[1.5 KONFIG WEJŒÆ/WYJŒÆ] (I-O-)

Kod

Nazwa/Opis

Zakres nastaw

[KONFIGURACJA AI4]
r1d

[Czas opóŸ za³ R1]

Nastawy fabryczne

(kontynuacja)

0 do 9999 ms

0

Gdy informacja staje siê prawd¹, zmiana stanu dochodzi do skutku po up³yniêciu
skonfigurowanego czasu.
OpóŸnienie nie mo¿e byæ ustawione dla przypisania [Przem OK] (FLt), wiêc pozostaje na 0.
rIS
POS
nEG

[1] (POS)
Konfiguracja logiki dzia³ania:
[1]: Stan 1, gdy informacja jest prawd¹
[0]: Stan 0, gdy informacja jest prawd¹
Konfiguracja [1] (POS) nie mo¿e byæ modyfikowana dla przypisania [Przem OK] (FLt).

[Stan aktywny R1]

0 do 9999 ms
0
Gdy informacja staje siê fa³szem, zmiana stanu dochodzi do skutku po up³yniêciu
skonfigurowanego czasu.
OpóŸnienie nie mo¿e byæ ustawione dla przypisania [Przem OK] (FLt), wiêc pozostaje na 0.

rIH

[Czas opóŸ roz³ R1]

r2-

[KONFIGURACJA R2]

r2

LLC
OCC
dCO
r2d

[Praca] (rUn)

[Przypisanie R2]

Identyczne jak R1 (zobacz strona 89) z dodatkowym menu (pokazane tylko dla informacji,
gdy¿ te wybory mog¹ byæ skonfigurowane tylko w [FUNKCJE APLIKACYJNE] (Fun-)):
[St sieciowy] (LLC): Sterowanie stycznikiem sieciowym
[Stycz silnik] (OCC): Sterowanie stycznikiem wyjœciowym
[Stycz ³adow] (dCO): Sterowanie stycznikiem wstêpnego ³adowania szyny DC

[Czas opóŸ za³ R2]

0 do 9999 ms

0

OpóŸnienie nie mo¿e byæ ustawione dla przypisañ [Przem OK] (FLt), [Stycz silnik] (OCC),
[Stycz ³adow] (dCO) i [St sieciowy] (LLC), wiêc pozostaje na 0.
Gdy informacja staje siê prawd¹, zmiana stanu dochodzi do skutku po up³yniêciu
skonfigurowanego czasu.
r2S
POS
nEG

r2H

[1] (POS)

[Czas opóŸ roz³ R1]

Konfiguracja logiki dzia³ania:
[1]: Stan 1, gdy informacja jest prawd¹
[0]: Stan 0, gdy informacja jest prawd¹
Konfiguracja [1] (POS) nie mo¿e byæ modyfikowana dla przypisañ [Przem OK] (FLt),
[Stycz ³adow] (dCO) i [St sieciowy] (LLC).

[Czas opóŸ roz³ R2]

0 do 9999 ms

0

Czas utrzymania nie mo¿e byæ ustawione dla przypisañ [Przem OK] (FLt), [Stycz ³adow] (dCO)
i [St sieciowy] (LLC), wiêc pozostaje na 0.
Gdy informacja staje siê fa³szem, zmiana stanu dochodzi do skutku po up³yniêciu
skonfigurowanego czasu.
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[1.5 KONFIG WEJŒÆ/WYJŒÆ] (I-O-)

Kod
rIrI
nO
FLt
rUn
FtA
FLA
CtA
SrA
tSA
PEE
PFA
AP2
F2A
tAd
rtAH
rtAL
FtAL
F2AL
CtAL
ULA
OLA
PFAH
PFAL
PISH
Ern
tS2
tS3
bNP

Nazwa/Opis

Zakres nastaw

Nastawy fabryczne

[R1 CONFIGURATION]
[Przypisanie R1]

[Przem OK] (FLt)

[Nie] (nO): Nieprzypisane.
[Przem OK] (FLt): Przemiennik bez b³êdu (przekaŸnik normalnie wzbudzony, a niewzbudzony,
jeœli jest b³¹d)
[Praca] (rUn): Przemiennik uruchomiony
[Próg czêstotl OK] (FtA): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli czêstotliwoœæ jest wiêksza ni¿
[Próg czêstotliwoœci] (Ftd) strona 56.
[Prêdk maks] (FLA): Osi¹gniêta prêdkoœæ wysoka
[Próg pr¹dowy OK] (CtA): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli pr¹d jest wiêkszy ni¿
[Próg pr¹dowy] (Ctd) strona 56.
[Próg czêst] (SrA): Osi¹gnieta czêstotliwoœæ zadana
[Stan ter siln] (tSA): Osi¹gniêty stan termiczny silnika 1
[Uchyb PID] (PEE): Alarm b³êdu PID
[Sprzê¿ PID] (PFA): Alarm sprzê¿enia zwrotnego PID (wiêksze ni¿ [Alarm maks sprzPID]
(PAH) strona 142 lub mniejsze ni¿ [Alarm min sprz PID] (PAL) strona 142)
[Syg 4-20AI2] (AP2): Alarm wskazuj¹cy brak sygna³u 4-20 mA na wejœciu AI2
[Próg czêstot 2 OK] (F2A): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli czêstotliwoœæ jest wiêksza ni¿
[2 próg czêstotliw] (F2d) strona 56.
[St ter prze] (tAd): Osi¹gniêty stan termiczny przemiennika
[Wys sygn zad] (rtAH): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli czêstotliwoœæ zadana jest wiêksza
ni¿ [Próg wys cz zad] (rtd) strona 56.
[Nisk sygn zad] (rtAL): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli czêstotliwoœæ zadana jest mniejsza
ni¿ [Próg nis cz zad] (rtdL) strona 56.
[Próg czêst niski OK] (FtAL): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli czêstotliwoœæ jest mniejsza
ni¿ [Próg czêstotl niski] (FtdL) strona 56.
[2 próg czêst niski OK] (F2AL): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli czêstotliwoœæ jest mniejsza
ni¿ [2 próg czêst niski] (F2dL) strona 56.
[2 próg pr¹d niski OK] (CtAL): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli pr¹d jest mniejszy ni¿
[Próg pr¹du niski] (CtdL) strona 56.
[Niedoci¹¿ pr] (ULA): Niedoci¹¿enie procesu (zobacz strona 188).
[Przeci¹¿ pr] (OLA): Przeci¹¿enie procesu (zobacz strona 190).
[Sp wys PID] (PFAH): Alarm sprzê¿enia zwrotnego PID (wiêksze ni¿ [Alarm maks sprzPID]
(PAH) strona 142)
[Sp nis PID] (PFAL): Alarm sprzê¿enia zwrotnego PID (mniejsze ni¿ [Alarm min sprz PID]
(PAL) strona 142)
[Alarm regul] (PISH): B³¹d nadzoru sprzê¿enia zwrotnego PID strona 145
[Tr awaryjny] (Ern): PrzekaŸnik jest wzbudzony, je¿eli przemiennik dzia³a w trybie awaryjnym.
Zobacz [Tryb forsow] (InHS) strona 183.
[St ter siln2] (tS2): Osi¹gniêty stan termiczny silnika 2
[St ter siln3] (tS3): Osi¹gniêty stan termiczny silnika 3
[Ster zdal] (bMP): Sterowanie przez terminal z wyœwietlaczem graficznym jest uaktywniane za
pomoc¹ przycisków funkcyjnych terminala.
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[1.7 FUNKCJE APLIKACYJNE] (FUn-)

Na terminalu z wyœwietlaczem graficznym:

Na terminalu zintegrowanym:

Spis funkcji:
Kod

Nazwa

rEF [PRZE£¥CZ SYGN ZAD]
OI

118
119

rPt [RAMPA]

120

Stt [KONFIG ZATRZYMANIA]

123

AdC [AUTO HAMOWANIE DC]

125

JOG [PRACA IMPULSOWA]

127

PSS [PROGRAM PRÊDKOŒCI]

129

UPd [+/- PRÊDKOŒÆ]

132

SrE [+/- PRÊDKOŒCI ZADANEJ]

134

[PAMIÊÆ SYGN ZADAW]

135

FLI [MAGNES PRZEZ WE LI]

136

PId [REGULATOR PID]

141

PrI [PROGR ZADAWANIA PID]

146

[USYPIANIE/POBUDZENIE]

148

SP

Sr

tOL [OGRANICZ MOMENTU]

153

CLI [2 OGRANICZ PR¥DOWE]

154

LLC [STYCZNIK SIECIOWY]

156

OCC [STYCZNIK SILNIKOWY]

158

[PRZE£¥CZ ZEST PARAM]

160

[KONFIG WIELOSILNI]

164

tnL [AUTOTUNING WE LI]

164

nFS [WYKR BRAKU PRZEP£YWU]

166

FLL [OGRANICZ PRZEP£YWU]

168

dCO [ZASILANIE SZYNY DC]

169

LP
C

112

[OPERACJE NA SYG ZAD]

Strona

[1.7 FUNKCJE APLIKACYJNE] (FUn-)

Parametry w menu [1.7 FUNKCJE APLIKACYJNE] (FUn-) mog¹ byæ modyfikowane jedynie, gdy przemiennik jest
zatrzymany i nie ma polecenia zatrzymania, oprócz parametrów z symbolem
w kolumnie kodu, które mog¹ byæ
modyfikowane przy uruchomionym lub zatrzymanym przemienniku.

Nota: Kompatybilnoœæ funkcji
Wybór funkcji aplikacyjnych mo¿e byæ ograniczony przez liczbê we/wy i przez fakt, ¿e niektóre funkcje s¹
niekompatybilne z innymi. Funkcje nieumieszczone w poni¿szej tabeli s¹ w pe³ni kompatybilne.
Je¿eli zachodzi niezgodnoœæ miêdzy funkcjami, pierwsza skonfigurowana funkcja uniemo¿liwi skonfigurowanie innych.
Ka¿da funkcja pokazana na kolejnych stronach mo¿e byæ przypisana do jednego wejœcia lub wyjœcia.
Pojedyncze wejœcie mo¿e uaktywniaæ wiele funkcji jednoczeœnie (np. nawrót i 2-ga rampa). Dlatego te¿
u¿ytkownik musi upewniæ siê, czy te funkcje mog¹ byæ u¿yte w tym samym czasie. Przypisanie wielu funkcji
do jednego wyjœcia jest mo¿liwe jedynie na poziomach [Zaawans] (AdU) i [Ekspert] (EPr).
Przed przypisaniem do wejœcia lub wyjœcia sterowania, zadawania lub funkcji, u¿ytkownik u¿ytkownik musi
upewniæ siê, czy to wejœcie lub wyjœcie nie jest ju¿ przypisane oraz, czy inne wejœcie lub wyjœcie nie jest
przypisane do funkcji niekompatybilnej lub niewskazanej.
Ustawienia fabryczne lub makrokonfiguracje automatycznie konfiguruj¹ funkcje, które mog¹ uniemo¿liwiæ
przypisanie innych funkcji. Mo¿e byæ konieczne zdekonfigurowanie jednej lub kilku funkcji w celu
umo¿liwienia konfiguracji innych funkcji. SprawdŸ poni¿sz¹ tabelê kompatybilnoœci.
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