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Vážený uživateli,
Tato příručka byla vypracována s cílem poskytnout Vám všechny nezbytné
informace pro správnou instalaci a používání frekvenčního měniče FRECON FIA-M.
V případě Vašeho požadavku jsme připraveni poskytnout jakékoliv doplňující
informace. Uchovávejte, prosím, tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější
použití.

FRECON

Kvalita
Firma Frecon provádí důkladnou výstupní kontrolu u všech zařízení pro zajištění maximální provozní
spolehlivosti.
Všechna zařízení vyhovují kvalitativním požadavkům firmy Frecon a odpovídají přiloženým
specifikacím.

AUTORSKÁ PRÁVA NA CELÝ OBSAH TÉTO PUBLIKACE MÁ FRECON S.R.O., VŠECHNA PRÁVA JSOU VYHRAZENA, JE ZAKÁZÁNO BEZ
DOVOLENÍ TUTO PUBLIKACI ROZMNOŽOVAT VCELKU NEBO PO ČÁSTECH. FRECON FIA-M JE VÝROBKEM FRECON S.R.O.

1. ÚVOD
Nejrozšířenějšími pohonnými jednotkami jsou v současnosti asynchronní elektromotory
s kotvou nakrátko a to zejména pro svoji jednoduchost, provozní spolehlivost, nízké
investiční náklady a minimální nároky na údržbu.
Tyto motory však mají také některé nevýhody, a to především:
• obtížnou regulaci rychlosti otáčení
• velký záběrný proud při přímém připínání na síť (4 ÷ 7 In)
Použitím frekvenčního měniče pro řízení asynchronních motorů lze tyto nevýhody
eliminovat. Frekvenční měnič totiž umožňuje plynulou a širokou regulaci otáček motoru
změnou frekvence napájecího napětí s možností přizpůsobení různému charakteru zátěže
(resp. charakteru zatěžovacího momentu). V průmyslu jsou tak frekvenční měniče zcela
běžně nasazovány pro ventilátory, čerpadla, kompresory, dopravní, pojezdová a zdvihací
zařízení, vrtačky, dávkovače, odstředivky, pro pohony dopravních prostředků a pod.
Rovněž velikost záběrných proudů motoru je možno použitím měniče omezit až na hodnoty
jmenovité. Toto má velký význam například při stále častějších požadavcích na zálohované
napájení motorů (např. požárních ventilátorů) ze statických náhradních zdrojů el.energie
(UPS).
Frekvenční měniče FRECON jsou vyráběny ve třech typových řadách v širokém
výkonovém rozsahu:
řada FID-L: 0,18 ÷ 2,5 kW / 1-fázový vstup z napájecí sítě - 1 x 230 V
3-fázový výstup na motor - 3 x 230 V
způsob řízení frekvence: volbou předem nastavených hodnot
řada FIA-L: 0,18 ÷ 2,5 kW / 1-fázový vstup z napájecí sítě - 1 x 230 V
3-fázový výstup na motor - 3 x 230 V
způsob řízení frekvence: - analogovým vstupním signálem
- potenciometrem
řada FIA-M: 1,5 ÷ 30 kW / 3-fázový vstup z napájecí sítě 3 x 380 ÷ 440 V
3-fázový výstup na motor - 3 x 380 ÷ 440 V
způsob řízení frekvence: - analogovým vstupním signálem
- potenciometrem
- volbou předem nastavených hodnot

2. PRINCIP FUNKCE
Frekvenční měnič je tvořen následujícími základními
prvky:
Usměrňovačem 1 , střídačem 2 a mikroprocesorovým blokem řídící elektroniky 3 .
Usměrňovač je napájen z veřejné distribuční sítě
střídavou elektrickou energií. Střídač, konstruovaný na
bázi IGBT technologie, je nejdůležitějším prvkem
systému. Z energie dodávané z usměrňovače (a tak
nepřímo ze sítě) vytváří elektronickou cestou (PWM vysokofrekvenční pulsní šířková modulace) nové,
střídavé napětí pro napájení motoru. Velikost
a frekvence tohoto napětí je řízena v závislosti na
provozních požadavcích. Střídač je chráněn proti
přetížení, zkratu i přehřátí.

FREKVENČNÍ MĚNIČ: FRECON FIA-M
1. Obecná charakteristika
Frekvenční měnič se skalárním řízením, rozsáhlými možnostmi volby ovládání a širokým
spektrem parametrizace umožňující optimální přizpůsobení pro nejrůznější druhy pohonů
s asynchronními motory.
Měnič je standardně vybaven programovatelnými logickými vstupy a výstupy,
programovatelným analogovým výstupem, tlumivkou v DC meziobvodu, brzdným obvodem
(standardně pro FIA-M150 ÷ 1500), komunikačním rozhraním RS 422/485, PID regulátorem
a modulem pro připojení inkrementálního snímače (volitelné příslušenství).
K měniči lze připojit:
• operátorský panel „FRECON MINITERMINAL/FIA-M“ pro místní ovládání, průběžné
zobrazení nejdůležitějších veličin, zobrazení, nastavení a přenos funkčních parametrů,
signalizaci provozních a poruchových stavů.
• dálkový ovladač FRECON TELECONTROL/FIA nebo FRECON TELECONTROL/FID
• brzdný odpor
• inkrementální snímač

2. Základní technické údaje
Typ:
Jmenovitý výkon motoru
Vstup:
Napětí
Jmenovitý proud
Frekvence
Výstup:
Napětí
Frekvence
Zdánlivý výkon
Přetižitelnost
Jmenovitý proud
Modulace
U / f - charakteristika
Ochrany:

FIA-M:
(kW)

150
1,5

220
2,2

300
3,0

400
4,0

550
5,5

5,4

7,0

8,8

10,8

14,4

(kVA)

3,0

4,1

(A)

4,3

6,0

750
7,5

1100
11,0

1500
15,0

1850
18,5

2200
22,0

3000
30,0

3 x 400V ± 10%
19,8
27,0
50 / 60 Hz ± 5%

37,0

44,0

52,0

72,0

32,6

45,0

47,0

65,0

3 x 0 až vstupní napětí
0 ÷ 400 Hz (se speciálním software až 833 Hz)
5,2
6,6
8,8
12,0
18,0
22,9 27,7
150%, 1min
7,5
9,5
12,7 17,4
24,0
33,0 40,0
pulsní šířková (PWM), 4 ÷ 18kHz
nastavitelná / výběr ze 3 předvoleb
přepětí, podpětí, nadproud, I x t, zkrat, teplota

Prostředí:
Provozní teplota
Skladovací teplota / Přepravní teplota
Stupeň znečištění
Kategorie přepětí
Relativní vlhkost
Krytí
Normy:
Bezpečnost
Elektromag. kompatibilita
Rozměry:
Hmotnost:

vxšxh

(mm)
(kg)

0

0 ÷ 40 C
0
-10 ÷ 60 C / krátkodobě -20 ÷ 60 C
2
3
max. 90%
IP00 nebo IP20
0

ČSN EN 60 146-1-1:1997 + A1:1999
emise: ČSN EN 50 081-1; ČSN EN 55 011 / B1(s externím RFI filtrem)
odolnost: ČSN EN 50 082-1, 2
270x178x166
370x195x210
375x245x288
5,3
5,8
9,0
23,0

3. Popis měniče
optická signalizace
LED diody
napětí
nadproud
běh
porucha

konektor pro připojení
operátorského panelu
FRECON MINITERMINAL

gumové záslepky pro
silové a ovládací kabely

4. Mechanická instalace
4.1.Umístění
Přístroj má být umístěn v bezprašném prostředí, neobsahujícím agresivní plyny a tekutiny,
v prostředí, kde nedochází ke kondenzaci tekutin a atmosférické vlhkosti.

4.2.Stupeň krytí
Zařízení je zhotoveno tak, že vyhovuje stupni krytí IP20. Rovněž lze dodat měnič bez krytu
v provedení IP00.

4.3.Připevnění
Měnič se montuje ve svislé poloze, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu kolem
chladiče a tím dostatečné chlazení. Je-li měnič umístěn v rozvaděči nebo jinak zcela zakryt je
nutné počítat s tím, že se v měniči ztrácí cca 4 % výstupního výkonu. Proto musí být
vzdálenost boků měniče od stěn min. 100 mm, stěny krytu musí být z plechu opatřeného
vhodným nátěrem, aby docházelo k dostatečnému přestupu tepla do okolního prostředí,
případně zajistit nucené vnější chlazení. Nejsou-li tyto podmínky splněny, musí být měnič
provozován se sníženým výkonem.
Při umístění měniče do krytu, který splňuje požadovaný stupeň krytí, může být měnič
montován bez vlastního krytu (v provedení IP00).

5.Elektrická instalace
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
- POZOR !!!!, je-li měnič pod napětím, může dotyk s některými částmi nebo svorkami
způsobit smrtelný úraz.
- Osoby, které provádějí instalaci nebo kontrolu měniče, musí mít vhodnou kvalifikaci a
musí být předem obeznámeni s tímto uživatelským návodem.
- Práce na měniči mohou být prováděny nejdříve 5 minut po odpojení od sítě, až se
kondenzátory stejnosměrného meziobvodu vybijí na bezpečné napětí.

5.1. Připojení vstupní napájecí sítě
5.1.1.Jištění síťového přívodu do měniče Doporučené hodnoty předřazených jistících prvků
Typ měniče
FIA-M
velikost proudové ochrany *
*vypínací charakteristika C

150 220
10A

300 400
16A

550
20A

750 1100 1500 1850 2200 3000
25A 32A 40A 50A 63A 80A

5.1.2. Použití vstupního stykače
Pro připojení měniče na vstupní napájecí síť se v některých aplikacích používá stykač.
Rozběh a zastavení motoru je pak možné provádět pomocí tohoto stykače (povel „start“
na řídící svorkovnici musí být trvale aktivován – viz. kapitola 6.)
Tento způsob řízení měniče je však vhodný pouze v případě občasného spínání a
rozpínání (max. 1x za hodinu). Příliš časté spínání a rozpínání může totiž způsobit
snížení životnosti měniče!

5.1.3. Sled vstupních fází
Vstupní napájecí síť může být připojena bez ohledu na sled fází.

5.1.4. Vstupní síťová tlumivka
Zapojením této tlumivky na vstup měniče lze snížit vysoké proudové špičky do usměrňovače
měniče v případě připojování na napájecí síť s výkonem větším než 500 kVA.
Použití této tlumivky rovněž přispívá k zlepšení účiníku na vstupu měniče a snížení obsahu
vyšších harmonických do vstupní napájecí sítě.
Funkci této tlumivky plní rovněž stejnosměrná tlumivka zapojená v DC meziobvodu
frekvenčního měniče.
Všechny měniče FRECON FIA-M jsou touto stejnosměrnou tlumivkou standardně
vybaveny!

5.1.5. Odrušovací prvky
Vyskytují-li se v blízkosti měniče zařízení produkující silná elektromagnetická rušení (např.
relé, elektromagnety, stykače apod.), může docházet u měniče k poruchám jeho funkce.
V těchto případech (zejména při osazení měniče do rozvaděče) doporučujeme výše uvedená
zařízení doplnit o obvody k potlačení rušivých vlivů.
Přístup ke svorkám je možný po sejmutí čelního
krytu měniče připevněného šrouby.
Svorky se nacházejí na spodní desce elektroniky.
Vodiče připojené k výkonovým svorkám měniče je
nutné v jeho blízkosti upevnit nebo jiným způsobem
zabránit jejich vytržení.

L1 L2 L3 PE

+B -B -C

U V W PE

bez funkce -

5.1.6. Připojení výkonových svorek

3 x 400V / 50Hz

3~
BRZDNÝ ODPOR
(volitelné příslušenství)

M

Nikdy nepřipojujte vstupní napájecí síť na výstupní svorky (U;; V;; W).
Přivedením napájecího napětí na výstupní svorky dojde k destrukci měniče a
NA NÁSLEDNOU OPRAVU NELZE UPLATNIT ZÁRUKU!

5.2. Připojení motoru
5.2.1. Mezi výstupní svorky měniče a motor nedoporučujeme osazovat žádný jistící prvek
(všechny ochrany pro motor jsou součástí měniče). V případě požadavku na oddělení
motoru od měniče je možno mezi motor a měnič osadit vypínač.
5.2.1.1. Paralelní řízení více motorů jedním měničem: všechny motory budou řízeny jednotně
• V každé paralelní větvi je nutno před motory osadit příslušnou nadproudovou ochranu (např.
integrované relé nebo kombinaci tepelné ochrany se stykačem), která zajistí odpojení
příslušného motoru v případě jeho poruchy.
• Dimenzování frekvenčního měniče IVÝST FM > cca 1,1 x (InMOT1 + InMOT2 + ……. InMOTn)

5.2.2. Z důvodů zabránění vyzařování vysokofrekvenčního rušení z měniče, doporučujeme
provést spoj mezi měničem a motorem co nejkratší. Není-li to z technických důvodů
možné,je vhodné provést spojení stíněným kabelem. Stínění se připojí na ochrannou zem.

5.2.3. Při délce kabelu spojujícího měnič s motorem přesahující cca 30 m, doporučujeme zapojit
na výstup měniče tlumivku. Tím se zamezí vypnutí měniče, ke kterému by došlo v důsledku proudových špiček do kapacity kabelu. Rovněž je vhodné zmenšit modulační kmitočet
výstupního napětí z měniče. V uvedeném případě se doporučuje konzultace s výrobcem.

5.2.4. Brzdný odpor, zapojený mezi svorky +B, -B dodává výrobce podle požadovaného
brzdného výkonu jako doplněk měniče.

5.3. Rychlost motoru
Běžné asynchronní motory jsou navrženy pro jednu rychlost otáčení. Jestliže přichází
v úvahu využití schopnosti měniče provozovat motor nad 120 % jmenovitých otáček,
doporučuje se konzultovat nejdříve s výrobcem motoru.
Při překročení maximální rychlosti motoru vzniká riziko poškození rotoru odstředivou silou,
růstem vibrací nebo teploty.
Nízká rychlost otáčení (cca pod 60 % jmen. otáček) může vést k přehřátí motoru,
protože účinnost chlazení vlastním ventilátorem klesá s druhou mocninou rychlosti
otáčení. Má-li se plně využít schopnosti měniče řídit otáčky v celém rozsahu, měl by
být motor vybaven tepelnou ochranou (termokontakty doporučujeme zapojit do
ovládacího obvodu start/stop měniče nebo do některého programovatelného vstupu
měniče nastaveného na funkci „externí porucha“), případně přídavným vnějším
chlazením.

6. Řízení a ovládaní
6.1. Dálkové řízení a ovládání
Dálkové řízení měniče je možné provádět pomocí logických signálů přivedených na ovládací
svorkovnici měniče následujícími způsoby:
•

z výstupu řídícího systému

VARIANTA A
ovládání s PNP tranzistory
(společný vstup 24 VDC)
propojka v poloze: 0L

VARIANTA B
ovládání s NPN tranzistory
(společný vstup 0 V)
propojka v poloze: 24 V

POZN.: propojka je umístěna na řídící desce měniče pod označením CON3
SP

+24V

S1

START / STOP
S1

S2

S2

S3

S3

S4

REVERZACE

S4

S5

S5

S6

S6

0L

0L

24V

0L

F1

24V

RESET PORUCHY

F2
F3

0V

Tovární nastavení
•

pomocí kontaktů (např. dálkovým ovladačem FRECON TELECONTOL ) viz. obr.1
galvanické oddělení: logický vstup↔síť: ano
vstup↔vstup: ne
Spínaný proud: 10 mA
Úbytek na sepnutém kontaktu: max. 3 V

Ovládací kabely :
-

Nutno použít stíněný kabel nebo kabel uložený v ochranné trubce s pláštěm, umožňující
stínění. Stínění musí být připojeno na straně měniče na ochranný vodič (PE), druhý konec
musí být ponechán nepřipojený. Vyskytují-li se v blízkosti ovládacích kabelů zařízení
produkující silná elektromagnetická rušení (např. relé, elektromagnety, stykače atd.), může
docházet u měniče k poruchám funkce. V těchto případech doporučujeme výše uvedená
zařízení doplnit o obvody k potlačení rušivých vlivů.

-

Vedení ovládacích kabelů : vždy odděleně od silových kabelů.

Ovládací svorkovnice
START/STOP

tovární nastavení

RESET PORUCHY
F1(předvolba frekvence)
F2 (předvolba frekvence)
F3 (předvolba frekvence)

S2
S3
S4
S5
S6

PROGRAMOVATELNÉ
VSTUPY

S1

REVERZACE

SP+24V

0V

tovární nastavení:
výstupní frekvence

propojka
CON3

PE
+

=

U

-

U1

I

+

I1

-

U2
+

=

U

+

-

-

I2

U0

V

0A

VOLITELNÉ
ROZSAHY

PE

regulovaná
veličina pro PID

I

P

0A
RF

A1
RE1

AC
A2

sériová komunikace
RS-422/485

plynulé řízení výstupní frekvence

PE

programovatelný
analogový výstup: 0-10V

24V

0L

+R
-R
B1

+D
RE2

-D

BC
B2

5V

5E

A

C1

programovatelný
releový výstup1
tovární nastavení:
sepnuto A1-AC:
odpojené napájení
měniče nebo porucha
sepnuto A2-AC:
pohotovostní stav
měniče
programovatelný
releový výstup2
tovární nastavení:
sepnuto B2-BC:
chod měniče

C2 Modul pro připojení
B

inkrementálního
snímače
(volitelné příslušenství)

C3
C4

0V
INKREMENTÁLNÍ
SNÍMAČ

OE

obr.1

6.1.1.Řízení výstupní frekvence (rychlosti otáčení motoru)
Rychlost otáčení motoru je dána frekvencí výstupního napětí měniče.
•

Plynulé řízení:
- potenciometrem: 10 kΩ ± 20 % / 0,5 W
(viz.obr.1, svorky U1, 0A, RF)
- napěťovým signálem: možnost volby
vstupní odpor 85 kΩ (viz.obr.1, svorky U1, 0A)
a) 0 ÷ 10 V
b) 2 ÷ 10 V
c) 1 ÷ 10 V : možnost uživatelsky příjemného řízení měniče pomocí pouze jednoho
analogového signálu – při poklesu úrovně signálu pod 1V měnič vypíná, při
překročení úrovně signálu 1V měnič zapíná => není nutno použít žádného dalšího
logického signálu pro START / STOP měniče.
Pozn.:signál „START“ musí být trvale aktivován (na měniči proklemovány svorky S1-SP)
d) 0 ÷ 10 V s výstupní frekvencí v rozsahu –fMAX ÷ +fMAX
- proudovým signálem: možnost volby
vstupní odpor 100 Ω (viz.obr.1, svorky I1, 0A)
a) 0 ÷ 20 mA
b) 4 ÷ 20 mA
c) 2 ÷ 20 mA : možnost uživatelsky příjemného řízení měniče pomocí pouze jednoho
analogového signálu – při poklesu úrovně signálu pod 2 mA měnič vypíná, při
překročení úrovně signálu 2 mA měnič zapíná => není nutno použít žádného dalšího
logického signálu pro START / STOP měniče.
POZN.: signál „start“ musí být trvale aktivován (na měniči proklemovány svorky S1-SP)
d) 0 ÷ 20 mA s výstupní frekvencí v rozsahu –fMAX ÷ +fMAX
galvanické oddělení: analogový vstup↔síť: ano

•

Nespojité řízení
Volbou přednastavené frekvence - při navolení funkce programovatelných logických vstupů
S4, S5, S6 na výběr přednastavených frekvencí F1, F2, F3 (tovární nastavení) je hodnota
výstupní frekvence určena kombinací vstupních logických signálů na vstupech S4, S5, S6
(viz. obr.1). Celkem je možno nastavit 7 rychlostí otáčení f1 - f7. Rychlost přechodu z jedné
frekvence na druhou je dána nastavenou dobou rozběhu 1 nebo 2 resp.doběhu 1 nebo 2.
F1

F2

F3

výstupní frekvence

L
H
L
H
L
H
L
H

L
L
H
H
L
L
H
H

L
L
L
L
H
H
H
H

spojité řízení
analogovým signálem
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7

Pozn.: H...značí sepnutý kontakt (logický vstup aktivován)
L.....značí rozepnutý kontakt (logický výstup deaktivován)

•

Motorpotenciometr
Při navolení funkce programovatelného logického vstupu S5 na MOTORPOTENCIOMETR UP
a vstupu S6 na MOTORPOTENCIOMETR DOWN se při aktivovaném vstupu S5 (sepnuto
S5 - SP) rychlost plynule zvyšuje s nastavenou dobou rozběhu 1 nebo 2, při aktivovaném
vstupu S6 (sepnuto S6 - SP) se rychlost plynule snižuje s nastavenou dobou doběhu 1 nebo 2.
Při deaktivaci vstupu S5 (rozepnuto S5 - SP) resp. S6 (rozepnuto S6 - SP) je udržována právě
dosažená rychlost.

6.1.2. Rozběh a zastavení motoru
Dle nastavení funkce programovatelného vstupu S2 je možno měnič ovládat dvojím způsobem:
•

trvale sepnutými kontakty: na některém z programovatelných vstupů S2 ÷ S6 nutno
navolit funkci „reverzace“ (pokud je požadována)
START/STOP

S1

REVERZACE

S2

(možno navolit rovněž na S3, S4, S5 nebo S6)

SP

POZN.: funkce „reverzace“ je továrně nastavena pro vstup S2.

START / STOP
- sepnutý kontakt S1 - SP: rozběh motoru rychlostí danou nastavenou dobou rozběhu 1 nebo 2
- rozepnutý kontakt S1 - SP: doběh motoru - po rampě dle nastavené doby doběhu 1 nebo 2
- vlastní setrvačností (volný doběh)
- volný doběh s časováním „A“
- volný doběh s časováním „B“
POZN.: typ doběhu motoru lze volit pomocí parametru „zastavení motoru“
REVERZACE
- sepnutý kontakt např. S2 - SP zároveň se sepnutým kontaktem S1 - SP:
 běžící motor: reverzace (snižování otáček do nuly s nastavenou dobou
doběhu 1 nebo 2 a následný rozběh motoru opačným směrem s nastavenou
dobou rozběhu 1 nebo 2 až do požadované rychlosti)
 stojící motor: rozběh motoru opačným směrem s nastavenou dobou rozběhu 1
nebo 2 až do požadované rychlosti
- rozepnutý kontakt např. S2 - SP zároveň se sepnutým kontaktem S1 - SP: přechod motoru do
původního směru otáčení s nastavenou dobou doběhu 1 nebo 2 a rozběhu 1 nebo 2.
•

ovládání tlačítky bez aretace (ovládání impulsem):
Vstup S2 je nutno nastavit na funkci „START/STOP tlačítky bez aretace“.
Některý z programovatelných vstupů S3 ÷ S6 nutno nastavit na funkci „reverzace“ (pokud je
požadována)
STOP

START

S1
S2
REVERZACE

S3

(možno navolit rovněž na S4, S5 nebo S6)

SP

Krátkým stisknutím START se motor rozebíhá, krátkým stiskem tlačítka STOP se motor zastavuje.
Je-li sepnut trvalý kontakt např. S3 – SP a současně povel START aktivován, nastává
REVERZACE.
Chování motoru při rozběhu, doběhu a reverzaci je shodné s předchozím odstavcem „ovládání
trvale sepnutými kontakty“ .
6.1.3. Vnější porucha
6.1.3.1. Vnější porucha: sepnuto (VARIANTA A)
Je-li na některém z programovatelných vstupů S2 ÷ S6 navolena funkce „vnější porucha: sepnuto
(VARIANTA A)“, pak aktivací tohoto vstupu impulsem nastane odpojení měniče od zátěže a pohon
dobíhá vlastní setrvačností.
6.1.3.2. Vnější porucha: rozepnuto (VARIANTA B)
Je-li na programovatelném vstupu S6 navolena funkce „vnější porucha: rozepnuto (VARIANTA
B)“, pak deaktivací tohoto vstupu impulsem nastane odpojení měniče od zátěže a pohon dobíhá
vlastní setrvačností.
POZN.: Určeno např. pro připojení termokontaktu motoru.

Pokračování měniče v činnosti (platí pro obě výše zmíněné varianty) lze zajistit následujícími
způsoby:
- krátkodobým odpojením vstupu měniče od napájecí sítě a opětovným připojením
- aktivací impulsem některého z programovatelných vstupů S2 ÷ S6, na kterém byla navolena
funkce „reset poruchy“.
POZN.: tato funkce je továrně nastavena pro vstup S3.
- stiskem tlačítka STOP na operátorském panelu FRECON MINITERMINAL (volitelné
příslušenství) při navoleném režimu „místní ovládání“.
6.1.4. Reset poruchy měniče
Pokračování měniče v činnosti po předchozím vypnutí od některé z ochran měniče (zkratové,
přepěťové atd.) lze zajistit následujícími způsoby:
• řízený reset: dtto. předchozí kapitola „Vnější porucha“
• automatický reset a následný restart měniče:
Parametr „počet automatických restartů po poruše měniče“ nastavuje režim měniče tak, aby
po poruše došlo k automatickému resetu poruchy a následnému restartu.
Počet automatických restartů: 0 ÷ 3 (restart vždy po 3 s)
Měnič může provádět „automatický restart“ pouze po následujících poruchách:
- přepětí
- zkrat
- překročení teploty výkonového modulu
6.1.5. Doběh po rampě 2, přepínání ramp
• aktivací některého z programovatelných vstupů S2 ÷ S6, na kterém je navolena funkce
„doběh po rampě 2“, nastává doběh motoru rychlostí danou nastavenou dobou doběhu 2
bez ohledu na stavy ostatních řídících signálů.
Deaktivací tohoto vstupu se měnič vrací do původního stavu, který je určen ostatními
řídícími signály.
• aktivací některého z programovatelných vstupů S2 ÷ S6, na kterém je navolena funkce
„přepínání ramp“ je rychlost změny výstupní frekvence určena dobou rozběhu 2 resp.
dobou doběhu 2.
Deaktivací tohoto vstupu je rychlost změny výstupní frekvence opět určována dobou
rozběhu 1 resp. dobou doběhu 1.
6.1.6. Start měniče do běžícího motoru
Pro rozběh otáčejícího se nebo volně dobíhajícího motoru je možno použít následující funkce:
• Vyhledávání frekvence
Možnost použití např. pro měkké přepnutí napájení motoru ze sítě na napájení z měniče bez
nutnosti zastavení motoru.
Princip funkce:

při sníženém výstupním napětí měniče se snižuje výstupní frekvence měniče z
hodnoty max. frekvence (fMAX) nebo z hodnoty žádané frekvence (fref) až do
okamžiku, kdy frekvence motoru a měniče jsou shodné.
Pak nastává normální rozběh na hodnotu žádané frekvence.

Pro využití této funkce je nutno na některém z programovatelných vstupů S2 ÷ S6 navolit
„vyhledávání z fMAX“ resp. „vyhledávání z fref“.
Proces „vyhledávání“ nastává v okamžiku zadání povelu „start“, když byl předtím zadán povel
„vyhledávání“ (aktivace příslušného vstupu).
Funkce „vyhledávání“ není umožněna, jestliže je povel „start“ zadán dříve než povel
„vyhledávání“!
•

DC brzdění při rozběhu
Tuto funkci lze použít pro bezpečný rozběh případně restart běhu volně dobíhajícího
motoru.Vhodně nastavenými parametry „doba DC brzdění“ a „velikost proudu při DC brzdění“
lze dosáhnout stavu, kdy je opětovný rozběh motoru realizován až v okamžiku jeho úplného
zastavení.

6.1.7. DC brzdění při zastavení
Funkci lze použít v případě požadavku na rychlé zastavení motoru, který může ještě i po dosažení
nulové frekvence na výstupu měniče dobíhat (při větších setrvačných hmotách) vlastní
setrvačností.
Funkce je aktivována nastavením parametru „doba DC brzdění při zastavení“ na nenulovou
hodnotu; intenzita brzdění je volena parametrem „velikost proudu při DC brzdění“.
6.1.8. Časovač
Programovatelný logický vstup S2 ÷ S6 lze navolit na funkci „časovač“.
Aktivací resp. deaktivací tohoto vstupu jsou v nastavitelné časové závislosti spínány resp.
rozpínány kontakty logických výstupů A2 - AC nebo B2 - BC (nastavitelný zpožděný přítah po
aktivaci vstupu resp. nastavitelný zpožděný odpad po deaktivaci vstupu).
Upozornění: Pro využití této funkce musí být některý z programovatelných logických výstupů
nastaven na „časovač“ (viz. kapitola 7.2.)
6.1.9. Zakázané frekvence
Použitím funkce lze zakázat provoz motoru na určitých vybraných frekvencích tak, aby motor
pracoval mimo oblasti mechanických rezonancí. Funkce může být rovněž využita pro zakázání
vybraného regulačního pásma.
6.1.10. Ochrana měniče před vypnutím (proudová limitace)
Princip funkce: automatická regulace výstupní frekvence resp. výstupního proudu dle připojené
zátěže tak, aby nedošlo k vypnutí měniče vlivem nadproudu.
•

Proudová limitace při rozběhu:
automatická korekce doby rozběhu 1 nebo 2 tak, aby hodnota výstupního proudu měniče
nepřekročila zvolenou (nastavenou) úroveň.

•

Proudová limitace při ustáleném chodu:
automatická korekce výstupní frekvence měniče tak, aby hodnota výstupního proudu měniče
nepřekročila zvolenou (nastavenou) úroveň.

6.2. Místní ovládání
- pomocí operátorského panelu FRECON MINITERMINAL/FIA-M vybaveného LCD displayem
(volitelné příslušenství)
•

funkce:
- místní ovládání (běh vpřed/vzad, změnu výstupní frekvence s krokem
0,01Hz, přepínání místní/dálkové ovládání
- zobrazení, nastavení a přenos funkčních parametrů včetně možnosti
uložení (naprogramování) tzv. uživatelských sad (paměť EEPROM)
pro pozdější načtení
- nastavení konstant PID regulátoru
- průběžné zobrazení hodnot požadované i skutečné výstupní
frekvence, výstupního proudu, výstupního výkonu, napětí DC
meziobvodu, otáček motoru na display
- indikaci provozních stavů - LED diody
- signalizaci chyb a poruchových stavů formou číselných kódů zobrazených na display

•

připojení operátorského panelu: kabelem přes konektor na čelním panelu měniče

•

umístnění operátorského panelu: samostatně do vzdálenosti max. 6m od měniče

•

tabulka zobrazitelných hodnot a základních nastavitelných funkčních parametrů měniče
význam
zobrazitelné hodnoty
skutečná výstupní frekvence
žádaná výstupní frekvence
výstupní proud
výkon
napětí DC meziobvodu
otáčky motoru (v případě připojení inkrementálního snímače)

rozsah / jednotky
0 ÷ 400 / Hz
0 ÷ 400 / Hz
0 ÷ 2 x In / A
0 ÷ 2 x Pn / kW
0 ÷ 750 / V
ot / min

programovatelné logické vstupy
- reverzace
S3
- vnější porucha: sepnuto (VARIANTA A)
- reset poruchy
- doběh po rampě 2
- přepínání ramp (doby rozběhu, doběhu 1 n. 2)
- vyhledávání frekvence z fMAX
- vyhledávání frekvence z fref
- časovač
- dtto S4
S5
- motorpotenciometr UP

S2

S4

S6

- dtto S3
- START/STOP tlačítky bez aretace
tovární nastavení: reverzace
- dtto S3
- výběr přednastavené frekvence, F1
- výběr přednastavené frekvence, F2
- výběr přednastavené frekvence, F3
- dtto S5
- motorpotenciometr DOWN
- vnější porucha: rozepnuto (VARIANTA B)
tovární nastavení:
výběr přednastavené frekvence, F3

tovární nastavení:
výběr přednastavené frekvence, F2
programovatelné releové výstupy
- detekce frekvence fVÝST ≤ fLIM
RE1, RE2 - odpojené napájení měniče, porucha /
- detekce frekvence fVÝST ≥ fLIM
pohotovostní stav měniče
- detekce přetížení IVÝST ≥ ILIM
(tovární nastavení pro RE1)
- časovač
- chod měniče
- ztráta analogového řídícího signálu
(tovární nastavení pro RE2)
- souhlas žádané a skutečné frekvence
- přehřátí chladiče
- detekce frekvence fVÝST = fLIM
- ovládání po seriové lince
programovatelný analogový výstup:
výstupní frekvence, výstupní proud, výstupní výkon, napětí DC meziobvodu
nastavitelné funkční parametry – dynamické
doba rozběhu 1, 2
5 Hz/s
0 ÷ 500 Hz/s
doba doběhu 1, 2
5 Hz/s
0 ÷ 500 Hz/s
výběr S – křivky
bez / 0,2 s / 0,5 s / 1 s
nastavitelné funkční parametry – limitní hodnoty
maximální výstupní frekvence
50 Hz
0 ÷ 400 Hz
minimální výstupní frekvence
0 Hz
0 ÷ 400 Hz
fLIM – úroveň detekce frekvence
3 Hz
0 ÷ 400 Hz
ILIM – úroveň detekce přetížení
100 % In
30 ÷ 190 %In
30 ÷ 190 % In
proudová limitace měniče (ustálený chod)
160 % In
190 %: limitace vyřazena
30 ÷ 190 %In
proudová limitace při rozběhu
180 % In
190 %: limitace vyřazena
U/f charakteristika
volba U/f charakteristiky
standard / ventilátor / dopravník / nastavitelná
bázová frekvence - fBASE
50 Hz
25 ÷ 400 Hz
2,5/15/27/39/51/63/75/87,5/100%
U0 ÷ U8; výstupní napětí při: f=0; 1/ 8 ÷ 8/8 fBASE
0 ÷ 100 %UMAX
přednastavené frekvence
25/30/35/40/44/47/50 Hz
f1 ÷ f7
0 ÷ 400 Hz
konfigurační parametry
modulační kmitočet
16 kHz
4 ÷ 18 kHz
jmenovitý proud motoru (určeno pro I x t)
100 % In
10 ÷ 100 % In
standardní motor – při 50 % přetížení vypnutí za 60 s
standardní motor – při 50 % přetížení vypnutí za 37,5 s
ochrana motoru
motor s nucenou ventilací – při 50 % přetížení vypnutí za 60 s
motor s nucenou ventilací – při 50 % přetížení vypnutí za 37,5 s
bez ochrany
doběh po rampě / volný doběh / volný doběh s časováním „A“
zastavení motoru
volný doběh s časováním „B“
zastavení motoru při přehřátí chladiče
volný doběh/doba doběhu 1/doba doběhu 2/zastavení zakázáno
šířka zakázaného pásma frekvencí 1, 2
0 Hz
0 ÷ 400 Hz
zakázaná frekvence (frekvence přeskočení) 1, 2
0 Hz
0 ÷ 400 Hz
smysl otáčení
normální / reverzovaný
reverzace
povolena / zakázána
zakázáno (volný doběh) / zakázáno (řízený doběh) /
automatický start měniče po dočasné ztrátě napájení
pokračování běhu při obnovení napájení do 2 s
překlenovací čas při výpadku napájení
0,1 s
0÷2s
počet automatických restartů po poruše měniče
0
0÷3
doba DC brždění při zastavení
0s
0 ÷ 10 s
doba DC brždění při rozběhu
0s
0 ÷ 10 s
velikost proudu při DC brzdění
0
0 ÷ 100 % In
prodlevy časovače při zapnutí / vypnutí
0s/0s
0 ÷ 300 s
pokračování chodu měniče po výpadku analogového řídícího
zakázáno / pokračování chodu na náhradní frekvenci
signálu na náhradní frekvenci
náhradní frekvence při výpadku analogového řídícího signálu
10 Hz
0 ÷ 400 Hz
2 ÷ 10 V; 4 ÷ 20 mA; 0 ÷ 10 V; 0 ÷ 20 mA; 1 ÷ 10 V; 2 ÷ 20 mA
volba rozsahu analogových vstupů
0 ÷ 10 V (20 mA) pro fVÝST –100 % ÷ + 100 %
úprava vstupního analogového signálu (zesílení, posun)
100 %
0 ÷ 200 %
zesílení analogového výstupu
100 %
0 ÷ 200 %
počet pulsů inkrement. snímače / otáčka
50
50 ÷ 5000

sériová komunikace
adresa pro sériovou komunikaci
komunikační rychlost
parita

0
0 ÷ 31
2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps
bez parity / sudá / lichá

POZN.: silně označené parametry a hodnoty: tovární nastavení

Detailní popis: viz. samostatná uživatelská příručka pro operátorský panel FRECON
MINITERMINAL / FIA-M

7. Signalizace provozních stavů a poruch
7.1. Optická signalizace na čelním panelu měniče: 4 LED diody
• LED„napájení“: signalizace přítomnosti napájecího napětí a správných hodnot vnitřních
napájecích hladin měniče (pohotovostní stav měniče).
• LED„Nadproud“: signalizace překročení nastavitelné jmenovité hodnoty výstupního proudu do
motoru.
• LED„běh“: signalizace běhu motoru, povel „start“ aktivován.
• LED„porucha“: sdružená signalizace poruchových stavů (výstup měniče je odpojen od zátěže)

7.2. Dálková signalizace
Dvě programovatelná vícefunkční relé: na ovládací svorkovnici (viz.obr.1) jsou vyvedeny
bezpotenciálové přepínací kontakty:
tovární nastavení:
relé RE1: pohotovostní stav / porucha
- odpojené napájení měniče nebo porucha: sepnuty kontakty A1-AC
- pohotovostní stav měniče: sepnuty kontakty A2-AC
relé RE2: chod měniče (povel „start“ aktivován)
- sepnuty kontakty B2-BC
Programově lze přiřadit každému relé jednu z následujících funkcí:
• pohotovostní stav měniče / porucha (výstup měniče odpojen od zátěže) nebo odpojené
napájení měniče
• chod měniče
• souhlas žádané a skutečné frekvence – skutečná frekvence odpovídá žádané frekvenci:
sepnuty kontakty A2-AC resp. B2-BC
• detekce frekvence fVÝST = fLIM
• detekce frekvence fVÝST ≤ fLIM
sepnuty kontakty A2–AC resp. B2–BC
• detekce frekvence fVÝST ≥ fLIM
• detekce přetížení IVÝST ≥ ILIM
- výstupní proud měniče je roven nebo větší než nastavená, předem naprogramovaná,
hodnota: sepnuty kontakty A2-AC resp. B2-BC
• časovač – kontakty A2-AC resp. B2-BC, jsou spínány resp. rozpínány v nastavitelné
časové závislosti na aktivaci resp. deaktivaci zvoleného programovatelného logického
vstupu S2÷S6 (zpožděný přítah po aktivaci příslušného logického vstupu, zpožděný odpad
po deaktivaci příslušného logického vstupu).
Upozornění: pro využití této funkce musí být pro příslušný programovatelný logický vstup
navolena funkce časovače! (viz. kapitola 6.1.8.)
• ztráta analogového řídícího signálu – kontakty A2-AC resp. B2-BC jsou sepnuty v případě
ztráty analogového řídícího signálu (platí pro rozsahy 2-20mA, 4-20mA).
• přehřátí chladiče – kontakty A2-AC resp. B2-BC jsou spínány v případě přehřátí chladiče
• ovládání relé po sériové lince – kontakty A2-AC resp. B2-BC jsou spínány resp. rozpínány
příkazem po sériové lince nezávisle na běhu měniče
POZN.: zatížitelnost kontaktů relé: 250V~ / 2A

8. Analogové výstupní signály
Na svorku U0 (viz. obr. 1) je vyvedeno DC napětí v rozsahu 0÷10 V / IMAX = 5 mA, jehož
velikost je úměrná hodnotě sledované veličiny. Sledovanou veličinu lze navolit pomocí
parametru „programovatelný analogový výstup“ z následujícího menu:
• výstupní frekvence (tovární nastavení)
• výstupní proud
• výstupní výkon
• napětí DC meziobvodu

9. Sériová komunikace
Měnič FRECON FIA-M je standardně vybaven komunikačním rozhraním umožňujícím
MODBUS komunikaci mezi PLC a frekvenčním měničem. MODBUS se skládá z jednoho
řídícího PLC a 1 ÷ 31 podřízených stanic (frekvenčních měničů FRECON FIA-M). Při
komunikaci vysílá řídící jednotka zprávu a podřízené stanice jí odpovídají.

9.1. Specifikace komunikace
•
•
•

Komunikační rozhraní: RS 485; RS 422
Synchronizace: asynchronní přenos
Přenosové parametry
- rychlost: 2400; 4800; 9600; 19200 bps
- délka dat: 8 b
- parita: bez parity; sudá; lichá
- stop bit: 1 b
- protokol: v souladu s MODBUS
- maximum podřízených jednotek (slaves): 31 (při RS 485)
POZN.: Podrobnější popis sériové komunikace – viz. komunikační protokol (na vyžádání)

9.2. Data přenášená komunikací
9.2.1. Čtení/zápis:
běh, reverzace, žádaná hodnota frekvence, výběr přednastavené frekvence, externí
porucha, reset poruchy, ovládání programovatelných výstupů RE1 a RE2
9.2.2. Pouze zápis – současné ovládání všech podřízených stanic:
běh, reverzace, žádaná hodnota frekvence, externí porucha, reset poruchy
9.2.3. Pouze čtení:
stavy frekvenčních měničů (podřízených stanic), chybová hlášení

10. PID regulátor
Detailní popis: viz. samostatná uživatelská příručka pro operátorský panel FRECON
MINITERMINAL / FIA-M

11. Volitelné příslušenství (vybavení měniče)
11.1. Operátorský panel - FRECON MINITERMINAL/FIA-M (viz.kapitola 6.2.)
11.2. Dálkové ovladače - FRECON TELECONTROL
11.2.1. Verze FIA
Panel pro dálkové ovládání a signalizaci měniče.
• Funkce:
- sdružená signalizace poruchových stavů - LED dioda
- start / stop motoru: přepínač
- běh vpřed / vzad: přepínač
- plynulé nastavení výstupní frekvence potenciometrem
• Rozměry: 110 x 80 x 55 mm (v x š x h)
11.2.2. Verze FID
Panel pro dálkové ovládání a signalizaci měniče.
• Funkce:
- sdružená signalizace poruchových stavů - LED dioda
- start / stop motoru: přepínač
- volba hodnoty přednastavené výstupní frekvence: otočný přepínač
• Rozměry: 110 x 80 x 55 mm (v x š x h)

poloha přepínače na dálkovém
ovladači
1
2
3
4
5
6
7
8

výstupní frekvence
FMIN – minimální výstupní frekvence
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7

11.2.3. Připojení dálkového ovladače FRECON TELECONTROL
• z ovládací svorkovnice měniče stíněným kabelem (typ např.: SRO 7-22) do max.
vzdálenosti měniče od ovladače: cca 50 m
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11.2.3.1. Připojení dálkového ovladače FRECON TELECONTROL/FID a FID2
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POZN.: Připojení dálkových ovladačů k měniči FIA-M platí pro tovární nastavení
programovatelných logických vstupů a výstupů měniče FIA-M!
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FRECON TELECONTROL/FIA2

11.2.3.2. Připojení dálkového ovladače FRECON TELECONTROL/FIA a FIA2

11.3. Modul pro připojení inkrementálního snímače
Pomocí operátorského panelu FRECON MINITERMINAL /
FIA-M (volitelné příslušenství) lze do parametru „Počet pulsů
/ otáček“ zadat počet pulsů na otáčku.
V parametru „Zobrazení rychlosti“ lze pak na display
operátorského panelu sledovat rychlost (otáčky) motoru
v ot / min.
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SNÍMAČ

FRECON FIA-M

11.4. Brzdný obvod: pro připojení brzdného odporu - FIA-M150 ÷ 1500 standard
- FIA-M1850 ÷ 3000 volitelně na vyžádání

11.5. Brzdné odpory: dle požadovaného výkonu
11.6. Externí RFI filtr na vstupu měniče
Pro zajištění EMC dle ČSN EN 50 081-1, ČSN EN 55 011/B1 je nutno frekvenční měniče doplnit
externím RFI filtrem.
Standardně dodávané RFI filtry (se stupněm odrušení dle ČSN EN 50 081-1, ČSN EN 55 011/B1:
bytové prostředí) s krytím IP20 resp. IP44 jsou určeny pro montáž na stěnu v bezprostřední blízkosti
frekvenčního měniče, s krytím IP00 (pouze pro výkony 1,5 ÷ 4 kW) pro montáž do rozvaděče.
Rozměry RFI filtrů:
• stupeň odrušení dle ČSN EN 50 081-1, ČSN EN 55 011/třída B1 - bytová prostředí:
VARIANTA A
FIA-M150 ÷ 400
:
- krytí IP00: 93 x 59 x 49 mm
- krytí IP44: 160 x 90 x 70 mm
FIA-M550 ÷ 1100 :
- krytí IP20: 150 x 98 x 55 mm
FIA-M1500 ÷ 2200 :
- krytí IP20: 160 x 98 x 55 mm
FIA-M3000
:
- krytí IP20: 400 x 154 x 94 mm
VARIANTA B
FIA-M150 ÷ 1500

:

- krytí IP20: 320 x 175 x 50 mm

Spoj mezi zemnící svorkou filtru a zemnící svorkou (kostrou) frekvenčního měniče musí být
co nejkratší a musí být použito co největšího průřezu vodiče (2,5 mm2) s ohledem na
minimální indukčnost, nikoliv s ohledem na velikost protékajícího proudu, který činí pouze
několik mA!
Pro správné odrušení síťového přívodu je nejlépe filtr osadit v bezprostřední blízkosti vstupních
svorek měniče (vedle nebo pod skříní měniče).
Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby přívodní síťový kabel (odrušený přívod), který se
připojuje na vstupní svorky filtru a kabely, které spojují skříň filtru s frekvenčním měničem nebyly
vedeny v těsném souběhu jak navzájem, tak s jinými kabely a vodiči.
Síťový přívod do skříně filtru (odrušený přívod) nesmí být vázán do společného svazku, ani
zatahován společně do trubek a kab. žlabů s vývodním kabelem na motor a jinými kabely,
které mohou vyzařovat rušivé elektromagnetické pole!
Vzdálenost mezi odrušenými a neodrušenými kabely včetně ovládacích vedení nesmí být menší
než 30 cm.
Není-li možné tuto podmínku dodržet, je nutné použít buď stíněných kabelů, nebo chránit kabely
uzemněnými kovovými trubkami.
Nedodržení výše uvedených zásad může způsobit překročení mezí stanovených normou pro EMC.

VARIANTA A
- externí filtr umístěný vedle měniče
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VARIANTA B
- plochý filtr umístěný: a) přímo pod měničem – pouze pro FIA-M 150 ÷ 750
b) na stěně vedle měniče – pouze pro FIA-M 1100
b) na boku měniče – pouze pro FIA-M 1500
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11.7. Výstupní (motorová) tlumivka: blíže viz. kapitola 5.2.3.
11.8. Specielní software: rozšíření výstupní frekvence až do 833 Hz

12. Údržba a kontrola
•

Periodická kontrola frekvenčního měniče: alespoň 1x ročně

POZN.: Před zahájením kontroly nezapomeňte vždy odpojit vstupní napájecí síť a nechat
vybít kondenzátory DC meziobvodu!
Součást

Kontrola

svorky, konektory, šrouby

volné šrouby, konektory

ventilátor, chladič

zanesen prachem a nečistotami

desky plošných spojů

hromadění vodivého prachu a oleje

výkonový modul

hromadění prachu a nečistot

•

Náprava
dotáhnout
profouknout suchým vzduchem
o tlaku 400 až 600 kPa
profouknout suchým vzduchem
o tlaku 400 až 600 kPa
profouknout suchým vzduchem
o tlaku 400 až 600 kPa

Periodická výměna částí frekvenčního měniče
Pro zajištění dlouhotrvajícího bezporuchového a bezpečného provozu frekvenčního měniče
vyměňujte periodicky následující součásti:
Součást
ventilátor
kondenzátory v DC meziobvodu

Časový interval výměny

Poznámka

cca 3 roky
cca 5 let

vyměňte za nový
vyměňte za nové

