολαβή P για τον ελεγκτή ροπής. 
 

640 Απολαβή Ολοκλήρωσης (I) ελεγκτή ροπής  6 (2.10.10)  

Καθορίζει την απολαβή Ι για τον ελεγκτή ροπής. 
 

641 Επιλογή αναφοράς ροπής  6 (2.10.4) 

Καθορίζει την πηγή για την αναφορά ροπής. 
0 ∆εν χρησιµοποιείται 
1 Αναλογική είσοδος 1 
2 Αναλογική είσοδος 2 
3 Αναλογική είσοδος 3 
4 Αναλογική είσοδος 4 
5 Αναλογική είσοδος 1 (µοχλός) 
6 Αναλογική είσοδος 2 (µοχλός) 
7 Από το πληκτρολόγιο, παράµετρος R3.5 
8 Fieldbus 
 

642 Κλιµάκωση αναφοράς ροπής, µέγιστη τιµή  6 (2.10.5) 
643 Κλιµάκωση αναφοράς ροπής, ελάχιστη τιµή 6 (2.10.6) 

Χρήση κλίµακας για τα ελάχιστα και µέγιστα επίπεδα για αναλογικές εισόδους εντός του πεδίου 
-300,0…300,0%. 
 

644 Όριο ταχύτητας ροπής  6 (2.10.7) 

Με αυτήν την παράµετρο µπορεί να επιλεχτεί η µέγιστη συχνότητα για τον έλεγχο ροπής. 
0 Μέγιστη συχνότητα, παρ. ID102 
1 Επιλεγµένη αναφορά συχνότητας 
2 Προεπιλεγµένη ταχύτητα 7, παρ. ID130 
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700 Απόκριση σε σφάλµα αναφοράς 4mA   234567 (2.7.1) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Προειδοποίηση, η συχνότητα από 10 δευτερόλεπτα πίσω τίθεται ως αναφορά 
3 = Προειδοποίηση, η προεπιλεγµένη συχνότητα (Παρ. ID728) ρυθµίζεται ως αναφορά 
4 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
5 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting 
Μια προειδοποίηση ή µια ενέργεια σφάλµατος και ένα µήνυµα σφάλµατος παράγονται εάν το 
σήµα αναφοράς 4... 20 mA χρησιµοποιείται και το σήµα πέσει κάτω από 3,5 mA για 5 
δευτερόλεπτα ή κάτω από 0,5 mA για 0,5 δευτερόλεπτα. Οι πληροφορίες µπορούν επίσης να 
προγραµµατιστούν στην ψηφιακή έξοδο DO1 ή τις ρελέ εξόδους RO1 και RO2. 
 

701 Απόκριση σε εξωτερικό σφάλµα   234567 (2.7.3) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting 
Μια προειδοποίηση ή µια ενέργεια σφάλµατος και ένα µήνυµα σφάλµατος παράγονται από το 
σήµα εξωτερικού σφάλµατος στην προγραµµατιζόµενη ψηφιακή είσοδο DIN3. Οι πληροφορίες 
µπορούν επίσης να προγραµµατιστούν στην ψηφιακή έξοδο DO1 ή τις ρελέ εξόδους RO1 και 
RO2. 
 

702 Επίβλεψη φάσεων εξόδου    234567 (2.7.6) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting 
Η επίβλεψη των φάσεων εξόδου του κινητήρα εξασφαλίζει ότι οι φάσεις του κινητήρα έχουν 
περίπου ίση ένταση. 
 

703 Προστασία σφάλµατος Γης    234567 (2.7.7) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting  
Η προστασία σφάλµατος Γης βεβαιώνει ότι το άθροισµα των τριών εντάσεων των φάσεων είναι 
µηδέν 0. Η προστασία υπερέντασης απασχολείται πάντα και προστατεύει το µετατροπέα 
συχνότητας από τα σφάλµατα Γης µε τα υψηλά ρεύµατα. 
 

704 Θερµική προστασία κινητήρα  234567 (2.7.8) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting 
 
Αν επιλεχθεί διακοπή ο κινητήρας θα σταµατήσει και θα ενεργοποιηθεί η κατάσταση Σφάλµατος.  
Η απενεργοποίηση της προστασίας, δηλ. ρύθµιση της παραµέτρου στο 0, θα επαναφέρει την 
θερµική κατάσταση του κινητήρα στο 0%. ∆είτε το κεφάλαιο 9.4. 
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705 Θερµική προστασία κινητήρα: Συντελεστής της  θερµοκρασίας του περιβάλλοντος του 
κινητήρα 234567 (2.7.9) 

Ο συντελεστής µπορεί να τεθεί µεταξύ -100,0%—100,0%. ∆είτε το κεφάλαιο 9.4. 
 

706 Θερµική προστασία κινητήρα: Συντελεστής ψύξης του κινητήρα σε µηδενική συχνότητα
 234567 (2.7.10) 

Η ένταση µπορεί να τεθεί µεταξύ 0—150,0% X ΙnΚινητήρα. Αυτή η παράµετρος θέτει την τιµή για 
τη θερµική ένταση στη µηδενική συχνότητα. ∆είτε Σχήµα  8-47. 

Η προεπιλεγµένη τιµή τίθεται υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός ανεµιστήρας που 
να ψύγει τον κινητήρα. Εάν υπάρχει κάποιος εξωτερικός ανεµιστήρας αυτή η παράµετρος µπορεί 
να τεθεί στο 90% (ή ακόµα ψηλότερα).  

Σηµείωση:  Η τιµή τίθεται ως ποσοστό των στοιχείων της ονοµαστικής πλακέτας λειτουργίας, 
παρ. ID113 (ονοµαστική ένταση κινητήρα), όχι της ονοµαστική ένταση εξόδου του µετατροπέα 
συχνότητας. Η ονοµαστική ένταση του κινητήρα είναι η ένταση που ο κινητήρας µπορεί να 
αντέξει σε χρήση άµεσης απευθείας σύνδεσης χωρίς υπερθέρµανση.  

Εάν αλλάξτε την παράµετρο ονοµαστικής έντασης του κινητήρα, αυτή η παράµετρος 
αποκαθίσταται αυτόµατα στην προεπιλεγµένη τιµή.  
Ο καθορισµός αυτής της παραµέτρου δεν έχει επιπτώσεις στην µέγιστη ένταση εξόδου του 
κινητήρα που καθορίζεται µόνο από την παράµετρο  ID107. ∆είτε το κεφάλαιο 9.4. 
 

Σχήµα  8-47. Καµπύλη θερµικής έντασης IT  κινητήρα 

707 Θερµική προστασία κινητήρα: Σταθερά χρόνου  234567 (2.7.11) 

Αυτός ο χρόνος µπορεί να τεθεί µεταξύ 1 και 200 λεπτών.  

Αυτή είναι η θερµική σταθερά χρόνου του κινητήρα. Όσο µεγαλύτερος ο κινητήρας, τόσο 
µεγαλύτερη η σταθερά χρόνου. Η χρονική σταθερά είναι ο χρόνος µέσα στον οποίο το 
υπολογισµένο θερµικό επίπεδο έχει φθάσει στο 63% της τελικής αξίας του.  
Ο θερµικός χρόνος κινητήρων είναι συγκεκριµένος για το σχέδιο του κινητήρα και ποικίλλει 
µεταξύ των διαφορετικών κατασκευαστών κινητήρων.  
Εάν ο χρόνος του κινητήρα – t6 (t6 είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα που ο κινητήρας µπορεί 
ακίνδυνα να λειτουργήσει µε έξι φορές την ένταση λειτουργίας) είναι γνωστός (από τον 
κατασκευαστή κινητήρα), η παράµετρος χρονικής σταθεράς µπορεί να τεθεί βασιζόµενη σε 
αυτόν. Εµπειρικά, η σταθερά θερµικού χρόνου του κινητήρα σε πράξη είναι ίση µε 2 x t6. Εάν ο 
µετατροπέας συχνότητας είναι σε κατάσταση Στάσης η χρονική σταθερά αυξάνεται εσωτερικά 
τρεις φορές την καθορισµένη τιµή της παραµέτρου. Η ψύξη στην κατάσταση Στάσης είναι 
βασισµένη στη µεταφορά και η χρονική σταθερά αυξάνεται. ∆είτε επίσης το Σχήµα 8-48. 
 

ffn
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Pcooling
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708 Θερµική προστασία κινητήρα: Κύκλος εργασίας κινητήρα  234567 (2.7.12) 

Καθορίζει πόσο του ονοµαστικού φορτίου κινητήρα εφαρµόζεται.   
Η τιµή µπορεί να τεθεί από 0%... 100%. ∆είτε το κεφάλαιο 9.4. 

 
Σχήµα 8-48. Υπολογισµός της θερµοκρασίας του κινητήρα 

 
709 Προστασία αδράνειας  234567 (2.7.13) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting 
 
Η ρύθµιση της παραµέτρου σε 0  θα απενεργοποιήσει την προστασία και θα επαναφέρει το 
µετρητή χρόνου αδράνειας. ∆είτε το κεφάλαιο 9.5. 
 

710 Όριο έντασης αδράνειας  234567 (2.7.14) 

Η ένταση µπορεί να ρυθµιστεί σε 
0.1…InΚινητ.*2. Για να συµβεί µία κατάσταση 
αδράνειας, η ένταση πρέπει να ξεπεράσει αυτό 
το όριο. ∆είτε το Σχήµα 8-49. Το λογισµικό δεν 
επιτρέπει την εισαγωγή µίας τιµής µεγαλύτερης 
της InΚινητ.*2. Αν αλλάξει η παράµετρος ID113 
Ονοµαστική Ένταση Κινητήρα, αυτή η 
παράµετρος επιστρέφει στην προεπιλεγµένη 
τιµή της (IL). ∆είτε το κεφάλαιο 9.5. 

 
        

         

       

             
Σχήµα 8-50.Ρυθµίσεις χαρακτηριστικών αδράνειας 

105%

par. ID704

Q = (I/IT)2 x (1-e-t/T)

I/IT

NX12k82

f

I

Par. ID710

Par. ID712 NX12k63
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711 Χρόνος αδράνειας  234567 (2.7.15) 

Αυτός ο χρόνος µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 1.0 
και 120.0 δευτερολέπτων. 
Αυτός είναι ο µέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος 
για µία κατάσταση αδράνειας. Ο χρόνος αδρά-
νειας µετριέται από εσωτερικό µετρητή δύο 
κατευθύνσεων (πάνω / κάτω).  
Εάν η τιµή του µετρητή χρόνου αδράνειας πάει 
επάνω από αυτό το όριο η προστασία θα προκα-
λέσει µία διακοπή (βλ.  ID709). ∆είτε το κεφά-
λαιο 9.5. 

  

  

  

712 Όριο συχνότητας αδράνειας  234567

Η συχνότητα µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 1-fmax (ID
Για να συµβεί µία κατάσταση αδράνειας, η συχνότ
αυτό το όριο. ∆είτε το κεφάλαιο 9.5. 
 

713 Προστασία υποφόρτωσης  234567 (2.7.17

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σ
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα π
 
Αν επιλεχθεί διακοπή ο κινητήρας θα σταµατήσει κ
Η απενεργοποίηση της προστασίας, µε την ρύθµιση
χρόνο υποφόρτωσης του κινητήρα στο 0%. ∆είτε τ
 

714 Προστασία υποφόρτωσης, φορτίο στην  περιοχή 

Το όριο ροπής µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 
10.0—150.0 % x TnΚινητήρα.  
Αυτή η παράµετρος δίνει την τιµή για την 
ελάχιστη ροπή που επιτρέπεται όταν η 
συχνότητα εξόδου είναι επάνω από το σηµείο 
αποδυνάµωσης του πεδίου. ∆είτε το Σχήµα 
8-52. 
 
Αν αλλάξτε την παράµετρο ID113 
(Ονοµαστική ένταση κινητήρα) αυτή η 
παράµετρος αυτόµατα επιστρέφει στην 
προεπιλεγµένη τιµή της. ∆είτε το κεφάλαιο 
9.6. 

P

P

8

Par. ID711

NX12k64

Trip area

Time

Stall
No stall

Trip/warning
par. ID709

  

    

 Σχήµα 8-51. Μέτρηση του χρόνου αδράνειας 

 (2.7.16) 

102). 
ητα εξόδου πρέπει να παραµείνει κάτω από 

) 

ύµφωνα µε την παρ. ID506 
άντα µε coasting 

αι θα ενεργοποιηθεί η κατάσταση Σφάλµατος.  
 της παραµέτρου στο 0, θα επαναφέρει το 
ο κεφάλαιο 9.6. 

αποδυνάµωσης πεδίου 234567 (2.7.18) 

Σχήµα 8-52. Ρύθµιση ελάχιστου φορτίου 

ar. ID714

NX12 k65

ar. ID715

f
5 Hz

Torque
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715 Προστασία υποφόρτωσης, φορτίο σε µηδέν συχνότητα 234567 (2.7.19) 

Το όριο ροπής µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 5.0—150.0 % x TnΚινητήρα. 
Αυτή η παράµετρος δίνει την τιµή για την ελάχιστη ροπή που επιτρέπεται µε µηδενική 
συχνότητα. ∆είτε το Σχήµα 8-52. 
 
Αν αλλάξει η τιµή της παραµέτρου ID113 (Ονοµαστική Ένταση Κινητήρα) αυτή η παράµετρος 
αυτόµατα επαναφέρει την προεπιλεγµένη τιµή. ∆είτε το κεφάλαιο 9.6. 
 

716 Χρόνος υποφόρτωσης  234567 (2.7.20) 

Αυτή η περίοδος µπορεί να τεθεί µεταξύ 2,0 και 600,0 s.  
Αυτός είναι ο µέγιστος χρόνος που επιτρέπεται για να συµβεί µία κατάσταση υποφόρτωσης. 
Ένας εσωτερικός  µετρητής διπλής κατεύθυνσης (πάνω / κάτω) αριθµεί τον συσσωρευµένο 
χρόνο. Εάν η τιµή αρίθµησης υποφόρτωσης πάει πάνω από αυτό το όριο η προστασία θα 
προκαλέσει µία διακοπή σύµφωνα µε την παράµετρο (ID 713). Εάν ο µετατροπέας συχνότητας 
σταµατήσει ο µετρητής υποφόρτωσης επαναφέρεται στο µηδέν. ∆είτε το Σχήµα 8-53 και το 
κεφάλαιο 9.6. 

717 Αυτόµατη επανεκκί

Καθορίζει το χρόνο 
συχνότητας τον κινη
 

718 Αυτόµατη επανεκκί

Η Λειτουργία Αυτόµ
εξαφανιστούν τα επι
αναµονής έχει τελειώ
 
 

 

 

 

 

 

Underload time counter
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Σχήµα 8-53. Λειτουργία µετρητή χρόνου υποφόρτωσης 

νηση: Χρόνος αναµονής 234567 (2.8.1) 

προτού να προσπαθήσει να επανεκκινήσει αυτόµατα ο µετατροπέας 
τήρα αφότου έχει εξαφανιστεί το σφάλµα. 

νηση: Χρόνος δοκιµής  234567 (2.8.2) 

ατης επανεκκίνησης επανεκκινεί τον µετατροπέα συχνότητας όταν 
λεγµένα σφάλµατα µε τις παραµέτρους ID720 ως ID725 και ο χρόνος 
σει. 

Par. ID716

NX12k66

Trip area

Time

Underload
No underl.

Trip/warning
par. ID713
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Σχήµα 8-54. Παράδειγµα Αυτόµατων επανεκκινήσεων µε δύο επανεκκινήσεις 

Οι παράµετροι  ID720  ως ID725 καθορίζουν το µέγιστο αριθµό αυτόµατων επανεκκινήσεων 
κατά τη διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου που ρυθµίζεται από την παράµετρο ID718. Η χρονική 
αρίθµηση αρχίζει από την πρώτη αυτόµατη επανεκκίνηση. Εάν ο αριθµός σφαλµάτων που 
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου υπερβαίνει τις τιµές των παραµέτρων  
ID720  ως  ID725 η κατάσταση σφάλµατος ενεργοποιείται. ∆ιαφορετικά το σφάλµα εξαφανίζεται 
αφότου έχει τελειώσει ο δοκιµαστικός χρόνος και το επόµενο σφάλµα ξεκινήσει την δοκιµαστική 
χρονική αρίθµηση πάλι. 
 
Εάν ένα µόνο σφάλµα παραµένει κατά τη διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου, η κατάσταση 
σφάλµατος είναι αληθινή. 
 

719 Αυτόµατη επανεκκίνηση: Λειτουργία εκκίνησης  234567 (2.8.3) 

Η λειτουργία εκκίνησης για την αυτόµατη επανεκκίνηση επιλέγεται µε αυτήν την παράµετρο. Η 
παράµετρος καθορίζει τον τρόπο εκκίνησης: 
 

  0=Ράµπα 
1=Εκκίνηση µε ταχύτητα 
2=Σύµφωνα µε την ID505 

 
720 Αυτόµατη επανεκκίνηση: Αριθµός δοκιµών µετά από σφάλµα Υπότασης   234567  (2.8.4)    

Αυτή η παράµετρος καθορίζει πόσες αυτόµατες επανεκκινήσεις µπορούν να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου που καθορίζεται από την παράµετρο  ID718  µετά από µία 
διακοπή λόγω Υπότασης. 
 

0 = Καµία αυτόµατη επανεκκίνηση 
>0 = Αριθµός αυτόµατων επανεκκινήσεων µετά από σφάλµα Υπότασης. Το 

σφάλµα επαναφέρεται και η µονάδα αρχίζει αυτόµατα αφότου έχει 
επιστρέψει η DC-link τάση στο κανονικό επίπεδο. 

 

NX12k67
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721 Αυτόµατη επανεκκίνηση: Αριθµός δοκιµών µετά από σφάλµα Υπέρτασης 234567 (2.8.5) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει πόσες αυτόµατες επανεκκινήσεις µπορούν να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου που καθορίζεται από την παράµετρο  ID718  µετά από µία 
διακοπή λόγω Υπέρτασης. 
 

0 = Καµία αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή λόγω σφάλ. Υπέρτασης 
>0 = Αριθµός αυτόµατων επανεκκινήσεων µετά από διακοπή λόγω σφάλµατος 

Υπέρτασης. Το σφάλµα επαναφέρεται και η µονάδα αρχίζει αυτόµατα 
αφότου έχει επιστρέψει η DC-link τάση στο κανονικό επίπεδο. 

 
722 Αυτόµατη επανεκκίνηση: Αριθµός δοκιµών µετά από σφάλµα Υπερέντασης     234567 (2.8.6) 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το Σφάλµα θερµοκρασίας IGBT περικλείεται επίσης) 
Αυτή η παράµετρος καθορίζει πόσες αυτόµατες επανεκκινήσεις µπορούν να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου που καθορίζεται από την παράµετρο  ID718 . 
 

0 = Καµία αυτόµατη επανεκκίν. µετά από διακοπή λόγω σφάλ. Υπερέντασης 
>0 = Αριθµός αυτόµατων επανεκκινήσεων µετά από διακοπή λόγω σφαλµάτων 

υπερέντασης,  κορεσµού,  θερµοκρασίας των IGBT. 
 

723 Αυτόµατη επανεκκίνηση: Αριθµός δοκιµών µετά από σφάλµα αναφοράς 234567 (2.8.7) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει πόσες αυτόµατες επανεκκινήσεις µπορούν να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου που καθορίζεται από την παράµετρο  ID718. 
 

0 = Καµία αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή λόγω σφάλ. Αναφοράς 
>0 = Αριθµός αυτόµατων επανεκκινήσεων αφού το αναλογικό σήµα έντασης 

(4…20mA) έχει επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα (>4mA) 
 

725 Αυτόµατη επανεκκίνηση: Αριθµός δοκιµών µετά από εξωτερικό σφάλµα 234567 (2.8.9) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει πόσες αυτόµατες επανεκκινήσεις µπορούν να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου που καθορίζεται από την παράµετρο  ID718. 
 

0 = Καµία αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή λόγω Εξωτερικού σφάλ. 
>0 = Αριθµός αυτόµατων επανεκκινήσεων µετά από διακοπή λόγω Εξωτερικού 

σφάλµατος 
 

726 Αυτόµατη επανεκκίνηση: Αριθµός δοκιµών µετά από σφάλµα θερµοκρασίας  

 κινητήρα 234567 (2.8.8) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει πόσες αυτόµατες επανεκκινήσεις µπορούν να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου που καθορίζεται από την παράµετρο ID718. 
 

0 = Καµία αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από διακοπή λόγω σφάλµατος της 
θερµοκρασίας του κινητήρα 

>0 = Αριθµός αυτόµατων επανεκκινήσεων αφού η θερµοκρασία του κινητήρα 
έχει επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα 

 
727 Απόκριση σε σφάλµα υπότασης  234567 (2.7.5) 

0 = Το σφάλµα αποθηκεύεται στην Ιστορία Σφαλµάτων 
1 = Το Σφάλµα δεν αποθηκεύεται στην Ιστορία Σφαλµάτων 
 
Για  τα όρια υπότασης, δείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη Vacon NX, Πίνακας 4-4. 
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728 Σφάλµα αναφοράς 4mA: προκαθορισµένη συχνότητα αναφοράς 234567 (2.7.2) 

Εάν η τιµή της παραµέτρου ID700 ρυθµιστεί στο 3 και το σφάλµα των 4mA εµφανίζεται µετά, η 
αναφορά συχνότητας στον κινητήρα είναι η τιµή αυτής της παραµέτρου. 
 

730 Επίβλεψη φάσεων εισόδου  234567 (2.7.4) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting 
 
Η επίβλεψη των φάσεων εισόδου επιβεβαιώνει ότι οι φάσεις εισόδου του µετατροπέα συχνότητας 
έχουν περίπου την ίδια ένταση. 
 

731 Αυτόµατη επανεκκίνηση  1 (2.20) 

Η Αυτόµατη Επανεκκίνηση µπαίνει σε χρήση µε αυτήν την παράµετρο. 
 
  0 = Απενεργοποιηµένη 
  1 = Ενεργοποιηµένη 
 
Η λειτουργία επαναφέρει τα ακόλουθα σφάλµατα (µεγ. τρεις φορές) (δείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης 
του Vacon NX, Κεφάλαιο 9): 
 
• Υπερένταση (F1) 
• Υπέρταση (F2) 
• Υπόταση (F9) 
• Υπερθέρµανση µετατροπέα συχνότητας (F14) 
• Υπερθέρµανση κινητήρα (F16) 
• Σφάλµα αναφοράς (F50) 

 
732 Απόκριση σε σφάλµα Θερµίστορ  234567 (2.7.21) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting 
 
Η ρύθµιση της παραµέτρου σε 0  θα απενεργοποιήσει την προστασία. 

 
733 Απόκριση σε σφάλµα Fieldbus  234567 (2.7.22) 

Ρυθµίστε εδώ τον τρόπος απόκρισης για το σφάλµα Fieldbus εάν χρησιµοποιείται κάρτα fieldbus. 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο καρτών Fieldbus. 
 
∆είτε την παράµετρο ID732. 
 

734 Απόκριση σε σφάλµα Θύρας (Slot)  234567 (2.7.23) 

Ρυθµίστε εδώ τον τρόπος απόκρισης για το σφάλµα της Θύρας Κάρτας επιλογής λόγω έλλειψης ή 
καταστρεµµένης κάρτας επιλογής.  
 
∆είτε την παρ. ID732. 
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738 Αυτόµατη Επανεκκίνηση: Αριθµός δοκιµών µετά από σφάλµα υποφόρτωσης κινητήρα
 (2.8.10) 

Αυτή η παράµετρος καθορίζει πόσες αυτόµατες επανεκκινήσεις µπορούν να γίνουν κατά τη 
διάρκεια του δοκιµαστικού χρόνου που καθορίζεται από την παράµετρο  ID718. 
 

0 = Καµία αυτόµατη επανεκκίν. µετά από διακοπή λόγω σφάλµ. 
Υποφόρτωσης 

>0 = Αριθµός αυτόµατων επανεκκιν. µετά από διακοπή σφάλµ. Υποφόρτωσης 
 

739 Αριθµός των Εισόδων PT100 σε χρήση  567  (2.7.24) 

Αν έχετε εγκατεστηµένη κάρτα εισόδου PT100 στον µετατροπέα συχνότητας, µπορείτε να 
επιλέξτε εδώ τον αριθµό των εισόδων PT100 που χρησιµοποιείται. ∆είτε επίσης το Εγχειρίδιο 
Καρτών Επιλογής Vacon I/O. 
Σηµείωση: Εάν η επιλεγµένη τιµή είναι µεγαλύτερη από τον πραγµατικό αριθµό 
χρησιµοποιηµένων εισόδων PT100, η οθόνη θα εµφανίσει την τιµή 200 οC. Εάν η είσοδος 
βραχυκυκλώνεται η τιµή που εµφανιστεί θα είναι –30ºC. 
 

740 Απόκριση σε σφάλµα PT100  567  (2.7.25) 

0 = Καµία απόκριση  
1 = Προειδοποίηση 
2 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα σύµφωνα µε την παρ. ID506 
3 = Σφάλµα, τρόπος Στάσης µετά από το σφάλµα πάντα µε coasting 
 

741 Όριο προειδοποίησης PT100  567  (2.7.26) 

Ρυθµίστε εδώ το όριο στο οποίο θα ενεργοποιείται η PT100 προειδοποίηση. 
 

742 Όριο σφάλµατος PT100   567  (2.7.27) 

Ρύθµισε εδώ το όριο στο οποίο το σφάλµα PT100 (F56) θα ενεργοποιηθεί. 
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850 Ελάχιστο κλίµακας αναφοράς Fieldbus  6 (2.9.1) 
851 Μέγιστο κλίµακας αναφοράς Fieldbus  6 (2.9.2) 

Χρησιµοποιήστε αυτές τις δύο παραµέτρους για να κλιµακώσετε το σήµα αναφοράς του fieldbus.   
Θέτοντας όρια τιµής:  0  ≤παρ. ID850  ≤ ID851  ≤ID102. Εάν η παρ. ID851 = 0 η κλίµακα που 
έχει επιβάλει ο χρήστης δεν χρησιµοποιείται και η ελάχιστη και µέγιστη συχνότητα 
χρησιµοποιούνται για την κλίµακα.  
Η κλιµάκωση πραγµατοποιείται όπως παρουσιάζεται µέσα στο  Σχήµα 8-10. ∆είτε επίσης το 
κεφάλαιο 9.7.  
 
Σηµείωση:  Η χρήση αυτής της λειτουργίας κλίµακας που επιβάλει ο χρήστης στο σήµα 
αναφοράς έχει επιπτώσεις επίσης και στην κλιµάκωση της πραγµατικής τιµής. 
 

852 ως 
859 Επιλογές δεδοµένων από Μετατροπέα Συχν. προς Fieldbus 1 ως 8  6    (2.9.3 to 2.9.10) 

Χρησιµοποιώντας αυτές τις παραµέτρους, µπορείτε να ελέγξετε οποιαδήποτε τιµή 
παρακολούθησης ή παραµέτρου του µετατροπέα συχνότητας από το fieldbus. Εισάγετε τον 
αριθµό ID του στοιχείου που επιθυµείτε να ελέγξετε για την τιµή αυτών των παραµέτρων. ∆είτε 
το κεφάλαιο 9.7. 
 
Κάποιες τυπικές τιµές: 

1 Συχνότητα εισόδου 15 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 1,2,3 
2 Ταχύτητα κινητήρα 16 Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων 4,5,6 
3 Ένταση κινητήρα 17 Καταστάσεις ψηφιακών και ρελέ εξόδων 
4 Ροπή κινητήρα 25 Αναφορά συχνότητας 
5 Ισχύ κινητήρα 26 Ένταση αναλογικής εξόδου 
6 Τάση κινητήρα 27 AI3 
7 Τάση DC-link 28 AI4 
8 Θερµοκρασία µονάδ. 31 AO1 (κάρτα επέκτασης) 
9 Θερµοκρασία κινητ. 32 AO2 (κάρτα επέκτασης) 

13 AI1 37 Ενεργό σφάλµα 1 
14 AI2 45 Το ρεύµα του κινητήρα (ανεξαρτήτως του 

µετατροπέα) δίνεται µε ένα δεκαδικό 
ψηφίο. 

Πίνακας 8-13. 
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1001 Αριθµός βοηθητικών κινητήρων  7 (2.9.1) 

Με αυτήν την παράµετρο θα καθοριστεί ο αριθµός βοηθητικών κινητήρων σε χρήση. Οι 
λειτουργίες που ελέγχουν τους βοηθητικούς κινητήρες (παρ. ID458 ως  ID462) µπορούν να 
προγραµµατιστούν στις εξόδους ρελέ ή στην ψηφιακή έξοδο. Σαν προεπιλογή, ένας βοηθητικός 
κινητήρας είναι σε χρήση και είναι προγραµµατισµένος στην ρελέ έξοδο RO1 ως B.1. 
 

1002 Συχνότητα εκκίνησης, βοηθητική µονάδα 1  7 (2.9.2) 

Η συχνότητα τους κινητήρα που ελέγχεται από το µετατροπέα συχνότητας πρέπει να υπερβεί το 
όριο που καθορίζεται µε αυτές τις παραµέτρους µε 1 Hz προτού να εκκινήσει ο βοηθητικός 
κινητήρας. Το 1 Hz υπάρχει για να κάνει µια υστέρηση για την αποφυγή περιττών εκκινήσεων 
και στάσεων. ∆είτε το Σχήµα 8-55. ∆είτε επίσης τις παραµέτρους ID101 και ID102, σελίδα 116. 
 

1003 Συχνότητα στάσης, βοηθητική µονάδα 1  7 (2.9.3) 

Η συχνότητα του κινητήρα που ελέγχεται από τον µετατροπέα συχνότητας πρέπει να πέσει 1Hz 
κάτω από το όριο που καθορίζεται από τις παραµέτρους αυτές πριν ο βοηθητικός κινητήρας 
σταµατήσει. Το όριο συχνότητας Στάσης καθορίζει επίσης την συχνότητα στην οποία πέφτει ο 
κινητήρας που ελέγχεται από τον µετατροπέα συχνότητας µετά από την εκκίνηση του 
βοηθητικού κινητήρα. ∆είτε το Σχήµα 8-55. 
 

1004 Συχνότητα εκκίνησης, βοηθητική µονάδα 2  7 (2.9.4) 
1005 Συχνότητα στάσης, βοηθητική µονάδα 2   7 (2.9.5) 
1006 Συχνότητα εκκίνησης, βοηθητική µονάδα 3  7 (2.9.6) 
1007 Συχνότητα στάσης, βοηθητική µονάδα 3   7 (2.9.7) 
1008 Συχνότητα εκκίνησης, βοηθητική µονάδα 4  7 (2.9.8) 
1009 Συχνότητα στάσης, βοηθητική µονάδα 4   7 (2.9.9) 

∆είτε τις παραµέτρους µε ID 1002 και 1003. 
 

1010 Καθυστέρηση εκκίνησης των βοηθητικών µονάδων  7 (2.9.10) 

Η συχνότητα του κινητήρα που ελέγχεται από το µετατροπέα συχνότητας πρέπει να παραµείνει 
πάνω από τη συχνότητα εκκίνησης του βοηθητικού κινητήρα για το χρόνο που καθορίζεται µε 
αυτήν την παράµετρο προτού εκκινήσει ο βοηθητικός κινητήρας. Η καθυστέρηση που καθο-
ρίζεται ισχύει για όλους τους βοηθητικούς κινητήρες. Αυτό αποτρέπει τις περιττές εκκινήσεις 
που προκαλούνται µε τις στιγµιαίες υπερβάσεις του ορίου εκκίνησης. ∆είτε το Σχήµα 8-55. 
 

1011 Καθυστέρηση στάσης των βοηθητικών µονάδων  7 (2.9.11) 

Η συχνότητα του κινητήρα που ελέγχεται από το µετατροπέα συχνότητας πρέπει να παραµείνει 
κάτω από τη συχνότητα στάσης του βοηθητικού κινητήρα για το χρόνο που καθορίζεται µε αυτήν 
την παράµετρο προτού σταµατήσει ο κινητήρας. Η καθορισµένη καθυστέρηση εφαρµόζεται σε 
όλους τους βοηθητικούς κινητήρες. Αυτό αποτρέπει τις περιττές εκκινήσεις που προκαλούνται µε 
τις στιγµιαίες υπερβάσεις του ορίου στάσης. ∆είτε το Σχήµα 8-55. 
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χήµα 8-55. Παράδειγµα ρύθµισης παραµέτρων˙ Μετατροπέας συχνότητας και ένας βοηθητικός κινητήρας 

ήµα αναφοράς µετά την εκκίνησης του βοηθητικού κινητήρα 1  7 (2.9.12) 
ήµα αναφοράς µετά την εκκίνησης του βοηθητικού κινητήρα 2  7 (2.9.13) 
ήµα αναφοράς µετά την εκκίνησης του βοηθητικού κινητήρα 3  7 (2.9.14) 
ήµα αναφοράς µετά την εκκίνησης του βοηθητικού κινητήρα 4  7 (2.9.15) 

ο βήµα αναφοράς θα προστίθεται αυτόµατα στην τιµή αναφοράς πάντα όταν εκκινεί ο 
ντίστοιχος βοηθητικός κινητήρας. Με τα βήµατα αναφοράς π.χ. η απώλεια πίεσης στις 
ωληνώσεις, που προκαλείται από την αυξανόµενη ροή, µπορεί να αντισταθµιστεί. ∆είτε το 
χήµα 8-56. 

Flow

Start freq. of aux. drive 1 (par. ID1002 + 1 Hz)

Frequency after starting
the aux. drive1
is par. ID1003 + 1 Hz

Stop freq. of aux. drive 1
(par. ID1003 - 1 Hz)

Frequency after starting
the aux. drive1
is par. ID1003 - 1 Hz

Fmin
par. ID101

Start freq. of aux. drive 1
(par. ID1002 + 1 Hz)

Frequency
increase
during the
start delay

Stop freq. of aux.
 drive 1
(par. ID1003 - 1 Hz)

Frequency
decrease during
the stop delay

Flow

Stop delay of the aux.
drives (par. ID1011)Fmin

par. ID101
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Σχήµα 8-56. Βήµατα αναφοράς µετά από την εκκίνησης βοηθητικών κινητήρων 

Time

Reference
(analogue

input)

Reference step 1
par. ID1012

Reference step 2
par. ID1013

Reference step 3
par. ID1014

Aux. drive 1
                  start

stop
                 start

stopAux. drive 2

Aux. drive 3
                  start

stop

NX12k90
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1016 Συχνότητα Υπολειτουργίας  57 (2.1.15) 

Ο µετατροπέας συχνότητας σταµατάει αυτόµατα εάν η συχνότητα του κινητήρα πέσει κάτω από 
το επίπεδο Υπολειτουργίας (sleep)  που καθορίζεται µε αυτήν την παράµετρο για ένα χρονικό 
περιθώριο µεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται από την παράµετρο ID1017. Κατά τη διάρκεια 
της κατάστασης Στάσης, ο ελεγκτής PID που λειτουργεί, θα αλλάξει την κατάσταση Λειτουργίας 
του µετατροπέα συχνότητας όταν η πραγµατική τιµή σήµατος πέσει κάτω ή υπερβεί (δείτε την 
παρ. ID1019) το επίπεδο Αφύπνισης που καθορίζεται από την παράµετρο ID1018. ∆είτε το Σχήµα 
8-57. 
 

1017 Καθυστέρηση Υπολειτουργίας  57 (2.1.16) 

Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που πρέπει η συχνότητα να παραµείνει κάτω από το επίπεδο 
Υπολειτουργίας προτού να σταµατήσει ο µετατροπέα συχνότητας. ∆είτε το Σχήµα 8-57. 
 

1018 Επίπεδο αφύπνισης   57 (2.1.17) 

Το επίπεδο Αφύπνισης καθορίζει το επίπεδο κάτω από το οποίο πρέπει να πέσει η πραγµατική 
τιµή ή το οποίο πρέπει να υπερβεί πριν αποκατασταθεί η κατάσταση λειτουργίας στο µετατροπέα 
συχνότητας. ∆είτε το Σχήµα 8-57. 
 

Σ

1019 Λε

Αυ
ότ
∆ε
 
Η 
 

Actual value
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χήµα 8-57. Λειτουργία Υπολειτουργίας (sleep) του µετατροπέα συχνότητας 

ιτουργία αφύπνισης   57 (2.1.18) 

τή η παράµετρος καθορίζει εάν η αποκατάσταση της κατάστασης Λειτουργίας εµφανίζεται 
αν η πραγµατική τιµή σήµατος πέφτει κάτω ή υπερβαίνει το επίπεδο Αφύπνισης (παρ. ID1018). 
ίτε το Σχήµα 8-57 και το Σχήµα 8-58 στη σελίδα 185. 

εφαρµογή 5 έχει διαθέσιµες επιλογές 0-1 και η εφαρµογή 7 διαθέσιµες επιλογές 0-3. 

NX12k56

t < param. ID1017

Wake up level (param. ID1018)

Output frequency

Sleep level
param. ID1016

Time

Time

Start/Stop status of
the var. speed drive

running

stop

t < par. ID1017
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Σχήµα 8-58. Επιλέξιµες επιλογές Αφύπνισης 

100%

0

1

2

3

100%

Par. ID1018=30%

Par. ID1018=60%

100%

100%

Par.ID1018=60%
limit=60%*reference=30%

reference=50%

time

Start
Stop

Actual value signal

Actual value signal

Start
Stop

time

Actual value signal

Actual value signal

Start
Stop

ti me

time

Start
Stop

reference=50%

Par.ID1018=140%
limit=140%*reference=70%

NX12k88.fh8
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1020 Παράκαµψη ελεγκτή PID (bypass)  7 (2.9.16) 

Με αυτήν την παράµετρο, ο ελεγκτής PID µπορεί να προγραµµατιστεί για να παρακαµφθεί. Τότε 
η συχνότητα του ελεγχόµενου κινητήρα και οι εκκινήσεις των βοηθητικών κινητήρων 
καθορίζονται σύµφωνα µε την πραγµατική τιµή σήµατος. ∆είτε το Σχήµα 8-59. 
 

 
1021 Ε
1022 Υ
1023 Χ
1024 Τ

Σ
ε
σ
Σ

Output freq.
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Σχήµα 8-59. Παράδειγµα του µετατροπέα συχνότητας και δύο βοηθητικών κινητήρων µε παράκαµψη του  
   ελεγκτή PID 

πιλογή Αναλογικής εισόδου για τη µέτρηση της πίεσης εισόδου 7 (2.9.17) 
ψηλό όριο πίεσης εισόδου 7 (2.9.18) 
αµηλό όριο πίεσης εισόδου 7 (2.9.19) 
ιµή πτώσης πίεσης εξόδου 7 (2.9.20) 

τους σταθµούς αύξησης πίεσης µπορεί να υπάρξει ανάγκη για την µείωση της πίεσης εξόδου 
άν η πίεση εισόδου µειωθεί κάτω από το όριο. Η µέτρηση της πίεσης εισόδου που απαιτείται 
υνδέεται µε την αναλογική είσοδο που επιλέγεται µε την παράµετρο ID1021. ∆είτε το  
χήµα 8-60. 

NX12k91

Minimum freq.
(par. ID101)

Minimum of the
actual value

Actual value

Maximum of the
actual value

Start freq. of the aux. drive 1
 (par. ID1002)

Max. freq.
(par. ID102)

Stop freq. of the aux.
drive 1 (par. ID1003)

Stop freq. of the aux.
drive 2  (par. ID1005)

Start/stop control of
the freq. converter

Auxiliary drive 1

stop

start

stop

start

stop

start

Start freq. of the aux. drive 2
 (par. ID1004)

Auxiliary drive 2
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Σχήµα 8-60.Μέτρηση της πίεσης εισόδου και εξόδου 

Με τις παραµέτρους ID1022 και ID1023 µπορείτε να επιλέξτε τα όρια για την περιοχή της πίεσης 
εισόδου, όπου η πίεση της εξόδου µειώνεται. Οι τιµές είναι σε ποσοστό % της µέγιστης τιµής 
µέτρησης της πίεσης εισόδου. Με την παράµετρο ID1024 µπορείτε να ρυθµίσετε την τιµή για την 
µείωση της πίεσης εξόδου εντός της περιοχής αυτής. Η τιµή είναι σε ποσοστό % της µέγιστης 
τιµής αναφοράς. ∆είτε το Σχήµα 8-61. 
 

Σχήµα 8-

OUTPUT PRESSURE

M

NX12k93.fh8
0)40 837 1150 • Email: vacon@vacon.com 8

61. Συµπεριφορά πίεσης εξόδου ανάλογα µε την πίεση εισόδου και των ρυθµίσεων των παραµέτρων 

PUMP631.DS4

Par. ID1024
Output 
pressure
drop value

INPUT PRESSURE

Par. ID1026
Input pressure
high limit

Par. ID1032
Input pressure
low limit

TIME

TIME
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1025 Καθυστέρηση πτώσης συχνότητας µετά από εκκίνηση βοηθητικού κινητήρα    7 (2.9.21) 
1026 Καθυστέρηση αύξησης συχνότητας µετά από στάση βοηθητικού κινητήρα        7 (2.9.22) 

Εάν η ταχύτητα του βοηθητικού κινητήρα αυξηθεί αργά (π.χ. στον έλεγχο εκκινητή οµαλής 
λειτουργίας) τότε µια καθυστέρηση µεταξύ της εκκίνησης του βοηθητικού κινητήρα και της 
πτώσης συχνότητας του µετατροπέα συχνότητας θα κάνει τον έλεγχο οµαλότερο. Αυτή η 
καθυστέρηση µπορεί να ρυθµιστεί µε την παράµετρο ID1025.  
Με τον ίδιο τρόπο, εάν η ταχύτητα του βοηθητικού κινητήρα µειώνεται αργά µια καθυστέρηση 
µεταξύ της εκκίνησης του βοηθητικού κινητήρα και της αύξησης συχνότητας του µετατροπέα 
συχνότητας µπορεί να προγραµµατιστεί µε την παράµετρο ID1026. ∆είτε το Σχήµα 8-62. 
Εάν καθεµία των τιµών των παραµέτρων ID1025 και ID1026 τίθεται στο µέγιστο (300.0 S) καµία 
πτώση ούτε αύξηση συχνότητας πραγµατοποιείται. 
 

1027 Α

0
1
 

Output frequency
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Σχήµα 8-62. Πτώση συχνότητας και αύξηση καθυστερήσεων 

υτοαλλαγή   7 (2.9.24) 

 ∆εν χρησιµοποιείται η Αυτοαλλαγή 
 Χρησιµοποιείται η Αυτοαλλαγή 

NX12k94.fh3

Time

Start freq. of aux drive + 1 Hz

Start delay of
aux. drive (par. ID1010)

Frequency drop delay
 (par. ID1025)

Aux. drive
control

Aux. drive
speed

Stop delay of
aux. drive (par.
ID1011)

Frequency increase
delay  (par. ID1026)

Stop freq. of aux drive - 1 Hz

Aux. drive
speed
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1028 Επιλογή Αυτοµατισµού Αυτοαλλαγής / Εσωµανδαλώσεων  7 (2.9.25) 

0 Αυτοµατισµός (Αυτοαλλαγής / Εσωµανδάλωσης) εφαρµόζεται µόνο στους βοηθητικούς  
     κινητήρες 
 
Ο κινητήρας που ελέγχεται από τον µετατροπέα συχνότητας παραµένει ως έχει. Μόνο ένα 
αυτόµατο ισχύος χρειάζεται για κάθε κινητήρα. ∆είτε το Σχήµα 8-63. 

Σχήµα 8-6

1 Όλοι ο
 
Ο κινητήρ
µούς και δ
ή το µετατ
 

Σχήµα 8-6

Drive
MMM
Motor aux.1 Motor aux.2

3. Εφαρµογή Αυτοαλλαγής µόνο σε βοηθητικές µονάδες. 

ι κινητήρες περικλείονται στην ακολουθία Αυτοαλλαγής / Εσωµανδάλωσης 

ας που ελέγχεται από το µετατροπέα συχνότητας συµπεριλαµβάνεται στους αυτοµατισ-
ύο αυτόµατοι απαιτούνται για κάθε κινητήρα για να τον συνδέσουν µε την τροφοδοσία 
ροπέα συχνότητας. ∆είτε το Σχήµα 8-64. 

Vacon
40 837 1150 • Email: vacon@vacon.com 8

4. Αυτοαλλαγή µε όλους τους κινητήρες 

MM
NX12k97.fh8 1 Drive 2

auxiliary
connection

auxiliary
connection
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1029 ∆ιάστηµα Αυτοαλλαγής   7 (2.9.26) 

Μετά από τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται µε αυτήν την παράµετρο, η λειτουργία 
Αυτοαλλαγής πραγµατοποιείται εάν η ζήτηση βρίσκεται κάτω από το επίπεδο που καθορίζεται µε 
τις παραµέτρους ID1031 (όριο συχνότητας Αυτοαλλαγής) και ID1030 (µέγιστος αριθµός 
βοηθητικών κινητήρων). Εάν υπερβεί η ζήτηση την τιµή ID1031, η Αυτοαλλαγή δεν θα 
πραγµατοποιηθεί πριν πάει η ζήτηση κάτω από αυτό το όριο.  
 
• Η χρονική αρίθµηση ενεργοποιείται µόνο εάν το αίτηµα εκκίνησης / στάσης είναι ενεργό.  
• Η χρονική αρίθµηση επαναφέρεται αφότου έχει πραγµατοποιηθεί η Αυτοαλλαγή. 
 
∆είτε το Σχήµα 8-65. 
 

1030 Μέγιστος αριθµός βοηθητικών κινητήρων  7 (2.9.27) 
1031 Όριο συχνότητας Αυτοαλλαγής    7 (2.9.28) 

Αυτές οι παράµετροι καθορίζουν το επίπεδο κάτω από το οποίο πρέπει να παραµείνει η ζήτηση 
έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η Αυτοαλλαγή.  
 
Αυτό το επίπεδο καθορίζεται ως εξής:  
 
• εάν ο αριθµός των βοηθητικών κινητήρων σε λειτουργία είναι µικρότερος από την τιµή της 

παραµέτρου ID1030 η λειτουργία Αυτοαλλαγής µπορεί να πραγµατοποιηθεί.  
 

• εάν ο αριθµός των βοηθητικών κινητήρων σε λειτουργία είναι ίσος µε την τιµή της 
παραµέτρου ID1030 και η συχνότητα του ελεγχόµενου κινητήρα είναι κάτω από την τιµή της 
παραµέτρου ID1031 η Αυτοαλλαγή µπορεί να πραγµατοποιηθεί.  
 

• Εάν η τιµή της παραµέτρου ID1031 είναι 0,0 Hz, η Αυτοαλλαγή µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µόνο στη θέση Στάσης ή Υπολειτουργίας, ανεξάρτητα από την τιµή της παραµέτρου ID1030. 

 
Output
frequency

Autochange moment
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Σχήµα 8-65. ∆ιάστηµα και όρια Αυτοαλλαγής 
NX12k98.fh3

Time

Par. ID1029Par. ID1029

Autochange  interval

Par. ID1031
Autochange
level, frequency

Autochange  interval

Aux. drive 1
control

Aux. drive 2
control

Par. ID1030 = 1
Max.number of
auxiliary drives
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1032 Επιλογή Εσωµανδαλώσεων   7 (2.9.23) 

Με αυτήν την παράµετρο µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σήµα 
ανάδρασης από τους κινητήρες. Τα σήµατα ανάδρασης εσωµανδάλωσης προέρχονται από τους 
διακόπτες που συνδέουν τις µηχανές µε τον αυτόµατο έλεγχο (µετατροπέας συχνότητας), άµεσα 
στην τροφοδοσία ή τις τοποθετούν σε Κατάσταση ΕΚΤΟΣ (OFF). Οι λειτουργίες  ανάδρασης 
εσωµανδαλώσεων συνδέονται µε τις ψηφιακές εισόδους του µετατροπέα συχνότητας. Οι 
παράµετροι του προγράµµατος  ID426 ως ID430 για τη σύνδεση της λειτουργίας ανάδρασης µε 
τις ψηφιακές εισόδους. Κάθε κινητήρας πρέπει να συνδεθεί µε την είσοδο εσωµανδάλωσης του. 
Ο έλεγχος αντλιών και ανεµιστήρων ελέγχει µόνο εκείνους τους κινητήρες των οποίων οι είσοδοι 
εσωµανδάλωσης είναι ενεργοί. 
 
0 ∆εν χρησιµοποιείται η ανάδραση εσωµανδάλωσης 
 
Ο µετατροπέας συχνότητας δεν λαµβάνει καµία ανάδραση εσωµανδάλωσης από τους κινητήρες 
 
1 Ενηµέρωση της τάξης Αυτοαλλαγής σε Στάση 

 
Ο µετατροπέας συχνότητας λαµβάνει ανάδραση εσωµανδάλωσης από τους κινητήρες. Σε περίπ-
τωση που ένας από τους κινητήρες, για κάποιο λόγο, αποσυνδεθεί από το σύστηµα και τελικά 
επανασυνδεθεί, θα τοποθετηθεί στο τέλος της γραµµή Αυτοαλλαγής χωρίς να σταµατήσει το 
σύστηµα. Παρόλα αυτά, εάν η τάξη αυτοαλλαγής αλλάξει τότε και γίνει, για παράδειγµα, [P1  
P3  P4  P2], θα ενηµερωθεί στην επόµενη Στάση (αυτοαλλαγή, στάση, υπολειτουργία κλπ). 
 

Παράδειγµα: 
[P1  P3  P4]  [P2 LOCKED]  [P1  P3  P4  P2]  [SLEEP]  [P1  P2  P3  P4] 
 
2 Ενηµέρωση της τάξης αµέσως 
 
Ο µετατροπέας συχνότητας λαµβάνει ανάδραση της εσωµανδάλωσης από τους κινητήρες. Στην 
επανασύνδεση ενός κινητήρα στην γραµµή Αυτοαλλαγής, ο αυτοµατισµός θα σταµατήσει όλους 
τους κινητήρες αµέσως και θα τους επανεκκινήσει µε την καινούργια διάταξη. 

 
Παράδειγµα: 
[P1  P2  P4]  [P3 LOCKED]  [STOP]  [P1  P2  P3  P4] 
 

1033 Ελάχιστο πραγµατικής τιµής ειδικής ένδειξης  57 (2.2.46, 2.9.29) 
1034 Μέγιστο πραγµατικής τιµής ειδικής ένδειξης  57 (2.2.47, 2.9.30) 
1035 ∆εκαδικοί πραγµατικής τιµής ειδικής ένδειξης  57 (2.2.48, 2.9.31) 
1036 Μονάδα πραγµατικής τιµής ειδικής ένδειξης  57 (2.2.49, 2.9.32) 
 

Οι παράµετροι πολλαπλών µεταβλητών της οθόνης  χρησιµοποιούνται για αντιστροφή και 
απεικόνηση των πραγµατικών µεταβλητών των σηµάτων σε µια µορφή πιο εύχρηστη στον 
χρήστη. 
 
Οι παράµετροι πολλαπλών µεταβλητών της οθόνης  είναι διαθέσιµοι στις εφαρµογές µε έλεγχο 
PID καθώς και στις εφαρµογές αντλίας-ανεµηστήρα: 

 
Παράδειγµα:        
Το σήµα της πραγµατικής τιµής της µεταβλητής στέλνεται από έναν αισθητήρα [σε mA] το οποίο 
µας δηλώνει την ποσότητα του νερού που αντλείται από µια δεξαµενή ανά δευτερόλεπτο.Η 
διαβάθµιση του σήµατος είναι 0(4)…20mA. Αντί να λαµβάνουµε την τιµή της πραγµατικής 
µεταβλητής [σε mA] στην οθόνη θα ήταν προτιµότερο να λαµβάνουµε την ποσότητα του νερού 
που αντλείται σε m3/s. Μετά θέτουµε την τιµή για την µεταβλητή ID1033 που αντιστοιχεί στο 
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ελάχιστο σήµα  0/4mA και µια άλλη τιµή για την µεταβλητή ID1034 που αντιστοιχει στο µέγιστο 
σήµα 20mA. Ο αριθµός των δεκαδικών που χρειάζονται µπορεί να ρυθµιστεί στην παράµετρο 
ID1035 και η µονάδα  µέτρησης m3/s µε την παράµετρο ID1036. Έπειτα η τιµή της πραγµατικής 
µεταβλητής του σήµατος διαβαθµίζεται µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης τιµής που έχουµε 
θέσει και απεικονίζεται στην οθόνη. 
 
Οι παρακάτω τιµές µπορούν να απεικονιστούν στην οθόνη [παράµετρος ID1036]: 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
  0 ∆εν 

χρησιµοποιειται 
 

 1 % % 
2 ºC ºC 
3 m m 
4 bar bar 
5 mbar mbar 
6 Pa Pa 
7 kPa kPa 
8 PSI PSI 
9 m/s m/s 

10 l/s l/s 
11 l/min l/min 
12 l/h l/h 
13 m3/s m3/s 
14 m3/min m3/m 

Πίνακς 8-14.Τιµές προς επιλογή από την οθόνη τρέχουσων τιµών. 

 
Σηµείωση: Ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων που µπορεί να απεικονιστεί στην οθόνη είναι τέσσερις. Αυτό 
σηµαίναι ότι σε µερικές περιπτώσεις  η οθόνη του πληκτρολογίου στην µονάδα δεν συµβαδίζει µε τα στάνταρ. 

 

 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
15 m3/h m3/h 
16 ºF ºF 
17 ft ft 
18 gal/s GPS 
19 gal/m GPM 
20 gal/h GPH 
21 ft3/s CFS 
22 ft3/m CFM 
23 ft3/h CFH 
24 A A 
25 V V 
26 W W 
27 kW kW 
28 hp hp 

0.00

RUN READY

Local

SpezAnzgIstwert
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8.1 Παράµετροι του Πληκτρολογίου Ελέγχου 

Αντίθετα από τις παραµέτρους που αναφέρονται παραπάνω, αυτές οι παράµετροι βρίσκονται στο Μενού Μ3 
του αριθµητικού πληκτρολογίου ελέγχου. Οι παράµετροι αναφοράς δεν έχουν αριθµό ID. 

 
114 Ενεργοποίηση Μπουτόν Στάσης (Stop)   (3.4, 3.6) 

Αν επιθυµείτε να ενεργοποιήσετε το µπουτόν Στάσης, το οποίο θα σταµατάει πάντα τον 
µετατροπέα συχνότητας ανεξάρτητα από το επιλεγµένο σηµείο ελέγχου, δώστε στην παράµετρο 
αυτή την τιµή 1. 
 
∆είτε επίσης την παράµετρο ID125. 
 

125 Σηµείο Ελέγχου  (3.1) 

Το ενεργό σηµείο ελέγχου µπορεί να αλλάξει µε αυτήν την παράµετρο. Για περισσότερες 
πληροφορίες, δείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη Vacon NX, Κεφάλαιο 7.3.3.1. 
 
Πατώντας το Κουµπί εκκίνησης για 3 δευτερόλεπτα επιλέγει το πληκτρολόγιο ελέγχου σαν 
ενεργό σηµείο ελέγχου και αντιγράφει τις πληροφορίες της Κατάστασης Λειτουργίας 
(Εκκίνηση/Στάση, κατεύθυνση και αναφορά). 

 
123 Κατεύθυνση από πληκτρολόγιο (3.3) 

0 Κίνηση µπρος: Η περιστροφή του κινητήρα είναι προς τα µπρος, όταν το πληκτ- 
    ρολόγιο είναι το ενεργό σηµείο ελέγχου. 
 
1 Κίνηση πίσω: Η περιστροφή του κινητήρα είναι προς τα πίσω, όταν το πληκτ- 
    ρολόγιο είναι το ενεργό σηµείο ελέγχου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη Vacon NX, Κεφάλαιο 7.3.3.3. 

 
R3.2 Αναφορά Πληκτρολογίου (3.2) 

Η αναφορά της συχνότητας µπορεί να ρυθµιστεί από το πληκτρολόγιο µε αυτήν την παράµετρο.  
 
Η συχνότητα εξόδου µπορεί να αντιγραφεί όπως η αναφορά συχνότητας πατώντας το Κουµπί 
Στάσης για 3 δευτερόλεπτα όταν βρίσκεστε σε µία από τις σελίδες του Μενού M3. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε το Εγχειρίδιο Χρήστη Vacon NX, Κεφάλαιο 7.3.3.2. 
 

R3.4 PID αναφορά 1 57 (3.4) 

Η αναφορά 1 του ελεγκτή PID µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 0% και 100%. Αυτή η τιµή αναφοράς 
είναι η ενεργή αναφορά PID αν η παράµετρος ID332 = 2. 
 

R3.5 PID αναφορά 2 57 (3.5) 

Η αναφορά 2 του ελεγκτή PID µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 0% και 100%. Αυτή η τιµή αναφοράς 
είναι η ενεργή αν η λειτουργία DIN5=13 και η επαφή DIN5 είναι κλειστή. 
 

R3.5 Αναφορά ροπής 6 (3.5) 

Καθορίστε εδώ την αναφορά ροπής εντός 0.0…100.0%. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τις ειδικές οµάδες παραµέτρων. Τέτοιες οµάδες 
είναι: 

 Παράµετροι ελέγχου του εξωτερικού φρένου µε πρόσθετα όρια (Κεφάλαιο 9.1) 
 Παράµετροι Κλειστού Βρόχου (Κεφάλαιο 9.2) 
 Παράµετροι Προηγµένου Ανοιχτού Βρόχου (Κεφάλαιο 9.3) 
 Παράµετροι της Θερµικής προστασίας κινητήρα (Κεφάλαιο 9.4) 
 Παράµετροι της Προστασίας Αδράνειας (Κεφάλαιο 9.5) 
 Παράµετροι της Προστασίας Υποφόρτωσης (Κεφάλαιο 0) 
 Παράµετροι Ελέγχου Fieldbus (Κεφάλαιο 9.7) 

 
9.1 Έλεγχος εξωτερικού φρένου µε πρόσθετα όρια (ID’s 315, 316, 346 to 349, 352, 353) 

Το εξωτερικό φρένο που χρησιµοποιείται για πρόσθετο φρενάρισµα µπορεί να ελεγχθεί µέσω των 
παραµέτρων ID315, ID316, ID346 ως ID349 και ID352/ID353. Επιλέγοντας Έλεγχο On/Off για το φρένο, 
καθορίζοντας το όριο συχνότητας ή ροπής που το φρένο πρέπει να αντιδράσει και ο καθορισµός των 
καθυστερήσεων φρένου-ON/OFF θα επιτρέψει έναν αποτελεσµατικό έλεγχο φρένων. ∆είτε το Σχήµα 9-1. 

Στ
(πα
είδ
δυ

Φρ
κα
3) 
Φρ
συ
ότ
Ση

∆ε
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Σχήµα 9-1.Έλεγχος Φρένου µε πρόσθετα όρια 

ο παραπάνω Σχήµα 9-1, ο έλεγχος φρένου ρυθµίζεται για να αντιδράσει και στα δύο όρια επίβλεψης ροπής 
ρ. ID349) και συχνότητας (ID347). Επιπροσθέτως, το ίδιο όριο συχνότητας χρησιµοποιείται και για τα δύο 
η ελέγχου Φρένο-off και Φρένο-on δίνοντας στην παράµετρο ID346 την τιµή 4. Χρησιµοποιείστε αν είναι 
νατόν δύο διαφορετικά όρια. Τότε οι παράµετροι ID315 και ID346 πρέπει να πάρουν την τιµή 3. 

ένο-off: Για να απελευθερώνει το φρένο, τρεις όροι πρέπει να τηρηθούν:  1) η µονάδα πρέπει να είναι σε 
τάσταση λειτουργίας, 2) η ροπή πρέπει να είναι πάνω από το καθορισµένο όριο (εάν χρησιµοποιείται) και 
η συχνότητα εξόδου πρέπει να είναι πάνω από το καθορισµένο όριο (εάν χρησιµοποιείται). 
ένο -on: Η εντολή Στάσης ενεργοποιεί την αρίθµηση καθυστέρησης φρένου και το φρένο κλείνει όταν η 
χνότητα εξόδου πέσει κάτω από το καθορισµένο όριο (ID315 ή ID346). Σαν προφύλαξη, το φρένο κλείνει 
αν τελειώσει η καθυστέρηση φρένο-ΟΝ, το αργότερο. 
µείωση: Μία κατάσταση σφάλµατος ή Στάσης θα κλείσει το φρένο αµέσως χωρίς καθυστέρηση. 

ίτε το Σχήµα 9-2. 

NX12k115.fh8

Torque limit
ID349

Frequency limit
ID347

START
STOP

Brake off
Brake on

Brake-off
delay;
ID352

Brake-on delay;
ID353
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Συστήνουµε ανεπιφύλακτα ότι η καθυστέρηση φρένου-ΟΝ πρέπει να τεθεί µεγαλύτερη από το χρόνο 
κεκλιµένων ραµπών προκειµένου να αποφευχθεί η καταστροφή του φρένου. 

 

0-2No brake-off control
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Σχήµα 9-2. Λογική ελέγχου φρένου 
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ID348

ID315

ID346

3
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0-2
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3
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ID316
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0-3

4

≤

NX12k114.fh8

3

4

Brake-off ctrl, 2 limits
Brake-on/off crtl, 1 limit

AND

Run state

No Run request

OFF-
DELAY
COUNT

ON-
DELAY
COUNT

AND
OR

Brake off
Brake on

TRUE

Output frequency ≥ ID347

No brake-off control

Brake-off ctrl,
torque limit

TRUE

Motor torque ≥ ID349

Brake-on ctrl, 2 limits

No brake-on control

Brake-on/off crtl, 1 limit

No brake-on control
OR

Output frequency

Fault

NOT

Reversing
No run request OR
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9.2 Παράµετροι Κλειστού Βρόχου (ID’s 612 ως 621) 

Επιλέξτε τον τρόπο ελέγχου Kλειστoύ Βρόχου µε τον καθορισµό της τιµής 3 ή 4 για την παράµετρο ID 600.  
Ο έλεγχος Κλειστού Βρόχου (βλ. σελίδα 166) χρησιµοποιείται όταν απαιτείται ενισχυµένη απόδοση κοντά 
στη µηδενική ταχύτητα και καλύτερη στατική ακρίβεια ταχύτητας µε τις υψηλότερες ταχύτητες. Ο έλεγχος 
Κλειστού  Βρόχου είναι βασισµένος στον "διανυσµατικό έλεγχο έντασης προσανατολισµένο προς τη ροή του 
ρότορα" (rotor flux oriented current vector control). Με αυτήν την αρχή ελέγχου, οι εντάσεις των φάσεων 
διαιρούνται σε µία ροπή που παράγει µερίδα εντάσεως και σε µια µαγνητική µερίδα έντασης. Κατά συνέπεια, 
ο επαγωγικός κινητήρας µπορεί να ελεγχθεί µε τέτοιο τρόπο όπως ενός χωριστού  DC-κινητήρα. 
 
Σηµείωση: Αυτές οι παράµετροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε το NXP µετατροπέα συχνότητας. 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

Τρόπος Ελέγχου Κινητήρα = 3 (Έλεγχος ταχύτητας Κλειστού Βρόχου) 
 
Αυτός είναι ο συνηθισµένος τρόπος λειτουργίας όταν απαιτούνται γρήγοροι χρόνοι απόκρισης, 
υψηλή ακρίβεια ή ελεγχόµενη λειτουργία σε µηδενική συχνότητα. Η κάρτα παλµογεννήτριας 
πρέπει να συνδεθεί µε την θύρα C της µονάδας ελέγχου. Θέστε τους παλµούς τις παλµογεννήτριας 
µε την παράµετρο (P7.3.1.1). Λειτουργείστε την µονάδα σε Ανοιχτό Βρόχο και ελέγξτε την 
ταχύτητα και την κατεύθυνση παλµογεννήτριας (V7.3.2.2). Αλλάξτε την παράµετρο κατεύθυνσης 
(P7.3.1.2) ή αναστρέψτε τις φάσεις καλωδίων κινητήρα εάν είναι απαραίτητο. Μην θέσετε σε 
λειτουργία τον µετατροπέα αν η ταχύτητα παλµογεννήτριας είναι λάθος. Προγραµµατίστε την 
ένταση χωρίς φορτίο στην παράµετρο  ID612  και θέστε την παράµετρο  ID619  (Ρύθµιση 
Ολίσθησης) για να κάνει την τάση ελαφρώς πάνω από την γραµµικές U/f-καµπύλη µε τη συχνότητα 
κινητήρα περίπου στο 66% της ονοµαστικής συχνότητας κινητήρα. Η παράµετρος ονοµαστικής 
ταχύτητας κινητήρα (ID112) είναι κρίσιµη. Η παράµετρος Ορίου Έντασης (ID107) ελέγχει την 
διαθέσιµη ροπή γραµµικά σε σχέση µε την ονοµαστική ένταση κινητήρα. 
 

9.3 Παράµετροι Προηγµένου Ανοιχτού Βρόχου (ID's 622 to 625, 632, 635) 

Επιλέξτε τον τρόπο ελέγχου Προηγµένου Ανοιχτού Βρόχου ρυθµίζοντας την τιµή 5 ή 6 στην παράµετρο 
ID600. 
Ο Έλεγχος Προηγµένου Ανοιχτού Βρόχου βρίσκει παρόµοιες εφαρµογές όπως ο παραπάνω Έλεγχος 
Κλειστού Βρόχου. Εντούτοις, η ακρίβεια ελέγχου του Κλειστού Βρόχου είναι υψηλότερη από αυτή του 
ελέγχου Προηγµένου Ανοιχτού Βρόχου. 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 

Τρόπος Ελέγχου Κινητήρα = 5 Έλεγχος Συχνότητας (Προηγµένου Ανοιχτού Βρόχου) και 6 
Έλεγχος ταχύτητας (Προηγµένου Ανοιχτού Βρόχου) 

 
Ο κινητήρας λειτουργεί µε διανυσµατικό έλεγχο έντασης στις χαµηλές συχνότητες. Στις συχνότητες πάνω από 
το όριο συχνότητας, ο κινητήρας είναι στον έλεγχο συχνότητας. Η προεπιλεγµένη τιµή έντασης είναι 120% σε 
µηδενική συχνότητα. Χρησιµοποιείστε την γραµµική U/f-καµπύλη (ID108). Μία αρχική ροπή 120% πρέπει 
τώρα να είναι δυνατή. Μερικές φορές αυξάνοντας το όριο συχνότητας (ID635) θα βελτιώσει τη λειτουργία. 
Το όριο συχνότητας είναι το κρίσιµο σηµείο. Αυξήστε τη συχνότητα µηδενικού σηµείου για να πάρετε αρκετή 
ένταση στο όριο συχνότητας. 
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9.4 Παράµετροι Θερµικής προστασίας του κινητήρα (ID’s 704 to 708): 

Γενικά 
 
Η θερµική προστασία κινητήρα πρόκειται να προστατεύσει τον κινητήρα από την υπερθέρµανση. Ο A.C. 
µετατροπέας συχνότητας της Vacon είναι ικανός να παρέχει υψηλότερη από την ονοµαστική έντασης του 
κινητήρα. Εάν το φορτίο απαιτήσει αυτή την υψηλή τάση υπάρχει κίνδυνος Θερµικής υπερφόρτωσης του 
κινητήρα. Αυτό συµβαίνει ειδικά στις χαµηλές συχνότητες. Στις χαµηλές συχνότητες η επίδραση ψύξης του 
κινητήρα µειώνεται καθώς επίσης και η ικανότητά της. Εάν ο κινητήρας είναι εξοπλισµένος µε έναν 
εξωτερικό ανεµιστήρα η µείωση φορτίου στις χαµηλές ταχύτητες είναι µικρή.  
Η θερµική προστασία κινητήρα είναι βασισµένη σε ένα υπολογισµένο πρότυπο και χρησιµοποιεί την ένταση 
εξόδου του µετατροπέα για να καθορίσει το φορτίο στον κινητήρα.   
Η θερµική προστασία κινητήρα µπορεί να ρυθµιστεί µε παραµέτρους. Η θερµική ένταση IT προσδιορίζει την 
ένταση φορτίου πάνω από το οποίο ο κινητήρας είναι υπερφορτωµένος. Αυτό το όριο έντασης είναι µια 
λειτουργία της συχνότητας εξόδου.   
Η θερµική κατάσταση του κινητήρα µπορεί να ελεγχθεί στην ένδειξη του αριθµητικού πληκτρολογίου 
ελέγχου. ∆είτε το Εγχειρίδιο του χρήστη Vacon NX, κεφάλαιο 7.3.1. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρότυπο µοντέλο υπολογισµού δεν προστατεύει τον κινητήρα αν η ροή αέρα 
του κινητήρα είναι µειωµένη από παρεµπόδιση της σχάρας αεραγωγού εισόδου. 

 
 
9.5 Παράµετροι της Προστασίας Αδράνειας (ID’s 709 ως 712): 

Γενικά 
 
Η προστασία αδράνειας του κινητήρα προστατεύει τον κινητήρα από χρονικά σύντοµες καταστάσεις 
υπερφόρτωσης όπως αυτή που προκαλείται από έναν αδρανοποιηµένο άξονα. Ο χρόνος απόκρισης της 
προστασίας αδράνειας µπορεί να τεθεί πιο σύντοµος από αυτόν της θερµικής προστασίας κινητήρα. Η 
κατάσταση αδράνειας καθορίζεται µε δύο παραµέτρους,  ID710 (ένταση αδράνειας)  και  ID712 (όριο 
συχνότητας αδράνειας). Εάν η ένταση είναι υψηλότερη από το καθορισµένο όριο και η συχνότητα εξόδου 
είναι χαµηλότερη από το καθορισµένο όριο, η κατάσταση αδράνειας είναι αληθινή. ∆εν υπάρχει καµία 
πραγµατική ένδειξη της περιστροφής αξόνων. Η προστασία αδράνειας είναι ένας τύπος προστασίας από 
υπερένταση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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9.6 Παράµετροι προστασίας Υποφόρτωσης  (ID’s 713 to 716): 

Γενικά 
 
Ο σκοπός της προστασίας υποφόρτωσης κινητήρα είναι να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει φορτίο στον κινητήρα 
όταν λειτουργεί ο µετατροπέας συχνότητας. Εάν ο κινητήρας χάσει το φορτίο θα υπάρξει πρόβληµα στη 
διαδικασία, π.χ. σπασµένος ιµάντας ή ξηρά αντλία.  
Η προστασία υποφόρτωσης κινητήρα µπορεί να ρυθµιστεί µε τη ρύθµιση της καµπύλης υποφόρτωσης µε τις 
παραµέτρους  ID714  (φορτίο σηµείου αποδυνάµωσης πεδίου) και  ID715  (φορτίο µηδενικής συχνότητας), 
δείτε παρακάτω. Η καµπύλη υποφόρτωσης είναι τετραγονοειδής (α2) καµπύλη που τίθεται µεταξύ της 
µηδενικής συχνότητας και του σηµείου αποδυνάµωσης πεδίου. Η προστασία δεν είναι ενεργή κάτω από 5Hz 
(ο µετρητής χρόνου υποφόρτωσης είναι σταµατηµένος).   
 
Οι τιµές ροπής για την ρύθµιση της καµπύλης υποφόρτωσης τίθενται σε ποσοστό που αναφέρεται στην 
ονοµαστική ροπή του κινητήρα. Τα στοιχεία της πλακέτας λειτουργίας του κινητήρα, οι παράµετροι 
ονοµαστικής έντασης κινητήρα και η ονοµαστική έντασης IH του µετατροπέα συχνότητας  χρησιµοποιούνται 
για να βρουν την αναλογία κλιµάκωσης για την εσωτερική τιµή ροπής. Εάν εκτός από την ονοµαστική ένταση 
κινητήρα χρησιµοποιείται µε τον µετατροπέα συχνότητας, η ακρίβεια του υπολογισµού ροπής µειώνεται. 
 
9.7 Παράµετροι ελέγχου Fieldbus (ID’s 850 ως 859) 

Οι παράµετροι ελέγχου Fieldbus χρησιµοποιούνται όταν προέρχεται η συχνότητα ή η αναφορά ταχύτητας από 
το fieldbus (Modbus, Profibus, DeviceNet etc.). Με την Επιλογή των δεδοµένων εξόδου από τον Μετατροπέα 
Συχνότητας προς το Fieldbus 1…8 (Fieldbus Data Out Selection) µπορείτε να παρακολουθείσετε τιµές από το 
fieldbus. 
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	ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (BASIC APPLICATION)
	Εισαγωγή


	Η Βασική Εφαρμογή είναι εύκολη και εύχρηστη λόγω των προσαρμ
	Η ψηφιακή είσοδος DIN3 είναι προγραμματιζόμενη.
	Επεξηγήσεις για τις παραμέτρους της Βασικής εφαρμογής δίνοντ
	Οι λειτουργίες προστασίας του κινητήρα στην Βασική Εφαρμογή

	Η Βασική Εφαρμογή προσφέρει σχεδόν τις ίδιες λειτουργίες προ
	Προστασία Εξωτερικού σφάλματος
	Επίβλεψη φάσεων εισόδου
	Προστασία υπότασης
	Επίβλεψη φάσεων εξόδου
	Προστασία σφάλματος Γης
	Θερμική προστασία κινητήρα
	Προστασία σφάλματος Θερμίστορ
	Προστασία σφάλματος Fieldbus
	Προστασία σφάλματος θύρας
	Η Βασική Εφαρμογή δεν προσφέρει κάποιες παραμέτρους για την 
	Έλεγχος I/O

	OPT-A1
	Τερματικό
	Σήμα
	Τεχνικές περιγραφή
	1
	+10Vref
	Αναφορά εξόδου
	Τάση για το ποτενσιόμετρο, etc.
	2
	AI1+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης
	0—10V DC
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης
	3
	AI1-
	I/O Γείωση
	Γείωση για αναφορά και έλεγχο
	4
	AI2+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο έντασης  0—20mA
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης
	5
	AI2-
	6
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες, κλπ. Μεγ 0.1 A
	7
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	8
	DIN1
	Εκκίνηση προς τα μπρος
	Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα μπρος
	9
	DIN2
	Εκκίνηση προς τα πίσω
	Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα πίσω
	10
	DIN3
	Είσοδος Εξωτερικού σφάλματος (προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλμα
	Κλειστή επαφή = Σφάλμα
	11
	CMA
	Κοινό για  DIN 1—DIN 3
	Συνδέστε με GND ή +24V
	12
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες (δείτε #6)
	13
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	14
	DIN4
	Επιλογή ταχύτητας Multi-step 1
	DIN4
	DIN5
	Αναφ. Συχνότητας
	15
	DIN5
	Επιλογή ταχύτητας Multi-step 2
	Ανοιχτή
	Κλειστή
	Ανοιχτή
	Κλειστή
	Ανοιχτή
	Ανοιχτή
	Κλειστή
	Κλειστή
	Αναφ. Uεισόδου
	Αναφο.Multi-step 1
	Αναφο.Multi-step 2
	Μέγιστη Αναφ.
	16
	DIN6
	Επαναφορά σφάλματος (RESET)
	Ανοιχτή επαφή = Καμία ενέργεια
	Κλειστή επαφή = Επαναφορά σφάλματος
	17
	CMB
	Κοινό για  DIN4—DIN6
	Συνδέστε με GND ή +24V
	18
	AO1+
	Συχνότητα εξόδου
	Αναλογική έξοδο
	Προγραμματιζόμενη
	????? 0—20 mA/RL, µ??. 500\(
	19
	AO1-
	20
	DO1
	Ψηφιακή έξοδο
	READY (ΈΤΟΙΜΟ)
	Προγραμματιζόμενη
	???????? ?????????, I(50mA, U(48 V DC
	OPT-A2
	21
	RO1
	Έξοδος ρελέ 1
	(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN
	22
	RO1
	23
	RO1
	24
	RO2
	Έξοδος ρελέ 2
	(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT
	25
	RO2
	26
	RO2
	Πίνακας 1�1. Προεπιλεγμένη διάταξη I/O της βασικής εφαρμογής
	Σημείωση: Δείτε παρακάτω τις επιλογές γεφυρωτών (jumper). Γι
	Λογική σημάτων ελέγχου για την Βασική Εφαρμογή

	Σχήμα 1�1.Λογική σημάτων ελέγχου της Βασικής Εφαρμογής
	Βασική Εφαρμογή – Λίστα Παραμέτρων

	Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραμέτρων μέ
	Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα:
	Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. Δείχνει στον 
	Παράμετρος = Ονομασία της παραμέτρου
	Ελάχ. = Ελάχιστη τιμή της παραμέτρου
	Μέγ. = Μέγιστη τιμή της παραμέτρου
	Μον. = Μονάδα μέτρησης της αξίας παραμέτρου. Δίνεται αν είνα
	Προεπ. = Τιμή εργοστασιακής προεπιλογής
	Δικό σας = Η δική σας ρύθμιση
	ID = Ο αριθμός ID της κάθε παραμέτρου
	=  Η τιμή της παραμέτρου μπορεί μόνο να αλλαχθεί αφού ο μετα
	Τιμές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο ελέγχου: μενού M1)

	Οι τιμές παρακολούθησης είναι οι πραγματικές τιμές των παραμ
	Δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Μον.
	ID
	Περιγραφή
	V1.1
	Συχνότητα εξόδου
	Hz
	1
	Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα
	V1.2
	Συχνότητας αναφοράς
	Hz
	25
	Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα
	V1.3
	Ταχύτητα Κινητήρα
	rpm
	2
	Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm
	V1.4
	Κινητήρα ένταση
	A
	3
	V1.5
	Κινητήρα ροπή
	%
	4
	Υπολογισμένη ονομαστική ροπή του κινητήρα
	V1.6
	Κινητήρα ισχύ
	%
	5
	Ισχύ του κινητήριου άξονα
	V1.7
	Κινητήρα τάση
	V
	6
	V1.8
	DC-link τάση
	V
	7
	V1.9
	Θερμοκρασία μονάδος
	(C
	8
	Θερμοκρασία ψύκτρας
	V1.10
	Θερμοκρασία κινητήρα
	%
	9
	Υπολογισμένη θερμοκρασία κινητήρα
	V1.11
	Αναλογική είσοδος τάσης
	V
	13
	AI1
	V1.12
	Αναλογική είσοδος έντασης
	mA
	14
	AI2
	V1.13
	DIN1, DIN2, DIN3
	15
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.14
	DIN4, DIN5, DIN6
	16
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.15
	DO1, RO1, RO2
	17
	Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ
	V1.16
	Αναλογική έξοδο Iout
	mA
	26
	AO1
	M1.17
	Πολύ-παρακολούθηση στοιχείων
	Δείχνει 3 επιλεγόμενες αξίες παρακολούθησης
	Πίνακας 1�2. Τιμές Παρακολούθησης
	??????? ????µ????? \(???????????? ?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.1
	Ελάχιστη συχνότητα
	0,00
	Παρ. 2.2
	Hz
	0,00
	101
	P2.2
	Μέγιστη συχνότητα
	Παρ. 2.1
	320,00
	Hz
	50,00
	102
	Σημείωση: Αν fμεγ > από την σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, ελέγ
	P2.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	3,0
	103
	P2.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	3,0
	104
	P2.5
	Όριο έντασης
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IL
	107
	P2.6
	Ονομαστική τάση κινητήρα
	180
	690
	V
	NX2: 230V
	NX5: 400V
	NX6: 690V
	110
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.7
	Ονομαστική συχνότητα κινητήρα
	30,00
	320,00
	Hz
	50,00
	111
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.8
	Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα
	300
	20 000
	rpm
	1440
	112
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουρ-γίας του κινητήρα Η προεπιλογή ι
	P2.9
	Ονομαστική ένταση κινητήρα
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	113
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.10
	Συν φ κινητήρα
	0,30
	1,00
	0,85
	120
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.11
	Τρόπος εκκίνησης
	0
	1
	0
	505
	0=Με ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	P2.12
	Τρόπος στάσης
	0
	3
	0
	506
	0=Coasting
	1=Με ράμπα
	2=Ράμπα+ coast Ενεργοποίησης
	Λειτουργίας
	3=Coast+ράμπα Ενεργ.  Λειτουρ.
	P2.13
	U/f βελτιστοποίηση
	0
	1
	0
	109
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Αυτόματη ώθηση ροπής
	P2.14
	I/O αναφορά
	0
	3
	0
	117
	0=AI1
	1=AI2
	2=Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	P2.15
	Μετατόπιση αναφοράς εισόδου έντασης
	0
	1
	1
	302
	0= Χωρίς μετατόπ., 0—20mA
	1= Με μετατόπιση, 4—20mA
	P2.16
	Λειτουργία αναλογικής εξόδου
	0
	8
	1
	307
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Συχν. εξόδου (0—fmax)
	2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax)
	3=Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονομ. ταχύτητα κινητήρα)
	4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα)
	5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα)
	6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα)
	7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα)
	8=Τάση DC-link (0—1000V)
	P2.17
	Λειτουργία DIN3
	0
	7
	1
	301
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Εξωτ. σφάλμα, κλείσιμο επαφ.
	2=Εξωτ. σφάλμα, άνοιγμα επαφ..
	3=Ενεργοπ. Λειτουργίας, NC
	4=Ενεργοπ. Λειτουργίας, NO
	5=Αλλαγή τρόπου ελέγχου σε I/O
	6=Αλλαγή τ.ε. σε πληκτρολόγιο
	7=Αλλαγή τ.ε. σε fieldbus
	P2.18
	Προρυθμισμένη Ταχ. 1
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	105
	Προρυθμισμέν. ταχ. από χειρίστη
	P2.19
	Προρυθμισμένη Ταχ. 2
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	50,00
	106
	Προρυθμισμέν. ταχ. από χειρίστη
	P2.20
	Αυτόματη επανεκκίνηση
	0
	1
	0
	731
	0=Απενεργοποιημένη
	1=Ενεργοποιημένη
	Πίνακας 1�3.Βασικοί Παράμετροι G2.1
	Έλεγχος Πληκτρολογίου (Έλεγχος πληκτρολογίου: Μενού M3)

	Οι παράμετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P3.1
	Σημείο Ελέγχου
	1
	3
	1
	125
	1 = Τερματικά I/O
	2 = Πληκτρολόγιο
	3 = Fieldbus
	R3.2
	Αναφορά Πληκτρολογίου
	Παρ. 2.1
	Παρ. 2.2
	Hz
	P3.3
	Κατεύθυνση (από πληκτρολόγιο)
	0
	1
	0
	123
	Ζήτηση από το πληκτρολόγιο για κίνηση προς τα πίσω
	R3.4
	Μπουτόν Stop
	0
	1
	1
	114
	0=Περιορισμένη λειτουργία του μπουτόν Stop
	1=Το μπουτόν Stop είναι πάντα ενεργοποιημένο
	Πίνακας 1�4. Παράμετροι του Πληκτρολογίου Ελέγχου, M3
	Μενού Συστήματος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6)

	Για παραμέτρους και λειτουργίες σχετιζόμενες με την γενική χ
	Μενού Καρτών Επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7)

	Το M7 μενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που εί
	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (STANDARD APPLICATION)
	Εισαγωγή


	Επιλέξτε την Κανονική Εφαρμογή στο μενού M6 από την παράμετρ
	Η Κανονική Εφαρμογή τυπικά χρησιμοποιείται σε εφαρμογές αντλ
	Η Κανονική Εφαρμογή έχει τα ίδια I/O σήματα και την ίδια λογ
	Η ψηφιακή είσοδος DIN3 και όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερα προ
	Πρόσθετες λειτουργίες:
	Προγραμματιζόμενη Εκκίνηση / Σταμάτημα και Λογική αναστροφής
	Κλιμάκωση Αναφοράς
	Επίβλεψη ενός ορίου συχνότητας
	Δεύτερη ομάδα ράμπας και προγραμματιζόμενη ράμπα σε σχήμα S
	Προγραμματιζόμενες λειτουργίες Εκκίνησης και Στάσης
	DC-φρενάρισμα στο σταμάτημα
	Μία περιοχή απαγορευμένων συχνοτήτων
	Προγραμματιζόμενη U/f καμπύλη και συχνότητα διακοπής
	Αυτόματη επανεκκίνηση
	Προστασία κινητήρα από υπερθέρμανση και αδράνεια: Προγραμματ
	Οι επεξηγήσεις των παραμέτρων της Κανονικής Εφαρμογής βρίσκο
	Έλεγχος I/O

	OPT-A1
	Τερματικό
	Σήμα
	Τεχνικές περιγραφή
	1
	+10Vref
	Αναφορά εξόδου
	Τάση για το ποτενσιόμετρο, etc.
	2
	AI1+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης
	0—10V DC
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης
	3
	AI1-
	I/O Γείωση
	Γείωση για αναφορά και έλεγχο
	4
	AI2+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο έντασης  0—20mA
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης
	5
	AI2-
	6
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες, κλπ. μεγ 0.1 A
	7
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	8
	DIN1
	Εκκίνηση προς τα μπρος
	(προγραμματιζόμενη)
	Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα μπρος
	9
	DIN2
	Εκκίνηση προς τα πίσω
	(προγραμματιζόμενη)
	Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα πίσω
	10
	DIN3
	Είσοδος Εξωτερικού σφάλματος (προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλμα
	Κλειστή επαφή = Σφάλμα
	11
	CMA
	Κοινό για DIN 1—DIN 3
	Συνδέστε με GND ή +24V
	12
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες (δείτε #6)
	13
	GND
	I/O γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	14
	DIN4
	Επιλογή ταχύτητας Multi-step 1
	DIN4
	DIN5
	Αναφ. Συχνότητας
	15
	DIN5
	Επιλογή ταχύτητας Multi-step 2
	Ανοιχτή
	Κλειστή
	Ανοιχτή
	Κλειστή
	Ανοιχτή
	Ανοιχτή
	Κλειστή
	Κλειστή
	Αναφ. Uεισόδου
	Αναφ.Multi-step 1
	Αναφ.Multi-step 2
	Αναφ.Iεισόδου
	16
	DIN6
	Επαναφορά σφάλματος (RESET)
	Ανοιχτή επαφή = Καμία ενέργεια
	Κλειστή επαφή = Επαναφορά σφάλματος
	17
	CMB
	Κοινό για  DIN4—DIN6
	Συνδέστε με GND ή +24V
	18
	AO1+
	Συχνότητα εξόδου
	Αναλογική έξοδο
	Προγραμματιζόμενη
	????? 0—20 mA/RL, µ??. 500\(
	19
	AO1-
	20
	DO1
	Ψηφιακή έξοδο
	READY (ΈΤΟΙΜΟ)
	Προγραμματιζόμενη
	???????? ?????????, I(50mA, U(48 V DC
	OPT-A2
	21
	RO1
	Έξοδος ρελέ 1
	(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN
	Προγραμματιζόμενη
	22
	RO1
	23
	RO1
	24
	RO2
	Έξοδος ρελέ 2
	(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT
	Προγραμματιζόμενη
	25
	RO2
	26
	RO2
	Πίνακας 2�1. Η προεπιλεγμένη διάταξη των I/O της Κανονικής Ε
	Σημείωση: Δείτε παρακάτω τις επιλογές γεφυρωτών (jumper). Γι
	Λογική σημάτων ελέγχου στην Κανονική Εφαρμογή

	Σχήμα 2�1. Λογική σημάτων ελέγχου της Κανονικής Εφαρμογής
	Κανονική Εφαρμογή – Λίστες Παραμέτρων

	Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραμέτρων μέ
	Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα:
	Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. Δείχνει στον 
	Παράμετρος = Ονομασία της παραμέτρου
	Ελάχ. = Ελάχιστη τιμή της παραμέτρου
	Μέγ. = Μέγιστη τιμή της παραμέτρου
	Μον. = Μονάδα μέτρησης της αξίας παραμέτρου. Δίνεται αν είνα
	Προεπ. = Τιμή εργοστασιακής προεπιλογής
	Δικό σας = Η δική σας ρύθμιση
	ID = Ο αριθμός ID της κάθε παραμέτρου
	= Στην σειρά παραμέτρου: Χρησιμοποιήστε την μέθοδο TTF για ν
	= Η τιμή της παραμέτρου μπορεί μόνο να αλλαχθεί αφού ο μετατ
	Τιμές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: μενού M1)

	Οι τιμές παρακολούθησης είναι οι πραγματικές τιμές των παραμ
	Δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Μον.
	ID
	Περιγραφή
	V1.1
	Συχνότητα εξόδου
	Hz
	1
	Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα
	V1.2
	Συχνότητας αναφοράς
	Hz
	25
	Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα
	V1.3
	Ταχύτητα Κινητήρα
	rpm
	2
	Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm
	V1.4
	Κινητήρα ένταση
	A
	3
	V1.5
	Κινητήρα ροπή
	%
	4
	% ονομαστική ροπή του κινητήρα
	V1.6
	Κινητήρα ισχύ
	%
	5
	Ισχύ του κινητήριου άξονα
	V1.7
	Κινητήρα τάση
	V
	6
	V1.8
	DC-link τάση
	V
	7
	V1.9
	Θερμοκρασία μονάδος
	(C
	8
	Θερμοκρασία ψύκτρας
	V1.10
	Θερμοκρασία κινητήρα
	%
	9
	Υπολογισμένη θερμοκρασία κινητήρα
	V1.11
	Αναλογική είσοδος τάσης
	V
	13
	AI1
	V1.12
	Αναλογική είσοδος έντασης
	mA
	14
	AI2
	V1.13
	DIN1, DIN2, DIN3
	15
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.14
	DIN4, DIN5, DIN6
	16
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.15
	DO1, RO1, RO2
	17
	Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ
	V1.16
	Αναλογική έξοδο Iout
	mA
	26
	AO1
	M1.17
	Πολύ-παρακολούθηση στοιχείων
	Δείχνει 3 επιλεγόμενες τιμές παρακολούθησης
	Πίνακας 2�2. Τιμές Παρακολούθησης
	??????? ????µ????? \(???????????? ?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.1.1
	Ελάχιστη συχνότητα
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	101
	P2.1.2
	Μέγιστη συχνότητα
	Παρ. 2.1.1
	320,00
	Hz
	50,00
	102
	Σημείωση: Αν fμεγ > από την σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, ελέγ
	P2.1.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	3,0
	103
	P2.1.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	3,0
	104
	P2.1.5
	Όριο έντασης
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IL
	107
	P2.1.6
	Ονομαστική τάση κινητήρα
	180
	690
	V
	NX2: 230V
	NX5: 400V
	NX6: 690V
	110
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.7
	Ονομαστική συχνότητα κινητήρα
	30,00
	320,00
	Hz
	50,00
	111
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.8
	Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα
	300
	20 000
	rpm
	1440
	112
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα Η προεπιλογή ισ
	P2.1.9
	Ονομαστική ένταση κινητήρα
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	113
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	2.1.10
	Συν φ κινητήρα
	0,30
	1,00
	0,85
	120
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	2.1.11
	I/O αναφορά
	0
	3
	0
	117
	0=AI1
	1=AI2
	2=Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	2.1.12
	Αναφορά Πληκτρολογίου Ελέγχου
	0
	3
	2
	121
	0=AI1
	1=AI2
	2= Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	2.1.13
	Αναφορά Fieldbus Ελέγχου
	0
	3
	3
	122
	0=AI1
	1=AI2
	2= Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	2.1.14
	Προρυθμισμένη Ταχ. 1
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	10,00
	105
	Προρυθμισμένες ταχύτητες από τον χειρίστη
	2.1.15
	Προρυθμισμένη Ταχ. 2
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	50,00
	106
	Πίνακας 2�3. Βασικές Παράμετροι G2.1
	??µ??? ??????? \(???????????? ???????: 

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.1
	Λογική Εκκίνησης /Στάσης
	0
	6
	0
	300
	DIN1
	DIN2
	0123456
	Εκκιν. μπρος
	Εκκιν./σταμ.
	Εκκιν./σταμ.
	Παλμός εκκίν.
	Μπρος*
	Εκκιν.*/Σταμ.
	Εκκιν.*/Σταμ.
	Εκκιν. πίσω
	Πίσω/μπρος
	Ενεργ. RUN
	Παλμός σταμ.
	Πίσω*
	Πίσω/μπρος
	Ενεργ. RUN
	P2.2.2
	DIN3 Λειτουργία
	0
	8
	1
	301
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Εξ. σφάλμα, κλείσ. επαφής
	2=Εξ. σφάλμα, άνοιγ. επαφής
	3=Ενεργοπ. Λειτουργίας
	4=Επιλογή χρόνου επιτ./επιβ.
	5=Αλλαγή τρόπ. ελέγ. σε I/O
	6=Αλλαγή τ.ε. σε πληκτρολ.
	7=Αλλαγή τ.ε. σε fieldbus
	8=Πίσω (αν η παρ. 2.2.1=3)
	P2.2.3
	Μετατόπιση αναφοράς εισόδου έντασης
	0
	1
	1
	302
	0=0—20mA
	1=4—20mA
	P2.2.4
	Ελάχιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	παρ. 2.2.5
	Hz
	0,00
	303
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο ελάχιστο σήμα ανα
	0,00 = Καμία κλιμάκωση
	P2.2.5
	Μέγιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	304
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο σήμα αναφ
	0,00 = Καμία κλιμάκωση
	P2.2.6
	Αναστροφή αναφοράς
	0
	1
	0
	305
	0 = Κανονική
	1 = Ανεστραμμένη
	P2.2.7
	Χρόνος φιλτραρίσματος αναφοράς
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	306
	0 = Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.2.8
	Επιλογή AI1 σήματος
	A.1
	377
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελίδα 
	P2.2.9
	Επιλογή AI2 σήματος
	A.2
	388
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελίδα 
	Πίνακας 2�4.Σήματα εισόδου, G2.2
	??µ??? ?????? \(???????????? ???????: ?

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.1
	Επιλογή σήματος Αναλογικής εξόδου 1
	0
	A.1
	464
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελίδα 
	P2.3.2
	Λειτουργία Αναλογικής Εξόδου
	0
	8
	1
	307
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax)
	2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax)
	3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονομ. ταχύτητα κινητήρα)
	4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα)
	5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα)
	6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα)
	7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα)
	8=Τάση DC-link (0—1000V)
	P2.3.3
	Χρόνος φιλτραρισμ. αναλογικής εξόδου
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	308
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.3.4
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	309
	0 = Κανονική
	1 = Ανεστραμμένη
	P2.3.5
	Ελάχιστο Αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	310
	0 = 0 mA
	1 = 4 mA
	P2.3.6
	Κλιμάκωση Αναλογ. εξόδου
	10
	1000
	%
	100
	311
	P2.3.7
	Λειτουργία ψηφιακής εξόδου 1
	0
	16
	1
	312
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Έτοιμο (Ready)
	2=Σε λειτουργία (Run)
	3=Σφάλμα
	4=Ανεστραμμένο σφάλμα
	5=Προειδοπ. υπερθέρμανσης FC
	6=Εξ. σφάλμα ή προειδοποίηση
	7=Σφάλμα ή προειδοποίηση αναφ.
	8=Προειδοποίηση
	9=Προς τα πίσω
	10=Προρυθμισμένη ταχύτητα 1
	11=Σε ταχύτητα
	12=Ενεργός ρυθμιστής Κινητήρα
	13=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1 ΑΒ
	14=Σημείο Ελέγχου: I/O
	15=Σφάλμα/προειδοπ. Θερμίστορ
	16=Δεδομένα εισόδου Fieldbus
	P2.3.8
	Λειτουργία ρελέ εξόδου 1
	0
	16
	2
	313
	Όπως η παράμετρος 2.3.7
	P2.3.9
	Λειτουργία ρελέ εξόδου 2
	0
	16
	3
	314
	Όπως η παράμετρος 2.3.7
	P2.3.10
	Όριο συχνότητας εξόδου 1
	0
	2
	0
	315
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου
	2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	P2.3.11
	Όριο συχν. εξόδου 1:
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	316
	P2.3.12
	Επιλογή σήματος αναλογικής εξόδου 2
	0
	0.1
	471
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελίδα 
	P2.3.13
	Λειτουργία αναλογικής εξόδου 2
	0
	8
	4
	472
	Όπως η παράμετρος 2.3.2
	P2.3.14
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναλογικής εξόδου 2
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	473
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.3.15
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	474
	0=Κανονική
	1=Ανεστραμμένη
	P2.3.16
	Ελάχιστο αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	475
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.17
	Κλιμάκωση αναλογικής εξόδου 2
	10
	1000
	%
	100
	476
	Πίνακας 2�5. Σήματα Εξόδου, G2.3
	????µ????? ??????? ??????? \(??????????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.4.1
	Σχήμα Ράμπας 1
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	500
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.2
	Σχήμα ράμπας 2
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	501
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	10,0
	502
	P2.4.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	10,0
	503
	P2.4.5
	Κόφτης φρένου
	0
	4
	0
	504
	0=Απενεργοποιημένος
	1=Χρησιμοποιείται κατά τη
	λειτουργία
	2=Εξωτ. κόφτης φρένου
	3=Χρησιμοποιείται όταν σε Στάση / Λειτουργία
	4=Χρησιμοποιείται όταν λειτουργεί (χωρίς δοκιμή)
	P2.4.6
	Τρόπος Εκκίνησης
	0
	1
	0
	505
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	P2.4.7
	Τρόπος Στάσης
	0
	3
	0
	506
	0=Coasting
	1=Με ράμπα
	2=Ράμπα+ coast Ενεργοποίησης
	Λειτουργίας
	3=Coast+ράμπα Ενεργ.  Λειτουρ.
	P2.4.8
	Ένταση DC-φρένου
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	507
	P2.4.9
	Χρόνος DC-φρένου στο σταμάτημα
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	508
	0=Το DC φρένο είναι απενεργο-
	ποιημένο στο σταμάτημα
	P2.4.10
	Η συχνότητα στην οποία ξεκινάει το DC-φρένο κατά τη ράμπα στ
	0,10
	10,00
	Hz
	1,50
	515
	P2.4.11
	Χρόνος DC-φρένου στην εκκίνηση
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	516
	0= Το DC φρένο είναι απενεργο-
	ποιημένο στην εκκίνηση
	P2.4.12
	Φρένο ροής
	0
	1
	0
	520
	0=Απενεργοποιημένο
	1=Ενεργοποιημένο
	P2.4.13
	Ένταση φρένου ροής
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	519
	Πίνακας 2�6. Παράμετροι ελέγχου μονάδος, G2.4
	????µ????? ????????µ???? ?????????? \(?

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.5.1
	Πεδίο απαγορευμένης συχνότ. 1 χαμηλό όριο
	0,00
	παρ. 2.5.2
	Hz
	0,00
	509
	P2.5.2
	Πεδίο απαγορευμένης συχνότ. 1 υψηλό όριο
	0,00
	320,00
	Hz
	0,0
	510
	P2.5.3
	Ράμπα επιτ./επιβ. απαγόρευσης
	0,1
	10,0
	1,0
	518
	Πίνακας 2�7. Παράμετροι απαγορευμένης συχνότητας, G2.5
	????µ????? ??????? ??? ???????? \(?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.6.1
	Τρόπος ελέγχου του κινητήρα
	0
	1/6
	0
	600
	NXS:
	0=Έλεγχος συχνότητας
	1=Έλεγχος ταχύτητας
	Πρόσθετα για το NXP:
	2=Έλεγχος ροπής
	3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου
	4=Έλεγχος ροπ. Κλ. Βρόχου
	5=Ανώτερος έλεγχος συχν. Ανοιχτού Βρόχου
	6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.
	P2.6.2
	U/f βελτιστοποίηση
	0
	1
	0
	109
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Αυτόματη ώθηση ροπής
	P2.6.3
	Επιλογή U/f αναλογίας
	0
	3
	0
	108
	0=Γραμμική
	1=Τετραγωνοειδής
	2=Προγραμματιζόμενη
	3=Γραμμική με βελτίωση ροής
	P2.6.4
	Σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	8,00
	320,00
	Hz
	50,00
	602
	P2.6.5
	Τάση στο σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	10,00
	200,00
	%
	100,00
	603
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.6
	Συχνότητα μέσου σημείου U/f καμπύλης
	0,00
	παρ. P2.6.4
	Hz
	50,00
	604
	P2.6.7
	Τάση μέσου σημείου καμπύλης U/f
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	605
	n% x Unκινητήρα
	Μέγ. Τιμή Παρ. = παρ. 2.6.5
	P2.6.8
	Τάση εξόδου σε μηδενική συχνότητα
	0,00
	40,00
	%
	Μεταβαλόμενο
	606
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.9
	Συχνότητα διακοπής
	1,0
	Μεταβάλ.
	kHz
	Μεταβάλ.
	601
	Δείτε τον Πίνακας 8�12 για ακριβής τιμές
	P2.6.10
	Ελεγκτής υπέρτασης
	0
	2
	1
	607
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοποιε. (χωρίς ράμπα)
	2=Χρησιμοποιείται (με ράμπα)
	P2.6.11
	Ελεγκτής υπότασης
	0
	1
	1
	608
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοποιείται
	P2.6.12
	Ζυγοστάθμιση φορτίου
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	620
	P2.6.13
	Αναγνωριση
	0
	1/2
	0
	631
	0=Καμία ενέργεια
	1=Αναγνώριση με ή χωρίς
	λειτουργεία
	2=Αναγνώριση με λειτουργεία
	(μόνο στο NXP)
	Ομάδα Παραμέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.14 (NXP μόνο)
	P2.6.14.1
	Ένταση μαγνητισμού
	0,00
	100,00
	A
	0,00
	612
	P2.6.14.2
	Απολαβή P ελέγχου ταχύτητας
	0
	1000
	30
	613
	P2.6.14.3
	Χρόνος I ελέγχου ταχύτητας
	0,0
	500,0
	ms
	30,0
	614
	P2.6.14.5
	Αποζημίωση επιτάχ.
	0,00
	300,00
	s
	0,00
	626
	P2.6.14.6
	Ρύθμιση ώθησης
	0
	500
	%
	100
	619
	P2.6.14.7
	Ένταση μαγνητισμού στην εκκίνηση
	Έντ.Κιν.
	Ελαχ
	Έντασ.Κιν
	Μεγ
	A
	0,00
	627
	P2.6.14.8
	Χρόνος μαγνητισμού στην εκκίνηση
	0,0
	600,0
	s
	0,0
	628
	P2.6.14.9
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	615
	P2.6.14.10
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	616
	P2.6.14.11
	Ροπή εκκίνησης
	0
	3
	0
	621
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Μνήμη ροπής
	2=Αναφορά ροπής
	3=Ροπή εκκίνησης μπρος/πίσω
	P2.6.14.12
	Ροπή εκκίνησης FWD
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	633
	P2.6.14.13
	Ροπή εκκίνησης REV
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	634
	P2.6.14.15
	Χρόνος φιλτραρίσματος Παλμογεννήτριας
	0
	1000
	ms
	0
	618
	P2.6.14.17
	Απολαβή P ελέγχου έντασης
	0,00
	100,00
	%
	40,00
	617
	Ομάδα Παραμέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.15 (NXP μόνο)
	P2.6.15.1
	Ένταση μηδενικής ταχύτητας
	0,0
	250,0
	%
	120,0
	625
	P2.6.15.2
	Ελάχιστη ένταση
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	622
	P2.6.15.3
	Αναφορά ροής
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	623
	P2.6.15.4
	Όριο συχνότητας
	0,0
	100,0
	%
	20,0
	635
	P2.6.15.5
	U/f ώθηση
	0
	1
	0
	632
	Πίνακας 2�8.Παράμετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6
	?????????? (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.7)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.7.1
	Απόκριση σε σφάλμα αναφοράς 4mA
	0
	5
	0
	700
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ.
	3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2
	4=Σφάλμα,στάση όπως 2.4.7
	5=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.2
	Συχνότητα σφάλματος αναφοράς 4mA
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	728
	P2.7.3
	Απόκριση σε εξωτ. σφάλμα
	0
	3
	2
	701
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.4
	Επίβλεψη φάσεων εισόδου
	0
	3
	0
	730
	P2.7.5
	Απόκριση σε σφάλμα υπότασης
	0
	1
	0
	727
	0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ.
	1=Μη αποθήκευση σφάλματ.
	P2.7.6
	Επίβλεψη φάσεων εξόδου
	0
	3
	2
	702
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.7
	Προστασ. σφάλ. Γης
	0
	3
	2
	703
	P2.7.8
	Θερμική προστασία κινητήρα
	0
	3
	2
	704
	P2.7.9
	Συντελεστής θερμοκ. περιβάλλ. κινητήρα
	–100,0
	100,0
	%
	0,0
	705
	P2.7.10
	Συντ. ψύξης κινητήρα σε μηδενική συχν.
	0,0
	150,0
	%
	40,0
	706
	P2.7.11
	Θερμική σταθερά χρόνου κινητήρα
	1
	200
	min
	45
	707
	P2.7.12
	Κύκλος εργασ. κινητ.
	0
	100
	%
	100
	708
	P2.7.13
	Προστασία αδράνειας
	0
	3
	0
	709
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.14
	Ένταση αδράνειας
	0,1
	InΚινητ. x 2
	A
	IL
	710
	P2.7.15
	Όριο χρόνου αδράνειας
	1,00
	120,00
	s
	15,00
	711
	P2.7.16
	Όριο συχνότητας αδράνειας
	1,0
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	25,0
	712
	P2.7.17
	Προστασία υποφόρτωσης
	0
	3
	0
	713
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.18
	Φορτίο στην περιοχή αποδυνάμωσης πεδίου
	10
	150
	%
	50
	714
	P2.7.19
	Φορτίο σε μηδέν συχνότητα
	5,0
	150,0
	%
	10,0
	715
	P2.7.20
	Χρονικό όριο προστ. υποφόρτωσης
	2
	600
	s
	20
	716
	P2.7.21
	Απόκριση σε σφάλμα Θερμίστορ
	0
	3
	2
	732
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.22
	Απόκριση σε σφάλμα fieldbus
	0
	3
	2
	733
	Δείτε P2.7.21
	P2.7.23
	Απόκριση σε σφάλμα θύρας
	0
	3
	2
	734
	Δείτε P2.7.21
	Πίνακας 2�9.Προστασίες, G2.7
	????µ????? ????µ???? ????????????? \(??

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.8.1
	Χρόνος αναμονής
	0,10
	10,00
	s
	0,50
	717
	P2.8.2
	Χρόνος δοκιμής
	0,00
	60,00
	s
	30,00
	718
	P2.8.3
	Λειτουργία εκκίνησης
	0
	2
	0
	719
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	2=Σύμφωνα με την παρ. 2.4.6
	P2.8.4
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	0
	720
	P2.8.5
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπέρτασης
	0
	10
	0
	721
	P2.8.6
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπερέντασης
	0
	3
	0
	722
	P2.8.7
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα αναφοράς
	0
	10
	0
	723
	P2.8.8
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα θερμο-κρασίας κινητήρα
	0
	10
	0
	726
	P2.8.9
	Αριθμός δοκιμών μετά από εξωτερικό σφάλμα
	0
	10
	0
	725
	P2.8.10
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	1
	738
	Πίνακας 2�10. Παράμετροι αυτόματης επανεκκίνησης, G2.8
	Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3)

	Οι παράμετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P3.1
	Σημείο ελέγχου
	1
	3
	1
	125
	0 = I/O τερματικά
	1 = Πληκτρολόγιο
	2 = Fieldbus
	R3.2
	Αναφορά πληκτρολογίου
	Παρ. 2.1.1
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	P3.3
	Κατεύθυνση (πληκτρ.)
	0
	1
	0
	123
	0 = Μπρος
	1 = Πίσω
	R3.4
	Μπουτόν STOP
	0
	1
	1
	114
	0=Περιορισμένη λειτουργία του μπουτόν
	1=Το μπουτόν είναι πάντα ενεργοποιημένο
	Πίνακας 2�11.Παράμετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3
	Μενού συστήματος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6)

	Για παραμέτρους και λειτουργίες σχετιζόμενες με την γενική χ
	Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7)

	Το M7 μενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που εί
	EΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ / ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (LOCAL/REMOTE CONT
	Εισαγωγή


	Επιλέξτε την Εφαρμογή Τοπικού / Εξ’ Αποστάσεως Ελέγχου στο μ
	Με την χρήση της Εφαρμογής Τοπικού / Εξ’ Αποστάσεως Ελέγχου 
	Όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερες για προγραμματισμό.
	Πρόσθετες λειτουργίες:
	Προγραμματιζόμενο Εκκίνηση / Σταμάτημα και λογική Αντίστροφο
	Κλιμάκωση αναφοράς
	Επίβλεψη ενός ορίου συχνότητας
	Δεύτερες ράμπες και προγραμματιζόμενη ράμπα σε σχήμα-S
	Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εκκίνησης και στάσης
	DC-φρένο στο σταμάτημα
	Μία περιοχή απαγορευμένων συχνοτήτων
	Προγραμματιζόμενη καμπύλη U/f και συχνότητα διακοπής
	Αυτόματη επανεκκίνηση
	Προστασία κινητήρα Θερμική και Αδράνειας:
	Προγραμματιζόμενη ενέργεια: Καμία, Προειδοποίηση, Σφάλμα
	Οι επεξηγήσεις των παραμέτρων της Εφαρμογής Τοπικού/Εξ’ Αποσ
	Έλεγχος I/O

	OPT-A1
	Τερματικό
	Σήμα
	Τεχνικές περιγραφή
	1
	+10Vref
	Αναφορά εξόδου
	Τάση για το ποτενσιόμετρο, etc.
	2
	AI1+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης
	0—10V DC
	Σημείο B πεδίο αναφοράς συχνότητα
	0-10 V DC
	3
	AI1-
	I/O Γείωση
	Γείωση για αναφορά και έλεγχο
	4
	AI2+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο έντασης  0—20mA
	Σημείο Α πεδίο αναφοράς συχνότητα
	0-20 mA
	5
	AI2-
	6
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες, κλπ. μεγ 0.1 A
	7
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	8
	DIN1
	Σημείο A εκκίνηση μπροστά
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα μπρος
	9
	DIN2
	Σημείο A εκκίνηση πίσω
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα πίσω
	10
	DIN3
	Είσοδος εξωτερικού σφάλματος (προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλμα
	Κλειστή επαφή = Σφάλμα
	11
	CMA
	Κοινό για DIN 1—DIN 3
	Συνδέστε με GND ή +24V
	12
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες (δείτε #6)
	13
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	14
	DIN4
	Μέρος B: Εκκίνηση μπροστά
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα μπρος
	Κλειστή επαφή = εκκίνηση προς τα πίσω
	15
	DIN5
	Μέρος B: Εκκίνηση πίσω
	(προγραμματιζόμενη)
	16
	DIN6
	Επιλογή Σημείου A/B
	Ανοιχτή επαφή = Σημείο A ενεργό
	Κλειστή επαφή = Σημείο B ενεργό
	17
	CMB
	Κοινό για DIN 4—DIN 6
	Συνδέστε με GND ή +24V
	18
	AO1+
	Συχνότητα εξόδου
	Αναλογική έξοδο
	Προγραμματιζόμενη
	????? 0—20 mA/RL, µ??. 500\(
	19
	AO1-
	20
	DO1
	Ψηφιακή έξοδο
	READY (ΕΤΟΙΜΟ)
	Προγραμματιζόμενη
	???????? ?????????, I(50mA, U(48 V DC
	OPT-A2
	21
	RO1
	Έξοδος ρελέ 1
	(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN
	Προγραμματιζόμενη
	22
	RO1
	23
	RO1
	24
	RO2
	Έξοδος ρελέ 2
	(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT
	Προγραμματιζόμενη
	25
	RO2
	26
	RO2
	Πίνακας 3�1. Η προεπιλεγμένη διάταξη των I/O της Εφαρμογής Τ
	Αποστάσεως Ελέγχου.
	Σημείωση: Δείτε παρακάτω τις επιλογές γεφυρωτών (jumper). Γι
	Λογική σημάτων ελέγχου στην Εφαρμογή Τοπικού/Εξ’ αποστάσεως 

	Σχήμα 3�1. Λογική σήματος ελέγχου της Εφαρμογής Τοπικού/Εξ’ 
	Εφαρμογή Τοπικού/Εξ’ αποστάσεως Ελέγχου – Λίστες Παραμέτρων

	Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραμέτρων μέ
	Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα:
	Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. Δείχνει στον 
	Παράμετρος = Ονομασία της παραμέτρου
	Ελάχ. = Ελάχιστη τιμή της παραμέτρου
	Μέγ. = Μέγιστη τιμή της παραμέτρου
	Μον. = Μονάδα μέτρησης της αξίας παραμέτρου. Δίνεται αν είνα
	Προεπ. = Τιμή εργοστασιακής προεπιλογής
	Δικό σας = Η δική σας ρύθμιση
	ID = Ο αριθμός ID της κάθε παραμέτρου
	= Στην σειρά παραμέτρου: Χρησιμοποιήστε την μέθοδο TTF για ν
	= Η τιμή της παραμέτρου μπορεί μόνο να αλλαχθεί αφού ο μετατ
	Τιμές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: μενού M1)

	Οι τιμές παρακολούθησης είναι οι πραγματικές τιμές των παραμ
	Δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Μον.
	ID
	Περιγραφή
	V1.1
	Συχνότητα εξόδου
	Hz
	1
	Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα
	V1.2
	Συχνότητας αναφοράς
	Hz
	25
	Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα
	V1.3
	Ταχύτητα Κινητήρα
	rpm
	2
	Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm
	V1.4
	Κινητήρα ένταση
	A
	3
	V1.5
	Κινητήρα ροπή
	%
	4
	Υπολογισμένη ονομαστική ροπή του κινητήρα
	V1.6
	Κινητήρα ισχύ
	%
	5
	Ισχύ του κινητήριου άξονα
	V1.7
	Κινητήρα τάση
	V
	6
	V1.8
	DC-link τάση
	V
	7
	V1.9
	Θερμοκρασία μονάδος
	(C
	8
	Θερμοκρασία ψύκτρας
	V1.10
	Θερμοκρασία κινητήρα
	%
	9
	Υπολογισμένη θερμοκρασία κινητήρα
	V1.11
	Αναλογική είσοδος τάσης
	V
	13
	AI1
	V1.12
	Αναλογική είσοδος έντασης
	mA
	14
	AI2
	V1.13
	DIN1, DIN2, DIN3
	15
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.14
	DIN4, DIN5, DIN6
	16
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.15
	DO1, RO1, RO2
	17
	Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ
	V1.16
	Αναλογική έξοδο Iout
	mA
	26
	AO1
	M1.17
	Πολύ-παρακολούθηση στοιχείων
	Δείχνει 3 επιλεγόμενες αξίες παρακολούθησης
	Πίνακας 3�2. Τιμές Παρακολούθησης
	??????? ????µ????? \(???????????? ?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.1.1
	Ελάχιστη συχνότητα
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	101
	P2.1.2
	Μέγιστη συχνότητα
	Παρ. 2.1.1
	320,00
	Hz
	50,00
	102
	Σημείωση: Αν fμεγ > από την σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, ελέγ
	P2.1.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	3,0
	103
	P2.1.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	3,0
	104
	P2.1.5
	Όριο έντασης
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IL
	107
	P2.1.6
	Ονομαστική τάση κινητήρα
	180
	690
	V
	NX2: 230V
	NX5: 400V
	NX6: 690V
	110
	P2.1.7
	Ονομαστική συχνότητα κινητήρα
	30,00
	320,00
	Hz
	50,00
	111
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.8
	Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα
	300
	20 000
	rpm
	1440
	112
	Η προεπιλογή ισχύει για 4-πολικό κινητήρα και ονομα-στικού μ
	P2.1.9
	Ονομαστική ένταση κινητήρα
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	113
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.10
	Συν φ κινητήρα
	0,30
	1,00
	0,85
	120
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.11
	I/O A Αναφορά
	0
	4
	1
	117
	0=AI1
	1=AI2
	2=Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	4=Ποτενσιόμετρο κινητήρα
	P2.1.12
	I/O B Αναφορά
	0
	4
	0
	131
	0=AI1
	1=AI2
	2=Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	4=Ποτενσιόμετρο κινητήρα
	P2.1.13
	Αναφορά πληκτρολογίου ελέγχου
	0
	3
	2
	121
	0=AI1
	1=AI2
	2=Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	P2.1.14
	Αναφορά fieldbus ελέγχου
	0
	3
	3
	122
	0=AI1
	1=AI2
	2=Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	P2.1.15
	Αναφορά ταχύτητας jogging
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	124
	Πίνακας 3�3.Βασικές παράμετροι G2.1
	??µ??? ??????? \(???????????? ???????: 

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.1
	Σημείο  A: Επιλογή λογικής Εκκίνησης /Στάσης
	0
	8
	0
	300
	DIN1
	DIN2
	0123456
	78
	Εκκιν. μπρος
	Εκκιν./σταμ.
	Εκκιν./σταμ.
	Παλμός εκκίν.
	Εκκιν. μπρος
	Μπρος*
	Εκκιν.*/Σταμ.
	Εκκιν.*/Σταμ.Εκκίν.μπρος*
	Εκκιν. πίσω
	Πίσω/μπρος
	Ενεργ. RUN
	Παλμός σταμ.
	Ποτ.κιν.ΠΑΝΩ
	Πίσω*
	Πίσω/μπρος
	Ενεργ. RUN Ποτ.κιν.ΠΑΝΩ
	P2.2.2
	Λειτουργία DIN3
	0
	13
	1
	301
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Εξ. σφάλμα, κλείσ. επαφής
	2=Εξ. σφάλμα, άνοιγ. επαφής
	3=Ενεργοπ. Λειτουργίας
	4=Επιλογή χρόνου επιτ./επιβ.
	5=Αλλαγή τρόπ. ελέγ. σε I/O
	6=Αλλαγή τ.ε. σε πληκτρολ.
	7=Αλλαγή τ.ε. σε fieldbus
	8=Πίσω (αν η παρ. 2.2.1=3)
	9=Ταχύτητα jogging
	10=Επαναφορά σφάλματος
	11=Επιτ./επιβ.περιορ.λειτουργίας
	12=Εντολή DC Φρεναρίσματος
	13=Ποτενσιόμετρο κινητ. ΚΑΤΩ
	P2.2.3
	Επιλογή AI1 σήματος
	0
	A.1
	377
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 6
	P2.2.4
	Πεδίο σήματος AI1
	0
	2
	0
	320
	0=0…100%**
	1=20…100%**
	2=Πεδίο ρύθμισης χρήστη**
	P2.2.5
	Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη AI1
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	321
	Ελάχιστο κλίμακας Αναλογικής εισόδου 1
	P2.2.6
	Μέγιστο ρύθμισης χρήστη ΑI1
	0,00
	100,00
	%
	100,0
	322
	Μέγιστο κλίμακας Αναλογικής εισόδου 1
	P2.2.7
	Αναστροφή σήματος ΑI1
	0
	1
	0
	323
	Αναστροφή αναφοράς Αναλογικής εισόδου 1 ναι/όχι
	P2.2.8
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος ΑI1
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	324
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναφοράς Αναλογικής εισόδου 1, σταθερά
	P2.2.9
	Επιλογή AI2 σήματος
	0
	A.2
	388
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 6
	P2.2.10
	Πεδίο σήματος AI2
	0
	2
	1
	325
	0=0 – 20 mA**
	1=4 – 20 mA**
	2=Πεδίο ρύθμισης χρήστη
	P2.2.11
	Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη ΑΙ2
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	326
	Ελάχιστο κλίμακας Αναλογικής εισόδου 2
	P2.2.12
	Μέγιστο ρύθμισης χρήστη ΑI2
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	327
	Μέγιστο κλίμακας Αναλογικής εισόδου 2
	P2.2.13
	Αναστροφή σήματος ΑΙ2
	0
	1
	0
	328
	Αναστροφή αναφοράς Αναλογικής εισόδου 2 ναι/όχι
	P2.2.14
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος AI2
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	329
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναφοράς Αναλογικής εισόδου 2, σταθερά
	DIN4
	DIN5
	P2.2.15
	Σημείο B: Επιλογή λογικής Εκκίνησης /στάσης
	0
	6
	0
	363
	0123456
	Εκκιν. μπρος
	Εκκιν./σταμ.
	Εκκιν./σταμ.
	Παλμός εκκίν.
	Μπρος*
	Εκκιν.*/Σταμ.
	Εκκιν.*/Σταμ.
	Εκκιν. πίσω
	Πίσω/μπρος
	Ενεργ. RUN
	Παλμός σταμ.
	Πίσω*
	Πίσω/μπρος
	Ενεργ. RUN
	P2.2.16
	Σημείο A: Ελάχιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	παρ. 2.2.17
	Hz
	0,00
	303
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο ελάχιστο σήμα ανα
	P2.2.17
	Σημείο A: Μέγιστη τιμή κλίμακωσης αναφοράς
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	304
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο σήμα αναφ
	0,00 = Καμία κλιμάκωση
	>0 = μέγιστη τιμή κλιμάκ.
	P2.2.18
	Σημείο B: Ελάχιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	παρ. 2.2.19
	Hz
	0,00
	364
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο ελάχιστο σήμα ανα
	P2.2.19
	Σημείο Β: Μέγιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	365
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο σήμα αναφ
	0,00 = Καμία κλιμάκωση
	>0 = μέγιστη τιμή κλιμάκ.
	P2.2.20
	Ελεύθερη αναλογική είσοδος, επιλογή σήματος
	0
	2
	0
	361
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Uin (αναλογική είσ. τάσης)
	2=Iin (αναλογική είσ. Έντασ.)
	P2.2.21
	Λειτουργία ελεύθερης αναλογικής εισόδου
	0
	4
	0
	362
	0=Καμία λειτουργία
	1=Περιορίζει το όριο έντασης (παρ. 2.1.5)
	2=Ελατ. DC έντασης φρένου
	3=Ελατ. το χρόνο επιτάχυν. και επιβράδυνσης
	4=Ελατ. ορίου επίβλεψης της ροπής
	P2.2.22
	Χρόνος ράμπας ποτενσιόμετρου κινητήρα
	0,1
	2000,0
	Hz/s
	10,0
	331
	P2.2.23
	Επαναφορά μνήμης αναφοράς συχνότητας ποτενσιόμετρου κινητήρα
	0
	2
	1
	367
	0=Χωρίς επαναφορά
	1=Επαναφορά σε σταμάτημα ή διακοπή ρεύματος
	2=Επαναφορά σε διακοπή ρεύματος
	P2.2.24
	Μνήμη παλμού εκκίνησης
	0
	1
	0
	498
	0=Δεν αντιγράφθηκε η
	Κατάσταση λειτουργίας
	1=Αντιγράφθηκε η κατάστα-
	ση λειτουργίας
	Πίνακας 3�4.Σήματα εισόδου, G2.2
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	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.1
	Επιλογή σήματος Αναλογικής εξόδου 1
	0
	A.1
	464
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελίδα 
	P2.3.2
	Λειτουργία Αναλογικής Εξόδου
	0
	8
	1
	307
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax)
	2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax)
	3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονομ. ταχύτητα κινητήρα)
	4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα)
	5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα)
	6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα)
	7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα)
	8=Τάση DC-link (0—1000V)
	P2.3.3
	Χρόνος φιλτραρισμ. αναλογικής εξόδου
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	308
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.3.4
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	309
	0 = Κανονική
	1 = Ανεστραμμένη
	P2.3.5
	Ελάχιστο Αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	310
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.6
	Κλιμάκωση Αναλογ. εξόδου
	10
	1000
	%
	100
	311
	P2.3.7
	Λειτουργία ψηφιακής εξόδου 1
	0
	22
	1
	312
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Έτοιμο (Ready)
	2=Σε λειτουργία (Run)
	3=Σφάλμα
	4=Ανεστραμμένο σφάλμα
	5=Προειδοπ. υπερθέρμανσης FC
	6=Εξ. σφάλμα ή προειδοποίηση
	7=Σφάλμα ή προειδοποίηση αναφ.
	8=Προειδοποίηση
	9=Προς τα πίσω
	10=Επιλεγμένη ταχύτητα jogging
	11=Σε ταχύτητα
	12=Ενεργός ρυθμιστής Κινητήρα
	13=Επίβλεψη ορίου συχν. 1 ΑΒ
	14=Επίβλεψη ορίου συχν. 2 ΑΒ
	15=Επίβλεψη ορίου ροπής
	16=Επίβλεψη ορίου αναφοράς
	17=Έλεγχος εξωτερικού φρένου
	18=Σημείο ελέγχου: I/O
	19=Επίβλ. ορίου θερμοκρ. FC
	20=Μη επιθυμητή κατεύθυνση περιστροφής
	21=Αναστροφή ελέγ. εξωτ. Φρέν.
	22= Σφάλμα/προειδοπ. Θερμίστορ
	P2.3.8
	Λειτουργία ρελέ εξόδου 1
	0
	22
	2
	313
	Όπως στην παράμετρο 2.3.7
	P2.3.9
	Λειτουργία ρελέ εξόδου 2
	0
	22
	3
	314
	Όπως στην παράμετρο 2.3.7
	P2.3.10
	Όριο συχνότητας εξόδου 1
	0
	2
	0
	315
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου
	2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	P2.3.11
	Όριο συχν. εξόδου 1:
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	316
	P2.3.12
	Όριο συχνότητας εξόδου 2
	0
	2
	0
	346
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου
	2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	P2.3.13
	Όριο συχν. εξόδου 2:
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	347
	P2.3.14
	Λειτουργία επίβλεψης ορίου ροπής
	0
	2
	0
	348
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.15
	Τιμή ορίου επίβλεψης ροπής
	0,0
	200,0
	%
	0,0
	349
	P2.3.16
	Λειτουργία επίβλεψης ορίου αναφοράς
	0
	2
	0
	350
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.17
	Τιμή ορίου επίβλεψης αναφοράς
	0,0
	100,0
	%
	0,0
	351
	P2.3.18
	Καθυστέρηση κλεισί-ματος εξωτ. φρένου
	0,0
	100,0
	s
	0,5
	352
	P2.3.19
	Καθυστέρηση ανοίγ-ματος εξωτ. φρένου
	0,0
	100,0
	s
	1,5
	353
	P2.3.20
	Επίβλεψη ορίου θερμοκρασίας μετα-τροπέα συχνότητας
	0
	2
	0
	354
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.21
	Τιμή ορίου θερμοκρασίας μετα-τροπέα συχνότητας
	-10
	75
	(C
	0
	355
	P2.3.22
	Επιλογή σήματος αναλογικής εξόδου 2
	0
	0.1
	471
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελίδα 
	P2.3.23
	Λειτουργία αναλογικής εξόδου 2
	0
	8
	4
	472
	Όπως η παράμετρος 2.3.2
	P2.3.24
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναλογικής εξόδου 2
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	473
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.3.25
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	474
	0=Χωρίς Αναστροφή
	1=Αναστροφή
	P2.3.26
	Ελάχιστο αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	475
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.27
	Κλιμάκωση αναλογικής εξόδου 2
	10
	1000
	%
	100
	476
	Πίνακας 3�5. Σήματα εξόδου, G2.3
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	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.4.1
	Σχήμα Ράμπας 1
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	500
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.2
	Σχήμα ράμπας 2
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	501
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	10,0
	502
	P2.4.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	10,0
	503
	P2.4.5
	Κόφτης φρένου
	0
	4
	0
	504
	0=Απενεργοποιημένος
	1=Χρησιμοποιείται κατά τη
	λειτουργία
	2=Εξωτ. κόφτης φρένου
	3=Χρησιμοποιείται όταν σε Στάση / Λειτουργία
	4=Χρησιμοποιείται όταν λειτουργεί (χωρίς δοκιμή)
	P2.4.6
	Τρόπος Εκκίνησης
	0
	1
	0
	505
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	P2.4.7
	Τρόπος Στάσης
	0
	3
	0
	506
	0=Coasting
	1=Με ράμπα
	2=Ράμπα+ coast Ενεργοποίησης
	Λειτουργίας
	3=Coast+ράμπα Ενεργ.  Λειτουρ.
	P2.4.8
	Ένταση DC-φρένου
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	507
	P2.4.9
	Χρόνος DC-φρένου στο σταμάτημα
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	508
	0=Το DC φρένο είναι απενεργοποιημένο στο σταμάτημα
	P2.4.10
	Η συχνότητα στην οποία ξεκινάει το DC-φρένο κατά τη ράμπα στ
	0,10
	10,00
	Hz
	1,50
	515
	P2.4.11
	Χρόνος DC-φρένου στην εκκίνηση
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	516
	0= Το DC φρένο είναι απενεργο-
	ποιημένο στην εκκίνηση
	P2.4.12
	Φρένο ροής
	0
	1
	0
	520
	0=Απενεργοποιημένο
	1=Ενεργοποιημένο
	P2.4.13
	Ένταση φρένου ροής
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	519
	Πίνακας 3�6. Παράμετροι ελέγχου μονάδας, G2.4
	????µ????? ????????µ???? ?????????? \(?

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.5.1
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 1 χαμηλό όριο
	0,00
	παρ. 2.5.2
	Hz
	0,00
	509
	P2.5.2
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 1υψηλό όριο
	0,00
	320,00
	Hz
	0,0
	510
	0=Περιοχή απαγόρευσης 1
	είναι απενεργοποιημένη
	P2.5.3
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 2 χαμηλό όριο
	0,00
	παρ. 2.5.2
	Hz
	0,00
	511
	P2.5.4
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 2 υψηλό όριο
	0,00
	320,00
	Hz
	0,0
	512
	0= Περιοχή απαγόρευσης 2
	είναι απενεργοποιημένη
	P2.5.5
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 3 χαμηλό όριο
	0,00
	παρ. 2.5.2
	Hz
	0,00
	513
	P2.5.6
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 3 υψηλό όριο
	0,00
	320,00
	Hz
	0,0
	514
	0= Περιοχή απαγόρευσης 3
	είναι απενεργοποιημένη
	P2.5.7
	Ράμπα επιτ/επιβ.απαγ.
	0,1
	10,0
	1,0
	518
	Πίνακας 3�7. Παράμετροι απαγορευμένων συχνοτήτων, G2.5
	????µ????? ??????? ??? ???????? \(?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.6.1
	Τρόπος ελέγχου κινητήρα
	0
	1/6
	0
	600
	NXS:
	0=Έλεγχος συχνότητας
	1=Έλεγχος ταχύτητας
	Πρόσθετα για το NXP:
	2=Έλεγχος ροπής
	3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου
	4=Έλεγχος ροπ. Κλ. Βρόχου
	5=Ανώτερος έλεγχος συχν. Ανοιχτού Βρόχου
	6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.
	P2.6.2
	U/f βελτιστοποίηση
	0
	1
	0
	109
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Αυτόματη ώθηση ροπής
	P2.6.3
	Επιλογή U/f αναλογίας
	0
	3
	0
	108
	0=Γραμμική
	1=Τετραγωνοειδής
	2=Προγραμματιζόμενη
	3=Γραμμική με βελτίωση ροής
	P2.6.4
	Σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	8,00
	320,00
	Hz
	50,00
	602
	P2.6.5
	Τάση στο σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	10,00
	200,00
	%
	100,00
	603
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.6
	Συχνότητα μέσου σημείου U/f καμπύλης
	0,00
	παρ. P2.6.4
	Hz
	50,00
	604
	P2.6.7
	Τάση μέσου σημείου καμπύλης U/f
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	605
	n% x Unκινητήρα
	Μέγ. Τιμή Παρ. = παρ. 2.6.5
	P2.6.8
	Τάση εξόδου σε μηδενική συχνότητα
	0,00
	40,00
	%
	0
	606
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.9
	Συχνότητα διακοπής
	1,0
	Varies
	kHz
	Varies
	601
	Δείτε τον Πίνακα Πίνακας 8�12 για ακριβής τιμές
	P2.6.10
	Ελεγκτής υπέρτασης
	0
	2
	1
	607
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοποιε. (χωρίς ράμπα)
	2=Χρησιμοποιείται (με ράμπα)
	P2.6.11
	Ελεγκτής υπότασης
	0
	1
	1
	608
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοποιείται
	P2.6.12
	Ζυγοστάθμιση φορτίου
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	620
	P2.6.13
	Ταυτοποίηση κινητήρα
	0
	1/2
	0
	631
	0=Καμία δράση
	1=Ταυτοποίηση με/χωρίς λειτουργεία
	2=Ταυτοποίηση με λειτουργεια (μόνο στα NXP)
	Ομάδα Παραμέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.14 (NXP μόνο)
	P2.6.14.1
	Ένταση μαγνητισμού
	0,00
	100,00
	A
	0,00
	612
	P2.6.14.2
	Απολαβή P ελέγχου ταχύτητας
	0
	1000
	30
	613
	P2.6.14.3
	Χρόνος I ελέγχου ταχύτητας
	0,0
	500,0
	ms
	30,0
	614
	P2.6.14.5
	Αποζημίωση επιτάχ.
	0,00
	300,00
	s
	0,00
	626
	P2.6.14.6
	Ρύθμιση ώθησης
	0
	500
	%
	100
	619
	P2.6.14.7
	Ένταση μαγνητισμού στην εκκίνηση
	MotCurr
	Min
	MotCurr
	Max
	A
	0,00
	627
	P2.6.14.8
	Χρόνος μαγνητισμού στην εκκίνηση
	0,0
	600,0
	s
	0,0
	628
	P2.6.14.9
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	615
	P2.6.14.10
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	616
	P2.6.14.11
	Ροπή εκκίνησης
	0
	3
	0
	621
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Μνήμη ροπής
	2=Αναφορά ροπής
	3=Ροπή εκκίνησης προς/πίσω
	P2.6.14.12
	Ροπή εκκίνησης FWD
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	633
	P2.6.14.13
	Ροπή εκκίνησης REV
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	634
	P2.6.14.15
	Χρόνος φιλτραρίσματ. Παλμογεννήτριας
	0
	1000
	ms
	0
	618
	P2.6.14.17
	Απολαβή P ελέγχου έντασης
	0,00
	100,00
	%
	40,00
	617
	Ομάδα Παραμέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.15 (NXP μόνο)
	P2.6.15.1
	Ένταση μηδενικής ταχύτητας
	0,0
	250,0
	%
	120,0
	625
	P2.6.15.2
	Ελάχιστη ένταση
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	622
	P2.6.15.3
	Αναφορά ροής
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	623
	P2.6.15.4
	Όριο συχνότητας
	0,0
	100,0
	%
	20,0
	635
	P2.6.15.5
	U/f ώθηση
	0
	1
	0
	632
	Πίνακας 3�8. Παράμετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6
	?????????? (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.7)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.7.1
	Απόκριση σε σφάλμα αναφοράς 4mA
	0
	5
	0
	700
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ.
	3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2
	4=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	5=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.2
	Συχνότητα σφάλματος αναφοράς 4mA
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	728
	P2.7.3
	Απόκριση σε εξωτ. σφάλμα
	0
	3
	2
	701
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.4
	Επίβλεψη φάσεων εισόδου
	0
	3
	0
	730
	P2.7.5
	Απόκριση σε σφάλμα υπότασης
	0
	1
	0
	727
	0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ.
	1=Μη αποθήκευση σφάλματ.
	P2.7.6
	Επίβλεψη φάσεων εξόδου
	0
	3
	2
	702
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.7
	Προστασ. σφάλ. Γης
	0
	3
	2
	703
	P2.7.8
	Θερμική προστασία κινητήρα
	0
	3
	2
	704
	P2.7.9
	Συντελεστής θερμοκ. περιβάλλ. κινητήρα
	–100,0
	100,0
	%
	0,0
	705
	P2.7.10
	Συντ. ψύξης κινητήρα σε μηδενική συχν.
	0,0
	150,0
	%
	40,0
	706
	P2.7.11
	Θερμική σταθερά χρόνου κινητήρα
	1
	200
	min
	45
	707
	P2.7.12
	Κύκλος εργασ. κινητ.
	0
	100
	%
	100
	708
	P2.7.13
	Προστασία αδράνειας
	0
	3
	0
	709
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.14
	Ένταση αδράνειας
	0,1
	InΚινητ. x 2
	A
	IL
	710
	P2.7.15
	Όριο χρόνου αδράνειας
	1,00
	120,00
	s
	15,00
	711
	P2.7.16
	Όριο συχνότητας αδράνειας
	1,0
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	25,0
	712
	P2.7.17
	Προστασία υποφόρτωσης
	0
	3
	0
	713
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.18
	Φορτίο στην περιοχή αποδυνάμωσης πεδίου
	10
	150
	%
	50
	714
	P2.7.19
	Φορτίο σε μηδέν συχνότητα
	5,0
	150,0
	%
	10,0
	715
	P2.7.20
	Χρονικό όριο προστ. υποφόρτωσης
	2
	600
	s
	20
	716
	P2.7.21
	Απόκριση σε σφάλμα Θερμίστορ
	0
	3
	2
	732
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.22
	Απόκριση σε σφάλμα fieldbus
	0
	3
	2
	733
	Δείτε P2.7.21
	P2.7.23
	Απόκριση σε σφάλμα θύρας
	0
	3
	2
	734
	Δείτε P2.7.21
	Πίνακας 3�9. Προστασίες, G2.7
	????µ????? ????µ???? ????????????? \(??

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.8.1
	Χρόνος αναμονής
	0,10
	10,00
	s
	0,50
	717
	P2.8.2
	Χρόνος δοκιμής
	0,00
	60,00
	s
	30,00
	718
	P2.8.3
	Λειτουργία εκκίνησης
	0
	2
	0
	719
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	2=Σύμφωνα με την παρ. 2.4.6
	P2.8.4
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	0
	720
	P2.8.5
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπέρτασης
	0
	10
	0
	721
	P2.8.6
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπερέντασης
	0
	3
	0
	722
	P2.8.7
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα αναφοράς
	0
	10
	0
	723
	P2.8.8
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα θερμο-κρασίας κινητήρα
	0
	10
	0
	726
	P2.8.9
	Αριθμός δοκιμών μετά από εξωτερικό σφάλμα
	0
	10
	0
	725
	P2.8.10
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	1
	738
	Πίνακας 3�10. Παράμετροι αυτόματης επανεκκίνησης, G2.8
	Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3)

	Οι παράμετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P3.1
	Σημείο ελέγχου
	1
	3
	1
	125
	1 = I/O τερματικά
	2 = Πληκτρολόγιο
	3 = Fieldbus
	R3.2
	Αναφορά πληκτρολογίου
	Παρ. 2.1.1
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	R3.3
	Κατεύθυνση (πληκτρ.)
	0
	1
	0
	123
	0 = Μπρος
	1 = Πίσω
	R3.4
	Μπουτόν STOP
	0
	1
	1
	114
	0=Περιορισμένη λειτουργία του μπουτόν
	1=Το μπουτόν είναι πάντα ενεργοποιημένο
	Πίνακας 3�11. Παράμετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3
	Μενού συστήματος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6)

	Για παραμέτρους και λειτουργίες σχετιζόμενες με την γενική χ
	Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7)

	Το M7 μενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που εί
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥ-ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (MULTI-STEP CONTRO

	(Λογισμικό ASFIFF04)
	Εισαγωγή

	Διαλέξτε την Εφαρμογή Πολύ-βηματικού Ελέγχου Ταχύτητας από τ
	Η εφαρμογή Πολύ-βηματικού ελέγχου ταχύτητας μπορεί να χρησιμ
	Η αναφορά βασικής ταχύτητας μπορεί να είναι είτε σήμα τάσης 
	Όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενες.
	Πρόσθετες λειτουργίες:
	Προγραμματιζόμενο Εκκίνηση / Σταμάτημα και λογική Αντίστροφο
	Κλιμάκωση αναφοράς
	Επίβλεψη ενός ορίου συχνότητας
	Δεύτερες ράμπες και προγραμματιζόμενη ράμπα σε σχήμα-S
	Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εκκίνησης και στάσης
	DC-φρένο στο σταμάτημα
	Μία περιοχή απαγορευμένων συχνοτήτων
	Προγραμματιζόμενη καμπύλη U/f και συχνότητα διακοπής
	Αυτόματη επανεκκίνηση
	Προστασία κινητήρα Θερμική και Αδράνειας:
	Προγραμματιζόμενη ενέργεια: Καμία, Προειδοποίηση, Σφάλμα
	Οι επεξηγήσεις των παραμέτρων της Εφαρμογής Πολύ-βηματικού Ε
	Έλεγχος I/O

	OPT-A1
	Τερματικό
	Σήμα
	Τεχνικές περιγραφή
	1
	+10Vref
	Αναφορά εξόδου
	Τάση για το ποτενσιόμετρο, etc.
	2
	AI1+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης
	0—10V DC
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης
	3
	AI1-
	I/O Γείωση
	Γείωση για αναφορά και έλεγχο
	4
	AI2+
	Είσοδος για αναφορά έντασης
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης
	5
	AI2-
	6
	+24V
	Control voltage output
	Τάση για διακόπτες, κλπ. μεγ 0.1 A
	7
	GND
	I/O ground
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	8
	DIN1
	Εκκίνηση προς τα μπρος
	(προγραμματιζόμενη)
	Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα μπρος
	9
	DIN2
	Εκκίνηση προς τα πίσω
	(προγραμματιζόμενη)
	Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα πίσω
	10
	DIN3
	Είσοδος Εξωτερικού σφάλματος (προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλμα
	Κλειστή επαφή = Σφάλμα
	11
	CMA
	Κοινό για DIN 1—DIN 3
	Συνδέστε με GND ή +24V
	12
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες (δείτε #6)
	13
	GND
	I/O γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	14
	DIN4
	Επιλογή ταχύτητας Multi-step 1
	επιλ1
	0
	επιλ2
	0
	επιλ3   επιλ4 (με την DIN3)
	0         0        βασική ταχύτ.
	15
	DIN5
	Επιλογή ταχύτητας Multi-step 2
	1
	0
	0
	1
	0         0         ταχύτητα 1
	0         0        ταχύτητα 2
	16
	DIN6
	Επιλογή ταχύτητας Multi-step 3
	- - -                                           - - -
	1          1         1         1             ταχύτητα 15
	17
	CMB
	Κοινό για  DIN4—DIN6
	Συνδέστε με GND ή +24V
	18
	AO1+
	Συχνότητα εξόδου
	Αναλογική έξοδο
	Προγραμματιζόμενη
	????? 0—20 mA/RL, µ??. 500\(
	19
	AO1-
	20
	DO1
	Ψηφιακή έξοδο
	READY (ΈΤΟΙΜΟ)
	Προγραμματιζόμενη
	???????? ?????????, I(50mA, U(48 V DC
	OPT-A2
	21
	RO1
	Έξοδος ρελέ 1
	(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN
	Προγραμματιζόμενη
	22
	RO1
	23
	RO1
	24
	RO2
	Έξοδος ρελέ 2
	(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT
	Προγραμματιζόμενη
	25
	RO2
	26
	RO2
	Πίνακας 4�1. Η προεπιλεγμένη διάταξη των I/O της Εφαρμογής Π
	ελέγχου ταχύτητας
	Σημείωση: Δείτε παρακάτω τις επιλογές γεφυρωτών (jumper). Γι
	Λογική σημάτων ελέγχου σε Εφαρμογή Πολύ-Βηματικού Ελέγχου Τα

	Σχήμα 4�1. Λογική σήματος ελέγχου της Εφαρμογής Πολύ-Βηματικ
	Εφαρμογή Πολύ-Βηματικού Ελέγχου Ταχύτητας – Λίστα Παραμέτρων

	Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραμέτρων μέ
	Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα:
	Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. Δείχνει στον 
	Παράμετρος = Ονομασία της παραμέτρου
	Ελάχ. = Ελάχιστη τιμή της παραμέτρου
	Μέγ. = Μέγιστη τιμή της παραμέτρου
	Μον. = Μονάδα μέτρησης της αξίας παραμέτρου. Δίνεται αν είνα
	Προεπ. = Τιμή εργοστασιακής προεπιλογής
	Δικό σας = Η δική σας ρύθμιση
	ID = Ο αριθμός ID της κάθε παραμέτρου
	= Στην σειρά παραμέτρου: Χρησιμοποιήστε την μέθοδο TTF για ν
	= Η τιμή της παραμέτρου μπορεί μόνο να αλλαχθεί αφού ο μετατ
	Τιμές Παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M1)

	Οι τιμές παρακολούθησης είναι οι πραγματικές τιμές των παραμ
	Δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Μον.
	ID
	Περιγραφή
	V1.1
	Συχνότητα εξόδου
	Hz
	1
	Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα
	V1.2
	Συχνότητας αναφοράς
	Hz
	25
	Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα
	V1.3
	Ταχύτητα Κινητήρα
	rpm
	2
	Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm
	V1.4
	Κινητήρα ένταση
	A
	3
	V1.5
	Κινητήρα ροπή
	%
	4
	Σε ποσοστό % της ονομαστικής ροπής του κινητήρα
	V1.6
	Κινητήρα ισχύ
	%
	5
	Ισχύ του κινητήριου άξονα
	V1.7
	Κινητήρα τάση
	V
	6
	V1.8
	DC-link τάση
	V
	7
	V1.9
	Θερμοκρασία μονάδος
	(C
	8
	Θερμοκρασία ψύκτρας
	V1.10
	Θερμοκρασία κινητήρα
	%
	9
	Υπολογισμένη θερμοκρασία κινητήρα
	V1.11
	Αναλογική είσοδος τάσης
	V
	13
	AI1
	V1.12
	Αναλογική είσοδος έντασης
	mA
	14
	AI2
	V1.13
	DIN1, DIN2, DIN3
	15
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.14
	DIN4, DIN5, DIN6
	16
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.15
	DO1, RO1, RO2
	17
	Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ
	V1.16
	Αναλογική έξοδο Iout
	mA
	26
	AO1
	M1.17
	Πολύ-παρακολούθηση στοιχείων
	Δείχνει 3 επιλεγόμενες αξίες παρακολούθησης
	Πίνακας 4�2.Τιμές Παρακολούθησης
	??????? ????µ????? \(???????????? ?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.1.1
	Ελάχιστη συχνότητα
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	101
	P2.1.2
	Μέγιστη συχνότητα
	Παρ. 2.1.1
	320,00
	Hz
	50,00
	102
	Σημείωση: Αν fμεγ > από την σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, ελέγ
	P2.1.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	3,0
	103
	P2.1.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	3,0
	104
	P2.1.5
	Όριο έντασης
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IL
	107
	P2.1.6
	Ονομαστική τάση κινητήρα
	180
	690
	V
	NX2: 230V
	NX5: 400V
	NX6: 690V
	110
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.7
	Ονομαστική συχνότητα κινητήρα
	30,00
	320,00
	Hz
	50,00
	111
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.8
	Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα
	300
	20 000
	rpm
	1440
	112
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα Η προεπιλογή ισ
	P2.1.9
	Ονομαστική ένταση κινητήρα
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	113
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.10
	Συν φ κινητήρα
	0,30
	1,00
	0,85
	120
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.11
	I/O αναφορά
	0
	3
	1
	117
	0=AI1
	1=AI2
	2=Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	P2.1.12
	Αναφορά Πληκτρολογίου Ελέγχου
	0
	3
	2
	121
	0=AI1
	1=AI2
	2= Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	P2.1.13
	Αναφορά Fieldbus Ελέγχου
	0
	3
	3
	122
	0=AI1
	1=AI2
	2= Πληκτρολόγιο
	3=Fieldbus
	P2.1.14
	Jogging speed pref.
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	124
	P2.1.15
	Προρυθμισμέν. ταχ. 1
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	5,00
	105
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 1
	P2.1.16
	Προρυθμισμέν. ταχ. 2
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	10,00
	106
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 2
	P2.1.17
	Προρυθμισμέν. ταχ. 3
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	12,50
	126
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 3
	P2.1.18
	Προρυθμισμέν. ταχ. 4
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	15,00
	127
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 4
	P2.1.19
	Προρυθμισμέν. ταχ. 5
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	17,50
	128
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 5
	P2.1.20
	Προρυθμισμέν. ταχ. 6
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	20,00
	129
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 6
	P2.1.21
	Προρυθμισμέν. ταχ. 7
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	22,50
	130
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 7
	P2.1.22
	Προρυθμισμέν. ταχ. 8
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	25,00
	133
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 8
	P2.1.23
	Προρυθμισμέν. ταχ. 9
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	27,50
	134
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 9
	P2.1.24
	Προρυθμισμ. ταχ. 10
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	30,00
	135
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 10
	P2.1.25
	Προρυθμισμ. ταχ. 11
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	32,50
	136
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 11
	P2.1.26
	Προρυθμισμ. ταχ. 12
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	35,00
	137
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 12
	P2.1.27
	Προρυθμισμ. ταχ. 13
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	40,00
	138
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 13
	P2.1.28
	Προρυθμισμ. ταχ. 14
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	45,00
	139
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 14
	P2.1.29
	Προρυθμισμ. ταχ. 15
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	50,00
	140
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 15
	Πίνακας 4�3. Βασικές παράμετροι G2.1
	??µ??? ??????? \(???????????? ???????: 

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.1
	Λογική Εκκίνησης /Στάσης
	0
	6
	0
	300
	DIN1
	DIN2
	0123456
	Εκκιν. μπρος
	Εκκιν./σταμ.
	Εκκιν./σταμ.
	Παλμός εκκίν.
	Μπρος*
	Εκκιν.*/Σταμ
	Εκκιν.*/Σταμ
	Εκκιν. πίσω
	Πίσω/μπρος
	Ενεργ. RUN
	Παλμός σταμ.
	Πίσω*
	Πίσω/μπρος
	Ενεργ. RUN
	P2.2.2
	DIN3 Λειτουργία
	0
	13
	1
	301
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Εξ. σφάλμα, κλείσ. επαφής
	2=Εξ. σφάλμα, άνοιγ. επαφής
	3=Ενεργοπ. Λειτουργίας
	4=Επιλογή χρόνου επιτ./επιβ.
	5=Αλλαγή τρόπ. ελέγ. σε I/O
	6=Αλλαγή τ.ε. σε πληκτρολ.
	7=Αλλαγή τ.ε. σε fieldbus
	8=Πίσω (αν η παρ. 2.2.1=3)
	9=Ταχύτητα jogging
	10=Επαναφορά σφάλματος
	11=Λειτ.απαγορευμ.επιτ/επιβ
	12=Εντολή DC Φρεναρίσματ.
	13=Προρυθμισμένη ταχύτητα
	P2.2.3
	Επιλογή AI1 σήματος
	0
	A.1
	377
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 69
	P2.2.4
	Πεδίο σήματος AI1
	0
	2
	0
	320
	0=0…100%**
	1=20…100%**
	2=Πεδίο ρύθμισης χρήστη**
	P2.2.5
	Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη AI1
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	321
	Ελάχιστο κλίμακας Αναλογικής εισόδου 1
	P2.2.6
	Μέγιστο ρύθμισης χρήστη ΑI1
	0,00
	100,00
	%
	100,0
	322
	Μέγιστο κλίμακας Αναλογικής εισόδου 1
	P2.2.7
	Αναστροφή σήματος ΑI1
	0
	1
	0
	323
	Αναστροφή αναφοράς Αναλογικής εισόδου 1 ναι/όχι
	P2.2.8
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος ΑI1
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	324
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναφοράς Αναλογικής εισόδου 1, σταθερά
	P2.2.9
	Επιλογή AI2 σήματος
	0
	A.2
	388
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 69
	P2.2.10
	Πεδίο σήματος AI2
	0
	2
	1
	325
	0=0 – 20 mA**
	1=4 – 20 mA**
	2=Πεδίο ρύθμισης χρήστη
	P2.2.11
	Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη ΑΙ2
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	326
	Ελάχιστο κλίμακας Αναλογικής εισόδου 2
	P2.2.12
	Μέγιστο ρύθμισης χρήστη ΑI2
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	327
	Μέγιστο κλίμακας Αναλογικής εισόδου 2
	P2.2.13
	Αναστροφή σήματος ΑΙ2
	0
	1
	0
	328
	Αναστροφή αναφοράς Αναλογικής εισόδου 2 ναι/όχι
	P2.2.14
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος AI2
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	329
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναφοράς Αναλογικής εισόδου 2, σταθερά
	P2.2.15
	Ελάχιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	παρ. 2.2.16
	Hz
	0,00
	303
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο ελάχιστο σήμα ανα
	P2.2.16
	Μέγιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	304
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο σήμα αναφ
	0,00 = Καμία κλιμάκωση
	P2.2.17
	Ελεύθερη αναλογική είσοδος, επιλογή σήματος
	0
	2
	0
	361
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Uin (αναλογική είσ. τάσης)
	2=Iin (αναλογική είσ. Έντασ.)
	P2.2.18
	Λειτουργία ελεύθερης αναλογικής εισόδου
	0
	4
	0
	362
	0=Καμία λειτουργία
	1=Περιορίζει το όριο έντασης (παρ. 2.1.5)
	2=Ελατ. DC έντασης φρένου
	3=Ελατ. το χρόνο επιτάχυν. και επιβράδυνσης
	4=Ελατ. ορίου επίβλεψης της ροπής
	Πίνακας 4�4.Σήματα εισόδου, G2.2
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	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.1
	Επιλογή σήματος Αναλογικής εξόδου 1
	0
	A.1
	464
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ 69
	P2.3.2
	Λειτουργία Αναλογικής Εξόδου
	0
	8
	1
	307
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax)
	2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax)
	3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονομ. ταχύτητα κινητήρα)
	4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα)
	5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα)
	6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα)
	7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα)
	8=Τάση DC-link (0—1000V)
	P2.3.3
	Χρόνος φιλτραρισμ. αναλογικής εξόδου
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	308
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.3.4
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	309
	0 = Χωρίς αναστροφή
	1 = Αναστροφή
	P2.3.5
	Ελάχιστο Αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	310
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.6
	Κλιμάκωση Αναλογ. εξόδου
	10
	1000
	%
	100
	311
	P2.3.7
	Λειτουργία ψηφιακής εξόδου 1
	0
	22
	1
	312
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Έτοιμο (Ready)
	2=Σε λειτουργία (Run)
	3=Σφάλμα
	4=Ανεστραμμένο σφάλμα
	5=Προειδοπ. υπερθέρμανσης FC
	6=Εξ. σφάλμα ή προειδοποίηση
	7=Σφάλμα ή προειδοποίηση αναφ.
	8=Προειδοποίηση
	9=Προς τα πίσω
	10=Επιλεγμένη ταχύτητα jogging
	11=Σε ταχύτητα
	12=Ενεργός ρυθμιστής Κινητήρα
	13=Επίβλεψη ορίου συχν. 1 ΑΒ
	14=Επίβλεψη ορίου συχν. 2 ΑΒ
	15=Επίβλεψη ορίου ροπής
	16=Επίβλεψη ορίου αναφοράς
	17=Έλεγχος εξωτερικού φρένου
	18=Σημείο ελέγχου: I/O
	19=Επίβλ. ορίου θερμοκρ. FC
	20= Μη επιθυμητή κατεύθυνση περιστροφής
	21=Αναστροφή ελέγ. εξωτ. Φρέν.
	22= Σφάλμα /προειδοπ. Θερμίστορ
	P2.3.8
	Λειτουργία ρελέ εξόδου 1
	0
	22
	2
	313
	Όπως στην παράμετρο 2.3.7
	P2.3.9
	Λειτουργία ρελέ εξόδου 2
	0
	22
	3
	314
	Όπως στην παράμετρο 2.3.7
	P2.3.10
	Όριο συχνότητας εξόδου 1
	0
	2
	0
	315
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου
	2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	P2.3.11
	Όριο συχν. εξόδου 1:
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	316
	P2.3.12
	Όριο συχνότητας εξόδου 2
	0
	2
	0
	346
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου
	2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	P2.3.13
	Όριο συχν. εξόδου 2:
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	347
	P2.3.14
	Λειτουργία επίβλεψης ορίου ροπής
	0
	2
	0
	348
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.15
	Τιμή ορίου επίβλεψης ροπής
	0,0
	200,0
	%
	100,0
	349
	P2.3.16
	Λειτουργία επίβλεψης ορίου αναφοράς
	0
	2
	0
	350
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.17
	Τιμή ορίου επίβλεψης αναφοράς
	0,0
	100,0
	%
	0,0
	351
	P2.3.18
	Καθυστέρηση κλεισί-ματος εξωτ. φρένου
	0,0
	100,0
	s
	0,5
	352
	P2.3.19
	Καθυστέρηση ανοίγ-ματος εξωτ. φρένου
	0,0
	100,0
	s
	1,5
	353
	P2.3.20
	Επίβλεψη ορίου θερμοκρασίας μετα-τροπέα συχνότητας
	0
	2
	0
	354
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.21
	Τιμή ορίου θερμοκρασίας μετα-τροπέα συχνότητας
	-10
	75
	(C
	0
	355
	P2.3.22
	Επιλογή σήματος αναλογικής εξόδου 2
	0
	0.1
	471
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 6
	P2.3.23
	Λειτουργία αναλογικής εξόδου 2
	0
	8
	4
	472
	Όπως η παράμετρος 2.3.2
	P2.3.24
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναλογικής εξόδου 2
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	473
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.3.25
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	474
	0=Χωρίς Αναστροφή
	1=Αναστροφή
	P2.3.26
	Ελάχιστο αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	475
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.27
	Κλιμάκωση αναλογικής εξόδου 2
	10
	1000
	%
	100
	476
	Πίνακας 4�5. Σήματα εισόδου, G2.3
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	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.4.1
	Σχήμα Ράμπας 1
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	500
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.2
	Σχήμα ράμπας 2
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	501
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	10,0
	502
	P2.4.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	10,0
	503
	P2.4.5
	Κόφτης φρένου
	0
	4
	0
	504
	0=Απενεργοποιημένος
	1=Χρησιμοποιείται κατά τη
	λειτουργία
	2=Εξωτ. κόφτης φρένου
	3=Χρησιμοποιείται όταν σε Στάση / Λειτουργία
	4=Χρησιμοποιείται όταν λειτουργεί (χωρίς δοκιμή)
	P2.4.6
	Τρόπος Εκκίνησης
	0
	1
	0
	505
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	P2.4.7
	Τρόπος Στάσης
	0
	3
	0
	506
	0=Coasting
	1=Με ράμπα
	2=Ράμπα+ coast Ενεργοποίησης
	Λειτουργίας
	3=Coast+ράμπα Ενεργ.  Λειτουρ.
	P2.4.8
	Ένταση DC-φρένου
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	507
	P2.4.9
	Χρόνος DC-φρένου στο σταμάτημα
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	508
	0=Το DC φρένο είναι απενεργοποιημένο στο σταμάτημα
	P2.4.10
	Η συχνότητα στην οποία ξεκινάει το DC-φρένο κατά τη ράμπα στ
	0,10
	10,00
	Hz
	1,50
	515
	P2.4.11
	Χρόνος DC-φρένου στην εκκίνηση
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	516
	0= Το DC φρένο είναι απενεργο-
	ποιημένο στην εκκίνηση
	P2.4.12
	Φρένο ροής
	0
	1
	0
	520
	0=Απενεργοποιημένο
	1=Ενεργοποιημένο
	P2.4.13
	Ένταση φρένου ροής
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	519
	Πίνακας 4�6. Παράμετροι ελέγχου μονάδος, G2.4
	????µ????? ????????µ???? ?????????? \(?

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.5.1
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 1 χαμηλό όριο
	0,00
	παρ. 2.5.2
	Hz
	0,00
	509
	P2.5.2
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 1υψηλό όριο
	0,00
	320,00
	Hz
	0,0
	510
	0=Περιοχή απαγόρευσης 1
	είναι απενεργοποιημένη
	P2.5.3
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 2 χαμηλό όριο
	0,00
	παρ. 2.5.2
	Hz
	0,00
	511
	P2.5.4
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 2 υψηλό όριο
	0,00
	320,00
	Hz
	0,0
	512
	0= Περιοχή απαγόρευσης 2
	είναι απενεργοποιημένη
	P2.5.5
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 3 χαμηλό όριο
	0,00
	παρ. 2.5.2
	Hz
	0,00
	513
	P2.5.6
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 3 υψηλό όριο
	0,00
	320,00
	Hz
	0,0
	514
	0= Περιοχή απαγόρευσης 3
	είναι απενεργοποιημένη
	P2.5.7
	Ράμπα επιτ/επιβ.απαγ.
	0,1
	10,0
	1,0
	518
	Πίνακας 4�7.Παράμετροι απαγορευμένων συχνοτήτων, G2.5
	????µ????? ??????? ???????? \(?????????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.6.1
	Τρόπος ελέγχου κινητήρα
	0
	1/6
	0
	600
	NXS:
	0=Έλεγχος συχνότητας
	1=Έλεγχος ταχύτητας
	Πρόσθετα για το NXP:
	2=Έλεγχος ροπής
	3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου
	4=Έλεγχος ροπ. Κλ. Βρόχου
	5=Ανώτερος έλεγχος συχν. Ανοιχτού Βρόχου
	6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.
	P2.6.2
	U/f βελτιστοποίηση
	0
	1
	0
	109
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Αυτόματη ώθηση ροπής
	P2.6.3
	Επιλογή U/f αναλογίας
	0
	3
	0
	108
	0=Γραμμική
	1=Τετραγωνοειδής
	2=Προγραμματιζόμενη
	3=Γραμμική με βελτίωση ροής
	P2.6.4
	Σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	8,00
	320,00
	Hz
	50,00
	602
	P2.6.5
	Τάση στο σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	10,00
	200,00
	%
	100,00
	603
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.6
	Συχνότητα μέσου σημείου U/f καμπύλης
	0,00
	παρ. P2.6.4
	Hz
	50,00
	604
	P2.6.7
	Τάση μέσου σημείου καμπύλης U/f
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	605
	n% x Unκινητήρα
	Μέγ. Τιμή Παρ. = παρ. 2.6.5
	P2.6.8
	Τάση εξόδου σε μηδενική συχνότητα
	0,00
	40,00
	%
	0,00
	606
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.9
	Συχνότητα διακοπής
	1,0
	Varies
	kHz
	Varies
	601
	Δείτε τον Πίνακας 8�12 για ακριβής τιμές
	P2.6.10
	Ελεγκτής υπέρτασης
	0
	2
	1
	607
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοπ. (χωρίς ράμπα)
	2=Χρησιμοποιείτ.(με ράμπα)
	P2.6.11
	Ελεγκτής υπότασης
	0
	1
	1
	608
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοποιείται
	P2.6.12
	Ζυγοστάθμιση φορτίου
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	620
	Ομάδα Παραμέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.14 (NXP μόνο)
	P2.6.14.1
	Ένταση μαγνητισμού
	0,00
	100,00
	A
	0,00
	612
	P2.6.14.2
	Απολαβή P ελέγχου ταχύτητας
	0
	1000
	30
	613
	P2.6.14.3
	Χρόνος I ελέγχου ταχύτητας
	0,0
	500,0
	ms
	30,0
	614
	P2.6.14.5
	Αποζημίωση επιτάχ.
	0,00
	300,00
	s
	0,00
	626
	P2.6.14.6
	Ρύθμιση ώθησης
	0
	500
	%
	100
	619
	P2.6.14.7
	Ένταση μαγνητισμού στην εκκίνηση
	MotCurr
	Min
	MotCurr
	Max
	A
	0,00
	627
	P2.6.14.8
	Χρόνος μαγνητισμού στην εκκίνηση
	0,0
	600,0
	s
	0,0
	628
	P2.6.14.9
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	615
	P2.6.14.10
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	616
	P2.6.14.11
	Ροπή εκκίνησης
	0
	3
	0
	621
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Μνήμη ροπής
	2=Αναφορά ροπής
	3=Ροπή εκκίνησης προς/πίσω
	P2.6.14.12
	Ροπή εκκίνησης FWD
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	633
	P2.6.14.13
	Ροπή εκκίνησης REV
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	634
	P2.6.14.15
	Χρόνος φιλτραρίσματ. Παλμογεννήτριας
	0
	1000
	ms
	0
	618
	P2.6.14.17
	Απολαβή P ελέγχου έντασης
	0,00
	100,00
	%
	40,00
	617
	Ομάδα Παραμέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.15 (NXP μόνο)
	P2.6.15.1
	Ένταση μηδενικής ταχύτητας
	0,0
	250,0
	%
	120,0
	625
	P2.6.15.2
	Ελάχιστη ένταση
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	622
	P2.6.15.3
	Αναφορά ροής
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	623
	P2.6.15.4
	Όριο συχνότητας
	0,0
	100,0
	%
	20,0
	635
	P2.6.15.5
	U/f ώθηση
	0
	1
	0
	632
	Πίνακας 4�8. Παράμετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6
	?????????? (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.7)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.7.1
	Απόκριση σε σφάλμα αναφοράς 4mA
	0
	5
	0
	700
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ.
	3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2
	4=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	5=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.2
	Συχνότητα σφάλματος αναφοράς 4mA
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	728
	P2.7.3
	Απόκριση σε εξωτ. σφάλμα
	0
	3
	2
	701
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.4
	Επίβλεψη φάσεων εισόδου
	0
	3
	0
	730
	P2.7.5
	Απόκριση σε σφάλμα υπότασης
	0
	1
	0
	727
	0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ.
	1=Μη αποθήκευση σφάλματ.
	P2.7.6
	Επίβλεψη φάσεων εξόδου
	0
	3
	2
	702
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.7
	Προστασ. σφάλ. Γης
	0
	3
	2
	703
	P2.7.8
	Θερμική προστασία κινητήρα
	0
	3
	2
	704
	P2.7.9
	Συντελεστής θερμοκ. περιβάλλ. κινητήρα
	–100,0
	100,0
	%
	0,0
	705
	P2.7.10
	Συντ. ψύξης κινητήρα σε μηδενική συχν.
	0,0
	150,0
	%
	40,0
	706
	P2.7.11
	Θερμική σταθερά χρόνου κινητήρα
	1
	200
	min
	45
	707
	P2.7.12
	Κύκλος εργασ. κινητ.
	0
	100
	%
	100
	708
	P2.7.13
	Προστασία αδράνειας
	0
	3
	0
	709
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.14
	Ένταση αδράνειας
	0,1
	InΚινητ. x 2
	A
	IL
	710
	P2.7.15
	Όριο χρόνου αδράνειας
	1,00
	120,00
	s
	15,00
	711
	P2.7.16
	Όριο συχνότητας αδράνειας
	1,0
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	25,0
	712
	P2.7.17
	Προστασία υποφόρτωσης
	0
	3
	0
	713
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.18
	Φορτίο στην περιοχή αποδυνάμωσης πεδίου
	10
	150
	%
	50
	714
	P2.7.19
	Φορτίο σε μηδέν συχνότητα
	5,0
	150,0
	%
	10,0
	715
	P2.7.20
	Χρονικό όριο προστ. υποφόρτωσης
	2
	600
	s
	20
	716
	P2.7.21
	Απόκριση σε σφάλμα Θερμίστορ
	0
	3
	2
	732
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.22
	Απόκριση σε σφάλμα fieldbus
	0
	3
	2
	733
	Δείτε P2.7.21
	P2.7.23
	Απόκριση σε σφάλμα θύρας
	0
	3
	2
	734
	Δείτε P2.7.21
	Πίνακας 4�9. Προστασίες, G2.7
	????µ????? ????µ???? ????????????? \(??

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.8.1
	Χρόνος αναμονής
	0,10
	10,00
	s
	0,50
	717
	P2.8.2
	Χρόνος δοκιμής
	0,00
	60,00
	s
	30,00
	718
	P2.8.3
	Λειτουργία εκκίνησης
	0
	2
	0
	719
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	2=Σύμφωνα με την παρ. 2.4.6
	P2.8.4
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	0
	720
	P2.8.5
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπέρτασης
	0
	10
	0
	721
	P2.8.6
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπερέντασης
	0
	3
	0
	722
	P2.8.7
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα αναφοράς
	0
	10
	0
	723
	P2.8.8
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα θερμο-κρασίας κινητήρα
	0
	10
	0
	726
	P2.8.9
	Αριθμός δοκιμών μετά από εξωτερικό σφάλμα
	0
	10
	0
	725
	P2.8.10
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	1
	738
	Πίνακας 4�10. Παράμετροι Αυτόματης επανεκκίνησης, G2.8
	Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3)

	Οι παράμετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P3.1
	Σημείο ελέγχου
	1
	3
	1
	125
	1 = I/O τερματικά
	2 = Πληκτρολόγιο
	3 = Fieldbus
	R3.2
	Αναφορά πληκτρολογίου
	Παρ. 2.1.1
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	P3.3
	Κατεύθυνση (πληκτρ.)
	0
	1
	0
	123
	0 = Μπρος
	1 = Πίσω
	R3.4
	Μπουτόν STOP
	0
	1
	1
	114
	0=Περιορισμένη λειτουργία του μπουτόν
	1=Το μπουτόν είναι πάντα ενεργοποιημένο
	Πίνακας 4�11. Παράμετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3
	Μενού συστήματος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6)

	Για παραμέτρους και λειτουργίες σχετιζόμενες με την γενική χ
	Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7)

	Το M7 μενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που εί
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (PID)

	(Λογισμικό ASFIFF05)
	Εισαγωγή

	Επιλέξτε την Εφαρμογή ελέγχου PIDαπό το μενού M6 στη σελίδα 
	Στην εφαρμογή ελέγχου PID, υπάρχουν δύο σημεία ελέγχου των I
	Η αναφορά του ελεγκτή PID μπορεί να επιλεχθεί από τις αναλογ
	Η άμεση αναφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο χωρί
	Η εφαρμογή PID χρησιμοποιείται τυπικά για τον έλεγχο επιπέδο
	Οι ψηφιακές είσοδοι DIN2, DIN3, DIN5 και όλες οι έξοδοι είνα
	Πρόσθετες λειτουργίες:
	Επιλογή πεδίου σήματος αναλογικής εισόδου
	Επίβλεψη δύο ορίων συχνοτήτων
	Επίβλεψη ορίου ροπής
	Επίβλεψη ορίου αναφοράς
	Δεύτερες ράμπες και προγραμματιζόμενη ράμπα σε σχήμα-S
	Προγραμματιζόμενες λειτουργίες εκκίνησης και στάσης
	DC-φρένο στην εκκίνηση και στο σταμάτημα
	Τρεις περιοχές απαγορευμένων συχνοτήτων
	Αυτόματη επανεκκίνηση
	Προστασία κινητήρα Θερμική και Αδράνειας:
	Προγραμματιζόμενη ενέργεια: Καμία, Προειδοποίηση, Σφάλμα
	Προστασία υποφόρτωσης του κινητήρα
	Επίβλεψη των φάσεων εισόδου και εξόδου
	Προσθήκη στις εξόδους PID του σημείου πρόσθεσης συχνοτήτων
	Ο ελεγκτής PID μπορεί επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθεί από το σ
	Εύκολη λειτουργία Εναλλαγής
	Δυνατότητα Υπολειτουργίας (Sleep)
	Οι επεξηγήσεις των παραμέτρων της Εφαρμογή Ελέγχου PID βρίσκ
	Έλεγχος I/O

	OPT-A1
	Τερματικό
	Σήμα
	Τεχνικές περιγραφή
	1
	+10Vref
	Αναφορά εξόδου
	Τάση για το ποτενσιόμετρο, etc.
	2
	AI1+
	Αναλογική είσοδος, πεδίο τάσης
	0—10V DC
	Αναφοράς συχνότητας της εισόδου τάσης
	3
	AI1-
	I/O Γείωση
	Γείωση για αναφορά και έλεγχο
	4
	AI2+
	Αναλογική είσοδος, πεδίο έντασης
	0—20mA
	Αναφοράς συχνότητας της εισόδου έντασης
	5
	AI2-
	6
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες, κλπ. μεγ 0.1 A
	7
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	8
	DIN1
	Εκκίνηση / Σταμάτημα
	Σημείο ελέγχου A(Ελεγκτής PID)
	Κλειστή επαφή = Εκκίνηση
	9
	DIN2
	Είσοδος εξωτερικού σφάλματος (προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλμα
	Κλειστή επαφή = Σφάλμα
	10
	DIN3
	Επαναφορά σφάλματος
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = Επαναφορά σφάλματος
	11
	CMA
	Κοινό για DIN 1—DIN 3
	Συνδέστε με GND ή +24V
	12
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες (δείτε #6)
	13
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	14
	DIN4
	Εκκίνηση / Σταμάτημα
	Σημείο ελέγχου Β
	(Αναφορά  άμεσης συχνότ.)
	Κλειστή επαφή = Εκκίνηση
	15
	DIN5
	Επιλογή ταχύτητας jogging
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = Ενεργή η ταχύτητα jogging
	16
	DIN6
	Επιλογή Σημείου A/B
	Ανοιχτή επαφή = Σημείο Ελέγχου A ενεργό
	Κλειστή επαφή = Σημείο Ελέγχου B ενεργό
	17
	CMB
	Κοινό για DIN 4—DIN 6
	Συνδέστε με GND ή +24V
	18
	AO1+
	Συχνότητα εξόδου
	Αναλογική έξοδο
	Προγραμματιζόμενη
	????? 0—20 mA/RL, µ??. 500\(
	19
	AO1-
	20
	DO1
	Ψηφιακή έξοδο
	READY (ΕΤΟΙΜΟ)
	Προγραμματιζόμενη
	???????? ?????????, I(50mA, U(48 V DC
	OPT-A2
	21
	RO1
	Έξοδος ρελέ 1
	(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN
	Προγραμματιζόμενη
	22
	RO1
	23
	RO1
	24
	RO2
	Έξοδος ρελέ 2
	(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT
	Προγραμματιζόμενη
	25
	RO2
	26
	RO2
	??????? 5�1. ? ?????????µ??? ??????? ???�
	??µ?? 2- ????????\).
	Σημείωση: Δείτε παρακάτω τις επιλογές γεφυρωτών (jumper). Γι
	Λογική σημάτων ελέγχου στην Εφαρμογή Ελέγχου PID

	Σχέδιο 5�1. Λογική σήματα ελέγχου της Εφαρμογής Ελέγχου PID
	Εφαρμογή PID – Λίστες Παραμέτρων

	Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραμέτρων μέ
	Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα:
	Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. Δείχνει στον 
	Παράμετρος = Ονομασία της παραμέτρου
	Ελάχ. = Ελάχιστη τιμή της παραμέτρου
	Μέγ. = Μέγιστη τιμή της παραμέτρου
	Μον. = Μονάδα μέτρησης της αξίας παραμέτρου. Δίνεται αν είνα
	Προεπ. = Τιμή εργοστασιακής προεπιλογής
	Δικό σας = Η δική σας ρύθμιση
	ID = Ο αριθμός ID της κάθε παραμέτρου
	= Στην σειρά παραμέτρου: Χρησιμοποιήστε την μέθοδο TTF για ν
	= Η τιμή της παραμέτρου μπορεί μόνο να αλλαχθεί αφού ο μετατ
	Τιμές παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο ελέγχου:Μενού M1)

	Οι τιμές παρακολούθησης είναι οι πραγματικές τιμές των παραμ
	Δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισ
	Σημείωση:οι μεταβλητές παρακολούθησης V 1.19 και V 1.23  είν
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Μον.
	ID
	Περιγραφή
	V1.1
	Συχνότητα εξόδου
	Hz
	1
	Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα
	V1.2
	Συχνότητας αναφοράς
	Hz
	25
	Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα
	V1.3
	Ταχύτητα Κινητήρα
	rpm
	2
	Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm
	V1.4
	Κινητήρα ένταση
	A
	3
	V1.5
	Κινητήρα ροπή
	%
	4
	Υπολογισμένη ονομαστική ροπή του κινητήρα
	V1.6
	Κινητήρα ισχύ
	%
	5
	Ισχύ του κινητήριου άξονα
	V1.7
	Κινητήρα τάση
	V
	6
	V1.8
	DC-link τάση
	V
	7
	V1.9
	Θερμοκρασία μονάδος
	(C
	8
	Θερμοκρασία ψύκτρας
	V1.10
	Θερμοκρασία κινητήρα
	%
	9
	Υπολογισμένη θερμοκρασία κινητήρα
	V1.11
	Αναλογική είσοδος 1
	V
	13
	AI1
	V1.12
	Αναλογική είσοδος 2
	mA
	14
	AI2
	V1.13
	Αναλογική είσοδος 3
	27
	AI3
	V1.14
	Αναλογική είσοδος 4
	28
	AI4
	V1.15
	DIN1, DIN2, DIN3
	15
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.16
	DIN4, DIN5, DIN6
	16
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.17
	DO1, RO1, RO2
	17
	Καταστάσεις ψηφιακών εξόδων και εξόδων ρελέ
	V1.18
	Αναλογική έξοδο Iout
	mA
	26
	AO1
	V1.19
	PID Αναφορά
	%
	20
	Σε % της μέγιστης συχνότητας
	V1.20
	PID Πραγματική τιμή
	%
	21
	Σε % της μέγιστης πραγματικής τιμής
	V1.21
	PID Τιμή απόκλισης
	%
	22
	Σε % της μέγιστης τιμής απόκλισης
	V1.22
	PID Έξοδος
	%
	23
	Σε % της μέγιστης τιμής εξόδου
	V1.23
	Ειδική ένδειξη για τρέχουσα τιμή
	29
	Δείτε τις παραμέτρους 2.2.46 έως 2.2.49
	V1.24
	PT-100 Θερμοκρασία
	Cº
	42
	Υψηλότερη θερμοκρασία των χρησιμοποιημένων εισόδων
	G1.25
	Πολύ-παρακολούθηση στοιχείων
	Δείχνει 3 επιλεγόμενες αξίες παρακολούθησης
	Πίνακας 5�2. Τιμές Παρακολούθησης
	??????? ????µ????? \(???????????? ?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.1.1
	Ελάχιστη συχνότητα
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	101
	P2.1.2
	Μέγιστη συχνότητα
	Παρ. 2.1.1
	320,00
	Hz
	50,00
	102
	Σημείωση: Αν fμεγ > από την σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, ελέγ
	P2.1.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	1,0
	103
	Σημείωση: Αν χρησιμοποι-είται ο ελεγκτής PID, ο χρό-νος Επιτ
	P2.1.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	1,0
	104
	Σημείωση: Αν χρησιμοποι-είται ο ελεγκτής PID, ο χρό-νος Επιβ
	P2.1.5
	Όριο έντασης
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IL
	107
	P2.1.6
	Ονομαστική τάση κινητήρα
	180
	690
	V
	NX2: 230V
	NX5: 400V
	NX6: 690V
	110
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.7
	Ονομαστική συχνότητα κινητήρα
	30,00
	320,00
	Hz
	50,00
	111
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.8
	Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα
	300
	20 000
	rpm
	1440
	112
	Η προεπιλογή ισχύει για 4-πολικό κινητήρα και ονομαστικού με
	P2.1.9
	Ονομαστική ένταση κινητήρα
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	113
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.10
	Συν φ κινητήρα
	0,30
	1,00
	0,85
	120
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.11
	Σήμα αναφοράς PID ελεγκτή (Σημείο A)
	0
	4
	0
	332
	0=Αναλ.είσοδ.τάσης (#2—3)
	1= Αναλ.είσ.έντασης (#4—5)
	2=Αναφ. PID από την σελίδα του πληκτρ. ελέγ. παρ. 3.4
	3= Αναφ. PID από fieldbus (ProcessDataIN 1)
	4=Ποτενσιόμετρο κινητήρα
	P2.1.12
	Απολαβή PID ελεγκτή
	0,0
	1000,0
	%
	100,0
	118
	P2.1.13
	Χρόνος-Ι ελεγκτή PID
	0,00
	320,00
	s
	1,00
	119
	P2.1.14
	Χρόνος-D ελεγκτήPID
	0,00
	100,00
	s
	0,00
	132
	P2.1.15
	Συχνότητα υπολειτουργίας
	Παρ. 2.1.1
	Παρ.
	2.1.2
	Hz
	10,00
	1016
	P2.1.16
	Καθυστέρηση υπολειτουργίας
	0
	3600
	s
	30
	1017
	P2.1.17
	Επίπεδο αφύπνισης
	0,00
	100,00
	%
	25,00
	1018
	P2.1.18
	Λειτουργία αφύπνισης
	0
	1
	0
	1019
	0=Αφύπνιση όταν πέφτει κάτω από το επίπεδο αφύπνισης (2.1.17
	1= Αφύπνιση όταν υπερβεί το επίπεδο αφύπνισης(2.1.17)
	P2.1.19
	Αναφορά ταχύτητας jogging
	0,00
	Παρ. 2.1.1
	Hz
	10,00
	124
	Πίνακας 5�3. Βασικές παράμετροι G2.1
	??µ??? ??????? \(???????????? ???????: 

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.1
	DIN2 Λειτουργία
	0
	13
	1
	319
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Εξ. σφάλμα, cc
	2=Εξ. σφάλμα, co
	3=Ενεργοπ. Λειτουργίας
	4=Επιλογή χρόνου επιτ./επιβ.
	5=Σημείο ελέγχου: I/O
	6=Σημείο ελέγχου: Πληκτρ.
	7=Σημείο ελέγχου: fieldbus
	8=Μπρος / πίσω
	9= Ταχύτητα jogging (cc)
	10=Επαναφορά σφάλματ. (cc)
	11=Απαγ. Επιταχ./Επιβρ. (cc)
	12=Εντολή DC φρεναρίσματ.
	13=Ποτενσ.κινητ.ΠΑΝΩ (cc)
	P2.2.2
	DIN3 Λειτουργία
	0
	13
	10
	301
	Όπως παραπάνω εκτός:
	13= Ποτενσ.κινητ.ΚΑΤΩ (cc)
	P2.2.3
	DIN5 Λειτουργία
	0
	13
	9
	330
	Όπως παραπάνω εκτός:
	13=Ενεργοπ.PID αναφοράς 2
	P2.2.4
	Σημείο πρόσθεσης αναφορών PID
	0
	7
	0
	376
	0=Άμεση τιμή εξόδ. PID
	1=AI1+PID έξοδο
	2=AI2+PID έξοδο
	3=AI3+PID έξοδο
	4=AI4+PID έξοδο
	5=PID πληκτρολ.+PID έξοδο
	6=Fieldbus+PID έξοδο
	(ProcessDataIN3)
	7=Ποτ.Κινητ.+PID έξοδο
	P2.2.5
	Επιλογή αναφοράς Ι/Ο B
	0
	7
	1
	343
	0=AI1
	1=AI2
	2=AI3
	3=AI4
	4=Αναφορά πληκτρολογίου
	5=Αναφορά Fieldbus
	(FBΑναφοράΤαχύτητας)
	6=Ποτενσιόμετρο κινητήρα
	7=PID ελεγκτής
	P2.2.6
	Επιλογή αναφοράς συχνότητας πληκτρολογίου
	0
	7
	4
	121
	Όπως στην παρ. 2.2.5
	P2.2.7
	Επιλογή αναφοράς ελέγχου fieldbus
	0
	7
	5
	122
	Όπως στην παρ. 2.2.5
	P2.2.8
	Επιλογή πραγματικής τιμής PID ελεγκτή
	0
	7
	0
	333
	0=Πραγματική τιμή 1
	1=Πραγ. 1 + Πραγ. 2
	2=Πραγ. 1 – Πραγ. 2
	3=Πραγ. 1 * Πραγ. 2
	4=Μεγ(Πραγ. 1, Πραγ. 2)
	5=Ελαχ(Πραγ. 1, Πραγ. 2)
	6=Μέση(Πραγ.1, Πραγ.2)
	7=Ρίζα (Πραγ.1) + Ρίζα(Πραγ.2)
	P2.2.9
	Επιλογή πραγματικής τιμής 1
	0
	10
	2
	334
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=AI1 σήμα (c-κάρτα)
	2=AI2 σήμα (c-κάρτα)
	3=AI3
	4=AI4
	5=Fieldbus (ProcessDataIN2)
	6=Ροπή κινητήρα
	7=Ταχύτητα κινητήρα
	8=Ένταση κινητήρα
	9=Ισχύ κινητήρα
	10=Συχνότητα παλμογεννήτ.
	P2.2.10
	Είσοδος πραγματικής τιμής 2
	0
	9
	0
	335
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	=AI1 σήμα (c-κάρτα)
	2=AI2 σήμα (c-κάρτα)
	3=AI3
	4=AI4
	5=Fieldbus (ProcessDataIN2)
	6=Ροπή κινητήρα
	7=Ταχύτητα κινητήρα
	8=Ένταση κινητήρα
	9=Ισχύ κινητήρα
	P2.2.11
	Ελάχιστο κλίμακας πραγματικής τιμής 1
	–1000,0
	1000,0
	%
	0,0
	336
	0=No minimum scaling
	P2.2.12
	Μέγιστο κλίμακας πραγματικής τιμής 1
	–1000,0
	1000,0
	%
	100,0
	337
	100=No maximum scaling
	P2.2.13
	Ελάχιστο κλίμακας πραγματικής τιμής 2
	–1000,0
	1000,0
	%
	0,0
	338
	0=No minimum scaling
	P2.2.14
	Μέγιστο κλίμακας πραγματικής τιμής 2
	–1000,0
	1000,0
	%
	100,0
	339
	100=No maximum scaling
	P2.2.15
	Επιλογή AI1 σήματος
	0
	A.1
	377
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 6
	P2.2.16
	Πεδίο σήματος AI1
	0
	2
	0
	320
	0=0…100%*
	1=20…100%*
	2=Πεδίο ρύθμισης χρήστη*
	P2.2.17
	Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη AI1
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	321
	P2.2.18
	Μέγιστο ρύθμισης χρήστη ΑI1
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	322
	P2.2.19
	Αναστροφή σήματος ΑI1
	0
	1
	0
	323
	0=Καμία αναστροφή
	1=Ανεστραμμένο σήμα
	P2.2.20
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος ΑI1
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	324
	0= Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.2.21
	Επιλογή AI2 σήματος
	0
	A.2
	388
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 6
	P2.2.22
	Πεδίο σήματος AI2
	0
	2
	1
	325
	0=0…100%*
	1=20…100%*
	2=Πεδίο ρύθμισης χρήστη*
	P2.2.23
	Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη ΑΙ2
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	326
	P2.2.24
	Μέγιστο ρύθμισης χρήστη ΑI2
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	327
	P2.2.25
	Αναστροφή σήματος ΑΙ2
	0
	1
	0
	328
	0=Καμία αναστροφή
	1=Ανεστραμμένο σήμα
	P2.2.26
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος AI2
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	329
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.2.27
	Χρόνος ράμπας ποτενσιόμετρου κινητήρα
	0,1
	2000,0
	Hz/s
	10,0
	331
	P2.2.28
	Επαναφορά μνήμης ποτενσιόμετρου κινητήρα         (Αναφορά συ
	0
	2
	1
	367
	0=Χωρίς επαναφορά
	1=Επαναφορά σε σταμάτημα ή διακοπή ρεύματος
	2=Επαναφορά σε διακοπή ρεύματος
	P2.2.29
	Επαναφορά μνήμης πο-τενσιόμετρου κινητήρα (PID αναφοράς)
	0
	2
	0
	370
	0=Χωρίς επαναφορά
	1=Επαναφορά σε σταμάτημα ή διακοπή ρεύματος
	2=Επαναφορά σε διακοπή ρεύματος
	P2.2.30
	Ελάχ. όριο PID ελεγκτή
	–1000,0
	Παρ. 2.2.29
	%
	0,00
	359
	P2.2.31
	Μέγ. όριο PID ελεγκτή
	Παρ. 2.2.28
	1000,0
	%
	100,00
	360
	P2.2.32
	Αναστροφή της τιμής απόκλισης του PID
	0
	1
	0
	340
	0=Κανονικό
	1=Ανεστραμμένο σήμα
	P2.2.33
	Χρόνος ανύψωσης αναφοράς ΡID
	0,0
	100,0
	s
	5,0
	341
	P2.2.34
	Χρόνος ελάττωσης αναφοράς ΡID
	0,0
	100,0
	s
	5,0
	342
	P2.2.35
	Ελάχισ. τιμή κλίμακας αναφοράς, σημείο Β
	0,00
	Παρ. 2.2.34
	Hz
	0,00
	344
	P2.2.36
	Μέγιστη τιμή κλίμακας αναφοράς, σημείο B
	Παρ. 2.2.33
	320,00
	Hz
	0,00
	345
	P2.2.37
	Εύκολη εναλλαγή
	0
	1
	0
	366
	0=Κρατάει την αναφορά
	1=Αντιγράφη πραγματικής αναφ.
	P2.2.38
	Επιλογή AI3 σήματος
	0
	0.1
	141
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 6
	P2.2.39
	Πεδίο σήματος AI3
	0
	1
	1
	143
	0=Πεδίο σήματος 0 – 10 V
	1=Πεδίο σήματος 2 – 10 V
	P2.2.40
	Αναστροφή σήματος ΑΙ3
	0
	1
	0
	151
	0=Κανονική
	1=Ανεστραμμένη
	P2.2.41
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος AI3
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	142
	0= Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.2.42
	Επιλογή AI4 σήματος
	0
	0.1
	152
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 6
	P2.2.43
	Πεδίο σήματος AI4
	0
	1
	1
	154
	0=Πεδίο σήματος 0 – 10 V
	1=Πεδίο σήματος 2 – 10 V
	P2.2.44
	Αναστροφή σήματος ΑΙ4
	0
	1
	0
	162
	0=Καμία αναστροφή
	1=Ανεστραμμένο σήμα
	P2.2.45
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος AI4
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	153
	0= Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.2.46
	Ειδική απεικόνηση τρέχουσας μεταβλητής ελάχιστο
	0
	30000
	0
	1033
	P2.2.47
	Ειδική απεικόνηση τρέχουσας μεταβλητής μέγιστο
	0
	30000
	100
	1034
	P2.2.48
	Ειδική απεικόνηση τρέχουσας μεταβλητής δεκαδικά
	0
	4
	1
	1035
	P2.2.49
	Ειδική απεικόνηση τρέχουσας μεταβλητής μονάδες
	0
	28
	4
	1036
	Πίνακας 5�4.Σήματα εισόδου, G2.2
	??µ??? ?????? \(???????????? ???????: ?

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.1
	Επιλογή σήματος Αναλογικής εξόδου 1
	0
	A.1
	464
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προ-γραμματισμού TTF. Δείτε σελ. 6
	P2.3.2
	Λειτουργία Αναλογικής Εξόδου
	0
	14
	1
	307
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax)
	2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax)
	3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονομ. ταχύτητα κινητήρα)
	4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα)
	5=Ροπή κινητήρα (0—TnΚινητήρα)
	6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα)
	7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα)
	8=Τάση DC-link (0—1000V)
	9=PID τιμή αναφοράς ελεγκτή
	10=PID πραγματ. τιμή ελεγκτή 1
	11=PID πραγματ. τιμή ελεγκτή 2
	12=PID τιμή απόκλισης ελεγκτή
	13=PID έξοδο ελεγκτή
	14=PT100 Θερμοκρασία
	P2.3.3
	Χρόνος φιλτραρισμ. αναλογικής εξόδου
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	308
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.3.4
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	309
	0 = Χωρίς αναστροφή
	1 = Αναστροφή
	P2.3.5
	Ελάχιστο Αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	310
	0 = 0 mA
	1 = 4 mA
	P2.3.6
	Κλιμάκωση Αναλογ. εξόδου
	10
	1000
	%
	100
	311
	P2.3.7
	Λειτουργία ψηφιακής εξόδου 1
	0
	23
	1
	312
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Έτοιμο (Ready)
	2=Σε λειτουργία (Run)
	3=Σφάλμα
	4=Ανεστραμμένο σφάλμα
	5=Προειδοπ. υπερθέρμανσης FC
	6=Εξ. σφάλμα ή προειδοποίηση
	7=Σφάλμα ή προειδοποίηση αναφ.
	8=Προειδοποίηση
	9=Προς τα πίσω
	10=Προρυθμισμένη ταχύτητα 1
	11=Σε ταχύτητα
	12=Ενεργός ρυθμιστής Κινητήρα
	13=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1 ΑΒ
	14=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 2 ΑΒ
	15=Επίβλεψη ορίου ροπής
	16=Επίβλεψη ορίου αναφοράς
	17=Έλεγχος εξωτερικού φρένου
	18=Σημείο ελέγχου: I/O
	19=Επίβλ. ορίου θερμοκρ. FC
	20=Μη επιθυμητή κατεύθυνση περιστροφής
	21=Αναστροφή ελέγ. εξωτ. Φρέν 22=Σφάλμα/προειδοπ. Θερμίστορ
	23=Δεδομένα εισόδου Fieldbus
	P2.3.8
	Λειτουργία ρελέ εξόδου 1
	0
	23
	2
	313
	Όπως η παράμετρος 2.3.7
	P2.3.9
	Λειτουργία ρελέ εξόδου 2
	0
	23
	3
	314
	Όπως η παράμετρος 2.3.7
	P2.3.10
	Όριο συχνότητας εξόδου 1
	0
	2
	0
	315
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου
	2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	P2.3.11
	Όριο συχνότητας. εξόδου 1:
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	316
	P2.3.12
	Όριο συχνότητας εξόδου 2
	0
	2
	0
	346
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου
	2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	P2.3.13
	Όριο συχν. εξόδου 2:
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	347
	P2.3.14
	Λειτουργία επίβλεψης ορίου ροπής
	0
	2
	0
	348
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.15
	Τιμή ορίου επίβλεψης ροπής
	0,0
	300,0
	%
	100,0
	349
	P2.3.16
	Λειτουργία επίβλεψης ορίου αναφοράς
	0
	2
	0
	350
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.17
	Τιμή ορίου επίβλεψης αναφοράς
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	351
	P2.3.18
	Καθυστέρηση κλεισί-ματος εξωτ. φρένου
	0,0
	100,0
	s
	0,5
	352
	P2.3.19
	Καθυστέρηση ανοίγ-ματος εξωτ. φρένου
	0,0
	100,0
	s
	1,5
	353
	P2.3.20
	Επίβλεψη ορίου θερμοκρασίας μετα-τροπέα συχνότητας
	0
	2
	0
	354
	0=Καμία
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.21
	Τιμή ορίου θερμοκρασίας μετα-τροπέα συχνότητας
	–10
	75
	(C
	40
	355
	P2.3.22
	Επιλογή σήματος αναλογικής εξόδου 2
	0
	0.1
	471
	Χρησιμοποιείται η μέθοδος προγραμματισμού TTF. Δείτε σελίδα 
	P2.3.23
	Λειτουργία αναλογικής εξόδου 2
	0
	14
	4
	472
	Όπως η παράμετρος 2.3.2
	P2.3.24
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναλογικής εξόδου 2
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	473
	0=Χωρίς φιλτράρισμα
	P2.3.25
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	474
	0=Χωρίς Αναστροφή
	1=Αναστροφή
	P2.3.26
	Ελάχιστο αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	475
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.27
	Κλιμάκωση αναλογικής εξόδου 2
	10
	1000
	%
	100
	476
	Πίνακας 5�5. Σήματα εξόδου, G2.3
	????µ????? ??????? ??????? \(??????????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.4.1
	Σχήμα Ράμπας 1
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	500
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.2
	Σχήμα ράμπας 2
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	501
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	0,1
	502
	P2.4.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	0,1
	503
	P2.4.5
	Κόφτης φρένου
	0
	4
	0
	504
	0=Απενεργοποιημένος
	1=Χρησιμοποιείται κατά τη
	λειτουργία
	2=Εξωτ. κόφτης φρένου
	3=Χρησιμοποιείται όταν σε Στάση / Λειτουργία
	4=Χρησιμοποιείται όταν λειτουργεί (χωρίς δοκιμή)
	P2.4.6
	Τρόπος Εκκίνησης
	0
	1
	0
	505
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	P2.4.7
	Τρόπος Στάσης
	0
	3
	0
	506
	0=Coasting
	1=Με ράμπα
	2=Ράμπα+ coast Ενεργοποίησης
	Λειτουργίας
	3=Coast+ράμπα Ενεργοποίησης
	Λειτουργίας
	P2.4.8
	Ένταση DC-φρένου
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	507
	P2.4.9
	Χρόνος DC-φρένου στο σταμάτημα
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	508
	0=Το DC φρένο είναι απενεργο-
	ποιημένο στο σταμάτημα
	P2.4.10
	Η συχνότητα στην οποία ξεκινάει το DC-φρένο κατά τη ράμπα στ
	0,10
	10,00
	Hz
	1,50
	515
	P2.4.11
	Χρόνος DC-φρένου στην εκκίνηση
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	516
	0= Το DC φρένο είναι απενεργο-
	ποιημένο στην εκκίνηση
	P2.4.12
	Φρένο ροής
	0
	1
	0
	520
	0=Απενεργοποιημένο
	1=Ενεργοποιημένο
	P2.4.13
	Ένταση φρένου ροής
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	519
	Πίνακας 5�6. Παράμετροι ελέγχου μονάδας, G2.4
	????µ????? ????????µ???? ?????????? \(?

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.5.1
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 1 χαμηλό όριο
	0,0
	Παρ. 2.5.2
	Hz
	0,0
	509
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.2
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 1υψηλό όριο
	0,0
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,0
	510
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.3
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 2 χαμηλό όριο
	0,0
	Παρ. 2.5.4
	Hz
	0,0
	511
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.4
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 2 υψηλό όριο
	0,0
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,0
	512
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.5
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 3 χαμηλό όριο
	0,0
	Παρ. 2.5.6
	Hz
	0,0
	513
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.6
	Περιοχή απαγορευμ. συχν. 3 υψηλό όριο
	0,0
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,0
	514
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.7
	Ράμπα επιτ/επιβ.απαγ.
	0,1
	10,0
	Φορές
	1,0
	518
	Πίνακας 5�7. Παράμετροι απαγορευμένης συχνότητας, G2.5
	????µ????? ??????? ??? ???????? \(?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.6.1
	Σημείο ελέγχου του κινητήρα
	0
	1/6
	0
	600
	NXS:
	0=Έλεγχος συχνότητας
	1=Έλεγχος ταχύτητας
	Πρόσθετα για το NXP:
	2=Έλεγχος ροπής
	3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου
	4=Έλεγχος ροπ. Κλ.Βρόχου
	5=Ανώτερος έλεγχος συχν. Ανοιχτού Βρόχου
	6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.
	P2.6.2
	U/f βελτιστοποίηση
	0
	1
	0
	109
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Αυτόματη ώθηση ροπής
	P2.6.3
	Επιλογή U/f αναλογίας
	0
	3
	0
	108
	0=Γραμμική
	1=Τετραγωνοειδής
	2=Προγραμματιζόμενη
	3=Γραμμι. με βελτίωση ροής
	P2.6.4
	Σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	8,00
	320,00
	Hz
	50,00
	602
	P2.6.5
	Τάση στο σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	10,00
	200,00
	%
	100,00
	603
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.6
	Συχνότητα μέσου σημείου U/f καμπύλης
	0,00
	παρ. P2.6.4
	Hz
	50,00
	604
	P2.6.7
	Τάση μέσου σημείου καμπύλης U/f
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	605
	n% x Unκινητήρα
	Μέγ. Τιμή Παρ. = παρ. 2.6.5
	P2.6.8
	Τάση εξόδου σε μηδενική συχνότητα
	0,00
	40,00
	%
	0,00
	606
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.9
	Συχνότητα διακοπής
	1,0
	Varies
	kHz
	Varies
	601
	Δείτε τον Πίνακας 8�12 για ακριβής τιμές
	P2.6.10
	Ελεγκτής υπέρτασης
	0
	2
	1
	607
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμ. (χωρίς ράμπα)
	2=Χρησιμοπ. (με ράμπα)
	P2.6.11
	Ελεγκτής υπότασης
	0
	1
	1
	608
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοποιείται
	P2.6.12
	Ζυγοστάθμιση φορτίου
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	620
	Ομάδα Παραμέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.14 (NXP μόνο)
	P2.6.14.1
	Ένταση μαγνητισμού
	0,00
	100,00
	A
	0,00
	612
	P2.6.14.2
	Απολαβή P ελέγχου ταχύτητας
	0
	1000
	30
	613
	P2.6.14.3
	Χρόνος I ελέγχου ταχύτητας
	0,0
	500,0
	ms
	30,0
	614
	P2.6.14.5
	Αποζημίωση επιτάχ.
	0,00
	300,00
	s
	0,00
	626
	P2.6.14.6
	Ρύθμιση ώθησης
	0
	500
	%
	100
	619
	P2.6.14.7
	Ένταση μαγνητισμού στην εκκίνηση
	MotCurr
	Min
	MotCurr
	Max
	A
	0,00
	627
	P2.6.14.8
	Χρόνος μαγνητισμού στην εκκίνηση
	0,0
	600,0
	s
	0,0
	628
	P2.6.14.9
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	615
	P2.6.14.10
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	616
	P2.6.14.11
	Ροπή εκκίνησης
	0
	3
	0
	621
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Μνήμη ροπής
	2=Αναφορά ροπής
	3=Ροπή εκκίνησ. μπρος/πίσω
	P2.6.14.12
	Ροπή εκκίνησης FWD
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	633
	P2.6.14.13
	Ροπή εκκίνησης REV
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	634
	P2.6.14.15
	Χρόνος φιλτραρίσματος Παλμογεννήτριας
	0
	1000
	ms
	0
	618
	P2.6.14.17
	Απολαβή P ελέγχου έντασης
	0,00
	100,00
	%
	40,00
	617
	Ομάδα Παραμέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.15 (NXP μόνο)
	P2.6.15.1
	Ένταση μηδενικής ταχύτητας
	0,0
	250,0
	%
	120,0
	625
	P2.6.15.2
	Ελάχιστη ένταση
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	622
	P2.6.15.3
	Αναφορά ροής
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	623
	P2.6.15.4
	Όριο συχνότητας
	0,0
	100,0
	%
	20,0
	635
	P2.6.15.5
	U/f ώθηση
	0
	1
	0
	632
	Πίνακας 5�8. Παράμετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6
	?????????? (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.7)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.7.1
	Απόκριση σε σφάλμα αναφοράς 4mA
	0
	5
	4
	700
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ.
	3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2
	4=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	5=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.2
	Συχνότητα σφάλματος αναφοράς 4mA
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	728
	P2.7.3
	Απόκριση σε εξωτ. σφάλμα
	0
	3
	2
	701
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.4
	Επίβλεψη φάσεων εισόδου
	0
	3
	0
	730
	P2.7.5
	Απόκριση σε σφάλμα υπότασης
	0
	1
	0
	727
	0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ.
	1=Μη αποθήκευση σφάλματ.
	P2.7.6
	Επίβλεψη φάσεων εξ.
	0
	3
	2
	702
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.7
	Προστασ. σφάλ. Γης
	0
	3
	2
	703
	P2.7.8
	Θερμική προστασία κινητήρα
	0
	3
	2
	704
	P2.7.9
	Συντελεστής θερμοκ. περιβάλλ. κινητήρα
	–100,0
	100,0
	%
	0,0
	705
	P2.7.10
	Συντ. ψύξης κινητήρα σε μηδενική συχν.
	0,0
	150,0
	%
	40,0
	706
	P2.7.11
	Θερμική σταθερά χρόνου κινητήρα
	1
	200
	min
	45
	707
	P2.7.12
	Κύκλος εργασ. κινητ.
	0
	100
	%
	100
	708
	P2.7.13
	Προστασία αδράνειας
	0
	3
	1
	709
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.14
	Ένταση αδράνειας
	0,1
	InMotor x 2
	A
	IL
	710
	P2.7.15
	Όριο χρόνου αδράνειας
	1,00
	120,00
	s
	15,00
	711
	P2.7.16
	Όριο συχνότητας αδράνειας
	1,0
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	25,0
	712
	P2.7.17
	Προστασία υποφόρτωσης
	0
	3
	0
	713
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.18
	Φορτίο στην περιοχή αποδυνάμωσης πεδίου
	10
	150
	%
	50
	714
	P2.7.19
	Φορτίο σε μηδέν συχνότητα
	5,0
	150,0
	%
	10,0
	715
	P2.7.20
	Χρονικό όριο προστ. υποφόρτωσης
	2
	600
	s
	20
	716
	P2.7.21
	Απόκριση σε σφάλμα Θερμίστορ
	0
	3
	2
	732
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.22
	Απόκριση σε σφάλμα fieldbus
	0
	3
	2
	733
	Δείτε P2.7.21
	P2.7.23
	Απόκριση σε σφάλμα θύρας
	0
	3
	2
	734
	Δείτε P2.7.21
	P2.7.24
	Αριθμός εισ. PT100
	0
	3
	0
	739
	P2.7.25
	Απόκριση σε σφάλμα PT100
	0
	3
	2
	740
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.26
	Όριο προειδ. ΡT100
	–30,0
	200,0
	Cº
	120,0
	741
	P2.7.27
	Όριο σφάλμ. ΡΤ100
	–30,0
	200,0
	Cº
	130,0
	742
	Πίνακας 5�9. Προστασίες, G2.7
	????µ????? ????µ???? ????????????? \(??

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.8.1
	Χρόνος αναμονής
	0,10
	10,00
	s
	0,50
	717
	P2.8.2
	Χρόνος δοκιμής
	0,00
	60,00
	s
	30,00
	718
	P2.8.3
	Λειτουργία εκκίνησης
	0
	2
	0
	719
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	2=Σύμφωνα με την παρ. 2.4.6
	P2.8.4
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	0
	720
	P2.8.5
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπέρτασης
	0
	10
	0
	721
	P2.8.6
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπερέντασης
	0
	3
	0
	722
	P2.8.7
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα αναφοράς
	0
	10
	0
	723
	P2.8.8
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα θερμο-κρασίας κινητήρα
	0
	10
	0
	726
	P2.8.9
	Αριθμός δοκιμών μετά από εξωτερικό σφάλμα
	0
	10
	0
	725
	P2.8.10
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	1
	738
	Πίνακας 5�10.Παράμετροι Αυτόματης επανεκκίνησης, G2.8
	Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3)

	Οι παράμετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P3.1
	Σημείο ελέγχου
	1
	3
	1
	125
	1 = I/O τερματικά
	2 = Πληκτρολόγιο
	3 = Fieldbus
	R3.2
	Αναφορά πληκτρολογίου
	Παρ. 2.1.1
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	P3.3
	Κατεύθυνση (πληκτρ.)
	0
	1
	0
	123
	0 = Μπρος
	1 = Πίσω
	R3.4
	PID αναφορά
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	R3.5
	PID αναφορά 2
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	R3.6
	Μπουτόν STOP
	0
	1
	1
	114
	0=Περιορισμένη λειτουργία του μπουτόν
	1=Το μπουτόν είναι πάντα ενεργοποιημένο
	Πίνακας 5�11. Παράμετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3
	Μενού συστήματος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6)

	Για παραμέτρους και λειτουργίες σχετιζόμενες με την γενική χ
	Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7)

	Το M7 μενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που εί
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (MULTI-PURPOSE CONTROL APPLI

	(Λογισμικό ASFIFF06)
	Εισαγωγή

	Επιλέξτε την Εφαρμογή ελέγχου Γενικής Χρήσης από το Μενού M6
	Η εφαρμογή ελέγχου Γενικής χρήσης παρέχει μία ευρεία σειρά α
	Η αναφορά συχνότητας μπορεί να επιλεχθεί π.χ. από αναλογικές
	Οι ψηφιακές είσοδοι και όλες οι έξοδοι είναι ελεύθερα προγρα
	Πρόσθετες λειτουργίες:
	Επιλογή πεδίου σήματος Αναλογικής εισόδου
	Επίβλεψη δύο ορίων συχνότητας
	Επίβλεψη ενός ορίου ροπής
	Επίβλεψη ενός ορίου αναφοράς
	Δεύτερες ράμπες και προγραμματιζόμενη ράμπα σε σχήμα-S
	Προγραμματιζόμενη Εκκίνηση / Σταμάτημα και λογική Αντίστροφο
	DC-φρένο στην εκκίνηση και στο σταμάτημα
	Τρεις περιοχές απαγορευμένων συχνοτήτων
	Προγραμματιζόμενη καμπύλη U/f και συχνότητα διακοπής
	Αυτόματη επανεκκίνηση
	Προστασία κινητήρα Θερμική και Αδράνειας:
	Προγραμματιζόμενη ενέργεια: Καμία, Προειδοποίηση, Σφάλμα
	Προστασία υποφόρτωσης κινητήρα
	Επίβλεψη φάσεων εισόδου και εξόδου
	Υστέρηση Μοχλού
	Δυνατότητα υπολειτουργίας
	Οι επεξηγήσεις των παραμέτρων της Εφαρμογή ελέγχου Γενικής χ
	Έλεγχος I/O

	OPT-A1
	Τερματικά
	Σήμα
	Περιγραφή
	1
	+10Vref
	Αναφορά εξόδου
	Τάση για το ποτενσιόμετρο, etc.
	2
	AI1+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης
	0—10V DC
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης
	3
	AI1-
	I/O Γείωση
	Γείωση για αναφορά και έλεγχο
	4
	AI2+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο έντασης  0—20mA
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης
	5
	AI2-
	6
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες, κλπ. μεγ 0.1 A
	7
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	8
	DIN1
	Εκκίνηση προς τα μπρος
	(προγραμματιζόμενη)
	Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα μπρος
	9
	DIN2
	Εκκίνηση προς τα πίσω
	(προγραμματιζόμενη)
	Επαφή κλειστή = Εκκίνηση προς τα πίσω
	10
	DIN3
	Επαναφορά σφάλματος (RESET)
	(προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = Καμία ενέργεια
	Κλειστή επαφή = Επαναφορά σφάλματος
	11
	CMA
	Κοινό για DIN 1—DIN 3
	Συνδέστε με GND ή +24V
	12
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες (δείτε #6)
	13
	GND
	I/O γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	14
	DIN4
	Επιλογή ταχύτητας Jogging
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = Ενεργή ταχύτητα Jogging
	15
	DIN5
	Είσοδος Εξωτερικού σφάλματος (προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = Κανένα σφάλμα
	Κλειστή επαφή = Σφάλμα
	16
	DIN6
	Επιλογή χρόνου Επιταχ./Επιβραδ.
	(προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = παρ. 2.1.3, 2.1.4 σε χρήση
	Κλειστή επαφή = παρ. 2.4.3., 2.4.4 σε χρήση
	17
	CMB
	Κοινό για  DIN4—DIN6
	Συνδέστε με GND ή +24V
	18
	AOA1+
	Συχνότητα εξόδου
	Αναλογική έξοδο
	Προγραμματιζόμενη
	????? 0—20 mA/RL, µ??. 500\(
	19
	AOA1-
	20
	DOA1
	Ψηφιακή έξοδο
	READY (ΈΤΟΙΜΟ)
	Προγραμματιζόμενη
	???????? ?????????, I(50mA, U(48 VDC
	OPT-A2
	21
	RO1
	Έξοδος ρελέ 1
	(ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) RUN
	Προγραμματιζόμενη
	22
	RO1
	23
	RO1
	24
	RO2
	Έξοδος ρελέ 2
	(ΣΦΑΛΜΑ) FAULT
	Προγραμματιζόμενη
	25
	RO2
	26
	RO2
	Πίνακας 6�1. Η προεπιλεγμένη διάταξη των I/O της  Εφαρμογής 
	Σημείωση: Δείτε παρακάτω τις επιλογές γεφυρωτών (jumper). Γι
	Λογική σήματος ελέγχου στην Εφαρμογή Ελέγχου Γενικής Χρήσης

	Σχήμα 6�1. Λογική σήματος ελέγχου της Εφαρμογής ελέγχου Γενι
	Αρχή προγραμματισμού “Τερματικό προς Λειτουργία” (TTF)

	Η αρχή προγραμματισμού των σημάτων εισόδου και εξόδου στην Ε
	Στην συμβατική μέθοδο προγραμματισμού, Λειτουργία προς Τερμα
	Καθορισμός μιας εισόδου / εξόδου για μια συγκεκριμένη λειτου

	Η σύνδεση μίας καθορισμένης εισόδου ή εξόδου με μία συγκεκρι
	Όνομα λειτουργίας
	Θύρα Αριθμός τερματικού
	Τύπος Τερματικού
	Παράδειγμα: Θέλετε να συνδέσετε την ψηφιακή λειτουργία εξόδο
	Αρχικά βρείτε την παράμετρο 2.3.3.7 στο αριθμητικό πληκτρολό
	Όταν η τιμή αναβοσβήνει, συγκρατήστε το  κουμπί Πάνω ή Κάτω 
	Μόλις θέσετε την επιθυμητή τιμή, πιέστε το Enter κουμπί  για
	Καθορισμός ενός τερματικού για μια ορισμένη λειτουργία με το

	Εάν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο προγραμματισμού NCDrive για 
	Σχήμα 6�2. Φωτογραφία του εργαλείου προγραμματισμού NCDrive·
	Να είστε ΑΠΟΛΥΤΩΣ βέβαιος ότι δεν έχετε συνδέσει δύο λειτουρ
	Καθορισμός των αχρησιμοποίητων εισόδων/εξόδων

	Σε όλες τις αχρησιμοποίητες εισόδους και εξόδους πρέπει να δ
	Σε περίπτωση αναλογικών εισόδων, δίνοντας την τιμή 1 για τον
	Εφαρμογή Ελέγχου Γενικής Χρήσης – Λίστα παραμέτρων

	Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τις λίστες των παραμέτρων μέ
	Επεξηγήσεις των στηλών του Πίνακα:
	Κωδικός = Τοποθεσία ένδειξης στο πληκτρολόγιο. Δείχνει στον 
	Παράμετρος = Ονομασία της παραμέτρου
	Ελάχ. = Ελάχιστη τιμή της παραμέτρου
	Μέγ. = Μέγιστη τιμή της παραμέτρου
	Μον. = Μονάδα μέτρησης της αξίας παραμέτρου. Δίνεται αν είνα
	Προεπ. = Τιμή εργοστασιακής προεπιλογής
	Δικό σας = Η δική σας ρύθμιση
	ID = Ο αριθμός ID της κάθε παραμέτρου
	= Στον κωδικό παραμέτρου: Η τιμή παραμέτρου μπορεί μόνο να α
	=  Εφαρμόστε την Μέθοδο Τερματικό προς Λειτουργία (TTF) σε α
	Τιμές παρακολούθησης (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M1)

	Οι τιμές παρακολούθησης είναι οι πραγματικές τιμές των παραμ
	Δείτε το Εγχειρίδιο Χειριστή Vacon NX , Κεφάλαιο 7 για περισ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Μον.
	ID
	Περιγραφή
	V1.1
	Συχνότητα εξόδου
	Hz
	1
	Συχνότητα που φτάνει στον κινητήρα
	V1.2
	Συχνότητας αναφοράς
	Hz
	25
	Αναφορά συχνότητας προς τον έλεγχο του κινητήρα
	V1.3
	Ταχύτητα Κινητήρα
	rpm
	2
	Η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm
	V1.4
	Κινητήρα ένταση
	A
	3
	V1.5
	Κινητήρα ροπή
	%
	4
	Σε ποσοστό % της ονομαστικής ροπής του κινητήρα
	V1.6
	Κινητήρα ισχύ
	%
	5
	Ισχύ του κινητήριου άξονα
	V1.7
	Κινητήρα τάση
	V
	6
	V1.8
	DC-link τάση
	V
	7
	V1.9
	Θερμοκρασία μονάδος
	(C
	8
	Θερμοκρασία ψύκτρας
	V1.10
	Θερμοκρασία κινητήρα
	%
	9
	Υπολογισμένη θερμοκρασία κινητήρα
	V1.11
	Αναλογική είσοδος 1
	V
	13
	AI1
	V1.12
	Αναλογική είσοδος 2
	mA
	14
	AI2
	V1.13
	DIN1, DIN2, DIN3
	15
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.14
	DIN4, DIN5, DIN6
	16
	Καταστάσεις ψηφιακών εισόδων
	V1.15
	Αναλογική έξοδο Iout
	mA
	26
	AOA1
	V1.16
	Αναλογική είσοδος 3
	V/mA
	27
	AI3
	V1.17
	Αναλογική είσοδος 4
	V/mA
	28
	AI4
	V1.18
	Αναφορά ροπής
	%
	18
	V1.19
	Θερμοκρασία PT-100
	Cº
	Υψηλότερη θερμοκρασία των χρησιμοποιημένων PT100 εισόδων
	G1.20
	Πολύ-παρακολούθηση στοιχείων
	Δείχνει 3 επιλεγόμενες αξίες παρακολούθησης
	Πίνακας 6�2.Τιμές παρακολούθησης
	??????? ????µ????? \(???????????? ?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.1.1
	Ελάχιστη συχνότητα
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	101
	P2.1.2
	Μέγιστη συχνότητα
	Παρ. 2.1.1
	320,00
	Hz
	50,00
	102
	Σημείωση: Αν fμεγ > από την σύγχρονη ταχύτητα κινητήρα, ελέγ
	P2.1.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	1,0
	103
	P2.1.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 1
	0,1
	3000,0
	s
	1,0
	104
	P2.1.5
	Όριο έντασης
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IL
	107
	P2.1.6
	Ονομαστική τάση κινητήρα
	180
	690
	V
	NX2: 230V
	NX5: 400V
	NX6: 690V
	110
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.7
	Ονομαστική συχνότητα κινητήρα
	30,00
	320,00
	Hz
	50,00
	111
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.8
	Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα
	300
	20 000
	rpm
	1440
	112
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα Η προεπιλογή ισ
	P2.1.9
	Ονομαστική ένταση κινητήρα
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	113
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.10
	Συν φ κινητήρα
	0,30
	1,00
	0,85
	120
	Ελέγξτε την πλακέτα λειτουργίας του κινητήρα
	P2.1.11
	I/O αναφορά
	0
	14
	0
	117
	0=AI1
	1=AI2
	2=AI1+AI2
	3=AI1-AI2
	4=AI2-AI1
	5=AI1xAI2
	6=AI1 Μοχλός
	7=AI2 Μοχλός
	8=Πληκτρολόγιο
	9=Fieldbus
	10=Ποτενσιόμετρο κινητήρα
	11=AI1, AI2 ελάχιστο
	12=AI1, AI2 μέγιστο
	13=Μέγιστη συχνότητα
	14=AI1/AI2 επιλογή
	P2.1.12
	Αναφορά Πληκτρολογίου Ελέγχου
	0
	9
	8
	121
	0=AI1
	1=AI2
	2=AI1+AI2
	3=AI1-AI2
	4=AI2-AI1
	5=AI1xAI2
	6=AI1 Μοχλός
	7=AI2 Μοχλός
	8= Πληκτρολόγιο
	9=Fieldbus
	P2.1.13
	Αναφορά Fieldbus Ελέγχου
	0
	9
	9
	122
	Δείτε την παρ. 2.1.12
	P2.1.14
	Αναφορά ταχύτ. Jogging
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	5,00
	124
	P2.1.15
	Προρυθμισμένη Ταχ. 1
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	10,00
	105
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 1
	P2.1.16
	Προρυθμισμένη Ταχ. 2
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	15,00
	106
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 2
	P2.1.17
	Προρυθμισμένη Ταχ. 3
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	20,00
	126
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 3
	P2.1.18
	Προρυθμισμένη Ταχ. 4
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	25,00
	127
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 4
	P2.1.19
	Προρυθμισμένη Ταχ. 5
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	30,00
	128
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 5
	P2.1.20
	Προρυθμισμένη Ταχ. 6
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	40,00
	129
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 6
	P2.1.21
	Προρυθμισμένη Ταχ. 7
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	50,00
	130
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 7
	Πίνακας 6�3.Βασικοί παράμετροι G2.1
	Σήματα εισόδου
	??????? ???µ????? \(???????????? ??????


	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.1.1
	Λογική Εκκίνησης /Στάσης
	0
	7
	0
	300
	Σήμα εκκίνησης 1
	(Προεπιλογ.: DIN1)
	Σήμα εκκίνησης 2
	(Προεπιλογ.: DIN2)
	01
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Εκκιν. μπρος
	Εκκιν./σταμ.
	Εκκιν./σταμ.
	Παλμός εκκίν.
	Μπρος
	Παλμό μπρος
	Παλμός εκκίν.
	Παλμός εκκίν.
	Εκκιν. πίσω
	Πίσω
	Ενεργ. RUN
	Παλμός σταμ.
	Ποτ.κιν.Πάνω
	Παλμός πίσω
	Παλμός πίσω
	Παλμός ενεργ.
	P2.2.1.2
	Χρόνος ράμπας ποτεν-σιόμετρου κινητήρα
	0,1
	2000,0
	Hz/s
	10,0
	331
	P2.2.1.3
	Επαναφορά (reset) μνή-μης αναφοράς συχνότη-τας ποτενσιόμετρο
	0
	2
	1
	367
	0=Όχι επαναφορά
	1=Επαναφορά αν σε στάση ή σε διακοπή τροφοδοσίας
	2= Επαναφορά αν σε διακοπή
	τροφοδοσίας
	P2.2.1.4
	Ρύθμιση εισόδου
	0
	5
	0
	493
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=AI1
	2=AI2
	3=AI3
	4=AI4
	5=Fieldbus (FBProcessDataIN3)
	P2.2.1.5
	Ρύθμιση ελαχίστου
	0,0
	100,0
	%
	0,0
	494
	P2.2.1.6
	Ρύθμιση μεγίστου
	0,0
	100,0
	%
	0,0
	495
	Πίνακας 6�4.Σήματα εισόδου:βασικές ρυθμίσεις, G2.2.1
	????????? ??????? 1 (???????????? ???????:????? M2 ( G2.2.2)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.2.1
	Επιλογή AI1 σήματος
	0
	A.1
	377
	P2.2.2.2
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος ΑI1
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	324
	0=Αφιλτράριστο
	P2.2.2.3
	AI1 πεδίο σήματος
	0
	3
	0
	320
	0=0…100%*
	1=20…100%*
	2= -10V…+10V*
	3= Πεδίο ρύθμισης χρήστη*
	P2.2.2.4
	Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη AI1
	-100,00
	100,00
	%
	0,00
	321
	P2.2.2.5
	Μέγιστο ρύθμισης χρήστη ΑI1
	-100,00
	100,00
	%
	100,00
	322
	P2.2.2.6
	Ελάχιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	303
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο ελάχιστο σήμα ανα
	P2.2.2.7
	Μέγιστη τιμή κλιμάκωσης αναφοράς
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	304
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο σήμα αναφ
	P2.2.2.8
	AI1 Υστέρηση μοχλού
	0,00
	20,00
	%
	0,00
	384
	P2.2.2.9
	AI1 όριο υπολειτουργ.
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	385
	P2.2.2.10
	AI1 καθυστέρηση υπολειτουργίας
	0,00
	320,00
	s
	0,00
	386
	P2.2.2.11
	AI1 όφσετ μοχλού
	-50,00
	50,00
	%
	0,00
	165
	Πίνακας 6�5. Παράμετροι Αναλογικής Εισόδου , G2.2.2
	????????? ??????? 2 (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.2.3)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.3.1
	Επιλογή AI2 σήματος
	0
	A.2
	388
	P2.2.3.2
	Χρόνος φιλτραρίσματος σήματος AI2
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	329
	0=Αφιλτράριστο
	P2.2.3.3
	Πεδίο σήματος AI2
	0
	3
	1
	325
	0=0…100%*
	1=20…100%*
	2= -10V…+10V*
	3= Πεδίο ρύθμισης χρήστη*
	P2.2.3.4
	Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη ΑΙ2
	-100,00
	100,00
	%
	0,00
	326
	P2.2.3.5
	Μέγιστο ρύθμισης χρήστη ΑI2
	-100,00
	100,00
	%
	100,00
	327
	P2.2.3.6
	AI2 Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	393
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο ελάχιστο σήμα ανα
	P2.2.3.7
	AI2 Μέγιστο ρύθμισης χρήστη
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	394
	Επιλέγει την συχνότητα που αντιστοιχεί στο μέγιστο σήμα αναφ
	P2.2.3.8
	AI2 Υστέρηση μοχλού
	0,00
	20,00
	%
	0,00
	395
	P2.2.3.9
	AI2 όριο υπολειτουργ.
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	396
	P2.2.3.10
	AI2 καθυστέρηση υπολειτουργίας
	0,00
	320,00
	s
	0,00
	397
	P2.2.3.11
	AI2 όφσετ μοχλού
	-50,00
	50,00
	%
	0,00
	166
	Πίνακας 6�6.Παράμετροι Αναλογικής εισόδου 2, G2.2.3
	????????? ??????? 3 (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.2.4)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.4.1
	AI3 επιλογή σήματος
	0
	0.1
	141
	P2.2.4.2
	AI3 χρόνος φιλτραρίσμ.
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	142
	0=Αφιλτράριστος
	P2.2.4.3
	AI3 πεδίο σήματος
	0
	3
	0
	143
	0=0…100%
	1=20…100%
	2= -10V…+10V
	3= Πεδίο χρήστη
	P2.2.4.4
	AI3 Μέγιστο ρύθμισης χρήστη
	-100,00
	100,00
	%
	0,00
	144
	P2.2.4.5
	AI3 Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη
	-100,00
	100,00
	%
	100,00
	145
	P2.2.4.6
	AI3 αναστροφή σήματος
	0
	1
	0
	151
	0=Καμία αναστροφή
	1=Ανεστραμμένο σήμα
	Πίνακας 6�7. Παράμετροι Αναλογικής εισόδου 3, G2.2.4
	????????? ??????? 4 (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.2.5)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.5.1
	AI4 επιλογή σήματος
	0
	0.1
	152
	P2.2.5.2
	AI4 χρόνος φιλτραρίσμ.
	0,00
	10,00
	s
	0,10
	153
	0=Αφιλτράριστος
	P2.2.5.3
	AI4 πεδίο σήματος
	0
	3
	1
	154
	0=0…100%
	1=20…100%
	2= -10V…+10V
	3= Πεδίο χρήστη
	P2.2.5.4
	AI4 Μέγιστο ρύθμισης χρήστη
	-100,00
	100,00
	%
	0,00
	155
	P2.2.5.5
	AI4 Ελάχιστο ρύθμισης χρήστη
	-100,00
	100,00
	%
	100,00
	156
	P2.2.5.6
	AI4 αναστροφή σήματος
	0
	1
	0
	162
	0=Καμία αναστροφή
	1=Ανεστραμμένο σήμα
	Πίνακας 6�8.Παράμετροι Αναλογικής εισόδου 4, G2.2.5
	???????? ????????? ???????, ??????? ??µ??

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.6.1
	Κλιμάκωση του ορίου έντασης
	0
	5
	0
	399
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=AI1
	2=AI2
	3=AI3
	4=AI4
	5=Fieldbus (FBProcessDataIN2)
	P2.2.6.2
	Κλιμάκωση της εντάσεως του DC-φρένου
	0
	5
	0
	400
	Δείτε την παρ. 2.2.6.1
	P2.2.6.3
	Περιορισμός του χρόνου Επιτάχυνσ./επιβράδυνσ.
	0
	5
	0
	401
	Δείτε την παρ. 2.2.6.1
	P2.2.6.4
	Περιορισμός του ορίου επίβλεψης ροπής
	0
	5
	0
	402
	Δείτε την παρ. 2.2.6.1
	P2.2.6.5
	Όριο ροπής
	0
	5
	0
	485
	Δείτε την παρ. 2.2.6.1
	Πίνακας 6�9. Ελεύθερη Αναλογική είσοδος, επιλογή σήματος, G2
	???????? ??????? (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.2.4)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.2.7.1
	Σήμα εκκίνησης 1
	0
	A.1
	403
	P2.2.7.2
	Σήμα εκκίνησης 2
	0
	A.2
	404
	P2.2.7.3
	Ενεργοποίηση λειτουργίας
	0
	0.2
	407
	Ενεργοποίηση εκκίνησης κινητ. (cc)
	P2.2.7.4
	Κίνηση προς τα πίσω
	0
	0.1
	412
	Κίνηση προς τα μπρος (oc)
	Κίνηση προς τα πίσω (cc)
	P2.2.7.5
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 1
	0
	0.1
	419
	P2.2.7.6
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 2
	0
	0.1
	420
	P2.2.7.7
	Προρυθμισμένη ταχύτητα 3
	0
	0.1
	421
	P2.2.7.8
	Ποτενσιόμετρο κινητήρα ΚΑΤΩ
	0
	0.1
	417
	Ελάττωση της αναφοράς του ποτενσιόμετρου κινητήρα (cc)
	P2.2.7.9
	Ποτενσιόμετρο κινητήρα ΠΑΝΩ
	0
	0.1
	418
	Αύξηση της αναφοράς του ποτενσιόμετρου κινητήρα (cc)
	P2.2.7.10
	Επαναφορά σφάλματος
	0
	A.3
	414
	Επαναφορά όλων των σφαλμάτων (cc)
	P2.2.7.11
	Εξωτερικό σφάλμα (κλειστή)
	0
	A.5
	405
	Εμφάνιση εξωτ. σφάλματος (cc)
	P2.2.7.12
	Εξωτερικό σφάλμα (ανοιχτή)
	0
	0.2
	406
	Εμφάνιση εξωτ. σφάλματος (oc)
	P2.2.7.13
	Επιλογή χρόνου επιτ./επιβρ.
	0
	A.6
	408
	Χρόνος Επιτ./Επιβράδ. 1 (oc)
	Χρόνος Επιτ./Επιβράδ. 2 (cc)
	P2.2.7.14
	Απαγορ. Επιτάχ./επιβράδ.
	0
	0.1
	415
	Απαγορ. Επιτάχ./επιβραδ. (cc)
	P2.2.7.15
	DC φρενάρισμα
	0
	0.1
	416
	Ενεργοποίηση DC φρεναρίσματος (cc)
	P2.2.7.16
	Ταχύτητα Jogging
	0
	A.4
	413
	Επιλεγμένη ταχύτητα Jogging για τον μετατροπέα συχνότητας (c
	P2.2.7.17
	AI1/AI2 επιλογή
	0
	0.1
	422
	P2.2.7.18
	Έλεγχος από τα I/O τερματικά
	0
	0.1
	409
	Αλλαγή σημείου ελέγχου στα I/O τερματικά (cc)
	P2.2.7.19
	Έλεγχος από τερματικά
	0
	0.1
	410
	Αλλαγή σημείου ελέγχου στο πληκτρο-λόγιο (cc)
	P2.2.7.20
	Έλεγχος από fieldbus
	0
	0.1
	411
	Αλλαγή σημείου ελέγχου στο fieldbus (cc)
	P2.2.7.21
	Επιλογή ομάδας παραμέτρων 1/2
	0
	0.1
	496
	Κλειστή επαφή = Η ομάδα 2 χρησιμοποιείται
	Ανοιχτή επαφή = Η ομάδα 1 χρησιμοποιείται
	P2.2.7.22
	Τρόπος ελέγχου κινητήρα 1/2
	0
	0.1
	164
	Κλειστή επαφή = Ο τρόπος 2 χρησιμοποιείται
	Ανοιχτή επαφή= Ο τρόπος 1 χρησιμοποιείται
	Δείτε την παρ. 2.6.1, 2.6.12
	Πίνακας 6�10.Σήματα ψηφιακών εισόδων, G2.2.4
	Σήματα εξόδου
	??????? ?????? 1 µ? ??????????? \(?????


	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.1.1
	Επιλογή σήματος ψηφιακής εξόδου 1
	0
	0.1
	486
	P2.3.1.2
	Λειτουργία ψηφιακής εξόδου 1
	0
	26
	1
	312
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Έτοιμο (Ready)
	2=Σε λειτουργία (Run)
	3=Σφάλμα
	4=Ανεστραμμένο σφάλμα
	5=Προειδ. υπερθέρμανσης FC
	6=Εξ. σφάλμα ή προειδοποίηση
	7=Σφάλμα ή προειδοποίηση αναφ.
	8=Προειδοποίηση
	9=Κίνηση προς τα πίσω
	10=Επιλογή ταχύτητας Jogging
	11=Σε ταχύτητα
	12=Ενεργός ρυθμιστής Κινητ.
	13=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1
	14=Επίβλεψη ορίου συχνότ. 2
	15=Επίβλεψη ορίου ροπής
	16=Επίβλεψη ορίου αναφοράς
	17=Έλεγχος εξωτερικ. φρένου
	18= Σημείο Ελέγχου: I/O
	19= Επίβλ. ορίου θερμοκρ.FC
	20=Ανεστραμμένη αναφορά
	21=Αναστρ. ελέγχου εξ.φρένου
	22= Σφάλμα/προειδ. Θερμίστορ
	23=Έλεγχος On/Off
	24=Δεδομένα εισόδ. Fieldbus1
	25=Δεδομένα εισόδ. Fieldbus2
	26=Δεδομένα εισόδ. Fieldbus3
	P2.3.1.3
	Καθυστέρηση ΟΝ της ψηφιακής εξόδου 1
	0,00
	320,00
	s
	0,00
	487
	0,00 =Η καθυστέρηση δεν
	χρησιμοποιείται
	P2.3.1.4
	Καθυστέρηση ΟFF της ψηφιακής εξόδου 1
	0,00
	320,00
	s
	0.00
	488
	0,00 = Η καθυστέρηση δεν
	χρησιμοποιείται
	Πίνακας 6�11. Παράμετροι της Ψηφιακής Εξόδου 1 με καθυστέρησ
	??????? ?????? 2 µ? ??????????? \(?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.2.1
	Επιλογή σήματος ψηφιακής εξόδου 2
	0
	0.1
	489
	P2.3.2.2
	Λειτουργία ψηφιακής εξόδου 2
	0
	26
	0
	490
	Δείτε την παρ. 2.3.1.2
	P2.3.2.3
	Καθυστέρηση ΟΝ της ψηφιακής εξόδου 2
	0,00
	320,00
	s
	0,00
	491
	0,00 =Η καθυστέρηση δεν
	χρησιμοποιείται
	P2.3.2.4
	Καθυστέρηση ΟFF της ψηφιακής εξόδου 2
	0,00
	320,00
	s
	0,00
	492
	0,00 = Η καθυστέρηση δεν
	χρησιμοποιείται
	Πίνακας 6�12. Παράμετροι της Ψηφιακής Εξόδου 2 με καθυστέρησ
	??µ??? ???????? ?????? \(???????????? ?

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.3.1
	Έτοιμο (Ready)
	0
	A.1
	432
	P2.3.3.2
	Σε λειτουργία (Run)
	0
	B.1
	433
	P2.3.3.3
	Σφάλμα (Fault)
	0
	B.2
	434
	P2.3.3.4
	Αναστροφή σφάλματος (Inverted fault)
	0
	0.1
	435
	P2.3.3.5
	Προειδοποίηση (Warning)
	0
	0.1
	436
	P2.3.3.6
	Εξωτ. σφάλμα (External fault)
	0
	0.1
	437
	P2.3.3.7
	Σφάλμα ή προειδοποίηση αναφοράς (Reference fault)
	0
	0.1
	438
	P2.3.3.8
	Προειδ. υπερθέρμανσης FC (Overtemperature warning)
	0
	0.1
	439
	P2.3.3.9
	Κίνηση προς τα πίσω(Reverse)
	0
	0.1
	440
	P2.3.3.10
	Μη επιθύμητη κατεύθυνση (Unrequested direction)
	0
	0.1
	441
	P2.3.3.11
	Σε ταχύτητα (At speed)
	0
	0.1
	442
	P2.3.3.12
	Ταχύτητα Jogging (Jog. speed)
	0
	0.1
	443
	P2.3.3.13
	Εξωτερικό σημείο ελέγχου (External control place)
	0
	0.1
	444
	P2.3.3.14
	Έλεγχος εξωτερικού φρένου (External brake control)
	0
	0.1
	445
	Δείτε τις επεξηγήσεις  στην σελίδα 156.
	P2.3.3.15
	Αντίστροφος έλεγχος εξωτερικού φρένου (External brake contro
	0
	0.1
	446
	P2.3.3.16
	Επίβλεψη ορίου συχνότ. 1 (Output freq. limit 1 superv.)
	0
	0.1
	447
	P2.3.3.17
	Επίβλεψη ορίου συχνότ. 2 (Output freq. limit 2 superv.)
	0
	0.1
	448
	P2.3.3.18
	Επίβλεψη ορίου αναφοράς (Reference limit supervision)
	0
	0.1
	449
	P2.3.3.19
	Επίβλεψη ορίου θερμοκρασίας (Temperature limit supervision)
	0
	0.1
	450
	P2.3.3.20
	Επίβλεψη ορίου ροπής (Torque limit supervision)
	0
	0.1
	451
	P2.3.3.21
	Θερμική προστασία κινητήρα (Motor thermal protection)
	0
	0.1
	452
	P2.3.3.22
	Επίβλεψη ορίου αναλ. εισόδου (Analogue input superv. limit)
	0
	0.1
	463
	P2.3.3.23
	Ενεργ. ρυθμιστή κινητήρα (Motor regulator activation)
	0
	0.1
	454
	P2.3.3.24
	Δεδομένα εισόδ. Fieldbus1 (Fieldbus input data 1)
	0
	0.1
	455
	P2.3.3.25
	Δεδομένα εισόδ. Fieldbus2 (Fieldbus input data 2)
	0
	0.1
	456
	P2.3.3.26
	Δεδομένα εισόδ. Fieldbus3 (Fieldbus input data 3)
	0
	0.1
	457
	Πίνακας 6�13. Σήματα ψηφιακών εξόδων, G2.3.3
	Να είστε ΑΠΟΛΥΤΩΣ βέβαιος να μην συνδέσετε δύο λειτουργίες σ
	???µ????? ????? \(???????????? ???????:

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.4.1
	Όριο συχνότητας εξόδου 1
	0
	3
	0
	315
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου 2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	3=Έλεγχος με φρένο
	P2.3.4.2
	Όριο συχν. εξόδου 1:
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	316
	P2.3.4.3
	Όριο συχνότητας εξόδου 2
	0
	4
	0
	346
	0=Κανένα όριο
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου 2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	3=Έλεγχος χωρίς  φρένο
	4=Έλεγχος με/χωρίς  φρένο
	P2.3.4.4
	Όριο συχν. εξόδου 2:
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	347
	P2.3.4.5
	Επίβλεψη ορίου ροπής
	0
	3
	0
	348
	0=Καμία
	1=Επίβλεψη χαμηλού ορίου 2=Επίβλεψη υψηλού ορίου
	3=Έλεγχος χωρίς  φρένο
	P2.3.4.6
	Όριο ροπής Τιμή Επίβλεψης
	-1000,0
	1000,0
	%
	100,0
	349
	P2.3.4.7
	Επίβλεψη ορίου αναφοράς
	0
	2
	0
	350
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.4.8
	Όριο αναφοράς Τιμή Επίβλεψης
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	351
	P2.3.4.9
	Καθυστέρηση κλεισίματος εξωτερικού φρένου
	0,0
	100,0
	s
	0,5
	352
	P2.3.4.10
	Καθυστέρηση ανοίγματος εξωτερικού φρένου
	0,0
	100,0
	s
	1,5
	353
	P2.3.4.11
	Επίβλεψη της θερμοκρασίας του FC
	0
	2
	0
	354
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χαμηλό όριο
	2=Υψηλό όριο
	P2.3.4.12
	Τιμή Επίβλεψης της θερμοκρασίας του FC
	–10
	75
	(C
	0
	355
	P2.3.4.13
	Σήμα Οn/Off ελέγχου
	0
	4
	0
	356
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=AI1
	2=AI2
	3=AI3
	4=AI4
	P2.3.4.14
	Χαμηλό όριο On/Off ελέγχου
	0
	Παρ.
	2.3.4.15
	%
	10,00
	357
	P2.3.4.15
	Υψηλό όριο On/Off ελέγχου
	Παρ.
	2.3.4.14
	100,00
	%
	90,00
	358
	Πίνακας 6�14. Ρυθμίσεις ορίων, G2.3.4
	????????? ?????? 1 (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.3.5)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.5.1
	Επιλογή σήματος Αναλογικής εξόδου 1
	0
	A.1
	464
	P2.3.5.2
	Λειτουργία Αναλογικής εξόδου 1
	0
	14
	1
	307
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Συχνότητα εξόδου (0—fmax)
	2=Αναφορά συχνότ. (0—fmax)
	3= Ταχύτητα κινητήρα (0—Ονομ. ταχύτητα κινητήρα)
	4=Ένταση εξόδου (0-InΚινητήρα)
	5=Ροπή κινητήρα (0-TnΚινητήρα)
	6=Ισχύ κινητήρα (0—PnΚινητήρα)
	7=Τάση κινητήρα (0-UnΚινητήρα)
	8=Τάση DC-link (0—1000V)
	9=AI1
	10=AI2
	11= Συχνότ. εξόδου (fmin - fmax)
	12=Ροπή κινητήρα
	(–2…+2xTNmot)
	13=Ισχύ κινητήρα
	(–2…+2xTNmot)
	14=PT100 Θερμοκρασία
	P2.3.5.3
	Χρόνος φιλτραρισμ. αναλογικής εξόδου
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	308
	0= Κανένα φιλτράρισμα
	P2.3.5.4
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	309
	0=Κανονική
	1=Ανεστραμμένη
	P2.3.5.5
	Ελάχιστο Αναλογικής εξόδου
	0
	1
	0
	310
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.5.6
	Κλιμάκωση Αναλογ. εξόδου
	10
	1000
	%
	100
	311
	P2.3.5.7
	Αναλογικής εξόδου 1 όφσετ
	-100,00
	100,00
	%
	0,00
	375
	Πίνακας 6�15. Παράμετροι Αναλογικής εξόδου 1, G2.3.5
	????????? ?????? 2 (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.3.6)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.6.1
	Επιλογή σήματος αναλογικής εξόδου 2
	0
	0.1
	471
	P2.3.6.2
	Λειτουργία αναλογικής εξόδου 2
	0
	14
	4
	472
	Δείτε την Παρ. 2.3.5.2
	P2.3.6.3
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναλογικής εξόδου 2
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	473
	0= Κανένα φιλτράρισμα
	P2.3.6.4
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	474
	0=Κανονική
	1=Ανεστραμμένη
	P2.3.6.5
	Ελάχιστο αναλογικής εξόδου 2
	0
	1
	0
	475
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.6.6
	Κλιμάκωση αναλογικής εξόδου 2
	10
	1000
	%
	100
	476
	P2.3.6.7
	Αναλογικής εξόδου 2 όφσετ
	-100,00
	100,00
	%
	0,00
	477
	Πίνακας 6�16. Παράμετροι Αναλογικής εξόδου 2, G2.3.6
	????????? ?????? 3 (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.3.7)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.3.7.1
	Επιλογή σήματος αναλογικής εξόδου 3
	0
	0.1
	478
	P2.3.7.2
	Λειτουργία αναλογικής εξόδου 3
	0
	14
	5
	479
	Δείτε την Παρ. 2.3.5.2
	P2.3.7.3
	Χρόνος φιλτραρίσματ. αναλογικής εξόδου 3
	0,00
	10,00
	s
	1,00
	480
	0= Κανένα φιλτράρισμα
	P2.3.7.4
	Αναστροφή αναλογικής εξόδου 3
	0
	1
	0
	481
	0=Κανονική
	1=Ανεστραμμένη
	P2.3.7.5
	Ελάχιστο αναλογικής εξόδου 3
	0
	1
	0
	482
	0=0 mA
	1=4 mA
	P2.3.7.6
	Κλιμάκωση αναλογικής εξόδου 3
	10
	1000
	%
	100
	483
	P2.3.7.7
	Αναλογικής εξόδου 3 όφσετ
	-100,00
	100,00
	%
	0,00
	484
	Πίνακας 6�17. Παράμετροι Αναλογικής εξόδου 3, G2.3.7
	????µ????? ??????? µ?????? \(??????????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.4.1
	Σχήμα Ράμπας 1
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	500
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.2
	Σχήμα ράμπας 2
	0,0
	10,0
	s
	0,0
	501
	0 = Γραμμικό
	>0 = Χρόνος ράμπας S-καμπ.
	P2.4.3
	Χρόνος επιτάχυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	10,0
	502
	P2.4.4
	Χρόνος επιβράδυνσης 2
	0,1
	3000,0
	s
	10,0
	503
	P2.4.5
	Κόφτης φρένου
	0
	4
	0
	504
	0=Απενεργοποιημένος
	1=Χρησιμοποιείται κατά τη
	λειτουργία
	2=Εξωτ. κόφτης φρένου
	3=Χρησιμοποιείται όταν σε Στάση / Λειτουργία
	4=Χρησιμοποιείται όταν λειτουργεί (χωρίς δοκιμή)
	P2.4.6
	Τρόπος Εκκίνησης
	0
	1
	0
	505
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	P2.4.7
	Τρόπος Στάσης
	0
	3
	0
	506
	0=Coasting
	1=Με ράμπα
	2=Ράμπα+ coast Ενεργοποίησης
	Λειτουργίας
	3=Coast+ράμπα Ενεργ.Λειτουρ.
	P2.4.8
	Ένταση DC-φρένου
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	507
	P2.4.9
	Χρόνος DC-φρένου στο σταμάτημα
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	508
	0=Το DC φρένο είναι απενεργο-
	ποιημένο στο σταμάτημα
	P2.4.10
	Η συχνότητα στην οποία ξεκινάει το DC-φρένο κατά τη ράμπα στ
	0,10
	10,00
	Hz
	1,50
	515
	P2.4.11
	Χρόνος DC-φρένου στην εκκίνηση
	0,00
	600,00
	s
	0,00
	516
	0=Το DC φρένο είναι απενεργο-
	ποιημένο στην εκκίνηση
	P2.4.12
	Φρένο ροής
	0
	1
	0
	520
	0=Απενεργοποιημένο
	1=Ενεργοποιημένο
	P2.4.13
	Ένταση φρένου ροής
	0,4 x IH
	2 x IH
	A
	IH
	519
	Πίνακας 6�18.Παράμετροι ελέγχου μονάδας, G2.4
	????µ????? ????????µ???? ?????????? \(?

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.5.1
	Πεδίο απαγορευμένης συχνότ. 1 χαμηλό όριο
	0,00
	Παρ. 2.5.2
	Hz
	0,00
	509
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.2
	Πεδίο απαγορευμένης συχνότ. 1 υψηλό όριο
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	510
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.3
	Πεδίο απαγορευμένης συχνότ. 2 χαμηλό όριο
	0,00
	Παρ. 2.5.4
	Hz
	0,00
	511
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.4
	Πεδίο απαγορευμένης συχνότ. 2 υψηλό όριο
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	512
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.5
	Πεδίο απαγορευμένης συχνότ. 2 χαμηλό όριο
	0,00
	Παρ. 2.5.6
	Hz
	0,00
	513
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.6
	Πεδίο απαγορευμένης συχνότ. 2 υψηλό όριο
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	514
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	P2.5.7
	Ράμπα επιτ./επιβ. απαγόρευσης
	0,1
	10,0
	Φορές
	1,0
	518
	Πίνακας 6�19. Παράμετροι απαγορευμένης συχνότητας, G2.5
	????µ????? ??????? ??? ???????? \(?????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.6.1
	Σημείο ελέγχου του κινητήρα
	0
	2/6
	0
	600
	NXS:
	0=Έλεγχος συχνότητας
	1=Έλεγχος ταχύτητας
	Πρόσθετα για το NXP:
	2=Έλεγχος ροπής
	3=Έλεγχος ταχ. Κλ. Βρόχου
	4=Έλεγχος ροπ. Κλ. Βρόχου
	5=Ανώτερος έλεγχος συχν. Ανοιχτού Βρόχου
	6=Ανώτ. έλεγχος ταχ.  Α.Β.
	P2.6.2
	U/f βελτιστοποίηση
	0
	1
	0
	109
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Αυτόματη ώθηση ροπής
	P2.6.3
	Επιλογή U/f αναλογίας
	0
	3
	0
	108
	0=Γραμμική
	1=Τετραγωνοειδής
	2=Προγραμματιζόμενη
	3=Γραμμική με βελτίωση ροής
	P2.6.4
	Σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	8,00
	320,00
	Hz
	50,00
	602
	P2.6.5
	Τάση στο σημείο αποδυνάμωσης πεδίου
	10,00
	200,00
	%
	100,00
	603
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.6
	Συχνότητα μέσου σημείου U/f καμπύλης
	0,00
	παρ. P2.6.4
	Hz
	50,00
	604
	P2.6.7
	Τάση μέσου σημείου καμπύλης U/f
	0,00
	100,00
	%
	100,00
	605
	n% x Unκινητήρα
	Μέγ. Τιμή Παρ. = παρ. 2.6.5
	P2.6.8
	Τάση εξόδου σε μηδενική συχνότητα
	0,00
	40,00
	%
	0,00
	606
	n% x Unκινητήρα
	P2.6.9
	Συχνότητα διακοπής
	1,0
	Ποικίλλει
	kHz
	Varies
	601
	Δείτε τον Πίνακας 8�12 για ακριβής τιμές
	P2.6.10
	Ελεγκτής υπέρτασης
	0
	2
	1
	607
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοποιε. (χωρίς ράμπα)
	2=Χρησιμοποιείται (με ράμπα)
	P2.6.11
	Ελεγκτής υπότασης
	0
	1
	1
	608
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=Χρησιμοποιείται
	P2.6.12
	Τρόπος 2 ελέγχου κινητήρα
	0
	2/6
	2
	521
	Δείτε την παρ. 2.6.1
	P2.6.13
	Απολαβή ελεγκτή τα-χύτητας P (ΑΒ)
	0
	32767
	3000
	637
	P2.6.14
	Απολαβή ελεγκτή τα-χύτητας Ι (ΑΒ)
	0
	32767
	300
	638
	P2.6.15
	Ζυγοστάθμιση φορτίου
	0,00
	100,00
	%
	0,00
	620
	P2.6.16
	Ταυτοποίηση κινητήρα
	0
	1/2
	0
	631
	0=Καμία δράση
	1=Ταυτοποίηση με/χωρίς λειτουργεία
	2=Ταυτοποίηση με λειτουργεια (μόνο στα NXP)
	Ομάδα Παραμέτρων Κλειστού Βρόχου 2.6.17 (NXP μόνο)
	P2.6.17.1
	Ένταση μαγνητισμού
	0,00
	100,00
	A
	0,00
	612
	P2.6.17.2
	Απολαβή P ελέγχου ταχύτητας
	0
	1000
	30
	613
	P2.6.17.3
	Χρόνος I ελέγχου ταχύτητας
	0,0
	500,0
	ms
	30,0
	614
	P2.6.17.5
	Αποζημίωση επιτάχ.
	0,00
	300,00
	s
	0,00
	626
	P2.6.17.6
	Ρύθμιση ώθησης
	0
	500
	%
	100
	619
	P2.6.17.7
	Ένταση μαγνητισμού στην εκκίνηση
	MotCurr
	Min
	MotCurr
	Max
	A
	0,00
	627
	P2.6.17.8
	Χρόνος μαγνητισμού στην εκκίνηση
	0,0
	600,0
	s
	0,0
	628
	P2.6.17.9
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	615
	P2.6.17.10
	Χρόνος 0-ταχύτητας στην εκκίνηση
	0
	32000
	ms
	100
	616
	P2.6.17.11
	Ροπή εκκίνησης
	0
	3
	0
	621
	0=Δεν χρησιμοποιείται
	1=Μνήμη ροπής
	2=Αναφορά ροπής
	3=Ροπή εκκίνησης μπρος/πίσω
	P2.6.17.12
	Ροπή εκκίνησης FWD
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	633
	P2.6.17.13
	Ροπή εκκίνησης REV
	–300,0
	300,0
	s
	0,0
	634
	P2.6.17.15
	Χρόνος φιλτραρίσματος Παλμογεννήτριας
	0
	1000
	ms
	0
	618
	P2.6.17.17
	Απολαβή P ελέγχου έντασης
	0,00
	100,00
	%
	40,00
	617
	Ομάδα Παραμέτρων Ανώτερου Ανοιχτού Βρόχου 2.6.18 (NXP μόνο)
	P2.6.18.1
	Ένταση μηδενικής ταχύτητας
	0,0
	250,0
	%
	120,0
	625
	P2.6.18.2
	Ελάχιστη ένταση
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	622
	P2.6.18.3
	Αναφορά ροής
	0,0
	100,0
	%
	80,0
	623
	P2.6.18.4
	Όριο συχνότητας
	0,0
	100,0
	%
	20,0
	635
	P2.6.18.5
	U/f ώθηση
	0
	1
	0
	632
	Πίνακας 6�20. Παράμετροι ελέγχου κινητήρα, G2.6
	?????????? (???????????? ???????: ????? M2 ( G2.7)

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.7.1
	Απόκριση σε σφάλμα αναφοράς 4mA
	0
	5
	0
	700
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Προειδ.+Προηγ. Συχνοτ.
	3=Προειδ.+Προρ.Συχν. 2.7.2
	4=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	5=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.2
	Συχνότητα σφάλματος αναφοράς 4mA
	0,00
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	0,00
	728
	P2.7.3
	Απόκριση σε εξωτ. σφάλμα
	0
	3
	2
	701
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.4
	Επίβλεψη φάσεων εισόδου
	0
	3
	0
	730
	P2.7.5
	Απόκριση σε σφάλμα υπότασης
	0
	1
	0
	727
	0=Αποθήκ.σφάλ. στην ιστορ.
	1=Μη αποθήκευση σφάλματ.
	P2.7.6
	Επίβλεψη φάσεων εξόδου
	0
	3
	2
	702
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.7
	Προστασ. σφάλ. Γης
	0
	3
	2
	703
	P2.7.8
	Θερμική προστασία κινητ.
	0
	3
	2
	704
	P2.7.9
	Συντελεστής θερμοκ. περιβάλλ. κινητήρα
	–100,0
	100,0
	%
	0,0
	705
	P2.7.10
	Συντ. ψύξης κινητήρα σε μηδενική συχν.
	0,0
	150,0
	%
	40,0
	706
	P2.7.11
	Θερμική σταθερά χρόνου κινητήρα
	1
	200
	min
	45
	707
	P2.7.12
	Κύκλος εργας. κινητ.
	0
	100
	%
	100
	708
	P2.7.13
	Προστασία αδράνειας
	0
	3
	0
	709
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.14
	Ένταση αδράνειας
	0,1
	InMotor x 2
	A
	IL
	710
	P2.7.15
	Όριο χρόνου αδράνειας
	1,00
	120,00
	s
	15,00
	711
	P2.7.16
	Όριο συχνότητας αδράνειας
	1,0
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	25,0
	712
	P2.7.17
	Προστασία υποφόρτωσης
	0
	3
	0
	713
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.18
	Φορτίο στην περιοχή αποδυνάμωσης πεδίου
	10,0
	150,0
	%
	50,0
	714
	P2.7.19
	Φορτίο σε μηδέν συχνότητα
	5,0
	150,0
	%
	10,0
	715
	P2.7.20
	Χρονικό όριο προστ. υποφόρτωσης
	2,00
	600,00
	s
	20,00
	716
	P2.7.21
	Απόκριση σε σφάλμα Θερμίστορ
	0
	3
	2
	732
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.22
	Απόκριση σε σφάλμα fieldbus
	0
	3
	2
	733
	Δείτε P2.7.21
	P2.7.23
	Αντίδρ. σε σφάλμα πύλης
	0
	3
	2
	734
	Δείτε P2.7.21
	P2.7.24
	Αριθμός εισόδων PT100
	0
	3
	0
	739
	P2.7.25
	Απόκριση σε σφάλμα PT100
	0
	3
	2
	740
	0=Καμία απόκριση
	1=Προειδοποίηση
	2=Σφάλμα, στάση όπως 2.4.7
	3=Σφάλμα, σταμ. με coasting
	P2.7.26
	PT100 όριο προειδ.
	–30,0
	200,0
	Cº
	120,0
	741
	P2.7.27
	PT100 όριο σφάλματ.
	–30,0
	200,0
	Cº
	130,0
	742
	Πίνακας 6�21. Προστασίες, G2.7
	????µ????? ????µ???? ????????? \(??????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.8.1
	Χρόνος αναμονής
	0,10
	10,00
	s
	0,50
	717
	P2.8.2
	Χρόνος δοκιμής
	0,00
	60,00
	s
	0,10
	718
	P2.8.3
	Λειτουργία εκκίνησης
	0
	2
	0
	719
	0=Ράμπα
	1=Εκκίνηση με ταχύτητα
	2=Σύμφωνα με την παρ. 2.4.6
	P2.8.4
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	0
	720
	P2.8.5
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπέρτασης
	0
	10
	0
	721
	P2.8.6
	Αριθ. δοκιμ. μετά από σφάλμα υπερέντασης
	0
	3
	0
	722
	P2.8.7
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα αναφοράς
	0
	10
	0
	723
	P2.8.8
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα θερμο-κρασίας κινητήρα
	0
	10
	0
	726
	P2.8.9
	Αριθμός δοκιμών μετά από εξωτερικό σφάλμα
	0
	10
	0
	725
	P2.8.10
	Αριθμός δοκιμών μετά από σφάλμα υπότασης
	0
	10
	1
	738
	Πίνακας 6�22 Παράμετροι αυτόματης επανεκκίνησης, G2.8
	????µ????? ???µ???????? Fieldbus \(????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.9.1
	Ελάχιστο κλίμακας Fieldbus
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	850
	P2.9.2
	Μέγιστο κλίμακας Fieldbus
	0,00
	320,00
	Hz
	0,00
	851
	P2.9.3
	Επιλογή δεδομένων εξόδου Fieldbus 1
	0
	10000
	1
	852
	Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-λούθησης με την ID παραμέτρου
	P2.9.4
	Επιλογή δεδομένων εξόδου Fieldbus 2
	0
	10000
	2
	853
	Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-λούθησης με την ID παραμέτρου
	P2.9.5
	Επιλογή δεδομένων εξόδου Fieldbus 3
	0
	10000
	3
	854
	Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-λούθησης με την ID παραμέτρου
	P2.9.6
	Επιλογή δεδομένων εξόδου Fieldbus 4
	0
	10000
	4
	855
	Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-λούθησης με την ID παραμέτρου
	P2.9.7
	Επιλογή δεδομένων εξόδου Fieldbus 5
	0
	10000
	5
	856
	Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-λούθησης με την ID παραμέτρου
	P2.9.8
	Επιλογή δεδομένων εξόδου Fieldbus 6
	0
	10000
	6
	857
	Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-λούθησης με την ID παραμέτρου
	P2.9.9
	Επιλογή δεδομένων εξόδου Fieldbus 7
	0
	10000
	7
	858
	Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-λούθησης με την ID παραμέτρου
	P2.9.10
	Επιλογή δεδομένων εξόδου Fieldbus 8
	0
	10000
	37
	859
	Επιλέξτε τα στοιχεία παρακο-λούθησης με την ID παραμέτρου
	Πίνακας 6�23.Παράμετροι Βιομηχανικού Fieldbus
	????µ????? ??????? ????? \(????????????

	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P2.10.1
	Όριο ροπής
	0,0
	400,0
	%
	400,0
	609
	P2.10.2
	Απολαβή-Ρ ορίου ελέγχου ροπής
	0,0
	32000
	3000
	610
	Χρησιμοποιείται μόνο σε Έλεγχο Ανοιχτού Βρόχου
	P2.10.3
	Απολαβή-Ι ορίου ελέγχου ροπής
	0,0
	32000
	200
	611
	P2.10.4
	Επιλογή αναφοράς ροπής
	0
	8
	0
	641
	0= Δεν χρησιμοποιείται
	1=AI1
	2=AI2
	3=AI3
	4=AI4
	5=AI1 μοχλός
	6=AI2 μοχλός
	7=Αναφορά ροπής από το πληκτρολόγιο, R3.5
	8=Fieldbus
	P2.10.5
	Μεγ. αναφορά ροπής
	–300,0
	300,0
	%
	100
	642
	P2.10.6
	Ελάχ. αναφορά ροπής
	–300,0
	300,0
	%
	0,0
	643
	P2.10.7
	Όριο ταχύτητας ροπής
	0
	2
	1
	644
	0= Μέγιστη συχνότητα
	1=Επιλεγμ. αναφορά συχν.
	2= Προεπιλεγμένη ταχύτ. 7
	P2.10.8
	Ελάχιστη συχνότητα για Ανοικτό Βρόχο
	0,00
	παρ.2.1.1
	Hz
	3,00
	636
	P2.10.9
	Απολαβή-Ρ του ελεγκτή ροπής
	0
	32000
	150
	639
	P2.10.10
	Απολαβή-Ι του ελεγκτή ροπής
	0
	32000
	10
	640
	Πίνακας 6�24.Παράμετροι Ελέγχου Ροπής, G2.10
	Πληκτρολόγιο ελέγχου (Πληκτρολόγιο ελέγχου: Μενού M3)

	Οι παράμετροι για την επιλογή του τρόπου ελέγχου και της κατ
	Κωδικός
	Παράμετρος
	Ελάχ.
	Μέγ.
	Μον.
	Προεπιλ.
	Δικό σας
	ID
	Σημείωση
	P3.1
	Σημείο ελέγχου
	1
	3
	1
	125
	1 = I/O τερματικά
	2 = Πληκτρολόγιο
	3 = Fieldbus
	R3.2
	Αναφορά πληκτρολογίου
	Παρ. 2.1.1
	Παρ. 2.1.2
	Hz
	P3.3
	Κατεύθυνση (πληκτρ.)
	0
	1
	0
	123
	0 = Μπρος
	1 = Πίσω
	P3.4
	Μπουτόν STOP
	0
	1
	114
	0=Περιορισμένη λειτουργία του μπουτόν
	1=Το μπουτόν είναι πάντα ενεργοποιημένο
	R3.5
	Αναφορά ροπής
	0,0
	100,0
	%
	0,0
	Πίνακας 6�25. Παράμετροι πληκτρολογίου ελέγχου, M3
	Μενού συστήματος (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M6)

	Για παραμέτρους και λειτουργίες σχετιζόμενες με την γενική χ
	Κάρτες επέκτασης (Πληκτρολόγιο Ελέγχου: Μενού M7)

	Το M7 μενού δείχνει τις κάρτες επέκτασης και επιλογής που εί
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (PUMP & FAN CONTROL)

	(Λογισμικό ASFIFF07)
	Εισαγωγή

	Επιλέξτε την Εφαρμογή ελέγχου Αντλίας και Ανεμιστήρα στο Μεν
	Η Εφαρμογή ελέγχου Αντλίας και Ανεμιστήρα μπορεί να χρησιμοπ
	Η εφαρμογή έχει δύο σημεία ελέγχου στα I/O τερματικά. Το σημ
	Από το όνομα της και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι η Εφαρμ
	Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις εξωτερικές επαφές για τη διακοπή
	Όλοι οι είσοδοι και έξοδοι είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενες
	Πρόσθετες λειτουργίες:
	Επιλογή πεδίου σημάτων αναλογικής εισόδου
	Επίβλεψη ορίων δύο συχνοτήτων
	Επίβλεψη ορίου ροπής
	Επίβλεψη ορίου αναφοράς
	Δεύτερη ομάδα ράμπας και προγραμματιζόμενη ράμπα σε σχήμα S
	Προγραμματιζόμενες λειτουργίες Εκκίνησης και Στάσης
	DC-φρενάρισμα στην εκκίνηση / σταμάτημα
	Τρεις περιοχές απαγορευμένων συχνοτήτων
	Προγραμματιζόμενη U/f καμπύλη και συχνότητα διακοπής
	Αυτόματη επανεκκίνηση
	Προστασία κινητήρα από υπερθέρμανση και αδράνεια: Προγραμματ
	Προστασία κινητήρα από υποφόρτωση
	Επίβλεψη των φάσεων εισόδου και εξόδου
	Δυνατότητα Υπολειτουργίας
	Οι επεξηγήσεις των παραμέτρων της Εφαρμογής ελέγχου Αντλίας 
	Έλεγχος I/O

	OPT-A1
	Τερματικό
	Σήμα
	Τεχνικές περιγραφή
	1
	+10Vref
	Αναφορά εξόδου
	Τάση για το ποτενσιόμετρο, etc.
	2
	AI1+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο τάσης
	0—10V DC
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου Τάσης
	3
	AI1-
	I/O Γείωση
	Γείωση για αναφορά και έλεγχο
	4
	AI2+
	Αναλογική εσόδου, πεδίο έντασης  0—20mA
	Αναφορά συχνότητας της Εισόδου  Έντασης
	5
	AI2-
	6
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες, κλπ. μεγ 0.1 A
	7
	GND
	I/O Γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	8
	DIN1
	Εκκίνηση/Στάση, Σημείο Ελέγχου A
	(PID ελεγκτής) (προγραμματιζ.)
	Κλειστή επαφή = Εκκίνηση
	9
	DIN2
	Εσωμανδάλωση 1
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = Χρήση εσωμανδάλωσης
	Ανοιχτή επαφή = Μη χρήση εσωμανδάλωσης
	10
	DIN3
	Εσωμανδάλωση 2
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = Χρήση εσωμανδάλωσης
	Ανοιχτή επαφή = Μη χρήση εσωμανδάλωσης
	11
	CMA
	Κοινό για DIN 1—DIN 3
	Συνδέστε με GND ή +24V
	12
	+24V
	24V βοηθητική τάση
	Τάση για διακόπτες (δείτε #6)
	13
	GND
	I/O γείωση
	Γείωση για τις αναφορές και για τον έλεγχο
	14
	DIN4
	Εκκίνηση/Στάση, Σημείο Ελέγχου Β
	(Άμεση αναφορά συχνότητας)
	(προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = Εκκίνηση
	15
	DIN5
	Επιλογή ταχύτητας Jogging (προγραμματιζόμενη)
	Κλειστή επαφή = Ταχύτητα Jogging ενεργός
	16
	DIN6
	Επιλογή σημείου ελέγχου A/B
	(προγραμματιζόμενη)
	Ανοιχτή επαφή = Ενεργό σημείο ελέγχου το Α
	Κλειστή επαφή = Ενεργό σημείο ελέγχου το Β
	17
	CMB
	Κοινό για  DIN4—DIN6
	Συνδέστε με GND ή +24V
	18
	AO1+
	Συχνότητα εξόδου
	Αναλογική έξοδο
	Προγραμματιζόμενη, δείτε τα κεφάλαια 7.5.4.3, 7.5.4.4 και 7.
	????? 0—20 mA/RL, µ??. 500\(
	19
	AO1-
	(GND)
	20
	DO1
	Ψηφιακή έξοδο
	FAULT (ΣΦΑΛΜΑ)
	Προγραμματιζόμενη
	???????? ?????????, I(50mA, U(48 VDC
	OPT-A2
	21
	RO1
	Έξοδος ρελέ 1
	Βοηθ./Αυτοαλλαγή 1
	Προγραμματιζόμενη; Δείτε το κεφάλ. 7.5.4.1
	22
	RO1
	23
	RO1
	24
	RO2
	Έξοδος ρελέ 2
	Βοηθ./Αυτοαλλαγή 2
	Προγραμματιζόμενη; Δείτε το κεφάλ. 7.5.4.1
	25
	RO2
	26
	RO2
	Πίνακας 7�1. Η προεπιλεγμένη διάταξη των I/O της Εφαρμογής Ε
	Σημείωση: Δείτε παρακάτω τις επιλογές γεφυρωτών (jumper). Γι
	Σχήμα 7�1. 2- Σύστημα αυτοαλλαγής Αντλιών,  κύριο διάγραμμα 
	Σχήμα 7�2. 3- Σύστημα αυτοαλλαγής Αντλιών,  κύριο διάγραμμα 
	Λογική σημάτων ελέγχου στην Εφαρμογή Ελέγχου Αντλίας και Ανε

	Σχήμα 7�3. Λογική σημάτων ελέγχου στην Εφαρμογή Ελέγχου Αντλ
	Σύντομη περιγραφή της λειτουργίας και των ουσιαστικών παραμέ
	Αυτόματη αλλαγή μεταξύ των κινητήρων (Αυτοαλλαγή, P2.9.24)


	Η  λειτουργία της Αυτοαλλαγής επιτρέπει την αλλαγή της τάξης
	Εφαρμόστε την Λειτουργία Αυτοαλλαγής με την παράμετρο 2.9.24
	Η Αυτοαλλαγή πραγματοποιείται όταν ο ρυθμισμένος χρόνος με τ
	Οι κινητήρες που λειτουργούν σταματούν και επανεκκινούνται σ
	Εξωτερικές επαφές που ελέγχονται από τα ρελέ εξόδων του μετα
	Παράμετρος 2.9.24, Αυτοαλλαγή
	0 Η Αυτοαλλαγή δεν χρησιμοποιείται
	1 Η Αυτοαλλαγή χρησιμοποιείται
	Η αυτόματη αλλαγή της τάξης εκκίνησης και στάσης ενεργοποιεί
	Παράμετρος 2.9.25, Επιλογή Αυτοαλλαγής/Αυτοματοποιημένων Εσω
	0 Ο αυτοματισμός (Αυτοαλλαγής/Εσωμανδαλώσεων) εφαρμόζεται μό
	Ο κινητήρας που ελέγχεται από τον μετατροπέα συχνότητας παρα
	1 Όλοι οι κινητήρες συμπεριλαμβάνονται στην ακολουθία της Αυ
	Ο κινητήρας που ελέγχεται από τον μετατροπέα συχνότητας  συμ
	Παράμετρος 2.9.26, Διάστημα αυτοαλλαγής
	Μετά από τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται με αυτήν την παρ
	Η χρονική αρίθμηση ενεργοποιείται μόνο εάν το αίτημα Έναρξης
	Η χρονική αρίθμηση επαναφέρεται (reset) αφότου έχει πραγματο
	Παράμετρος 2.9.27, Μέγιστος αριθμός βοηθητικών κινητήρων και
	Αυτές οι παράμετροι καθορίζουν το επίπεδο κάτω από το οποίο 
	Αυτό το επίπεδο καθορίζεται ως εξής:
	Εάν ο αριθμός των βοηθητικών κινητήρων σε λειτουργία είναι μ
	Εάν ο αριθμός των βοηθητικών κινητήρων σε λειτουργία είναι ί
	Αν η τιμή της παραμέτρου 2.9.28 είναι 0.0 Hz, η λειτουργία α
	Επιλογή εσωμανδαλώσεων (P2.9.23)

	Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των ε
	Τα δεδομένα εσωμανδαλώσεων μπορεί να χρησιμοποιηθούν όταν η 
	Αν η εσωμανδάλωση του βοηθητικού κινητήρα είναι αδρανοποιημέ
	Αν η εσωμανδάλωση του ελεγχόμενου κινητήρα είναι αδρανοποιημ
	Αν η εσωμανδάλωση ενεργοποιηθεί ξανά σε Κατάσταση-Λειτουργία
	0 Δεν χρησιμοποιείται
	1 Αναπροσαρμογή σε Στάση
	?????µ?????????? ???µ??????????. ? ???? �
	Παράδειγμα:
	[P1 ( P3 ( P4] ( [P2 ?????????] ([P1 ( P3 ( P4 ( P2] ( [???????.] ( [P1 ( P2 ( P3 ( P4]
	2 Στάση & Ενημέρωση
	Χρησιμοποιούνται εσωμανδαλώσεις. Ο αυτοματισμός θα σταματήσε
	Παράδειγμα:
	[P1 ( P2 ( P4] ( [P3 ?????????] ( [?????] ( [P1 ( P2 ( P3 ( P4]
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