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Energibesparing 
Hastighetsstyrning ger möjlighet till en betydande energibesparing, speciellt i pump- och fläktapplikationer.
Dessutom innehåller ATV12 funktioner som ökar besparingarna ytterligare: Motorstyrningstyp Ctt sidan 55, Vila/
återstart tLS sidan 72 och PID-reglering PIF sidan 70.



Viktiga upplysningar

OBSERVERA
Läs igenom anvisningarna noga och bekanta dig med utrustningen innan du installerar, använder eller utför underhåll på den. Följande
meddelanden kan förekomma i dokumentationen eller på själva enheten; de är avsedda att varna för eventuella risker eller peka på viss
information som ska förtydliga eller förenkla ett förfarande.

OBSERVERA
Ordet ”omvandlare” i manualen syftar på själva styrenheten av hastighetsregleringen enligt definition av NEC.

Elektrisk utrustning får endast installeras, manövreras, servas och underhållas av kvalificerad personal. Schneider Electric ansvarar inte
för eventuella problem i samband med att produkten används.

© 2009 Schneider Electric. Med ensamrätt.

FARA
FARA anger att det föreligger omedelbar risk som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller all-
varlig personskada.

VARNING
VARNING anger att det föreligger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall,
allvarlig personskada eller skada på utrustning.

 SE UPP
SE UPP anger att det föreligger en eventuell risk som, om den inte undviks, kan resultera i personskada eller skada
på utrustning.

SE UPP
SE UPP, utan varningssymbol, anger att det föreligger en eventuell risk som, om den inte undviks, kan resultera i
skada på utrustning.

Om det även förekommer en etikett med texten Fara eller Varning bredvid symbolen, anger detta att det föreligger risker som
kan orsaka personskador om anvisningarna inte följs.

Så här ser varningssymbolen ut. Den varnar för att det finns risk för personskador. Iakttag alltid meddelanden som förekommer
ihop med den här symbolen, så undviker du personskador eller dödsolyckor.
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Innan du börjar

Läs igenom och följ anvisningarna före installationen av frekvensomvandlaren.

FARA
FARA FÖR ELSTÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
• Läs igenom hela manualen före installation eller användande av frekvensomvandlare Altivar 12. Installation, intrimning, reparation

och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.

• Användaren ansvarar för uppfyllande av samtliga regler för internationella och nationella elektriska standarder vid anslutning till
skyddsjord.

• Flera av frekvensomvandlarens komponenter, inklusive de tryckta kretskorten, arbetar med nätspänning. RÖR DEM INTE. Använd
endast elektriskt isolerade verktyg.

• Rör INTE oskärmade komponenter eller plintarnas skruvar när utrustningen är spänningsmatad.

• Kortslut INTE plintarna PA/+ och PC/– eller DC-bussens kondensatorer.

• Innan underhåll utförs:

- Bryt all spänningsmatning, inklusive eventuell extern matning.
- Placera varningsskylten ”FÅR EJ SPÄNNINGSSÄTTAS” på samtliga kraftfrånskiljare.
- Lås samtliga kraftfrånskiljare i öppet läge.
- VÄNTA 15 MINUTER så att DC-bussens kondensatorer hinner ladda ur. Följ därefter anvisningarna under ”Laddnings-

diodens placering”, sidan 13, för att säkerställa att DC-spänningen ligger under 42 V. Att lysdioderna på frekvens-
omvandlaren är släckta garanterar inte att DC-bussen är spänningslös.

• Installera och stäng alla kåpor före spänningssättning, start eller stopp av frekvensomvandlaren.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
• Läs igenom hela manualen före installation eller användande av frekvensomvandlare Altivar 12.
• Parametrarnas inställningar får endast justeras av kvalificerad personal.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING
SKADAD UTRUSTNING
En skadad omvandlare eller skadade tillbehör till omvandlare får aldrig installeras och användas.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.
BBV28581  Oktober 2009 5



Innan du börjar

Att använda parallellkopplade motorer
Ställ in Motorstyrningstyp Ctt sidan 55 på Std.

VARNING
FÖRLORAD KONTROLL
• En konstruktör måste överväga applikationens 

- potentiella fellägen och, för vissa kritiska funktioner, 
- tillhandahålla metoder för säkert läge i samband med eller efter ett sådant felläge.

Exempel på kritiska styrfunktioner är nödstopp och överrörelsestopp.
• För kritiska styrfunktioner krävs separata eller redundanta styrkretsar.
• Applikationer kan eventuellt innehålla kommunikationslänkar. Här måste man överväga konsekvenserna av oväntad fördröjning vid 

överföring eller länkfel.a

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

a. För ytterligare information, se NEMA ICS 1.1 (senaste utgåvan), ”Säkerhetsriktlinjer för tillämpning, installation och underhåll av styr-
system innehållande halvledare” och NEMA ICS 7.1 (senaste utgåvan), ”Säkerhetsstandarder för konstruktion och guide för val, installation
och drift av hastighetsregulatorer.”

SE UPP
INKOMPATIBEL NÄTSPÄNNING
Innan omvandlaren konfigureras och startas, se till att nätspänningen är kompatibel med det spänningsomfång som anges på omvand-
larens märkskylt. Omvandlaren kan skadas vid inkompatibel nätspänning.

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.

SE UPP
RISK FÖR SKADOR PÅ MOTORN
Omvandlaren har inte längre något termiskt motorskydd. I det här fallet krävs ett alternativt termiskt skydd för respektive motor.

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
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Dokumentets struktur

Den tekniska dokumentationen till Altivar 12 finns på Schneider Electrics webbplats (www.schneider-electric.com), samt på DVD-ROM (typ-
beteckning VW3A8200).

Användarmanual
Den här manualen visar hur frekvensomvandlaren installeras, driftsätts, manövreras och programmeras.

Förenklad manual
Det här är en förenklad version av användarmanualen. Den levereras tillsammans med omvandlaren.

Guide snabbuppstart
Guiden snabbuppstart beskriver ledningsdragning och konfiguration av frekvensomvandlaren, för snabb start av motorn och enklare appli-
kationer. Guiden levereras tillsammans med omvandlaren.

Modbus kommunikationsmanual
Den här manualen beskriver montering, anslutning till buss eller nätverk, signalering, diagnostik och konfiguration av kommunikations-
specifika parametrar via en 7-segments LED-programmeringsterminal.
Den beskriver även kommunikationsprotokollet Modbus olika tjänster.
I manualen finns samtliga Modbusadresser. Den beskriver kommunikationsspecifika funktionslägen (statusdiagram).

ATV12P-manual
Den här manualen beskriver ATV12P-omvandlarens specifika funktioner.
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Inställningar steg för steg (se även Guide snabbuppstart)

1. Förberedande kontroll
v Kontrollera att artikelnumret på frekvensomvandlaren överensstämmer med be-

ställningen.
v Öppna förpackningen och kontrollera att Altivar inte har skadats under transporten.

2. Kontrollera nätspänningen
v Kontrollera att nätspänningen är kompatibel med omvand-

larens spänningsomfång (sidan 10).

3. Montera omvandlaren
v Montera omvandlaren enligt anvisningarna i den här

manualen (sidan 12).
v Installera eventuella tillval.

Steg 2 till 4 ska 
utföras när om-
vandlaren är 
spänningslös.

4. Anslut omvandlaren (sidan 19)
v Anslut motorn, som ska vara kopplad så 

att den överensstämmer med omvand-
larens utspänning.

v Anslut till nätet, som ska vara spännings-
löst.

v Anslut styrkretsarna.

5. Konfigurera omvandlaren 
(sidan 31)
v Anslut omvandlaren till ingående 

spänning men ge inget start-
kommando.

v Motorns parametrar (i Conf-läge) 
justeras endast om omvandlarens 
fabrikskonfiguration inte kan 
användas.

v Gör en autotuning.

6. Starta
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Inställningar – Preliminära rekommendationer

Innan du startar frekvensomvandlaren

Innan omvandlaren konfigureras 

Använda omvandlaren till en motor med annan storlek
Motorn kan ha en annan kapacitet än omvandlaren. Om motorn är mindre krävs ingen särskild beräkning. Motorströmmen ställs in via
Termiskt motorskydd ItH-parametern sidan 80. Om motorns kapacitet är max två storlekar större (i exemplet används en 4 kW (5,5 hk)
till en 2,2 kW (3 hk) omvandlare), måste man se till att motorströmmen och motorns faktiska effekt inte överskrider frekvensomvandlarens
märkeffekt.

Nätkontaktor

Användning av motor med lägre kapacitet eller utan motor
• I fabriksinställningsläget är Motorfasavbrott OPL sidan 80 aktiv (OPL inställd på YES). För att kunna kontrollera omvandlaren i 

en test- eller underhållsmiljö utan att behöva byta till en motor med samma märkdata som omvandlaren (speciellt användbart när om-
vandlare med hög effekt används), bör detekteringen inaktiveras Motorfasavbrott OPL (OPL inställd på nO).

• Ställ in Motorstyrningstyp Ctt sidan 55 på Std i menyn Kontrollparametrar drC-.

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
Genom att kontrollera att alla logiska ingångar är inaktiva undviker man oförutsedd start.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
• Läs igenom hela manualen före installation eller användande av frekvensomvandlare Altivar 12.
• Parametrarnas inställningar får endast justeras av kvalificerad personal.
• Genom att kontrollera att alla logiska ingångar är inaktiva undviker man oförutsedd start vid modifiering av parametrar.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

SE UPP
RISK FÖR SKADOR PÅ OMVANDLAREN
• Undvik alltför frekvent manövrering av kontaktorn, annars förkortas filterkondensatorernas livslängd.
• Effektcyklerna måste vara ÖVER 60 sekunder.

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

SE UPP
RISK FÖR SKADOR PÅ MOTORN
Omvandlaren termiska skydd av motorn fungerar inte om motorn har en märkström på mindre än 20 % av omvandlarens nominella 
ström. I det här fallet krävs ett alternativt termiskt skydd.

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
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Typbeteckningar

1-fas matningsspänning: 100…120 V 50/60 Hz
För trefasmotor, 200/240 V

1-fas matningsspänning: 200…240 V 50/60 Hz
För trefasmotor, 200/240 V 

3-fas matningsspänning: 200…240 V 50/60 Hz
För trefasmotor, 200/240 V

(3)Storlek, beskrivning

Motor Nätmatning (in) Omvandlare (ut) Typbeteckning
(2)

Stor-
lek
(3)

Effekt enligt motorns 
märkskylt (1)

Maximal nätström Skenbar 
effekt

Effektförlust 
vid märk-
ström (1)

Märk-
ström In

Maximal 
transient ström i

vid 100 V vid 120 V 60 s 2 s
kW hk A A kVA W A A A
0.18 0.25 6 5 1 18 1.4 2.1 2.3 ATV12H018F1 1C1
0.37 0.5 11.4 9.3 1.9 29 2.4 3.6 4 ATV12H037F1 1C1
0.75 1 18.9 15.7 3.3 48 4.2 6.3 6.9 ATV12H075F1 2C1

Motor Nätmatning (in) Omvandlare (ut) Typbeteckning
(2)

Stor-
lek
(3)

Effekt enligt motorns 
märkskylt (1)

Maximal nätström Skenbar 
effekt

Effektförlust 
vid märk-
ström (1)

Märk-
ström In

Maximal 
transient ström i

vid 200 V vid 240 V 60 s 2 s
kW hk A A kVA W A A A
0,18 0,25 3,4 2,8 1,2 18 1,4 2,1 2,3 ATV12H018M2 1C2
0,37 0,5 5,9 4,9 2 27 2,4 3,6 4 ATV12H037M2 1C2
0,55 0,75 8 6,7 2,8 34 3,5 5,3 5,8 ATV12H055M2 1C2
0,75 1 10,2 8,5 3,5 44 4,2 6,3 6,9 ATV12H075M2 1C2
1,5 2 17,8 14,9 6,2 72 7,5 11,2 12,4 ATV12HU15M2 2C2
2,2 3 24 20,2 8,4 93 10 15 16,5 ATV12HU22M2 2C2

Motor Nätmatning (in) Omvandlare (ut) Typbeteckning
(2)

Stor-
lek
(3)

Effekt enligt motorns 
märkskylt (1)

Maximal nätström Skenbar 
effekt

Effektförlust 
vid märk-
ström (1)

Märk-
ström In

Maximal 
transient ström i

vid 200 V vid 240 V 60 s 2 s
kW hk A A kVA W A A A
0,18 0,25 2 1,7 0,7 16 1,4 2,1 2,3 ATV12H018M3 1C3
0,37 0,5 3,6 3 1,2 24 2,4 3,6 4 ATV12H037M3 1C3
0,75 1 6,3 5,3 2,2 41 4,2 6,3 6,9 ATV12H075M3 1C3
1,5 2 11,1 9,3 3,9 73 7,5 11,2 12,4 ATV12HU15M3 2F3
2,2 3 14,9 12,5 5,2 85 10 15 16,5 ATV12HU22M3 2F3
3 4 19 15,9 6,6 94 12,2 18,3 20,1 ATV12HU30M3 3F3
4 5,5 23,8 19,9 8,3 128 16,7 25 27,6 ATV12HU40M3 3F3

(1)De här märkeffekterna avser en switchfrekvens på 4 kHz, vid kontinuerlig drift. Switch-
frekvensen kan ställas på mellan 2 och 16 kHz.
Vid över 4 kHz sänker omvandlaren switchfrekvensen om temperaturökningen blir för hög.
Temperaturökningen identifieras med hjälp av en sond i effektmodulen. Trots det bör om-
vandlarens märkström nedklassas i händelse av kontinuerlig drift över 4 kHz:
• 10 % nedklassning för 8 kHz
• 20 % nedklassning för 12 kHz
• 30 % nedklassning för 16 kHz

(2)Beskrivning typbeteckning, 
exempel: ATV12HU15M3
ATV12: Altivar 12; 
H: produkt med kylfläns; 
U15: omvandlarens märkdata, se 
nCU parametersida 40; 
M3: omvandlarens märkspänning, 
se UCAL parametersida 40.

2 F 3
möjliga värden 1

2
3

fysisk storlek 1
fysisk storlek 2
fysisk storlek 3

möjliga värden F
C

Platt
Kompakt

1
2
3

100 V 1-fas
200 V 1-fas
200 V 3-fas

möjliga värden
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Måttuppgifter och vikter

ATV12H018F1, 018M2, 037F1, 037M2, 037M3, 018M2, 018M3, 055M2, 075M2

ATV12H075F1, U15M2, U22M2, U15M3, U22M3

ATV12HU30M3, U40M3

ATV12H
a

mm
(in.)

b
mm
(in.)

c
mm
(in.)

G
mm
(in.)

H
mm
(in.)

H1
mm
(in.)

Ø
mm
(in.)

För 
skruvar

Vikt
kg
(lb)

018F1
018M2
018M3

72
(2,83)

142
(5,59)

102,2
(4,02)

60
(2,36)

131
(5,16)

143
(5,63)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 0,7

(1,5)

037F1
037M2
037M3

72
(2,83)

130
(5,12)

121,2
(4,77)

60
(2,36)

120
(4,72)

143
(5,63)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 0,8

(1,8)

055M2
075M2
075M3

72
(2,83)

130
(5,12)

131,2
(5,17)

60
(2,36)

120
(4,72)

143
(5,63)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 0,8

(1,8)

ATV12H
a

mm
(in.)

b
mm
(in.)

c
mm
(in.)

G
mm
(in.)

H
mm
(in.)

H1
mm
(in.)

Ø
mm
(in.)

För 
skruvar

Vikt
kg
(lb)

075F1 105
(4,13)

130
(5,12)

156,2
(6,15)

93
(3,66)

120
(4,72)

142
(5,59)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 1,3

(2,9)

U15M2
U22M2

105
(4,13)

130
(5,12)

156,2
(6,15)

93
(3,66)

120
(4,72)

142
(5,59)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 1,4

(3,1)

U15M3
U22M3

105
(4,13)

130
(5,12)

131,2
(5,17)

93
(3,66)

120
(4,72)

143
(5,63)

2 x 5
(2 x 0,20) M4 1,2

(2,6)

ATV12H
a

mm
(in.)

b
mm
(in.)

c
mm
(in.)

G
mm
(in.)

H
mm
(in.)

H1
mm
(in.)

Ø
mm
(in.)

För 
skruvar

Vikt
kg
(lb)

U30M3
U40M3

140
(5,51)

170
(6,69)

141,2
(5,56)

126
(4,96)

159
(6,26)

184
(7,24)

4 x 5
(2 x 0,20) M4 2,0

(4,4)
BBV28581  Oktober 2009 11



Montering

Installationssätt
Installera omvandlaren vertikalt, med ± 10°.
Placera inte i närheten av värmeelement.
Se till att ha gott om spelrum så att kylande luft kan cirkulera nedifrån och upp genom enheten.

Fritt utrymme framför enheten: 10 mm (0,4 in.) minimum.

Om kapslingsklass IP20 är tillräcklig rekommenderas att omvandlarens övre skyddsfolie tas bort, enligt bilden
nedan.

Omvandlaren bör installeras på en värmeavledande yta.

Ta bort skyddsfolie

Installationssätt

≥ 
50

 m
m

(2
 in

)

≥ d ≥ d

≥ 
50

 m
m

(2
 in

)

Installationssätt A

≥ 50 mm (2 in.) fritt utrymme på vardera sidan, med skyddsfolie monterad. Installations-
sätt A passar utmärkt för drift vid en omgivande lufttemperatur på max 50 °C (122 °F).

≥ 50 mm
(2 in.)

≥ 50 mm
(2 in.)

Installationssätt B

Omvandlare installeras sida vid sida, skyddsfolie avlägsnas (kapslingsklass blir IP20).

Installationssätt C

≥ 50 mm (2 in.) fritt utrymme på vardera sidan. Skyddsfolie avlägsnas om den omgivande
lufttemperaturen överskrider 50 °C (122 °F) Kapslingsklassen blir IP20.

De här installationssätten innebär att omvandlaren kan användas i en lufttemperatur på upp till 50 °C (122 °F), med en switchfrekvens på
4 kHz. Fläktlösa omvandlare måste nedklassas.

≥ 50 mm
(2 in.)

≥ 50 mm
(2 in.)
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Montering

Nedklassningskurvor
Nedklassningskurvor för omvandlarens märkström (ln) är en funktion av temperatur, switchfrekvens och installationssätt.

ATV12H0ppM2, ATV12H0ppM3, ATV12H018F1 till ATV12H037F1 

Vid mellanliggande temperaturer (t.ex. 55 °C (131 °F)) interpoleras två kurvor.

Laddningsdiodens placering

DC-bussens spänning kan överstiga 400 Vdc. Använd lämpligt mätinstrument-för att mäta spänningen. Så här mäts spänningen på DC-
bussen:

1 Bryt nätspänningen.

2 Vänta 15 minuter, så att DC-bussen hinner ladda ur.

3 Mät DC-bussens spänning mellan plintarna PA/+ och PC/-. Spänningen ska ligga under 42 Vdc.

4 Om DC-bussens kondensatorer inte är helt urladdade, kontakta en representant för Schneider Electric. Försök inte reparera felet själv 
eller driftsätta omvandlaren.

FARA
FARA FÖR ELSTÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Läs igenom och sätt dig in i säkerhetsanvisningarna under ”Innan du börjar” på sidan 5 innan den här åtgärden utförs.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

40 °C (104 °F) installationssätt A och C
50 °C (122 °F) installationssätt C på metallunderlag

Switchfrekvens i kHz

40 °C (104 °F) installationssätt B

60 °C (140 °F) installationssätt A, B och C

Switchfrekvens i kHz

ATV12HUppM2, ATV12H075F1, ATV12HU15M3 till ATV12HU40M3

50 °C (122 °F) installationssätt A, B och C

60 °C (140 °F) installationssätt C på metallunderlag
BBV28581  Oktober 2009 13



Montering

Installera EMC-plåtar
EMC-plåtar: Storlek 1 VW3A9523, storlek 2 VW3A9524 eller storlek 3 VW3A9525 beställs separat
Installera EMC-plåten i hålen på ATV12, med hjälp av de två medföljande skruvarna. Se ritning nedan.
 

1. Två fästskruvar

2. 4 x M4-skruvar för montering av EMC-
klämmor

Storlek 3, plåtens typbeteckning VW3A9525:
ATV12pU30M3 och ATV12pU40M3

Storlek 2, plåtens typbeteckning VW3A9524:
ATV12H075F1, ATV12HUppM2, ATV12pU15M3,
ATV12pU22M3

Storlek 1, plåtens typbeteckning VW3A9523:
ATV12H018F1, ATV12H037F1, ATV12P037F1,
ATV12H018M2, ATV12p0ppM2, ATV12p0ppM3
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Kabeldragning

Rekommendationer
Håll nätkablarna separerade från styrkretsar med låga signalnivåer (detektorer, programmerbara automater, mätinstrument, video, telefon).
Se om möjligt till att styr- och nätkablar korsas med 90° vinkel.

Skydd av nät och krets
Följ rekommendationerna avseende anslutningsarea, i enlighet med lokala föreskrifter och standarder.
Innan kabeldragningen till kraftplintarna utförs, bör jorduttaget anslutas till jordskruvarna som sitter under utgångsplintarna (se Åtkomst till
motorplintarna, om kabelskor används, sidan 20.

Omvandlaren ska jordas i enlighet med tillämpliga säkerhetsstandarder. ATV12ppppM2-omvandlare har internt EMC-filter, vilket ger en
läckström på över 3,5 mA.
Om installationsstandarden kräver uppströms skydd med hjälp av ett ”jordfelsskydd” bör effektbrytare typ A användas till 1-fasomvandlare
och typ B till 3-fasomvandlare. Välj lämplig modell, med:

• HF-strömfiltrering
• Tidsfördröjning som förhindrar utlösning orsakad av strökapacitans vid spänningstillslag. 30 mA-enheter har ingen tidsfördröjning. 

Välj i det här fallet enheter som är immuna mot oavsiktlig utlösning, exempelvis RCD med läckströmsskydd av SI-typ.
Om installationen inkluderar flera omvandlare krävs en ”jordfelsskydd” per enhet. 

Styrning
För styr- och hastighetsreferenskretsar rekommenderas skärmade, partvinnade kablar med en stigning på mellan 25 och 50 mm (1 och 2 in.)
där skärmen ansluts till jord, enligt anvisningar på sidan 25.

Motorkablarnas längd
Till motorkablar som är längre än 50 m (164 ft), skärmad, alternativt längre än 100 m (328 ft), oskärmad, bör motorinduktans användas.
Tillbehörens artikelnummer finns i katalogen.

Jordning av utrustningen
Jorda omvandlaren i enlighet med lokala och nationella standarder. En minsta anslutningsarea på 10 mm² (6 AWG) kan krävas för att upp-
fylla standarder för begränsning av läckström.
.

FARA
FARA FÖR ELSTÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
• Omvandlarens chassi måste jordas ordentligt innan den strömsätts.
• Använd befintlig jordningspunkt enligt bilden nedan.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

FARA
ATV12H075F1, ATV12H075M2 OCH ATV12H075M3 – FELRISK, JORDFÖRBINDELSE
En eloxerad kylare kan skapa en isolationsspärr mot monteringsytan. Var noga med att följa rekommenderade jordanslutningar.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Se till att motståndet till jord är max 1 Ohm.

• Vid jordning av flera omvandlare bör var och en anslutas 
direkt, enligt bilden till vänster.

• Jorda ej så att jordslingor eller seriejordning uppstår.
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Kabeldragning

VARNING
RISK FÖR SKADOR PÅ OMVANDLAREN
• Omvandlaren går sönder om inkommande spänningsmatning ansluts till utgångsplintarna (U/T1, V/T2, W/T3).
• Kontrollera nätanslutningarna innan omvandlaren spänningssätts.
• Vid byte av omvandlare, kontrollera att alla anslutningar till omvandlaren följer anvisningarna i den här manualen.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

VARNING
OTILLRÄCKLIGT ÖVERSTRÖMSSKYDD
• Överströmsskydden måste koordineras noggrant.
• Canadian Electrical Code och National Electrical Code kräver att förgrenande kretsar skyddas. Använd de säkringar som rekommen-

deras i manualen, sidan 105.
• Anslut inte omvandlaren till matningsnät vars kortslutningskapacitet överskrider maximal förutsedd kortslutningsström enligt anvis-

ningar på sidan 105.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.
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Kabeldragning

Generellt kopplingsschema

(1) R1 reläkontakter, för fjärrindikering av omvandlarstatus.
(2) Intern + 24 V c. Om extern källa används (+ 30 V c max.) ska källans 0 V anslutas till COM-uttaget. Använd inte omvandlarens 

+ 24 V c-uttag.
(3) Referenspotentiometer SZ1RV1202 (2,2 kΩ) eller liknande (max. 10 kΩ  ).
(4) Bromsmodul VW3A7005
(5) Bromsmotstånd VW3A7ppp eller annat lämpligt motstånd. Se möjliga motståndsvärden i katalogen.

Obs! 
• Använd lämpliga störningsskydd till samtliga induktiva kretsar som sitter i närheten av omvandlaren eller är anslutna till samma krets 

(reläer, kontaktorer, magnetventiler etc.).
• Jorduttaget (grön skruv) sitter på motsatt sida, jämfört med dess placering på ATV11 (se etikett kabelstyrning).

1-fasmatning 100...120 V

3-fasmatning 200...240 V

ATV12ppppF1

1-fasmatning 200...240 VATV12ppppM2

ATV12ppppM3

Sourcelogik3-fasmotor

(4)

(5)
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Kabeldragning

Anslutningsetiketter
ATV12HpppF1

ATV12HpppM2

ATV12HpppM3

Input 120 V

Output 240 V

Input 240 V

Output 240 V

Input 240 V

Output 240 V
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Kraftplintar

Nätmatningen sitter högst upp på omvandlaren, motorns matningskretsar sitter längst ner. Kraftplintarna kan nås utan att kabelstyrningen
behöver öppnas, förutsatt att man använder skalade kablar.

Åtkomst till kraftplintarna
Åtkomst till kraftplintarna, om skalade kablar används

Åtkomst till nätanslutningen, för anslutning av kabelskor

A) IT-bygel på ATV12ppppM2
B) Jordskruvarna sitter nedanför utgångsplintarna.

FARA
FARA FÖR ELSTÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Sätt tillbaka kabelstyrningen före spänningssättning.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

 SE UPP
RISK FÖR PERSONSKADA
Använd tång för att avlägsna kabelstyrningens utbrytningsöppningar.

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.

Kabelstyrning
BBV28581  Oktober 2009 19



Kraftplintar

Åtkomst till motorplintarna, om kabelskor används

Kraftplintarnas funktioner och tekniska data
Plint Funktion Till ATV12

t Jordanslutning Alla märkströmmar

R/L1 - S/L2/N Spänningsmatning 1-fas 100…120 V

R/L1 - S/L2/N 1-fas 200…240 V

R/L1 - S/L2 - T/L3 3-fas 200…240 V

PA/+ +-utgång (likström) till bromsmodulens DC-buss (utbrytbar öppning på 
kabelstyrningen)

Alla märkströmmar

PC/– – -utgång (likström) till bromsmodulens DC-buss (utbrytbar öppning på 
kabelstyrningen)

Alla märkströmmar

PO Används ej

U/T1 - V/T2 - W/T3 Utgångar till motor Alla märkströmmar
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Kraftplintar

Kraftplintarnas disposition

ATV12H

Möjlig 
anslutnings-

area (1)

Rekommenderad 
anslutningsarea (2)

Åtdragnings-
moment (3)

mm² (AWG) mm² (AWG) N·m (lb.in)

018F1
037F1
0ppM2 
0ppM3 

2 till 3,5
(14 till 12)

2
(14)

0,8 till 1
(7,1 till 8,9)

ATV12H 018F1, 037F1, 0ppM2, 0ppM3

ATV12H 075F1, UppM2, U15M3, U22M3

ATV12H U30M3, U40M3

(1)Värdet i fetstil motsvarar den minsta anslutningsarea som krävs för att garantera säker anslutning.
(2)75 °C (167 °F) kopparkabel (minsta kabelarea för nominell användning)
(3)Rekommenderat maxvärde.

ATV12H

Möjlig 
anslutnings-

area (1)

Rekommenderad 
anslutningsarea (2)

Åtdragnings-
moment (3)

mm² (AWG) mm² (AWG) N·m (lb.in)

075F1
UppM2

3,5 till 5,5
(12 till 10)

5.5
(10) 1,2 till 1,4

(10,6 till 
12,4)U15M3

U22M3
2 till 5,5 

(14 till 10)
2 (14) till U15M3

3,5 (12) till U22M3

ATV12H

Möjlig 
anslutnings-

area (1)

Rekommenderad 
anslutningsarea (2)

Åtdragnings-
moment (3)

mm² (AWG) mm² (AWG) N·m (lb.in)

U30M3
U40M3 5.5 (10) 5.5 (10)

1,2 till 1,4
(10,6 till 

12,4)
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Styrplintar och EMC-installation

Håll styrkretsarna separerade från nätkablarna. För styr- och hastighetsreferenskretsar rekommenderas skärmade, partvinnade kablar med 
en delning på mellan 25 och 50 mm (1 och 2 in.), med anslutning av skärmen enligt anvisningar på sidan 25.

Åtkomst till styrplintarna
Öppna höljet för att få åtkomst till styrplintarna.
Obs! För mer information om HMI-tangentfunktioner, se ”HMI-beskrivning” på sidan 31.

Styrplintarnas disposition

Höljet kan låsas med hjälp av 
plombering.

Obs! Vid anslutning av kablar,
använd en spårskruvmejsel
0,6 x 3,5.

R1A
R1B
R1C
COM
AI1
5V
AO1
LO1
CLO
COM
LI1
LI2
LI3
LI4
+24V
RJ45

RJ45

(1)Värdet i fetstil motsvarar den minsta anslutningsarea som krävs för att garantera säker anslutning.
(2)Rekommenderat maxvärde.

ATV12 Styrplintar Möjlig anslutningsarea (1) Åtdragningsmoment (2)

mm² (AWG) N·m (lb.in)

R1A, R1B, R1C 0,75 till 1,5 (18 till 16)
0,5 till 0,6 (4,4 till 5,3)

Övriga plintar 0,14 till 1,5 (26 till 16)

Normalt öppen (NO) kontakt på reläet
Normalt sluten (NC) kontakt på reläet
Reläets gemensamma stift
Gemensam för analoga och logiska in-/utgångar
Analog ingång
+5V-matning från omvandlaren
Analog utgång
Logisk utgång (kollektor)
Gemensam för logisk utgång (emitter)
Gemensam för analoga och logiska in-/utgångar
Logisk ingång
Logisk ingång
Logisk ingång
Logisk ingång
+24 V-matning från omvandlaren
Anslutning för programvaran SoMove, Modbus-nätverk eller extern terminal.
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Styrplintar och EMC-installation

Styrplintarnas funktioner och tekniska data

Plint Funktion Elektriska egenskaper

R1A NO kontakt hos reläet Lägsta kopplingskapacitet: 
• 5 mA för 24 V c
Högsta kopplingskapacitet:
• 2 A för 250 V a och för 30 V c induktiv last
(cos ϕ = 0,4 och L/R = 7 ms)
• 3 A för 250 V a och 4 A för 30 V c resistiv last
(cos ϕ = 1 och L/R = 0)
• svarstid: högst 30 ms.

R1B NC kontakt hos reläet

R1C Reläets gemensamma stift

COM Gemensam för analoga och logiska in-/utgångar

AI1 Analog ingång för spänning eller ström • upplösning: 10 bitar
• precision: ± 1 % vid 25 °C (77 °F)
• linjäritet: ± 0,3 % (av full skala)
• samplingstid: 20 ms ± 1 ms
Analog spänningsingång 0 till +5 V eller 0 till +10 V 
(maximal spänning 30 V) impedans: 30 kΩ
Analog strömingång x till y mA, impedans: 250 Ω

5V Matning till referenspotentiometer • precision: ± 5 %
• maximal ström: 10 mA

AO1 Analog utgång för spänning eller ström (kollektor) • upplösning: 8 bitar
• precision: ± 1 % vid 25 °C (77 °F)
• linjäritet: ± 0,3 % (av full skala)
• uppdateringstid: 4 ms (max. 7 ms)
Analog spänningsutgång: 0 till +10 V (max. spänning +1 %)
• lägsta utgångsimpedans: 470 Ω
Analog strömutgång: x till 20 mA
• högsta utgångsimpedans: 800 Ω

LO1 Logisk utgång • spänning: 24 V (max. 30 V)
• impedans: 1 kΩ, max. 10 mA (100 mA i öppen kollektor)
• linjäritet: ± 1 %
• uppdateringstid: 20 ms ± 1 ms.

CLO Gemensam för logisk utgång (emitter)

LI1
LI2
LI3
LI4

Logiska ingångar Programmerbara logiska ingångar
• +24 V spänningsmatning (max. 30 V)
• impedans: 3,5 kΩ
• status: 0 om < 5 V, status 1 om > 11 V vid positiv logik
• status: 1 om < 10 V, status 0 om > 16 V eller avstängd (ej ansluten) 
vid negativ logik
• samplingstid: < 20 ms ± 1 ms.

+24V +24 V-matning från omvandlaren + 24 V-15 % +20 % skyddad mot kortslutningar och överbelastning.
Max. disponibel ström för användare 100 mA
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Styrplintar och EMC-installation

Kopplingsscheman styrenhet
Parameter Logisk ingångstyp nPL på sidan 50 används för att anpassa de logiska ingångarnas funktion till utgångstypen hos ett program-
merbart styrsystem.

• Ställ in parametern på POS för Source-funktion.
• Ställ in parametern på nEG för Sink-funktion.

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
• Oavsiktlig jordning av logikingångar konfigurerade för negativ (SINK) logik, kan orsaka oförutsedd aktivering av omvandlarens funk-

tioner.
• Skydda signalledarna mot skador som kan orsaka oavsiktlig jordning av dessa.
• Följ riktlinjerna NFPA 79 och EN 60204 för korrekt jordning av styrkretsar.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
• Använd inte PLC för att styra omvandlarens logikingång vid negativ (SINK) logik.
• Om en sådan funktion krävs, kontakta Schneider för mer information.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

Source - med extern matning Sink - med extern matning

Source - med intern matning Sink - med intern matning
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Kabeldragning

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
VIKTIGT: Den högfrekventa potentialutjämningen mellan omvandlare, motor och kabelskärmar innebär inte att PE-skyddsledaren (grön-
gul) inte behöver anslutas till de speciella plintarna på respektive enhet. Se Rekommendationer avseende ledningsdragning, på sidan 15.

Principer och säkerhetsanvisningar

• Jordning mellan omvandlare, motor och kabelskärm måste ha högfrekvent potentialutjämning.

• Om skärmad kabel används till motorn bör den ha fyra ledare, så att en av ledarna kan fungera som jordanslutning mellan motor och 
omvandlare. Jordledarens storlek ska följa lokala och nationella föreskrifter. Skärmningen kan därefter jordas i båda ändar. Metallrör 
kan användas för hela eller delar av skärmningens längd, förutsatt att det inte leder till avbrott i kontinuiteten.

• Om skärmad kabel används för bromsmodul/bromsmotstånd (dynamisk bromsning) bör den ha tre ledare, så att en ledare kan 
fungera som jordanslutning mellan bromsmotstånd och omvandlare. Jordledarens storlek ska följa lokala och nationella föreskrifter. 
Skärmningen kan därefter jordas i båda ändar. Metallrör kan användas för hela eller delar av skärmningens längd, förutsatt att det 
inte leder till avbrott i kontinuiteten.

• Om skärmad kabel används för styrsignalerna och om kabeln ansluter till utrustning som sitter tätt ihop och jordledarna är samman-
länkade, kan skärmningens båda ändar jordas. Om kabeln är ansluten till utrustning med annan jordpotential, kan skärmningen jordas 
i ena änden så att man undviker kraftiga strömmar genom skärmningen. Den ojordade ändens skärmning ansluts till jorden med en 
kondensator (exempelvis: 10 nF, 100 V eller högre), i syfte att skapa en krets för högfrekvent brus. Separera styrkretsarna från effekt-
kretsarna. Till styr- och hastighetsreferenskretsar rekommenderas skärmade, partvinnade kablar med en delning på mellan 25 och 
50 mm (0,98 och 1,97 in.). Separera styrkretsarna från effektkretsarna. Till styr- och hastighetsreferenskretsar rekommenderas skär-
made, partvinnade kablar med en delning på mellan 25 och 50 mm (0,98 och 1,97 in.).

• Se till att matningskabeln (nätspänning) och motorkabeln separeras maximalt.

• Motorkablarna måste vara minst 0,5 m (20 in.) långa.

• Använd inte överspänningsavledare eller faskorrigeringskondensatorer på frekvensomvandlarens utgång.

• Om ett extra ingångsfilter används bör det monteras så nära omvandlaren som möjligt, samt anslutas direkt till nätspänningen via en 
oskärmad kabel. Förbindning 1 på omvandlaren går via filtrets utgångskabel.

• För installation av den extra EMC-plåten och anvisningar för uppfyllande av standarden IEC 61800-3, se avsnitt ”Installera EMC-
plåtar” samt anvisningarna som medföljer EMC-plåtarna.

FARA
FARA FÖR ELSTÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
• Exponera inte kabelskärmningen, utom där den är ansluten till jord vid kabelinföringen och under jordklämmorna.
• Se till att skärmningen inte riskerar att komma i kontakt med spänningsförande komponenter.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
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Kabeldragning

Installationsanvisning (exempel)

1. Oskärmade ledningar för reläkontakternas utgångar.

2. Jordad platta av stålplåt, medföljer inte omvandlaren, installeras i enlighet med anvisningen.

3. Skärmad kabel mellan PA- och PC-plintar, och bromsmodulens DC-buss.

4. Skärmad kabel för anslutning till styr-/signalledare.
Till applikationer som kräver flera ledare används liten kabelarea (0,5 mm2, 20 AWG).
Skärm måste anslutas till jord i båda ändar. Skärmen får inte brytas! Om det finns mellanliggande objekt (plintar, brytare etc.) skall 
dessa vara i EMC-godkänt utförande eller monteras i EMC-godkänd kapsling.

5. Skärmad kabel för motoranslutning, skärmen ansluts till jord i båda ändar.
Skärmen får inte brytas! Om det finns mellanliggande objekt (plintar, brytare etc.) skall dessa vara i EMC-godkänt utförande eller 
monteras i EMC-godkänd kapsling. Motorkabelns PE-skyddsledare (grön-gul) ska anslutas till den jordade plattan.

6. Jordledare, genomskärning 10 mm² (6 AWG) i enlighet med standard IEC 61800-5-1.

7. Kabel för inkommande matning (oskärmad kabel).

Anslut och jorda skärmningen för kabel 4 och 5 så nära omvandlaren som möjligt:
• Exponera skärmningen.
• Använd kabelklämmor av rätt storlek till de komponenter vars skärmning har exponerats, för att fästa dem vid plattan. Skärmningen 

måste fästas ordentligt mot metallplåten för att garantera kontakt.
• Typ av klämmor: rostfritt stål (levereras med tillbehöret EMC-plåt).
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Kabeldragning

EMC-villkor för ATV12ppppM2
EMC kategori C1 uppnås om den skärmade kabeln är max. 5 m (16,4 ft) lång och Switchfrekvens SFr sidan 57 är 4, 8 eller 12 kHz.
EMC kategori C2 uppnås om den skärmade kabeln är max. 10 m (32,8 ft) lång och Switchfrekvens SFr är 4, 8 eller 12 kHz, och om den
skärmade kabeln är max. 5 m (16,4 ft) lång för alla övriga Switchfrekvens SFr-värden.

Internt EMC-filter på ATV12ppppM2
Samtliga ATV12ppppM2-omvandlare har inbyggt EMC-filter. Resultatet är att de läcker ström till jord. Om läckströmmen orsakar kompatibi-
litetsproblem för din installation (jordfelsskydd eller liknande) kan du reducera läckströmmen genom att öppna IT-bygeln (se bild nedan).
EMC-överensstämmelse kan inte garanteras för den här konfigurationen.

SE UPP
FÖRKORTAD LIVSLÄNGD FÖR OMVANDLAREN
För omvandlare ATV12ppppM2, får omvandlarens switchfrekvens inte överskrida 4 kHz om filtren kopplas ur. Läs mer om juste-
ringarna Switchfrekvens SFr sidan 57.

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Normal
(filter anslutet)

IT-system
(filter ej anslutet)
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Checklista

Läs noga igenom säkerhetsanvisningarna i användarmanual och katalog. Innan omvandlaren spänningssätts och används, kontrollera
följande punkter avseende den mekaniska och elektriska installationen.
Komplett dokumentation finns på www.schneider-electric.com.

1. Mekanisk installation
• När det gäller installationssätt och omgivande temperaturer, läs igenom instruktionerna om Installationssätt på sidan 12.

• Installera omvandlaren vertikalt enligt anvisning, se instruktionerna om Installationssätt på sidan 12.

• Omvandlaren måste användas i enlighet med miljöföreskrifterna i standarden 60721-3-3 och i enlighet med de nivåer som anges i 
katalogen.

• Installera tillval utifrån vald applikation, se katalogen.

2. Elektrisk installation
• Anslut omvandlaren till jord, se Jordning av utrustningen på sidan 15.

• Se till att spänningsmatningen motsvarar omvandlarens nominella spänning, och anslut nätspänning enligt Generellt 
kopplingsschema på sidan 17.

• Använd matningssäkringar och effektbrytare i enlighet med anvisningar på sidan 105.

• Anslut styrplintarna efter behov, se Styrplintar och EMC-installation på sidan 22. Separera kraftkabeln och styrkabeln i enlighet med 
EMC-reglerna på sidan 25.

• Omvandlare ATV12ppppM2 har inbyggt EMC-filter. Läckströmmen kan reduceras med en IT-bygel, enligt beskrivning i avsnittet 
Internt EMC-filter på ATV12ppppM2, på sidan 27.

• Se till att motoranslutningarna överensstämmer med omvandlarens utspänning (stjärna, triangel) 

3. Använda omvandlaren
• Starta omvandlaren; Standard motorfrekvens bFr sidan 44 indikeras vid första spänningspåslaget. Kontrollera att den motor-

frekvens som definieras av bFr (fabriksinställningen är 50 Hz) överensstämmer med motorns frekvens, se Första spänningstillslag 
på sidan 33. Vid efterföljande spänningssättningar visas rdY på HMI.

• MyMenu (övre delen i CONF-läget) ger möjlighet att konfigurera omvandlaren för de flesta applikationer (se sidan 44).

• Med funktionen Fabriksinställning/Hämta konfiguration FCS, sidan 45, återställs omvandlaren till fabriksinställningen.
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Fabrikskonfiguration

Omvandlarens fabriksinställningar
Altivar 12 är fabriksinställd för de vanligaste driftsförhållandena (om motorns märkdata är lika med omvandlarens märkdata):

• Displayinfo: omvandlaren klar (rdY) med motorn stoppad eller motorfrekvens under drift
• Automatisk anpassning av retardationsrampens lutning, i händelse av överspänning vid inbromsning
• Ingen automatisk återstart efter att ett fel har åtgärdats
• Logiska ingångar:

- LI1: fram (2-tråds övergångs-/flankstyrning)
- LI2, LI3, LI4: ingen tilldelning

• Logisk utgång: LO1: ingen tilldelning
• Analog ingång: AI1 (0 till +5 V) hastighetsreferens
• Relä R1: kontakten öppnas om ett fel upptäcks (eller vid spänningslös omvandlare)
• Analog utgång AO1: ingen tilldelning

Om ovanstående värden är kompatibla med applikationen kan omvandlaren användas utan att inställningarna behöver justeras.

Kopplingsschema (fabriksinställning)

(1) R1 reläkontakter, för fjärrindikering av omvandlarstatus.
(2) Intern + 24 V c. Om extern källa används (+ 30 V c max.) ska källans 0 V anslutas till COM-uttaget. Använd inte omvandlarens 

+ 24 V c-uttag.
(3) Referenspotentiometer SZ1RV1202 (2,2 kΩ) eller liknande (max. 10 kΩ  ).
(4) Fram

Kod Beskrivning Värde Sidan

bFr Standard motorfrekvens 50 Hz 44

UnS Motorns märkspänning 230 V 55

ACC Acceleration 3 sekunder 62

dEC Retardation 3 sekunder 62

LSP Låg hastighet 0 Hz 44
75

HSP Hög hastighet 50 Hz 76

Ctt Motorstyrningstyp Standard U/F-lag 55

UFr IR-kompensering (lag U/F) 100 % 56

lth Termiskt motorskydd motsvarar nominell motorström (värdet avgörs av omvandlarens storlek) 80

SdC1 Ström automatisk DC-injicering 0,7 x omvandlarens nominella ström, i 0,5 sekunder. 65

SFr Switchfrekvens 4 kHz 57

ATV12ppppM3

3-fasmotor Source
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Basfunktioner

Statusrelä, deblockering
Statusrelä R1 aktiveras när omvandlaren strömsätts, om inget fel detekteras. Det inaktiveras om fel detekteras eller då strömmen till om-
vandlaren slås av.

Omvandlaren återställs om ett fel detekteras:
• genom att omvandlaren stängs av till dess att terminalen släcks helt, och därefter spänningssätts igen
• automatiskt i de fall som beskrivs under funktionen ”automatisk återstart”, FLt-menyn, Automatisk återstart Atr sidan 77 inställd 

på YES

• via en logisk ingång, om ingången har tilldelats funktionen ”återställning av omvandlaren”, FLt-menyn, Felåterställning rSF 
sidan 77 inställd på LpH.

Omvandlarens termiska detektering
Termisk detektering utförs av en PTC-sond som är inbyggd i effektmodulen.

Omvandlarens ventilation
Effekter upp till 0,75 kW (1 hk) inkluderar inte fläkt. Fläkten körs bara då omvandlarens termiska tillstånd kräver ventilation.

Motorns termiska detektering
Funktion:
Termisk detektering genom beräkning av I2t.

Obs! Motorns minne för termiskt tillstånd återgår till noll när strömmen till omvandlaren stängs av, om Minne termisk motorstatus
MtM sidan 80 inte står på YES.

SE UPP
RISK FÖR SKADOR PÅ MOTORN
Externt överlastskydd krävs i följande fall:
• Vid återkoppling av matningsspänning, eftersom minnet för motorns termiska status nollställts
• Styrning av flera motorer
• Styrning av motorer med lägre märkström än 20 % av omvandlarens nominella ström
• Vid motorbyte
Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

SE UPP
ÖVERHETTNING AV MOTORN
• Den här omvandlaren har inget direkt termiskt skydd för motorn.
• Eventuellt krävs en termosensor i motorn, till skydd vid alla typer av hastigheter eller lastförhållanden.
• Rådfråga motorns tillverkare när det gäller den termiska kapaciteten vid drift över önskat varvtalsområde.
Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
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Programmering

HMI-beskrivning
Tangentfunktioner och funktioner på terminalen

(a)  Om dioden är tänd anger det att ett värde visas, exempelvis 
(b)När ett värde ändras lyser KONFIGURATION-dioden och värdedioden med fast sken.
(c) Om den här dioden lyser anger det att en enhet visas, exempelvis AMP som står för ”ampere”.

1. Värdediod (a) (b)
2. Laddningsdiod
3. Enhetsdiod (c)
4. ESC-tangent: Avslutar en meny eller parameter, alternativt 

raderar visat värde och återgår till föregående värde i minnet
5. STOP-tangent: stannar motorn (kan döljas bakom lucka om 

funktionen är urkopplad). Viktigt: Se anvisningar till 
avlägsnande av lucka för ”RUN/STOP”.

6. RUN-tangent: Aktiverar körning om funktionen är konfigurerad 
(kan döljas av lucka om funktionen är urkopplad)

7. Navigeringsratt
- Fungerar som potentiometer i lokalt läge
- Används för navigering om den vrids med- eller motsols
- Tryck för att välja/bekräfta
Åtgärden representeras av symbolen 

8. MODE-tangent
Växlar mellan lägena styrning/programmering. MODE-tangenten 
är endast tillgänglig när HMI-luckan är öppen

9. KONFIGURATION-läges diod (b)
10. VISNING-läges diod
11. REFERENS-läges diod
12. Fyra ”7-segments” tecken

VARNING
FÖRLORAD KONTROLL
Prioriteten för stoppknapparna på den externa programmeringsterminalen hos frekvensomvandlare ATV12 kan programmeras bort. 
För att bibehålla stoppknappsprioritet, ställ in Stop-tangent prioriterad PSt sidan 60 på YES. Ställ inte in PSt på nO om det inte 
finns några externa stoppmetoder.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

5 som står för ”0,5”0.
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Programmering

Fjärrstyrning
Fjärrstyrd drift och programmering via HMI möjliggörs av optionen ATV12 Fjärrmanöversats, IP54, VW3A1006. Måtten är 70 mm (2,76 in) ×
50 mm (2,76 in). 

Viktigt: när fjärrkontrollen är ansluten visar den en exakt kopia av omvandlarens terminal, och är då helt och hållet interaktiv med den in-
byggda programmeringsterminalen.
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Programmering

Första spänningstillslag
Vid första spänningstillslaget ombeds användaren att ställa in Standard motorfrekvens bFr sidan 44. Vid nästa spänningstillslag visas
rdY. Funktionsläge väljs med MODE-tangenten, enligt anvisningar nedan.

Menystruktur
Åtkomst till menyer och parametrar erhålls i tre olika lägen: Referens rEF sidan 36, Visning MOn sidan 37 och Konfiguration COnF

sidan 43. Med hjälp av tangentbordets MODE-tangent eller navigeringsratten kan man växla mellan de här lägena. Vid en första tryckning
på MODE-tangenten förflyttas användaren från aktuell position till början av läget. Vid en andra tryckning förflyttas användaren till nästa
läge.

Anpassa menyn med SoMove
Fabriksinställningarna hos ATV12 gör att omvandlaren kan användas i de flesta applikationer. Med programvaran SoMove kan menyerna
”MyMenu” och FULL i COnF-läget anpassas (se sidan 43), genom att användaren väljer vilka menyer och parametrar som ska döljas
eller aktiveras. När konfigurationen har anpassats kan den överföras till ATV12 genom att omvandlaren ansluts till datorn alternativt genom
överföring via Multi-loader konfig-verktyg eller Simple-loader konfig-verktyg.
SoMove kan användas för att manövrera omvandlaren vid test och driftsättning.

Om mer information önskas, se SoMoves hjälpfiler.

Beskrivning Typbeteckningar
SoMove -
USB/RJ45-kabel TCSMCNAM3M002P
Simple-loader konfig-
verktyg

VW3A8120

Multi-loader konfig-verktyg VW3A8121
Bluetooth-adapter VW3A8114
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Parametertabellernas struktur

Lägena, sektionerna, menyerna, undermenyerna och parametertabellerna har följande struktur.
Obs! Parametrar med tecknet  i kodkolumnen kan justeras när omvandlaren är i drift eller i stoppläge.

Exempel:

Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justerings- 
intervall

Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner
CtL- Styrningstyp
FLO M Lokal forcering nO

nO

LIH

L2H

L3H

L4H

v Nej
v L1h
v L2h
v L3h
v L4h

3

4

1

5

8

2

7

6

9

10

1. Lägets namn

2. Sektionens eventuella namn

3. Menykod, på den fyrsiffriga displayen, följd av ”-”

4. Eventuell undermenykod, på den fyrsiffriga displayen

5. Parameterkod

6. Värdekod

7. Menyns namn

8. Undermenyns namn

9. Parameterbeskrivning

10. Möjligt värde/parameterns eventuella status.
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Tabell över funktionskompatibilitet

Stoppfunktioner prioriteras över körkommandon.
Hastighetsreferenser via logiskt kommando prioriteras över analog referens. 
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Förinställd hastighet (sidan 68) A

PI-regulator (sidan 70) p

Joggning (sidan 66) X p X

Automatisk DC-injicering (sidan 65) A A

Flygande start (sidan 78) X

Snabbstopp (sidan 64) A

Fri utrullning (sidan 64) X A X

Inkompatibla funktioner Kompatibla funktioner Ej tillämpligt

Den funktion som är markerad med pil prioriteras över den andra.

Prioriterad funktion (funktion som kan aktiveras samtidigt)
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Referensläge rEF

Referensläget används för att visa och, i det fall lokal styrning har aktiverats (Referenskanal 1 Fr1 sidan 44 inställd på AIU1), justera
aktuellt referensvärde med hjälp av navigeringsratten.
När lokalt läge aktiveras fungerar HMI:s navigeringsratt som en potentiometer, som kan justera referensvärdet uppåt och nedåt inom gränser
som anges med andra parametrar (LSP eller HSP). Man behöver inte trycka på ENT-tangenten för att bekräfta den ändrade referensen.
När lokalt läge aktiveras, med Styrkanal 1 Cd1 sidan 61, visas endast referensvärden och -enheter. Värdet är skrivskyddat och kan inte
ändras med navigeringsratten (referensen anges inte längre med navigeringsratten utan via AI eller annan källa).
Vilken referens som visas beror på det val som gjordes under Referenskanal 1 Fr1 sidan 60.

Menystruktur

(1) Man behöver inte trycka på ENT-tangenten för att bekräfta modifieringen av referensen.

(1) Beroende på aktiv referenskanal. Möjliga 
värden:
LFr

AIU1

FrH

rPI

rPC

(2) 2 s eller ESC

Parametervärde och -enhet i diagrammet 
visas som exempel

 

Värde - Enhet

Kod Namn/Beskrivning Justerings-
omfång

Fabriks-
inställningar

LFr

(1)

M Externt referensvärde -400 till +400 Hz -

Frekvensreferens visas om den aktiva referenskanalen är extern terminal.
Referenskanal 1 Fr1 sidan 60 inställd på LCC 
eller Forcerad lokal referens FLOC sidan 61 inställd på LCC.
Den här parametern gör att man kan modifiera frekvensreferensen med navigeringsratten.
Visas eller visas ej beroende på omvandlarens inställningar.

AIU1

(1)

M Virtuell analog ingång 0 till 100 % av HSP -

Den här parametern gör att man kan modifiera frekvensreferensen med analog ingång. 
Referenskanal 1 Fr1 sidan 60 inställd på AIU1 
eller Forcerad lokal referens FLOC sidan 61 inställd på AIU1 
eller PID manuell hast.referens PIM sidan 72 inställd på AIU1. 
Visas eller visas ej beroende på omvandlarens inställningar.

FrH M Hastighetsreferens 0 Hz till HSP -

AI1

LCC

Mdb

AIUI

Aktuell frekvensreferens Parametern är skrivskyddad. Visas eller visas ej beroende på omvandlarens 
inställningar.

v Plint
v Extern terminal
v Modbus kommunikation
v Navigeringsratt

rPI

(1)

M Intern PID-referens 0 till 100 % -

Den här parametern gör att man kan modifiera den interna PID-referensen med navigeringsratten.
Visas eller visas ej beroende på omvandlarens inställningar.

rPC M PID-referens 0 till 100 % -

Den här parametern är PID-referensen uttryckt i %.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Visningsläge MOn

När omvandlaren är i drift anges värdet för en av visningsparametrarna. Det standardvärde som visas är motorns Utfrekvens rFr sidan 38.
Medan värdet för en av de nya visningsparametrarna anges, tryck en andra gång på navigeringsratten för att få fram enheterna.

Menystruktur

(1) Beroende på aktiv referenskanal.
Möjliga värden:
LFr

AIU1

(2) 2 s eller ESC

Parametervärden och -enheter i diagrammet visas som exempel.

värden
enheter
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Visningsläge MOn

Kod Namn/Beskrivning Enhet

LFr M Externt referensvärde Hz

Extern terminal eller konfigurerad lokal forcering, Forcerad lokal referens FLOC sidan 61 inställd på 
LCC och Lokal forcering FLO sidan 61 med annan inställning än nO. 
Visar ingående hastighetsreferens från extern terminal. Värdet syns inte med fabriksinställning.

AIU1 M Virtuell analog ingång %

Inbyggd terminal eller konfigurerad lokal forcering, Forcerad lokal referens FLOC sidan 61 inställd på 
AIU1 och Lokal forcering FLO sidan 61 med annan inställning än nO.
Visar ingående hastighetsreferens från navigeringsratten. Värdet syns inte med fabriksinställning.

FrH M Hastighetsreferens Hz

Aktuell frekvensreferens.

rFr M Utfrekvens Hz

Den här funktionen indikerar motorns beräknade hastighet. Den motsvarar motorns beräknade frekvens 
(på motoraxeln). Enligt standardregeln Std sidan 55, motsvarar Utfrekvens rFr statorfrekvensen.
Enligt prestandaregeln PErF sidan 55, motsvarar motorhastigheten Utfrekvens rFr beräknad 
motorhastighet. 
Intervall: -400 till 400 Hz

LCr M Motorström A

Beräknad effektiv motorström utifrån uppmätt fasström, med en precision på 5 %.
Vid DC-injicering är angiven ström maxvärdet av den ström som injiceras i motorn.

rPE M PID-fel %

Visas bara om PID-funktionen har konfigurerats (PID-svar PIF sidan 70 inte är inställd på nO). 
Se PID-diagrammet på sidan 69.

rPF M PID-återkoppling %

Visas bara om PID-funktionen har konfigurerats (PID-svar PIF sidan 70 inte är inställd på nO). 
Se PID-diagrammet på sidan 69.

rPC M PID-referens %

Visas bara om PID-funktionen har konfigurerats (PID-svar PIF sidan 70 inte är inställd på nO). 
Se PID-diagrammet på sidan 69.

ULn M Matningsspänning V

Nätspänning beräknad utifrån DC-bussens spänning, med motorn i drift eller i stoppläge.

tHr M Termisk status motor %

Visar motorns termiska status. Vid över 118 % slår omvandlaren ifrån för Överbelastning av motorn OLF 
sidan 95.

tHd M Termisk status omvandlare %

Visar omvandlarens termiska status. Vid över 118 % slår omvandlaren ifrån för Överhettning omvandlare 
OHF sidan 95.

Opr M Uteffekt %

Den här parametern visar motoreffekten (på axeln), enligt omvandlarens egen beräkning. 

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Visningsläge MOn

Kod Namn/Beskrivning

StAt M Omvandlarstatus
Parametern visar omvandlarens och motorns status.

rdY

rUn

ACC

dEc

dCb

CLI

nSt

Obr

CtL

tUn

FSt

nLP

v Omvandlaren klar.
v Omvandlaren i drift, de sista sex segmenten till höger om koden anger riktning.
v Acceleration, de sista sex segmenten till höger om koden anger riktning.
v Retardation, de sista sex segmenten till höger om koden anger riktning.
v Bromsning med DC-injicering pågår.
v Strömbegränsning, de fyra teckensegmenten på terminalen blinkar.
v Fri utrullning.
v Automatisk justering av retardation.
v Kontrollerat stopp vid nätfasförlust.
v Auto-tuning pågår.
v Snabbstopp.
v Ingen nätspänning. Om styrenheten strömsätts via RJ45-kontakten, utan tillslagen matningsspänning, och 

ingen körorder har getts.
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Visningsläge MOn

Kod Namn/Beskrivning Enhet

MAI- Underhållsmeny
MAI-menyns parametrar kan inte väljas för kontinuerlig visning

LIS1 M Status logiska ingångar LI1 till LI4 -

Kan användas för att granska statusen för de fyra logiska ingångarna LI. 

Exempel ovan: LI1 och LI3 har status 1; LI2 och LI4 har status 0.

LOS1 M Status hos logisk utgång LO1 och relä R1 -

Kan användas för att granska statusen för LO. 

HSU M Visning aktuell Hög hastighet Hz

Visning aktuell Hög hastighet. Omfång Låg hastighet LSP sidan 44 till Max. utfrekvens tFr sidan 55. 
Visas bara om 2 HSP tilldelning SH2 eller 4 HSP tilldelning SH4 sidan 76 har konfigurerats.

nCU M Nominell omvandlareffekt -

Anger omvandlarens märkeffekt. Denna ingår i omvandlarens referens, se sidan 10. Möjliga värden: 
018 = 0,18 kW (0,25 hk)
037 = 0,37 kW (0,50 hk)
055 = 0,55 kW (0,75 hk)
075 = 0,75 kW (1 hk)
U15 = 1,5 kW (2 hk)
U22 = 2,2 kW (3 hk)
U30 = 3 kW (3 hk)
U40 = 4 kW (5 hk) 

UCAL M Märkspänning omvandlare -

Omvandlarens nominella spänningsomfång. Detta ingår i omvandlarens referens, se sidan 10. Möjliga 
värden:
F1 = 100–120 V 1-fas in, 200–240 V 3-faser ut
M2 = 200–240 V 1-fas in, 200–240 V 3-faser ut
M3 = 200–240 V 3-faser in, 200–240 V 3-faser ut

SPn M Specifikt omvandlarnummer -

Den här parametern används för att identifiera omvandlarens tekniska specifikation. 
Visas bara om SPn inte står på noll.

C1SU M Kort 1 Progr-version -

Applikationens programvaruversion. 
Exempel: 1105 står för 1.1 ie 05. 
1 (version, huvud-). 1 (version, sub-). 05 (ie, utvecklingsnummer)

C2SU M Kort 2 Progr-version -

Motorstyrningens programvaruversion. 
Exempel: 1105 står för 1.1 ie 05. 
1 (version, huvud-). 1 (version, sub-). 05 (ie, utvecklingsnummer)

Status 1

Status 0
LI1    LI2   LI3    LI4   

Status 1

Status 0
r1                             LO1
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Visningsläge MOn

Kod Namn/Beskrivning Enhet

MAI- Underhållsmeny (fortsättning)

rtHI M Visning gångtid 0.01

Anger hur länge motorn har varit i drift, totalt. Intervall: 0 till 65535 timmar. För beskrivning av det värde som 
visas, se tabellen nedan. Parametern kan nollställas av servicepersonal.

Timmar Displayinfo
1 0.01

10 0.10
100 1.00

1000 10.0
10000 100

PtH M Visning av spänningssatt tid 0.01

Anger hur länge omvandlaren har varit spänningssatt, totalt. Intervall: 0 till 65535 timmar. För beskriv-
ning av det värde som visas, se tabellen ovan. Parametern kan nollställas av servicepersonal.

FtH M Visning gångtid fläkt 0.01

Intervall: 0 till 65535 timmar. För beskrivning av det värde som visas, se tabellen ovan. Parametern kan 
nollställas av användaren.

PEt M Processgångtid 0.01

Intervall: 0 till 65535 timmar. För beskrivning av det värde som visas, se tabellen ovan. Parametern kan 
nollställas av användaren.

COM1 M Modbus kommunikationsstatus -

r0t0

rOt1

r1t0

r1t1

v Modbus har ingen mottagning, ingen sändning = vilande kommunikation
v Modbus har ingen mottagning, men sändning
v Modbus har mottagning, men ingen sändning
v Modbus har mottagning och sändning

dP1 M Senaste fel 1 -

Parametern beskriver det senast detekterade felet.

EP1 M Omvandlarstatus vid fel 1 -

Parametern beskriver statusen då det första felet detekterades.

bit 0 bit 1 bit 2 bit 3 bit 4
ETA.1: 

Spänningssatt 
ETA.5: 

Snabbstopp
ETA.6: 

Spänningssatt 
och blockerad 

Lokal forcering 
aktiverad

ETA.15 : 
Motorn roterar i riktning fram 

(eller stoppad) 

bit 5 bit 6 bit 7 bit 8 bit 9
ETI.4: 

Körorder finns
ETI.5: 

DC-injicering 
pågår 

ETI.7: 
Motorns 

termiska tröskel 
har nåtts

ETI.8: 
Reserverad

ETI.9: 
Omvandlaren 
accelererar

bit 10 bit 11 bit 12 bit 13 - 14 bit 15
ETI.10 : 

Omvandlaren 
retarderar

ETI.11:
Ström-

begränsning 
eller moment-
begränsning 

aktiv

Snabbstopp 
pågår

ETI.14= 0 + ETI.13=0 : 
Omvandlaren styrs via plint eller 

lokal terminal 
ETI.14= 0 + ETI.13=1 : 

Omvandlaren styrs via extern 
terminal 

ETI.14= 1 + ETI.13=0 : 
Omvandlaren styrs via Modbus 

ETI.14= 1 + ETI.13=0 : Reserverad

ETI.15 : 
Riktning 

back till ramp

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Visningsläge MOn

Kod Namn/Beskrivning Justerings-
omfång

Fabriks-
inställning

MAI- Underhållsmeny (fortsättning)

dP2 M Senaste fel 2 -

Parametern beskriver det näst senast detekterade felet.

EP2 M Omvandlarstatus vid fel 2 -

Parametern beskriver statusen då det näst senaste felet detekterades. Se EP1.

dP3 M Senaste fel 3 -

Parametern beskriver det tredje senaste detekterade felet.

EP3 M Omvandlarstatus vid fel 3 -

Parametern beskriver statusen då det tredje senaste felet detekterades. Se EP1.

dP4 M Senaste fel 4 -

Parametern beskriver det fjärde senaste detekterade felet.

EP4 M Omvandlarstatus vid fel 4 -

Parametern beskriver statusen då det fjärde senaste felet detekterades. Se EP1.

COd M Lösenord 2 till 9999 OFF

OFF

On

Möjligt statusvärde: 
v Lösenord inaktiverat
v Lösenord aktiverat 

Intervall 2 till 9999

Vid borttappat lösenord, kontakta Schneider Electric.

Parametern används för att begränsa åtkomsten till omvandlaren.
För att låsa omvandlaren, gå till parameter Lösenord COd och skriv in ett lösenord inom ovan angivet inter-
vall.

Efter aktiveringen växlar lösenordets status till On:
Det här skyddet ger endast åtkomst till lägena rEF(se sidan 36) och MOn (se sidan 37), utom då 
SoMove används. Nu går det inte att återgå till fabriksinställningar eller aktivera FULL-menyn.
Det går inte att ladda ner konfiguration till SoMove-programvara.
Det går inte att ladda upp konfiguration från SoMove-programvara.
För att låsa upp omvandlaren, gå till parameter COd, skriv in lösenordet och tryck på ENT.
Därefter kan skrivskyddet tas bort; åtgärden aktiveras genom att användaren väljer OFF med navigerings-
ratten och trycker på ENT.
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Konfigurationsläge ConF

Konfigurationsläget är uppdelat i tre delar:

1. MyMenu innehåller 11 fabriksinställda parametrar (bland dem nio med standardvisning). Upp till 25 parametrar finns tillgängliga för 
användarens anpassning via programvaran SoMove.

2. Spara/hämta konfiguration: dessa två funktioner används för att spara och hämta användarens konfiguration.

3. FULL: Den här menyn ger tillgång till alla övriga parametrar. Här ingår sex undermenyer: 
- Makro-konfiguration CFG- sidan 46
- Meny Ingång/Utgång I_O- sidan 47
- Meny Kontrollparametrar (fortsättning) drC- sidan 56
- Meny Styrningstyp CtL- sidan 60
- Meny Applikationsfunktioner FUn- sidan 62
- Meny Felhantering FLt- sidan 77
- Meny Kommunikation COM- sidan 83.

Menystruktur

Motorns frekvens

Referenskanal 1

Acceleration

Retardation

Låg hastighet

Hög hastighet

Motorns nominella 
matning

Motorns märkström

AI1-typ

Lagra användarens 
parameterinställning

Fabriksinställning/
Hämta konfiguration

FULL 

Parametervärdena visas endast som exempel.

(1) Beroende på aktiv referenskanal.
Möjliga värden: LFr eller AIU1

(2) 2 s eller ESC. (3) Plus 14 andra anpassningsbara parametrar, som väljs (i ”FULL”-
listan) med SoMove.
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Konfigurationsläge – MyMenu

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

LFr M Externt referensvärde -400 Hz till 400 Hz -

Den här parametern gör att man kan modifiera frekvensreferensen med navigeringsratten.
Extern terminal eller konfigurerad lokal forcering. Forcerad lokal referens FLOC sidan 61 inställd på 
LCC och Lokal forcering FLO sidan 61 med annan inställning än nO. Visas eller visas ej beroende på 
omvandlarens inställningar.

AIU1 M Virtuell analog ingång 0 % till 100 % -

Den här parametern gör att man kan modifiera frekvensreferensen när  
• Forcerad lokal referens FLOC sidan 61 är inställd på AIU1 
• och Lokal forcering FLO sidan 61 har en annan inställning än nO.
Visas om den aktiva referenskanalen är integrerad terminal (Referenskanal 1 Fr1 inställd på AIU1).

bFr M Standard motorfrekvens 50 Hz

50

60

Extern terminal eller konfigurerad lokal forcering (FLOC = LCC) (syns inte med fabriksinställning).
v 50 Hz 
v 60 Hz

Ställ in på 50 Hz eller 60 Hz, se motorns märkplåt. Om bFr ändras, återställs parametrarna: 
FrS, Ftd och HSP: 50 Hz eller 60 Hz 
itH ställs på nCr

nCr beroende på omvandlarens märkdata
nPr Watt eller hk
nSP beroende på omvandlarens märkdata
tFr 60 Hz eller 72 Hz

Fr1 M Referenskanal 1 AI1

AI1

LCC

Mdb

AIUI

Den här parametern gör att man kan välja referenskälla.
v Plint
v Extern terminal
v Modbus kommunikation
v Navigeringsratt

ACC M Acceleration 0,0 s till 999,9 s 3,0 s

Acceleration mellan 0 Hz och Motorns märkfrekvens FrS sidan 55.
Kontrollera att det här värdet är kompatibelt med den tröghet som skall drivas.

dEC M Retardation 0,0 s till 999,9 s 3,0 s

Retardation från Motorns märkfrekvens FrS sidan 55 till 0 Hz.
Kontrollera att det här värdet är kompatibelt med den tröghet som skall drivas.

LSP M Låg hastighet 0 Hz till HSP 0 Hz

Motorfrekvens vid lägsta referens.
Om HSP, HSP2, HSP3 och HSP4 redan är inställda begränsas LSP till det lägsta av dessa 
värden.

HSP M Hög hastighet LSP till tFr (Hz) 50 eller 60 Hz 
beroende på BFr, 
max. TFr

Motorfrekvens vid högsta referens.
Kontrollera att inställningen passar motorn och applikationen. Värdena för HSP, HSP2, HSP3 och 
HSP4 är oberoende av varandra, men varje HSP-värde är kopplade till värdena för Låg hastighet LSP 
och Max. utfrekvens tFr sidan 55, enligt följande regelsystem: 
• HSPx är begränsad till LSP och tFr (LSP y HSPx y tFr).
• Om tFr ställs under aktuellt HSPx-värde, minskar HSPx automatiskt till det nya värdet för tFr.
• När HSP, HSP2, HSP3 och HSP4 har justerats, begränsas LSP till det lägsta av dessa värden.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Konfigurationsläge – MyMenu

Styra omvandlaren lokalt
Enligt fabriksinställningarna är ”RUN”, ”STOP” och navigeringsratten inaktiverade. För att styra omvandlaren lokalt ska följande parametrar
justeras:
Ställ in Referenskanal 1 Fr1 sidan 44 på AIU1 (Inbyggd terminal och navigeringsratt).

 Information om LI-tilldelning
Med ATV12 går det att göra flera funktionstilldelningar (t.ex: AC2 och rrS på samma LI).
Samma funktioner kan även tilldelas LIH (hög) eller LII (låg), vilket betyder att den tilldelade funktionen kan aktiveras som hög (LIH) eller
låg nivå (LII) på LI.

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

nPr M Nominell motoreffekt NCV -5 till 
NCV +2 (se 
förklaring nedan)

Beroende på 
omvandlarens 
märkdata

Visas bara om Val av motorparameter MPC sidan 58 är inställd på nPr. När nPr är tillgänglig 
försvinner CoS.
Nominell motoreffekt anges på märkskylten. Motorns märkeffekt kan ligga från fem steg lägre upp till två 
steg högre än omvandlarens märkeffekt. Max ett stegs skillnad ger en optimal prestanda.
Om Standard motorfrekvens bFr sidan 44 är inställd på 50Hz, får Nominell motoreffekt nPr enheten 
kW, annars blir det enheten hk.

SCS M Spara användarkonfigurering nO

nO

Str1

Den här funktionen sparar en säkerhetskopia av aktuell konfiguration:
v Funktionen inaktiv
v Aktuell konfiguration sparas i omvandlarens minne. SCS växlar automatiskt till nO, så snart konfigura-

tionen har sparats.

När en omvandlare lämnar fabriken initieras aktuell konfiguration och säkerhetskopia med fabriksinställ-
ningen.

FCS M Fabriksinställning/Hämta konfiguration nO

nO

rEC1

InI

InI1

Den här funktionen medger återställning av en konfiguration.
v Funktionen inaktiv.

FCS växlar automatiskt till nO så snart någon av de här åtgärderna har utförts.
v Aktuell konfiguration blir identisk med den säkerhetskopia som sparades via SCS. FCS växlar auto-

matiskt till nO så snart den här åtgärden har utförts. rEC1 syns bara om en säkerhetskopia har 
skapats. När det här värdet visas syns inte InI1.

v Aktuell konfiguration blir identisk med fabriksinställningen. När det här värdet visas syns inte InI1.
v Aktuell konfiguration blir identisk med den säkerhetskonfiguration som definierades med hjälp av 

programvaran SoMove. När det värdet syns visas inte Ini och rEC1. 

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
Kontrollera att justeringen av den aktuella konfigurationen är kompatibel med kopplingsschemat.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

 För att ändra den här parameterns tilldelning, håll ”ENT”-tangenten intryckt i 2 s.

2 s

2 s

2 s
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Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

CFG M Makro-konfiguration StS

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
Kontrollera att vald makrokonfiguration är kompatibel med använt kopplingsschema.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

StS

PId

SPd

Makrokonfiguration innebär en genväg till konfigurering av parametrar för ett visst applikationsområde.
Det finns tre makrokonfigurationer:

v Start/stopp. Endast fram är tilldelad.
v PID-reglering. Aktivering av PID-funktion med AI1 för återkoppling och AIV1 för referens.
v Hastighet. Tilldelar LI för förinställda hastigheter (samma tilldelning som ATV11), vilket innebär snabbare 

konfiguration av funktioner för visst applikationsområde.

Vid val av makrokonfiguration tilldelas parametrarna för den valda makrokonfigurationen.
Respektive makrokonfiguration kan modifieras via andra menyer.

 För att ändra den här parameterns tilldelning, håll ”ENT”-tangenten intryckt i 2 s.

2 s

Ingång/utgång eller parameter Start/Stopp PID-reglering Hastighet
AI1 Ref.kanal 1 PID-svar Nej
AIV1 Nej Referenskanal 1
AO1 Nej
LO1 Nej
R1 Inget fel detekterat av omvandlaren
L1h (2-trådig) Fram
L2h (2-trådig) Nej Back
L3h (2-trådig) Nej Auto/man. 2 förinst. hast.
L4h (2-trådig) Nej 4 förinst. hast.
L1h (3-trådig) Stopp
L2h (3-trådig) Fram
L3h (3-trådig) Nej Back
L4h (3-trådig) Nej Auto/man. 2 förinst. hast.
Fr1 (Referenskanal 1) AIUI AIUI

Ctt (Motorstyrningstyp) PUMP

rIn (Inhibering back) YES

AI1t (AI1t-typ) 0A

LFLl (Fel vid avbrott 4-20 mA) YES

SP2 (Förinställd hastighet 2) 10.0

SP3 (Förinställd hastighet 3) 25.0

SP4 (Förinställd hastighet 4) 50.0

MPC (Val av motorparameter) COS

AdC (Automatisk DC-injicering) YES YES YES

2 s
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-O-

rC-

tL-

UN-

Lt-

OM-
Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

I_O- Meny Ingång/Utgång

tCC M Typ av styrning 2C

2C

3C

v 2-trådsstyrning (se sidan 50).
Ingångens läge (öppen eller stängd) styr start och stopp.
Exempel på anslutning av ”source”: 

LI1: fram
LIx: back

v 3-trådsstyrning (se sidan 50).
en ”fram-” eller ”backpuls” räcker för att ge startkommando, en ”stoppuls” räcker för att ge stopp-
kommando.
Exempel på anslutning av ”source”:

LI1: stopp
LI2: fram
LIx: back

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
Följande funktion återgår till fabriksinställningar: Typ av 2-trådsstyrning tCt sidan 50 samt alla funktioner som 
tilldelar logiska ingångar.
Vald makrokonfiguration återställs också, om en sådan har anpassats (egna inställningar går förlorade).
Kontrollera att den här förändringen är kompatibel med kopplingsschemat.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

 För att ändra den här parameterns tilldelning, håll ”ENT”-tangenten intryckt i 2 s.

I

d

C

F

F

C

2 s

2 s
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I-O-

drC-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-
Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Diagram över 2-trådsstyrning (se sidan 50)

t

Back (1)

Fram

Fram

Fram

Back

2-tråds med flankdetektering

2-tråds utan flankdetektering

prioritering av flankdetektering fram

Omvandlaren strömsatt och klar

2-tråds med flankdetektering

t

Back (1)

Fram

Back (1)

(1) Back är inte fabrikstilldelad. Se Riktning back rrS sidan 64.

Samtidig aktivering av fram och back gör att motorn startar i riktning fram.

t

t

t

Hastighet

LI

LI

Hastighet

Hastighet

Omvandlare
redo att köras
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Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Diagram över 3-trådsstyrning (se sidan 50)

I

d

C

F

F

C

F: motorfrekvens

LI Körtillstånd

LI Fram

t

t

t

Referens

Omvandlaren redo att ta emot kommandon

t

LI Back
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I-O-

drC-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-
Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

I_O- Meny Ingång/Utgång (fortsättning)

tCt M Typ av 2-trådsstyrning trn

LEL

trn

PFO

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
Kontrollera att justeringen av 2-trådsstyrningen är kompatibel med kopplingsschemat.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

Åtkomst till 2-trådsstyrningens parameter är endast möjlig om Typ av styrning tCC sidan 47 är inställd 
på 2C.

v Nivå: Hänsyn tas till status 0 eller 1 för drift eller stopp.
v Övergång: En statusförändring (övergång eller flank) krävs för att initiera drift, för att förhindra ofrivillig 

återstart efter strömavbrott.
v Prioritet Fram: Hänsyn tas till status 0 eller 1 vid körning eller stopp, men ”fram” prioriteras framför ”back”.

nPL M Logisk ingångstyp POS

POS

nEG

v Positiv: ingångarna är aktiva (status 1) vid en spänning lika med eller högre än 11 V (exempelvis +24 V-
uttag). De är inaktiva (status 0) när omvandlaren är frånkopplad eller vid en spänning under 5 V.

v Negativ: ingångarna är aktiva (status 1) vid en spänning under 10 V (exempelvis COM-plint). De är 
inaktiva (status 0) vid en spänning lika med eller högre än 16 V eller då omvandlaren är frånkopplad.

Se Kopplingsscheman styrenhet, sidan 24.
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Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

I_O- Meny Ingång/Utgång (fortsättning)

AI1- AI1 konfigurationsmeny
AI1t M AI1-typ 5U

5U

10U

0A

Den här funktionen gör gränssnittet från den analoga ingångssignalen till ett internt värde i omvandlaren.
v Spänning: 0–5 Vdc
v Spänning: 0–10 Vdc
v Ström: x–y mA. Intervallet bestäms av inställningarna AI1 skalning av strömvärde för 0% insignal CrL1 

och AI1 skalning av strömvärde för 100% insignal CrH1 nedan, se sidan 51.

CrL1 M AI1 skalning av strömvärde för 0% insignal 0 till 20 mA 4 mA

Visas bara om AI1-typ AI1t är inställd på 0A

CrH1 M AI1 skalning av strömvärde för 100% 
insignal

0 till 20 mA 20 mA

Visas bara om AI1-typ AI1t är inställd på 0A

I_O- Meny Ingång/Utgång (fortsättning)

r1 M R1-tilldelning FLt

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

ULA

OLA

AP1

v Funktion ej tilldelad 
v Inget fel detekterat
v Omvandlare i drift 
v Frekvenströskel uppnådd
v Hög hastighet uppnådd 
v Strömtröskel uppnådd 
v Frekvensreferens uppnådd 
v Motorns termiska tröskel nådd 
v Larm underlast 
v Larm överlast
v Larm AI1 avbrott 4–20mA. Visas bara om AI1t är inställd på 0A (se ovan)

I

d

C

F

F

C
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I-O-

drC-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-
Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

I_O- Meny Ingång/Utgång (fortsättning)

LO1- LO1 konfigurationsmeny (LO1-)
LO1 M LO1-tilldelning nO

Gör att den logiska utgången kan anpassas efter applikationens behov.
Samma värden som r1. Se föregående sida.

LO1S M LO1-status (aktiv utgångsnivå) POS

POS

nEG

v Positiv : hög nivå vid aktiv
v Negativ : låg nivå vid aktiv

I_O- Meny Ingång/Utgång (fortsättning)

tOL M Fördröjning överlaststopp 0 till 100 s 0 s

Den här funktionen kan användas för att stoppa motorn i händelse av överlast. Detta är inte termisk över-
last i motorn eller omvandlaren. Om motorströmmen överskrider Tröskelvärde applikat-överlast LOC, 
aktiveras Fördröjning överlaststopp tOL. Om fördröjningen, tOL, är avverkad och strömmen fortfa-
rande överskrider överlasttröskeln LOC -10%, stoppas omvandlaren och OLC Processöverlast visas på 
terminalen.
Överlastdetekteringen är aktiv endast när systemets tillstånd är stationärt (hastighetsreferensen uppnådd).
Värdet 0 inaktiverar överlastdetekteringen.

LOC M Tröskelvärde applikat-överlast 70 till 150 % av nCr 90 % av nCr

Visas bara om Fördröjning överlaststopp tOL ovan inte står på 0.
Den här parametern används för att detektera ”applikationsöverlast”. LOC kan ställas på mellan 70 och 
150 % av omvandlarens nominella ström. Detta är inte termisk överlast i motorn eller omvandlaren.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.

LOC

Motorström

LOC -10%

Omvandlarstopp
med OLC feldetektering

tOL< tOL

(hysteres)

t
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Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

(1) In = omvandlarens nominella ström

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

I_O- Meny Ingång/Utgång (fortsättning)

ULt M Fördröjning underlaststopp 0 till 100 s 0 s

ULt kan ställas på mellan 0 och 100 s.
Om motorströmmen underskrider underlasttröskeln LUL, under längre tid än den justerbara tidsfördröj-
ningen, ULt, stoppas omvandlaren och ULF (Processunderlast) sidan 96 visas på terminalen..

Underlastdetekteringen är aktiv endast när systemets tillstånd är stationärt (hastighetsreferensen upp-
nådd).
Värdet 0 inaktiverar underlastdetekteringen. 

LUL M Tröskelvärde applikat-underlast 20 till 100 % av nCr 60 %

Visas bara om Fördröjning underlaststopp ULt inte står på 0. Den här parametern används för att 
detektera en applikationsunderlast i motorn. Tröskelvärde applikat-underlastLUL kan ställas på mellan 
20 och 100 % av omvandlarens nominella ström.

Ftd M Motorfrekvenströskel 0 till 400 Hz 50 eller 60 Hz 
Beroende på 
omvandlarens 
storlek

Visas bara om R1-tilldelning r1 sidan 51 eller en LO1-tilldelning LO1 sidan 52 är inställd på FtA.

Ctd M Motorström tröskel 0 till 1,5 In (1) InV

Visas bara om R1-tilldelning r1 sidan 51 eller en LO1-tilldelning LO1 sidan 52 är inställd på CtA.

ttd M Tröskel motorns termiska status 0 till 118 % av tHr 100 %

Visas bara om R1-tilldelning r1 sidan 51 är inställd på tSA.
Utlösningströskel för motorns termiska larm (logisk utgång eller relä).

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.

I

d

C

F

F

C

LUL +10 %

Motorström

LUL

Omvandlaren stoppas med 
ULF feldetektering

ULt< ULt

(hysteres)

t
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Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

I_O- Meny Ingång/Utgång (fortsättning)

AO1- AO1 konfigurationsmeny
AO1 M AO1-tilldelning nO

nO

OCr

OFr

OrP

OPS

OPF

OPE

OPr

tHr

tHd

Den här parametern används för att ställa in värdet för en analog utgång.
v Ej tilldelad 
v Motorström 
v Motorfrekvens
v Utgång från ramp
v PID-referens – Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO

v PID-svar – Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO

v PID-fel – Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO

v Motoreffekt 
v Motorns termiska status
v Omvandl. termiska status

AO1t M AO1 typ av utgång 0A

10U

OA

4A

Den här parametern skapar gränssnittet mellan omvandlarens interna värde och en analog utgångssignal.
v Spänning: 0–10 Vdc
v Ström: 0–20 mA
v Ström: 4–20 mA
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Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

(1) In = omvandlarens nominella ström

Kod Namn/Beskrivning Justerings-
omfång

Fabriksinställning

drC- Meny Kontrollparametrar
bFr M Standard motorfrekvens 50 Hz

Se sidan 44.

nPr M Nominell motoreffekt NCV -5 till 
NCV +2

Beroende på omvandlarens 
märkdata

Se sidan 45.

CoS M Motorns cos fi 0,5 till 1 Beroende på omvandlarens 
märkdata

Visas bara om Val av motorparameter MPC sidan 58 är inställd på CoS. Om Motorns cos fi CoS är till-
gänglig försvinner Nominell motoreffekt nPr.
Effektfaktor (cos) enligt motorns märkskylt.
Obs! Förväxla inte detta med motorns ”Servicefaktor”. Om CoS ställs på ett värde nära 1, kan det orsaka 
otillfredsställande motorfunktion. Om motorns effektfaktor inte anges på märkskylten, låt parametern stå 
kvar enligt fabriksinställningen (cirka 0,80).

UnS M Motorns märkspänning 100 till 480 V 230 V

Motorns märkspänning enligt märkskylten. Om nätspänningen ligger lägre än motorns märkspänning, bör 
Motorns märkspänning UnS ställas på det nätspänningsvärde som ansluts till omvandlaren.

nCr M Nominell motorström 0,25 In till 1,5 In 
(1)

Beroende på omvandlarens 
märkdata

Nominell motorström enligt märkskylten. Nominell motorström nCr modifierar Termiskt motorskydd ItH 
sidan 80.

FrS M Motorns märkfrekvens 10 till 400 Hz 50 Hz

Motorns märkfrekvens enligt märkskylten.
Fabriksinställningen är 50 Hz, alternativt förinställd på 60 Hz om Standard motorfrekvens bFr sidan 44 
är inställd på 60 Hz.

nSP M Motorns nominella varvtal 0 till 24 000 rpm Beroende på omvandlarens 
märkdata

Motorns nominella varvtal enligt märkskylten.

tFr M Max. utfrekvens 10 till 400 Hz 60 Hz

Max. utfrekvens tFr ger möjligt maxvärde för Hög hastighet HSP sidan 76.
Fabriksinställningen är 60 Hz, alternativt förinställd på 72 Hz om Standard motorfrekvens bFr sidan 55 
är inställd på 60 Hz.

Ctt M Motorstyrningstyp Std

PErF

Std

PUMP

Gör att man kan välja en typ av motorstyrning som passar applikationen och önskad prestanda.
v Prestanda: SVCU; Sensorlös vektorstyrning med intern hastighetsloop baserad på beräknad återkopplings-

spänning. För applikationer som kräver hög prestanda vid start eller drift. 
v Standard: U/F 2 punkter (volt/Hz) utan inre hastighetsloop.

För enklare applikationer som inte kräver hög prestanda. Enkel motorstyrningslag som håller ett konstant 
spännings-/frekvensförhållande, med möjlig justering av kurvans nedre del.
Den här lagen användas normalt till parallellkopplade motorer. Vissa specifika applikationer med parallell-
kopplade motorer och höga prestandanivåer kan kräva PErF.

v Pump: U²/F; avser pump- och fläktapplikationer med kvadratiskt moment, som inte kräver högt start-
moment.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriksinställning

drC- Meny Kontrollparametrar   (fortsättning)

UFr M IR-kompensering (lag U/F) 25 till 200 % 100 %

Används för optimering av vridmomentet vid låga varvtal, alternativt för anpassning i specialfall (exempel-
vis: vid parallellkopplade motorer, minska IR-kompensering (lag U/F) UFr). Om vridmomentet vid lågt 
varvtal inte räcker till, öka IR-kompensering (lag U/F) UFr. Ett alltför högt värde kan hindra motorn från 
att starta (låsning) alternativt försätta omvandlaren i strömbegränsningsläge.

SLP M Eftersläpningskompensering 0 till 150 % 100 %

Visas bara om Motorstyrningstyp Ctt sidan 55 inte står på PUMP.
Används för att justera eftersläpningskompenseringen för det värde som har angivits för motorns nomi-
nella eftersläpning, alternativt för anpassning i specialfall (exempelvis: vid parallellkopplade motorer, 
minska Eftersläpningskompensering SLP).
Om angiven eftersläpningskompensering är lägre än aktuell kompensering går inte motorn med nominellt 
varvtal i stationärt tillstånd, utan ett varvtal som är lägre än referensen.
Om angiven eftersläpningskompensering är högre än aktuell kompensering, får motorn ett instabilt varvtal.

StA M Stabilitet frekvens-loop 0 till 100 % 20 %

StA-parametern kan användas för att minska översväng och svängningar i slutet av accelerationen. 
Efter en period av acceleration eller retardation anpassar StA återgången till stationärt tillstånd efter 
maskinens dynamik:
För högt värde ger en lång svarstid.
För lågt värde ger hastighetsrusning eller instabilitet.

Låg StA Rätt StA Hög StA

I det här fallet bör StA ökas I det här fallet bör StA minskas

Visas bara om Motorstyrningstyp Ctt sidan 55 är inställd på PErF.

FLG M Förstärkning frekvens-loop 0 till 100 % 20 %

FLG-parametern justerar hastighetsökningens lutning i enlighet med trögheten hos den maskin som drivs.
För högt värde ger hastighetsrusning eller instabilitet.
För lågt värde ger en lång svarstid.

Låg FLG Rätt FLG Hög FLG

I det här fallet bör FLG ökas I det här fallet bör FLG minskas

Visas bara om Motorstyrningstyp Ctt sidan 55 är inställd på PErF.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriksinställning

drC- Meny Kontrollparametrar (fortsättning)

PFL M Magnetiseringsprofil 0 till 100% 20%

Definierar magnetiseringsströmmen vid nollfrekvens, i % av nominell magnetiseringsström.
Justering av PUMP-lag.

Frekvens

Visas bara om Motorstyrningstyp Ctt sidan 55 är inställd på PUMP

SFr M Switchfrekvens 2 till 16 kHz 4 kHz

Inställning av switchfrekvens.
Vid överhettning sänker omvandlaren switchfrekvensen automatiskt. 
Den återställs till ursprungsvärdet när temperaturen återgår till normalvärde.

SE UPP
RISK FÖR SKADOR PÅ OMVANDLAREN
Enligt märkdata för ATV12ppppM2, får omvandlarens switchfrekvens inte överskrida 4 kHz om filtren kopplas ur. 

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

SFt M Switchfrekvens typ HF1

HF1

HF2

Motorns switchfrekvens modifieras (sänks) alltid då omvandlarens interna temperatur blir för hög.
v HF1: Värmeoptimering.

Gör att systemet kan anpassa switchfrekvensen i enlighet med motorns frekvens.
v HF2: Optimering av motorljud (vid hög switchfrekvens). 

Gör att systemet kan hålla en konstant switchfrekvens (SFr), oavsett motorfrekvens (rFr).

Vid överhettning sänker omvandlaren switchfrekvensen automatiskt.
Den återställs till ursprungsvärdet när temperaturen återgår till normalvärde.

nrd M Ljudreducering nO

nO

YES

Med ljud avses hörbart ljud. Motorns ljud måste vara justerbart, beroende på miljön. Med slumpvis 
frekvensmodulering undviker man eventuella resonansljud som kan uppstå vid fasta frekvenser.

v Nej 
v Ja 

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriksinställning

drC- Meny Kontrollparametrar (fortsättning)

tUn M Autotuning nO

FARA
FARA FÖR ELSTÖT ELLER LJUSBÅGE
• Vid autotuning genomströmmas motorn med märkström.
• Utför inget arbete på motorn vid autotuning.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING
FÖRLORAD KONTROLL
Följande parametrar, som beskrivs på sidan 55, måste få en korrekt konfigurering innan autotuningen aktiveras: 
UnS, FrS, nCr, nSP och nPr eller CoS.
Om en eller flera av dessa parametrar modifieras efter utförd autotuning, återgår tUn till nO och proceduren 
måste göras om.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

nO

YES

dOnE

v Nej: Vid fabriksparametrar för standardmotorer
v Ja: Startar autotuning 
v Utförd: Om autotuning redan har genomförts

Observera: 
• Autotuning skall genomföras när motorn är inkopplad och kall.
• Parametrarna Nominell motoreffekt nPr sidan 45 och Nominell motorström nCr sidan 55 måste 

stämma överens.
• Autotuning kan inte utföras om stoppkommando har avgivits. Om en logisk ingång har tilldelats frihjuls-

stopp eller snabbstopp, ska den här ingången ha status 1 (aktiv vid 0).
• Autotuning prioriteras över eventuella kör- eller förmagnetiseringskommandon, som i stället aktiveras 

efter autotuningsekvensen.
• Autotuning kan ta 1-2 sekunder. Avbryt inte, vänta till dess terminalens indikering växlar till dOnE 

eller nO.

Obs!Vid autotuning genomströmmas motorn med märkström.

MPC M Val av motorparameter nPr

nPr

COS

Den här parametern gör att man kan välja vilken motorparameter som ska konfigureras (npr eller 
CoS).

v Nominell motoreffekt nPr sidan 45
v Motorns cos fi CoS sidan 55
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Meny Styrningstyp
Diagram över styrkanaler
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriksinställning

CtL- Meny Styrningstyp
Fr1 M Referenskanal 1 AI1

AI1

LCC

Mdb

AIUI

v Plint
v Extern terminal
v Modbus kommunikation
v Navigeringsratt

Den här parametern ingår redan i avsnittet ”MyMenu”, sidan 44.

LFr M Externt referensvärde -400 Hz till 400 Hz -

Den här parametern ingår redan i avsnittet ”MyMenu”, sidan 44.

AIU1 M Virtuell analog ingång 0 % till 100 %

Den här parametern ingår redan i avsnittet ”MyMenu”, sidan 44.

rIn M Inhibering back nO

l

nO

YES

Inhibering av backrörelse, gäller inte riktningsanvisningar från logiska ingångar.
- Hänsyn tas till anvisningar om backriktning från logiska ingångar.
- Hänsyn tas inte till anvisningar om backriktning från terminalen.
- Hänsyn tas inte till anvisningar om backriktning från kommunikation.
- Eventuell hastighetsreferens för back från PID etc, tolkas som en nollreferens (0 Hz).

v Nej
v Ja

PSt M Stop-tangent prioriterad YES

Den här parametern kan aktivera eller inaktivera stopptangenten på omvandlaren och på extern terminal.
Stop-tangenten kan kopplas ur om den aktiva styrkanalen är en annan än omvandlarens programmerings-
terminal eller extern terminal.

VARNING
FÖRLORAD KONTROLL
Välj inte ”nO” om det inte finns externa stoppmetoder.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

nO

YES

v Nej: Stop inaktiv
v Ja: Stop aktiv 

Om den här funktionen ställs på YES är det bäst att använda täcklock på omvandlare resp. extern 
terminal (tillval) på tangenterna ”RUN” och ”STOP/RESET”.

CHCF M Styrningsprofil SIM

SIM

SEP

Styrningsprofil CHCF gör att man kan välja:
- Gemensamt läge, (kommando och referens kommer från samma kanal) 
- Separat läge (kommando och referens från olika kanaler) 

v Gemensam
v Separat

 För att ändra den här parameterns tilldelning, håll ”ENT”-tangenten intryckt i 2 s.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.

2 s

2 s
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

CtL- Styrningstyp (fortsättning)

Cd1 M Styrkanal 1 tEr

tEr

LOC

LCC

Mdb

Den här parametern gör att man kan välja styrkanal. 
v Plint
v Lokal terminal
v Extern terminal
v Modbus kommunikation

Den här parametern är tillgänglig om Styrningsprofil CHCF sidan 60 är inställd på Gemensam.

FLO M Lokal forcering nO

nO

L1H

-

L4H

v Funktion ej tilldelad
v L1h till L4h: Lokal forcering är aktiv om ingången har status 1.

FLOC M Forcerad lokal referens nO

nO

AI1

LCC

AIU1

Visas bara om Lokal forcering FLO inte står på nO.
v Funktion inaktiv
v Plint
v Extern terminal
v Navigeringsratt
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner
rPt- Rampmeny
ACC M Acceleration 0,0 s till 999,9 s 3,0 s

Acceleration mellan 0 Hz och Motorns märkfrekvens FrS sidan 55.
Kontrollera att det här värdet är kompatibelt med den tröghet som skall drivas.

dEC M Retardation 0,0 s till 999,9 s 3,0 s

Retardation från Motorns märkfrekvens FrS sidan 55 till 0 Hz.
Kontrollera att det här värdet är kompatibelt med den tröghet som skall drivas.

rPt M Ramptyp Lin

LIn

S

U

v Linjär 
v S-profil
v U-profil 

S-profil

U-profil

Avrundningskoefficienten är fast,
t1 = 0,6x angiven ramptid (linjär del)
t2 = 0,4x angiven ramptid (avrundning)
t3 = 1,4x angiven ramptid

Avrundningskoefficienten är fast,
t1 = 0,5x angiven ramptid (linjär del)
t2 = angiven ramptid (avrundning)
t3 = 1,5x angiven ramptid

rPS M Rampväxling nO

nO

LIH

L2H

L3H

L4H

LIL

L2L

L3L

L4L

v Funktion ej tilldelad
v L1H: Ingång LI1 aktiv hög
v L2H: Ingång LI2 aktiv hög
v L3H: Ingång LI3 aktiv hög
v L4H: Ingång LI4 aktiv hög
v L1L: Ingång LI1 aktiv låg
v L2L: Ingång LI2 aktiv låg
v L3L: Ingång LI3 aktiv låg
v L4L: Ingång LI4 aktiv låg

Se Information om LI-tilldelning, sidan 45.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

rPt- Rampmeny (fortsättning)

AC2 M Acceleration 2 0,0 till 999,9 s 5,0 s

Visas bara om Rampväxling rPS sidan 62 inte står på nO.
Den andra accelerationsramptiden är justerbar från 0,0 till 999,9 s.
Den här rampen är aktiv ramp för faserna start och återstart när PID-regulator är konfigurerad, se Tröskel 
PID-återstart sidan 73.

dE2 M Retardation 2 0,0 till 999,9 s 5,0 s

Visas bara om Rampväxling rPS sidan 62 inte står på nO.
Den andra retardationsramptiden är justerbar från 0,0 till 999,9 s.

brA M Anpassn. retardationsramp YES

nO

YES

dYnA

v Funktion inaktiv. Omvandlaren retarderar, baserat på normal retarderingsjustering. Den här inställningen 
är kompatibel med tillvalet DB (Dynamic Brake), om sådan används.

v Den här funktionen ökar automatiskt retardationstiden vid stopp eller då hastigheten för hög tröghets-
belastning minskar, för att förhindra överspänning på DC-bussen eller överbromsning.

v Motorbromsning: Med det här läget kan omvandlaren använda snabbast möjliga stoppfunktion, utan att 
behöva använda bromsmotstånd. Man använder motorförluster för att frigöra energi från återmatningen. 
Den här funktionen är eventuellt inte kompatibel med positionering. Funktionen bör inte användas om 
bromsmotstånd (tillval) och bromsmodul används.

Observera: Om bromsmotstånd används, ställ brA på nO.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

Stt- Meny Stopptyp
Stt M Stopptyp rMP

rMP

FSt

nSt

Stoppläge då körkommandot försvinner och ett stoppkommando kommer.
v Stopp med ramp
v Snabbstopp
v Fri utrullning

nSt M Fri utrullning nO

nO

L1L

L2L

L3L

L4L

Stoppet aktiveras när ingången eller biten växlar till värdet 0. Om ingången återgår till status 1 och kör-
kommandot fortfarande är aktivt, återstartar motorn endast om Typ av styrning tCC sidan 47 = 2C och 
Typ av 2-trådsstyrning tCt sidan 50 = LEL eller PFO. Annars måste nytt körkommando ges.

v Funktion ej tilldelad 
v L1L: Ingång LI1 aktiv låg för fri utrullning
v L2L: Ingång LI2 aktiv låg för fri utrullning
v L3L: Ingång LI3 aktiv låg för fri utrullning
v L4L: Ingång LI4 aktiv låg för fri utrullning

FSt M Snabbstopp nO

nO

L1L

L2L

L3L

L4L

v Funktion ej tilldelad
v L1L: Ingång LI1 aktiv låg för stopp
v L2L: Ingång LI2 aktiv låg för stopp
v L3L: Ingång LI3 aktiv låg för stopp
v L4L: Ingång LI4 aktiv låg för stopp

dCF M Deln.koefficient för ramp 1 till 10 4

Visas bara om Snabbstopp FSt sidan 61 inte står på nO eller om FSt har valts för Stopptyp Stt 
sidan 64.
Den ramp som är aktiv (Retardation dEC sidan 44 eller Retardation 2 dE2 sidan 63) delas med denna 
koefficient då stoppbegäran skickas.
Värdet 10 motsvarar en minsta rampningstid.

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

rrS M Riktning back nO

nO

LIH

L2H

L3H

L4H

LI1 till LI4: val av ingång tilldelad backkomandot.
v Funktion ej tilldelad
v LI1H: Ingång LI1, aktiv hög
v LI2H: Ingång LI2, aktiv hög
v LI3H: Ingång LI3, aktiv hög
v LI4H: Ingång LI4, aktiv hög

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

AdC- Meny Automatisk DC-injicering
AdC

nO

YES

Ct

M Automatisk DC-injicering YES

v Funktion inaktiv, ingen DC-injicering
v Tidsbegränsad DC-injicering
v Kontinuerlig DC-injicering

SdC1 M Ström automatisk DC-injicering 0 till 120 % av nCr 70 %

Visas bara om Automatisk DC-injicering AdC inte står på nO.
Injiceringsström vid stopp, och kontinuerlig DC-injicering.

tdC1 M Tid automatisk DC-injicering 0,1 till 30 s 0,5 s

Visas bara om Automatisk DC-injicering AdC inte står på nO.
Injiceringstiden vid stopp.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

JOG M Joggning nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Den här parametern ger stegvis styrning av motorns drift, genom att en logisk ingång tilldelas vid 2- och 3-
trådsstyrning. Joggningsfrekvensen är fast, 5 Hz. Accelerations- och retardationsramper vid joggnings-
funktionen 0,1 s.

v Funktion ej tilldelad
v L1h: Ingång LI1 aktiv hög
v L2h: Ingång LI2 aktiv hög
v L3h: Ingång LI3 aktiv hög
v L4h: Ingång LI4 aktiv hög

2-trådsstyrning

3-trådsstyrning

Jogg

Fram

Back

Motor-
frekvens

5Hz

5Hz Acceleration
0,5s

Jogg

Fram

Back

Motor-
frekvens

5Hz

5Hz

Normal
ramp

Jogg-
ramp

LI1 Drift
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Förinställda hastigheter
2, 4 eller 8 hastigheter kan förinställas, kräver 1, 2 respektive 3 logiska ingångar.

Kombinationstabell för förinställda hastighetsangivelser

8 
hastigheter

LI (PS8)

4 
hastigheter

LI (PS4)

2 
hastigheter

LI (PS2)

Hastighetsreferens

0 0 0 Referens

0 0 1 SP2

0 1 0 SP3

0 1 1 SP4

1 0 0 SP5

1 0 1 SP6

1 1 0 SP7

1 1 1 SP8
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

PSS- Meny Förinställd hastighet
PS2 M 2 förinställda hastigheter nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

v Funktion ej tilldelad 
v L1h: Ingång LI1 aktiv hög
v L2h: Ingång LI2 aktiv hög
v L3h: Ingång LI3 aktiv hög
v L4h: Ingång LI4 aktiv hög

PS4 M 4 förinställda hastigheter nO

lika PS2

PS8 M 8 förinställda hastigheter nO

lika PS2

SP2 M Förinställd hastighet 2 0 till 400 Hz 10 Hz

Visas bara om 2 förinställda hastigheter PS2 inte står på nO.

SP3 M Förinställd hastighet 3 0 till 400 Hz 15 Hz

Visas bara om 4 förinställda hastigheter PS4 inte står på nO.

SP4 M Förinställd hastighet 4 0 till 400 Hz 20 Hz

Visas bara om 2 förinställda hastigheter PS2 och 4 förinställda hastigheter PS4 inte står på nO.

SP5 M Förinställd hastighet 5 0 till 400 Hz 25 Hz

Visas bara om 8 förinställda hastigheter PS8 inte står på nO.

SP6 M Förinställd hastighet 6 0 till 400 Hz 30 Hz

Visas bara om 2 förinställda hastigheter PS2 och 8 förinställda hastigheter PS8 inte står på nO.

SP7 M Förinställd hastighet 7 0 till 400 Hz 35 Hz

Visas bara om 4 förinställda hastigheter PS4 och 8 förinställda hastigheter PS8 inte står på nO.

SP8 M Förinställd hastighet 8 0 till 400 Hz 40 Hz

Visas bara om 2 förinställda hastigheter PS2, 4 förinställda hastigheter PS4 och 8 förinställda 
hastigheter PS8 inte står på nO.

JPF M Frekvenshopp 0 till 400 Hz 0 Hz

v Den här parametern förhindrar långvarig drift inom ett justerbart område för den styrda frekvensen. 
Funktionen kan användas för att undvika att en viss hastighet, som kan orsaka resonans, uppnås. 
Inställningen 0 gör funktionen inaktiv.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

PId- PID-meny
PIF M PID-svar nO

nO

A11

v Funktion ej tilldelad
v Plint. Ej tillgängligt om Fr1 är inställd på AI1

rPG M PID proportionell först. 0,01 till 100 1

Visas bara om PID-svar PIF inte står på nO.

rIG M PID integrerande förstärkning 0,01 till 100 1

Visas bara om PID-svar PIF inte står på nO.

rdG M PID deriverande förstärkning 0,00 till 100,00 0,00

Visas bara om PID-svar PIF inte står på nO.

FbS M Skalningsfaktor PID-svar 0,1 till 100,0 1,0

Den här parametern anger relationen mellan processintervall och återkopplingsintervall. 
Visas bara om PID-svar PIF inte står på nO.

PII M Aktivering intern PID-referens nO

nO

YES

Visas bara om PID-svar PIF inte står på nO.
v Nej
v Ja 

Pr2 M 2 förinst. PID-referenser nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Visas bara om PID-svar PIF inte står på nO.
v Nej 
v L1h 
v L2h 
v L3h 
v L4h 

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

PId- PID-meny (fortsättning)

Pr4 M 4 förinst. PID-referenser nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO.
v Nej 
v L1h 
v L2h 
v L3h 
v L4h 

2 förinst. PID-referenser Pr2 sidan 70 måste tilldelas innan 4 förinst. PID-referenser Pr4 kan tilldelas.

rP2 M 2 förinst. PID-referenser 0 till 100 % 25 %

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 och 2 förinst. PID-referenser Pr2 sidan 70 inte står på nO.

rP3 M 3 förinst. PID-referenser 0 till 100 % 50 %

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 och 4 förinst. PID-referenser Pr4 sidan 70 inte står på nO.

rP4 M 4 förinst. PID-referenser 0 till 100 % 75 %

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 och 2 förinst. PID-referenser Pr2 och 4 förinst. PID-referenser 
Pr4 sidan 70 inte står på nO.

rPI M Intern PID-referens 0 till 100 % 0 %

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO och om Aktivering intern PID-referens PII 
sidan 70 står på YES eller om Referenskanal 1 Fr1 sidan 44 står på LCC.

PrP M PID referens-ramp 0 till 100 % 0 %

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO.

rPL M PID min. referens 0 till 100 % 0 %

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO.

rPH M PID max. referens 0 till 100 % 100 %

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO.

SFS M PID förinställd hastighet 0,1 till 400 Hz nO

Den här parametern ger möjlighet att gå direkt till angiven hastighetsreferens.
Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

PId- PID-meny (fortsättning)

AC2 M Acceleration 2 0,0 till 999,9 s 5,0 s

Den här parametern är endast aktiv vid systemstart.
Den andra accelerationsramptiden är justerbar från 0,1 till 999,9 s.
Accelerationstid från 0 till Motorns märkfrekvens FrS sidan 55. Kontrollera att det här värdet är kompa-
tibelt med den tröghet som skall drivas.

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 och PID förinställd hastighet SFS sidan 71 inte står på nO.

PIC

nO

YES

M Reverserad PID-funktion nO

Parametern reverserar PID-systemets interna felvärde.
v Nej 
v Ja

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO.

PAU M PID auto/manuell nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Status 0 aktiverar PID. 
Status 1 aktiverar manuell körning.

v Funktion ej tilldelad 
v L1h: Ingång LI1 aktiv hög
v L2h: Ingång LI2 aktiv hög
v L3h: Ingång LI3 aktiv hög
v L4h: Ingång LI4 aktiv hög

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO.

PIM M PID manuell hast.referens nO

nO

A11

A1U1

Parametern inaktiverar PID och aktiverar manuell drift av omvandlaren.
v Funktion ej tilldelad 
v Plint 
v Analog ingång AIV 

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 och PID auto/manuell PAU sidan 72 inte står på nO.

tLS M Drifttid vid låg hastighet 0,1 till 999,9 s nO

Efter drift med Låg hastighet LSP sidan 75 under angiven tidsperiod, görs ett automatiskt stopp. Motorn 
återstartas om frekvensreferensen överskrider Låg hastighet LSP och om ett körkommando kvarstår.
Viktigt: nO-värdet motsvarar en obegränsad period.

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 inte står på nO. 

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

PId- PID-meny (fortsättning)

rSL M Tröskel PID-återstart 0 till 100 % 0 %

Om PID-funktioner och Drifttid vid låg hastighet tLS ställs in samtidigt, kan PID-regulatorn försöka ange 
en hastighet under LSP, vilket orsakar oavsiktlig drift med start, LSP-drift, stopp och så vidare …
Parameter Tröskel PID-återstart rSL används för att ange lägsta tröskelvärde för PID-fel, för återstart 
efter långt LSP-stopp. 

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 och Drifttid vid låg hastighet tLS sidan 72 inte står på nO.

UPP M Tröskel för återstart 0 till 100 % 0 %

Om Reverserad PID-funktion PIC sidan 72 är inställd på nO, kan tröskelvärdet för PID-svar anges till ett 
värde utanför det omfång där PID-regulatorn återstartas, efter ett stopp orsakat av att tLS överskreds 
under maximal tid med låg hastighet.
Om PIC är inställd på YES, kan tröskelvärdet för PID-svar anges till ett värde över det omfång där PID-
regulatorn återstartas, efter ett stopp orsakat av att tLS överskreds under maximal tid med låg hastighet.

Visas bara om PID-svar PIF sidan 70 och Drifttid vid låg hastighet tLS sidan 75 inte står på nO.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.

I

d

C

F

F

C

BBV28581  Oktober 2009 73



I-O-

drC-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-
Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

(1) In = omvandlarens nominella ström

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriksinställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

CLI- Strömbegränsning
LC2 M 2:a strömbegränsning nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

L1L

L2L

L3L

L4L

Tilldelning
v Funktionen ej tilldelad. 
v L1H: Ingång LI1 aktiv hög
v L2H: Ingång LI2 aktiv hög
v L3H: Ingång LI3 aktiv hög
v L4H: Ingång LI4 aktiv hög
v L1L: Ingång LI1 aktiv låg
v L2L: Ingång LI2 aktiv låg
v L3L: Ingång LI3 aktiv låg
v L4L: Ingång LI4 aktiv låg

Om tilldelad funktion har status 0 är den första strömbegränsningen aktiv.
Om tilldelad funktion har status 1 är den andra strömbegränsningen aktiv.
Se Information om LI-tilldelning, sidan 45.

CLI M Strömbegränsning 0,25 till 1,5 In (1) 1,5 In

Första strömbegränsning.

SE UPP
RISK FÖR MOTORSKADA
Kontrollera att motorn klarar den här strömnivån, speciellt permanentmagnetiserade synkronmotorer som är 
känsliga för avmagnetisering.

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

CL2 M Strömbegränsning 2 0,25 till 1,5 In (1) 1,5 In

Andra strömbegränsning.
Den här funktionen medger reducering av omvandlarens strömbegränsning.

Visas bara om 2:a strömbegränsning LC2 inte står på nO.

SE UPP
RISK FÖR MOTORSKADA
Kontrollera att motorn klarar den här strömnivån, speciellt permanentmagnetiserade synkronmotorer som är 
känsliga för avmagnetisering.

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

SPL- Hastighetsbegränsning
LSP M Låg hastighet 0 Hz till HSP 0 Hz

Motorfrekvens vid lägsta referens.
Den här parametern ingår redan i avsnittet ”MyMenu”, sidan 44.

tLS M Drifttid vid låg hastighet 0,1 till 999,9 s nO

Efter drift med Låg hastighet LSP under angiven tidsperiod, görs ett automatiskt stopp. Motorn återstartas 
om frekvensreferensen överskrider Låg hastighet LSP och om ett körkommando kvarstår.
Viktigt: nO motsvarar en obegränsad period.
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Konfigurera hög hastighet
De logiska ingångarna medger val av önskad hög hastighet.

Önskad
hög 
hastighet

Inställning

Parameter Status

HSP SH2 nO

SH4 nO

HSP2 SH2 tilldelad

SH4 nO

HSP3 SH2 nO

SH4 tilldelad

HSP4 SH2 tilldelad

SH4 tilldelad

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FUn- Meny Applikationsfunktioner (fortsättning)

SPL- Hastighetsbegränsning
HSP M Hög hastighet LSP till tFr 50 eller 60 Hz 

beroende på bFr, 
max. tFr

Motorfrekvens på högsta referens, kan ställas in mellan Låg hastighet LSP och Max. utfrekvens tFr 
sidan 55.
Om tFr ställs under värdet som angivits för HSP, kommer HSP automatiskt att sjunka till det nya 
värdet för tFr.
Den här parametern ingår redan i avsnittet ”MyMenu”, sidan 44.

SH2 M 2 HSP tilldelning nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

v Funktion ej tilldelad 
v L1H: Ingång LI1 aktiv hög
v L2H: Ingång LI2 aktiv hög
v L3H: Ingång LI3 aktiv hög
v L4H: Ingång LI4 aktiv hög

SH4 M 4 HSP tilldelning nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

v Funktion ej tilldelad 
v L1h: Ingång LI1 aktiv hög
v L2h: Ingång LI2 aktiv hög
v L3h: Ingång LI3 aktiv hög
v L4h: Ingång LI4 aktiv hög

HSP2 M Hög hastighet 2 LSP till tFr som HSP

Visas bara om 2 HSP tilldelning SH2 inte står på nO.

HSP3 M Hög hastighet 3 LSP till tFr som HSP

Visas bara om 4 HSP tilldelning SH4 inte står på nO.

HSP4 M Hög hastighet 4 LSP till tFr som HSP

Visas bara om 2 HSP tilldelning SH2 och 4 HSP tilldelning SH4 inte står på nO.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriksinställning

FLt- Meny Felhantering
rSF M Felåterställning nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Manuell felåterställning.
v Funktion ej tilldelad
v L1H: Ingång LI1 aktiv hög
v L2H: Ingång LI2 aktiv hög
v L3H: Ingång LI3 aktiv hög
v L4H: Ingång LI4 aktiv hög

Fel återställs när tilldelad funktion eller bit ändras till 1, om orsaken till felet har åtgärdats.
STOP/RESET-knappen på programmeringsterminalen ger samma funktion.
Se även Diagnostik och felsökning på sidan 93.

Atr- Automatisk återstart
Atr M Automatisk återstart nO

FARA
OFÖRUTSEDD FUNKTION HOS UTRUSTNINGEN
Kontrollera att en automatisk återstart inte utgör en fara för personal eller utrustning.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

nO

YES

Den här funktionen medger en definition av omvandlarens beteende efter en felsituation.
Funktionen möjliggör automatisk återstart efter en felsituation, om orsaken till felet har åtgärdats och 
övriga driftsvillkor medger en återstart.

v Funktion ej tilldelad
v Automatisk återstart efter låsning i samband med fel, förutsatt att felet har åtgärdats och övriga driftsvillkor 

medger återstart. Återstarten utförs genom en serie automatiska försök, separerade av allt längre vänte-
intervall: 1 s, 5 s, 10 s och därefter 1 minut för efterföljande försök.
Omvandlarens felrelä förblir aktivt om den här funktionen är aktiv. Hastighetsreferensen och riktningen 
måste bibehållas.
Använd 2-trådsstyrning (Typ av styrning tCC sidan 47 = 2C och Typ av 2-trådsstyrning tCt sidan 50 
= LEL).
Om återstart inte har genomförts när Max.tid för automatisk återstart tAr har passerat, avbryts proce-
duren och omvandlaren förblir låst tills strömmen slås av och på igen.
Fel som medger den här funktionen listas på sidan 95: 

tAr M Max.tid för automatisk återstart 5 min

5

10

30

1H

2H

3H

Ct

v 5 min
v 10 min
v 30 min
v 1 tim
v 2 tim
v 3 tim
v Oändlig

Visas bara om Automatisk återstart Atr inte står på nO. Kan användas för att begränsa antalet på 
varandra följande återstarter vid återkommande fel.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FLt- Meny felhantering (fortsättning)

FLr M Flygande start nO

nO

YES

Används för en mjuk återstart om körkommandot kvarstår efter följande händelser:
• Förlust av nätspänning, alternativt urkoppling
• Återställning av fel alternativt automatisk återstart
• Frihjulsstopp
Den hastighet som omvandlaren anger återupptas från motorns beräknade hastighet vid återstarten, och 
följer därefter rampen till referenshastigheten.
Funktionen kräver 2-trådsstyrning.

v Funktion inaktiv
v Funktion aktiv
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Termiskt motorskydd
Funktion:
Termiskt skydd genom beräkning av I2t.

• Motorer med naturlig kylning:
Utlösningskurvorna beror på motorfrekvensen.

• Motorer med forcerad kylning:
Hänsyn behöver bara tas till 50 Hz utlösningskurvorna, oavsett motorfrekvens.

Utlösningstid i sekunder

Motorström/ltH

SE UPP
RISK FÖR SKADOR PÅ MOTORN
Externt överlastskydd krävs i följande fall:

• Återuppstart av produktens spänningsmatning, eftersom minnet för motorns termiska status nollställts.
• Styrning av flera motorer
• Styrning av motorer med lägre märkström än 0,2 gånger omvandlarens nominella ström
• Vid motorbyte

Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
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(1) In = omvandlarens nominella ström

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FLt- Meny Felhantering (fortsättning)

tHt- Termiskt motorskydd
ItH M Termiskt motorskydd 0,2 till 1,5 In (1) Beroende på 

omvandlarens 
märkdata

Strömvärde som används till motorns termiska detektering. Ställ in ItH på märkström enligt motorns 
märkplåt.

tHt M Typ av motorskydd ACL

ACL

FCL

v Egenventilerad.
v Forcerad kylning.

OLL M Hantering av överlastfel YES

nO

YES

Stopptyp i händelse av termiskt motorfel.
v Felet ignoreras.
v Frihjulsstopp.

Att ställa Hantering av överlastfel OLL på nO förhindrar Överbelastning av motorn OLF sidan 95.

SE UPP
RISK FÖR SKADOR PÅ MOTORN
Om OLL ställs på nO, har omvandlaren inte längre något termiskt motorskydd. I det här fallet krävs ett alternativt 
termiskt skydd.
Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

MtM M Minne termisk motorstatus nO

nO

YES

v Motorns termiska status lagras inte när strömmen slås ifrån.
v Motorns termiska status lagras när strömmen slås ifrån.

 

FLt- Meny Felhantering (fortsättning)

OPL M Motorfasavbrott YES

nO

YES

v Funktion inaktiv.
v Utlöser OPF1-fel (1-fasförlust) eller OPF2-fel (3-fasförlust) med frihjulsstopp.

IPL M Detektering av nätavbrott Beroende på 
omvandlarens 
märkdata

nO

YES

Syns inte om omvandlarens märkdata är F1 och fabriksinställningen är nO.
Syns om omvandlarens märkdata är ATV12pppF1 och ATV12pppM2.
I det här fallet visas inga fabriksinställningar.

v Felet ignoreras. Används när omvandlaren matas via enfasmatning.
v Fel med frihjulsstopp.

Om en fas går förlorad växlar omvandlaren till felläge Detektering av nätavbrottIPL, men om två eller 
tre faser går förlorade fortsätter omvandlaren till dess att den slår ifrån för underspänningsfel.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

FLt- Meny Felhantering (fortsättning)

USb- Underspänning
USb M Hantering underspänningsfel 0

O

1

Omvandlarens hantering av underspänning.
v Fel detekterat, R1-reläet inaktiverat.
v Fel detekterat, R1-reläet aktiverat.

StP M Underspänningsfel, reaktion nO

nO

rMP

Agerande då felskyddsnivån för underspänning har uppnåtts.
v Ingen åtgärd (frihjul).
v Stopp med justerbar ramp Underspänningsfel, retardationstid StM.

StM M Underspänningsfel, retardationstid 0,0 till 10,0 s 1,0 s

Ramptid om Underspänningsfel, reaktion StP = rMP.

FLt- Meny Felhantering (fortsättning)

Strt M IGBT-test nO

nO

YES

v Inget test.
v IGBT testas vid spänningspåslag och varje gång körkommando avges. Testerna orsakar en viss för-

dröjning (ett par ms). Omvandlaren låses i händelse av fel. Följande fel kan detekteras:
- Kortslutning i omvandlarens utgångar (plintar U-V-W): SCF-visning
- Felaktig IGBT: xtF, där x är numret på berörd IGBT

Kortslutning i IGBT: x2F, där x är numret på berörd IGBT

LFL1 M Fel vid avbrott 4-20 mA nO

nO

YES

v Felet ignoreras. Det här är den enda möjliga konfigurationen om AI1 skalning av strömvärde för 0% 
insignal CrL1 sidan 51 inte överstiger 3 mA eller om AI1-typ AI1t = 10U.

v Frihjulsstopp.

InH M Felåterställning nO

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Felinhibering tilldelas genom att ”ENT”-tangenten trycks in och hålls kvar i två sekunder.
v Funktion ej tilldelad
v L1h: Ingång LI1 aktiv hög
v L2h: Ingång LI2 aktiv hög
v L3h: Ingång LI3 aktiv hög
v L4h: Ingång LI4 aktiv hög

SE UPP
RISK FÖR SKADOR PÅ UTRUSTNING
Vid inhibering av fel saknar omvandlaren skydd. Det här gör garantin ogiltig.
Kontrollera att eventuella konsekvenser inte utgör en risk.
Om de här anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

 För att ändra den här parameterns tilldelning, håll ”ENT”-tangenten intryckt i 2 s.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.

I
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2 s

2 s
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I-O-

drC-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-
Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriksinställning

FLt- Meny Felhantering (fortsättning)

SLL M Hantering Modbus-fel YES

nO

YES

Omvandlarens hantering av kommunikationsfel via integrerad Modbus.
v Felet ignoreras
v Frihjulsstopp

VARNING
FÖRLORAD KONTROLL
Att ställa in Hantering Modbus-fel SLL på n0 inhiberar kommunikationskontrollen. Av säkerhetsskäl bör inhibe-
ring av kommunikationsfel endast användas vid inställning eller i speciellt syfte.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

drn M Drift vid låg matningsspänning nO

nO

YES

Sänker utlösningströskeln för USF-fel, för att en nätspänning på ner till 50 % av nominell spänning ska 
kunna användas. I det här fallet måste nätstartare användas och prestandan för omvandlarens effektdel 
kan inte garanteras.

v Nej 
v Ja 

rPr

nO

FtH

M Nollställning gångtid nO

Återställningen initierar inställningar i MOn-delen, menyn MAI-, sidan 40.
v Nej
v Nollställ gångtid fläkt

 För att ändra den här parameterns tilldelning, håll ”ENT”-tangenten intryckt i 2 s.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.

2 s
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-O-

rC-

tL-

UN-

Lt-

OM-
Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

COM- Meny Kommunikation
Add M Modbus adress OFF till 247 OFF

 Modbus adress är justerbar från OFF till 247. Kommunikationen är inte aktiv om inställningen OFF 
har valts.

tbr M Modbus hastighet 19,2

4.8

9.6

19.2

38.4

v 4,8 kbps
v 9,6 kbps
v 19,2 kbps
v 38,4 kbps 

tFO M Modbus format 8E1

8o1

8E1

8n1

8n2

v 8o1
v 8E1
v 8N1
v 8N2

ttO M Modbus time out 0,1 till 30 s 10 s

Omvandlaren detekterar Modbus-fel om ingen Modbus-förfrågan kommer in till adressen inom angiven 
tidsperiod (time out).

ICS- Ingångsscanner (värden uttrycks i hexadecimal)

nMA1 M Komm-scanner läs-adress, parameter 1 0C81

Adress till 1:a ingångsregister till PLC från omvandlare.

nMA2 M Komm-scanner läs-adress, parameter 2 219C

Adress till 2:a ingångsregister till PLC från omvandlare.

nMA3 M Komm-scanner läs-adress, parameter 3 0

Adress till 3:e ingångsregister till PLC från omvandlare.

nMA4 M Komm-scanner läs-adress, parameter 4 0

Adress till 4:e ingångsregister till PLC från omvandlare.

OCS- Utgångsscanner (värden uttrycks i hexadecimal)

nCA1 M Komm-scanner skriv-adress parameter 1 2135

Adress till 1:a utgångsregister från PLC till omvandlare.

nCA2 M Komm-scanner skriv-adress parameter 2 219A

Adress till 2:a utgångsregister från PLC till omvandlare.

nCA3 M Komm-scanner skriv-adress parameter 3 0

Adress till 3:e utgångsregister från PLC till omvandlare.

nCA4 M Komm-scanner skriv-adress parameter 4 0

Adress till 4:e utgångsregister från PLC till omvandlare.

I

d

C

F

F

C
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I-O-

drC-

CtL-

FUN-

FLt-

COM-
Konfigurationsläge – Hela menyn (FULL)

Kod Namn/Beskrivning Justeringsomfång Fabriks-
inställning

COM- Meny Kommunikation (fortsättning)

ISA- Åtkomst ingångsscanner (värden uttrycks i hexadecimal)

nM1 M Komm-scanner läs-adress, värde 1 ETA-värde

Värde för 1:a ingångsregister till PLC från 
omvandlare.

nM2 M Komm-scanner läs-adress, värde 2 RFRD-värde

Värde för 2:a ingångsregister till PLC från 
omvandlare.

nM3 M Komm-scanner läs-adress, värde 3 0

Värde för 3:e ingångsregister till PLC från 
omvandlare.

nM4 M Komm-scanner läs-adress, värde 4 0

Värde för 4:e ingångsregister till PLC från 
omvandlare.

OSA- Åtkomst utgångsscanner (värden uttrycks i hexadecimal)

nC1 M Komm-scanner skriv-adress, värde 1 CMD-värde

Värde för 1:a utgångsregister från PLC till 
omvandlare.

nC2 M Komm-scanner skriv-adress, värde 2 LFRD-värde

Värde för 2:a utgångsregister från PLC till 
omvandlare.

nC3 M Komm-scanner skriv-adress, värde 3 0

Värde för 3:e utgångsregister från PLC till 
omvandlare.

nC4 M Komm-scanner skriv-adress, värde 4 0

Värde för 4:e utgångsregister från PLC till 
omvandlare.

Parameter som kan modifieras vid drift eller i stoppläge.
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Underhåll

Service
Altivar 12 kräver inget förebyggande underhåll. Däremot rekommenderas följande regelbundna kontroller:

• Anslutningarnas skick och åtdragning.
• Kontroll att temperaturen omkring enheten ligger på en godkänd nivå och att ventilationen fungerar. Fläktarnas genomsnittliga livs-

längd: 10 år.
• Avlägsna eventuellt damm från omvandlaren.
• Kontrollera att fläkten fungerar.
• Kontrollera fysiska skador på höljena.

Underhållsassistans, felindikeringar
Om problem uppstår vid inställning eller drift, kontrollera först att rekommendationerna avseende miljö, montering och anslutningar har
följts. 

Det först detekterade felet lagras och visas, blinkande, på skärmen: omvandlaren låses och statusrelä R1 inaktiveras.

Åtgärd av ett detekterat fel
I händelse av icke återställningsbart fel bör omvandlarens matning kopplas ifrån.
Vänta tills displayen slocknar helt.
Hitta orsaken till felet och åtgärda.
Återställ spänningsmatningen.
Inget detekterat fel föreligger om orsaken till felet har åtgärdats.
I händelse av icke återställningsbart fel:

• Koppla ifrån matningen till omvandlaren. 
• VÄNTA 15 MINUTER så att DC-bussens kondensatorer hinner ladda ur. Följ därefter anvisningarna under ”Laddningsdiodens 

placering”, sidan 13, för att säkerställa att DC-spänningen ligger under 42 V. Att lysdioderna på frekvensomvandlaren är släckta 
garanterar inte att DC-bussen är spänningslös.

• Hitta och åtgärda orsaken till felet. 
• Återställ spänningsmatningen för att kontrollera att felet har åtgärdats.

För vissa fel kan man programmera in automatisk återstart så snart orsaken har försvunnit.
Dessa fel kan även återställas genom att matningen slås av och på, eller med hjälp av en logisk ingång eller styrbit.

Displaymeny
Via displaymenyn presenteras omvandlarens status och aktuella värden, som ett stöd vid felsökningen.

Reservdelar och reparationer
Produkter som kan servas: Se katalogen för mer information om reservdelar. 

Efter lång tids förvaring

VARNING
RISK FÖR EXPLOSION VID SPÄNNINGSSÄTTNING
 Efter lång tids förvaring kan kondensatorerna ställa till problem. Efter en förvaringstid på två–tre år: 
• Anslut en variabel AC-spänningskälla mellan L1, L2 och L3. 
• Öka spänningen enligt nedanstående: 

- 25 % av nominell spänning under 30 min 
- 50 % av nominell spänning under 30 min 
- 75 % av nominell spänning under 30 min 
- 100 % av nominell spänning under 30 min 

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.
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Migrering ATV11 – ATV12

ATV12 är kompatibel med ATV11 (senaste versionen), även om vissa skillnader föreligger.
Båda modellerna (ATV11 och ATV12) finns som kylar- eller basplatteversioner.

Observera: ATV11 ”E”-måtten har angivits utan potentiometer, lägg till 7 mm djup för nya mått.

Måttuppgifter
Observera: de här måtten gäller för fästhålen.

Märkeffekt 
omvandlare

ATV-produkt Omvandlare G (bredd) H (höjd) c (djup)

kW hk mm in. mm in. mm in.

0,18 0,25 12 018F1 60 2,36 131 5,16 102 4,01

0,18 0,25 11 U05F1U/A 60 2,36 131 5,16 101 (+7) 3,98 (+0,27)

0,18 0,25 12 018M2 60 2,36 131 5,16 102 4,01

0,18 0,25 11 U05M2 E/U/A 60 2,36 131 5,16 101 (+7) 3,98 (+0,27)

0,18 0,25 12 018M3 60 2,36 131 5,16 102 4,01

0,18 0,25 11 U05M3 U/A 60 2,36 131 5,16 101 (+7) 3,98 (+0,27)

0,37 0,5 12 037F1 60 2,36 120 4,72 121 4,76

0,37 0,5 11 U09F1 U/A 60 2,36 131 5,16 125 (+7) 4,92 (+0,27)

0,37 0,5 12 037M2 60 2,36 120 4,72 121 4,76

0,37 0,5 11 U09M2 E 60 2,36 120 4,72 125 4,92

0,37 0,5 11 U09M2 U/A 60 2,36 131 5,16 125 (+7) 4,92 (+0,27)

0,37 0,5 12 037M3 60 2,36 120 4,72 121 4,76

0,37 0,5 11 U09M3 U/A 60 2,36 131 5,16 125 (+7) 4,92 (+0,27)

0,55 0,75 12 055M2 60 2,36 120 4,72 131 5,16

0,55 0,75 11 U12M2 E 60 2,36 120 4,72 138 5,43

0,75 1 12 075M2 60 2,36 120 4,72 131 5,16

0,75 1 11 U18M2E 60 2,36 120 4,72 138 5,43

0,75 1 11 U18M2 U/A 60 2,36 131 5,16 138 (+7) 5,43 (+0,27)

0,75 1 12 075M3 60 2,36 120 4,72 131 5,16

0,75 1 11 U18M3 U/A 60 2,36 131 5,16 138 (+7) 5,43 (+0,27)

0,75 1 12 075F1 93 3,66 120 4,72 156 6,14

0,75 1 11 U18F1 U/A 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

1,5 2 12 U15M2 93 3,66 120 4,72 156 6,14

1,5 2 11 U29M2 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

2,2 3 12 U22M2 93 3,66 120 4,72 156 6,14

2,2 3 11 U41M2 E/U/A 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

1,5 2 12 U15M3 93 3,66 120 4,72 131 5,16

1,5 2 11 U29M3 U/A 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

2,2 3 12 U22M3 93 3,66 120 4,72 131 5,16

2,2 3 11 U41M3 U/A 106 4,17 131 5,16 156 (+7) 6,14 (+0,27)

3 4 12 U30M3 126 4,96 159 6,26 141 5,55

3 4 11 - - - - - - -

4 5,5 12 U40M3 126 4,96 159 6,26 141 5,55

4 5,5 11 - - - - - - -
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Migrering ATV11 – ATV12

Plintar
Effektdel

• Innan kabeldragningen till kraftplintarna kan utföras, bör jordskruvarnas jorduttag, som sitter under utgångsplintarna, anslutas till 
skyddsjord (se indikator B sidan 19).

• Åtkomst till nätanslutningen är möjlig utan att höljet över plintarna behöver tas bort. Men vid behov kan man ta bort höljena med ett 
lämpligt verktyg (kräver kapslingsklass IP20). Om kabelskor används måste höljet tas bort (åtdragningsmoment 14 N för storlek 1 
och 20 N för storlek 2 och 3).

• Var uppmärksam på ingångens jorduttag, som sitter till höger om kontakten (satt till vänster på ATV11). Jordanslutningen är tydligt 
markerad på ingångsplintens hölje och skruven är grönfärgad.

Styrning

Viktigt: Styrplintarna är arrangerade och märkta på olika sätt:

(1) På ATV11 är DO en analog utgång som kan konfigureras som en logisk utgång. På ATV12 kan DO, beroende på din konfiguration,
anslutas till LO1 eller AO1.

ATV11 hade inbyggd, intern 15 V-matning, ATV12 har nu en intern 24 V-matning.

VARNING
FELAKTIG DRAGNING AV STYRKABEL
• Den interna matningen hos omvandlare ATV12 är 24 V, och inte 15 V som på ATV11. Om omvandlare ATV11 byts mot en ATV12,

måste en spänningsadapter, referens VW3A9317, anslutas till 24 V-matningen om denna används för matning av externa automa-
tionssystem. Med 24 V-matning av LI behövs ingen adapter.

• Om omvandlare ATV11 byts mot en ATV12, kontrollera att alla anslutningar till ATV12-omvandlaren följer anvisningarna i den här
manualen.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador eller skador på utrustningen.

FARA
FARA FÖR ELSTÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
• Omvandlarens chassi måste jordas ordentligt innan den strömsätts.
• Använd befintlig jordningspunkt. Jorduttaget (grön skruv) sitter på motsatt sida, jämfört med ATV11.

Om de här anvisningarna inte följs kommer det att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

(1) om ”DO” har 
använts till ATV11
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Migrering ATV11 – ATV12

Inställningar
Informationen nedan beskriver skillnaderna mellan ATV11 och ATV12, i syfte att underlätta byte. Praktisk information vid hantering av
inbyggd HMI (RUN-, STOP-tangenter och potentiometerratt).

Byta ut en ATV11…E
ATV11E har inga RUN-/STOP-tangenter och ingen potentiometer. 
ATV12 med fabriksinställningar motsvarar ATV11E. 
LI2 till LI4 och AO1 är inte tilldelade på ATV12.

Byta ut en ATV11…U
De största förändringarna finns i bFr- och HSP-inställningarna. 50 Hz är numera fabriksinställning på ATV12.
EMC-filter finns nu integrerade på ATV12ppppM2.
LI2 till LI4 och AO1 är inte tilldelade på ATV12.

Byta ut en ATV11…A
EMC-filter finns nu integrerade på ATV12ppppM2.
LI2 till LI4 och AO1 är inte tilldelade på ATV12.
Den aktiva styrkanalen är kopplad till plintar på ATV12 (främre knappsats på ATV11…A).
För att inbyggda HMI ska aktiveras måste Referenskanal 1 Fr1 sidan 44 ställas på AIU1.

Byta ut en ATV11…E327
LI2 till LI4 och AO1 är inte tilldelade på ATV12.
Den aktiva styrkanalen är kopplad till plint på ATV12 (främre knappsats på ATV11…A).

Egenskaper för ATV12:s fabriksinställningar: se sidan 29.
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Migrering ATV11 – ATV12

Funktioner – Jämförelse med ATV11pppE-versioner

Funktion ATV11 ATV12 Kommentarer, åtgärd

Kod Värde Kod Värde

Frekvens bFr 50 bFr 50 Ingen förändring.

Hög hastighet HSP 50 HSP 50 Ingen förändring.

Logisk LI-drift - (Positiv) nPL POS "Beror på LI-tilldelningen för respektive funktion (LI1 till 
LI4 L eller H).
Se funktionstilldelning, sidan 50."

Integrerat EMC-
filter

- Ja - Ja Ingen förändring.

LI-tilldelning LI1 Fram LI1 Fram Ingen förändring.

LI2 Back LI2 - Ändra rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.

LI3 2 förinställda 
hastigheter

LI3 - Ändra PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.

LI4 4 förinställda 
hastigheter

LI4 - Ändra PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.

Hastighets-
referens

SP2 10 SP2 10 Ingen förändring.

SP3 25 SP3 15 Ändra SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.

SP4 50 SP4 20 Ändra SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.

AO-tilldelning (dO, ACt), 
rFr

Motor-
frekvens

AO1 - Ändra AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.

AI-tilldelning (AIt, ACt), 
5U

Hastighets-
ref. 5V

AI1t Hastighets
ref. 5V

Ingen förändring.

Styrkanal LSr - Fr1 - Ingen förändring.

SSr - FLO - Ingen förändring. (möjlig inställning på FLO & FLOC)

FLOC -

Val av 
motorparameter

COS Enligt 
märkdata

COS - COS visas bara om Val av motorparameter ”MPC” är 
inställd på COS.
Ändra MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS.
Ändra COS (COnF, FULL, drC-, COS). Enligt märkdata.

Motorstyrningstyp oföränderlig SVC Ctt STD (U/F) Ändra CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
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Migrering ATV11 – ATV12

Funktioner – Jämförelse med ATV11pppU-versioner

Funktion ATV1 ATV12 Kommentarer, åtgärd

Kod Värde Kod Värde

Frekvens bFr 60 bFr 50 Ändra bFr (COnF, bFr), 50.

Hög hastighet HSP 60 HSP 50 Ändra HSP (COnF, HSP), 50.

Logisk LI-drift - (Positiv) nPL POS ”Beror på LI-tilldelningen för respektive funktion (LI1 till LI4 
L eller H).
Se funktionstilldelning, sidan 50.”

Integrerat EMC-filter - Ja - Ja ”Filtret kan kopplas ur med IT-bygel. Se sidan 27.”

LI-tilldelning LI1 Fram LI1 Fram Ingen förändring.

LI2 Back LI2 - Ändra rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.

LI3 2 för-
inställda 
hastigheter

LI3 - Ändra PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.

LI4 4 för-
inställda 
hastigheter

LI4 - Ändra PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.

Hastighetsreferens SP2 10 SP2 10 Ingen förändring.

SP3 25 SP3 15 Ändra SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.

SP4 50 SP4 20 Ändra SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.

AO-tilldelning (dO, ACt), 
rFr

Motor-
frekvens

AO1 - Ändra AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.

AI-tilldelning (AIt, 
ACt), 5U

Hastighets-
ref. 5V

AI1t Hastighets-
ref. 5V

Ingen förändring.

Styrkanal LSr - Fr1 - Ingen förändring.

SSr - FLO - Ingen förändring. (möjlig inställning på FLO & FLOC)

FLOC -

Val av 
motorparameter

COS Enligt 
märkdata

COS - COS visas bara om Val av motorparameter ”MPC” är 
inställd på COS.
Ändra MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS.
Ändra COS (COnF, FULL, drC-, COS). Enligt märkdata.

Motorstyrningstyp oföränderlig SVC Ctt STD (U/F) Ändra CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
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Migrering ATV11 – ATV12

Funktioner – Jämförelse med ATV11pppA-versioner

Funktion ATV1 ATV12 Kommentarer, åtgärd

Kod Värde Kod Värde

Frekvens bFr 50 bFr 50 Ingen förändring.

Hög hastighet HSP 50 HSP 50 Ingen förändring.

Logisk LI-drift - (Positiv) nPL POS ”Beror på LI-tilldelningen för respektive funktion (LI1 till 
LI4 L eller H).
Se funktionstilldelning, sidan 50.”

Integrerat EMC-filter - Funktion ej 
tilldelad

- Ja ”Filtret kan kopplas ur med IT-bygel. Se sidan 27.”

LI-tilldelning LI1 Fram LI1 Fram Ingen förändring.

LI2 Back LI2 - Ändra rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.

LI3 2 förinställda 
hastigheter

LI3 - Ändra PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.

LI4 4 förinställda 
hastigheter

LI4 - Ändra PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.

Hastighetsreferens SP2 10 SP2 10 Ingen förändring.

SP3 25 SP3 15 Ändra SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.

SP4 50 SP4 20 Ändra SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.

AO-tilldelning (dO, ACt), 
rFr

Motorfrekvens AO1 - Ändra AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.

AI-tilldelning (AIt, 
ACt), 5U

Hastighetsref. 
5V

AI1t Hastig-
hetsref. 
5V

Ingen förändring.

Styrkanal LSr LOC Fr1 AI1 Ändra FR1 (COnF, FULL, CtL-, FR1), AIU1.

(tCC, 
Act), LOC

Lokalstyrning 
(RUN/STOP)

CHCF SIM Ingen förändring.

Cd1 -

Val av 
motorparameter

COS Enligt märkdata COS - COS visas bara om Val av motorparameter ”MPC” är 
inställd på COS.
Ändra MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS.
Ändra COS (COnF, FULL, drC-, COS). Enligt 
märkdata.

Motorstyrningstyp oföränderlig SVC Ctt STD 
(U/F)

Ändra CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
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Migrering ATV11 – ATV12

Funktioner – Jämförelse med ATV11pppE327-versioner

Funktion ATV1 ATV12 Kommentarer, åtgärd

Kod Värde Kod Värde

Frekvens bFr 50 bFr 50 Ingen förändring.

Hög hastighet HSP 50 HSP 50 Ingen förändring.

Logisk LI-drift - (Positiv) nPL POS ”Beror på LI-tilldelningen för respektive funktion (LI1 till 
LI4 L eller H).
Se funktionstilldelning, sidan 50.”

Integrerat EMC-filter - Ja - Ja ”Filtret kan kopplas ur med IT-bygel. Se sidan 27.”

Li-tilldelning LI1 Fram LI1 Fram Ingen förändring.

LI2 Back LI2 - Ändra rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.

LI3 2 förinställda 
hastigheter

LI3 - Ändra PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.

LI4 4 förinställda 
hastigheter

LI4 - Ändra PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.

Hastighetsreferens SP2 10 SP2 10 Ingen förändring.

SP3 25 SP3 15 Ändra SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.

SP4 50 SP4 20 Ändra SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.

AO-tilldelning (dO, ACt), 
rFr

Motorfrekvens AO1 - Ändra AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.

AI-tilldelning (AIt, 
ACt), 5U

Hastighetsref. 
5V

AI1t Hastig-
hetsref. 
5V

Ingen förändring.

Styrkanal LSr LOC Fr1 AI1 Ändra FR1 (COnF, FULL, CtL-, FR1), AIU1.

(tCC, 
Act), LOC

Lokalstyrning 
(RUN/STOP)

CHCF SIM Ingen förändring.

Cd1 -

Val av 
motorparameter

COS Beroende på 
omvandlarens 
storlek

COS - COS visas bara om Val av motorparameter ”MPC” är 
inställd på COS.
Ändra MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS.
Ändra COS (COnF, FULL, drC-, COS). Enligt 
märkdata.

Motorstyrningstyp oföränderlig SVC Ctt STD (U/F) Ändra CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
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Diagnostik och felsökning

Omvandlaren startar inte, ingen felkod visas
• Om displayen inte tänds, kontrollera att omvandlaren är spänningssatt (jordens och ingångsfasens koppling, se sidan 19).

• Tilldelning av funktionerna ”Snabbstopp” eller ”Frihjul” hindrar omvandlaren från att starta om motsvarande logiska ingångar inte är spän-
ningssatta. På ATV12:s display visas nSt vid frihjulsstopp och FSt vid snabbstopp, displayen visar rdY vid normalt stopp. Det här
är normalt eftersom dessa funktioner är aktiva i nolläge, så att omvandlaren stoppas på ett säkert sätt i händelse av kabelbrott. Tilldel-
ning av LI kontrolleras via menyn COnF/FULL/FUn-/Stt-.

• Kontrollera att körkommandot aktiveras i enlighet med vald styrtyp (parametrar Typ av styrning tCC sidan 47 och Typ av 2-trådsstyrning
tCt sidan 50, i menyn COnF/FULL/ I_O-).

• Om referenskanalen eller styrkanalen är tilldelad Modbus när matningen slås till, visar omvandlarens display ”nSt” frihjul och står kvar
i stoppläge tills kommunikationsbussen skickar ett kommando.

• Vid fabriksinställningen är ”RUN”-tangenten inaktiv. Ställ in parametrarna Referenskanal 1 Fr1 sidan 60 och Styrkanal 1 Cd1 sidan 61
för lokal styrning av omvandlaren (menyn COnF/FULL/CtL-). Se Styra omvandlaren lokalt sidan 45.

Felkoder som inte kan återställas automatiskt
Orsaken till felet måste elimineras innan felet kan återställas genom att matningen slås av och på.

SOF- och tnF-felen kan även återställas fjärrstyrt, med hjälp av en logisk ingång (parameter Felåterställning rSF sidan 77 i menyn
COnF/FULL/FLt-).

InFb-, SOF- och tnF- felen kan förebyggas och åtgärdas fjärrstyrt, med hjälp av en logisk ingång (parameter FelåterställningInH

sidan 81).

Kod Namn Möjliga orsaker Åtgärd

CrF1 Förladdning • Styrfel i laddningsrelä eller skadat 
laddningsmotstånd

• Stäng av omvandlaren och slå sedan på den 
igen.

• Kontrollera anslutningarna.
• Kontrollera nätmatningens stabilitet.
• Kontakta en lokal representant för 

Schneider Electric.

InFI Omvandlarens storlek okänd • Effektkortet är inte samma som 
lagrat kort

• Kontakta en lokal representant för 
Schneider Electric.

InF2 Okänt eller inkompatibelt effektkort • Effektkortet är inkompatibelt med 
styrkortet

• Kontakta en lokal representant för 
Schneider Electric.

InF3 Intern serielänk • Kommunikationsfel mellan interna 
kort

• Kontakta en lokal representant för 
Schneider Electric.

InF4 Ogiltig industrialiseringszon • Inkonsekventa interna data • Kontakta en lokal representant för 
Schneider Electric.

InF9 Strömmätning, kretsfel • Strömmätningen blir felaktig på 
grund av kretsfel

• Kontakta en lokal representant för 
Schneider Electric.

---- Problem med 
applikationsprogramvara

• Dålig uppdatering av applikations-
programvara via Multiloader 
konfig-verktyg

• Gör ny uppdatering av programvaran.

InFb Fel på intern termosensor • Omvandlarens temperatursond 
fungerar inte som den ska

• Omvandlaren är kortsluten eller 
öppen

• Kontakta en lokal representant för 
Schneider Electric.

InFE Intern CPU • Fel på intern mikroprocessor • Stäng av omvandlaren och slå sedan på den 
igen.

• Kontakta lokal representant för Schneider 
Electric.
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Diagnostik och felsökning

Felkoder som inte kan återställas automatiskt (fortsättning)

Kod Namn Möjliga orsaker Åtgärd

OCF Överström • Parametrar i menyn Motorstyrning 
drC- sidan 55 är inte korrekt 
inställda

• För hög tröghet eller belastning
• Mekanisk låsning

• Kontrollera parametrarna.
• Kontrollera motorns/omvandlarens/lastens 

storlek.
• Kontrollera mekanikens status.
• Anslut motorinduktans.
• Minska Switchfrekvensen SFr sidan 57.
• Kontrollera omvandlarens och motorns 

jordanslutning, motorkabelns och motorns 
isolation.

SCF1 Kortslutning i motorn • Kortslutning eller jordning i 
omvandlarens utgång

• Jordfel under drift
• Motorfrånkoppling under drift
• Högre läckström till jord om flera 

motorer är parallellkopplade

• Kontrollera kablarna som ansluter omvand-
laren till motorn, samt motorns isolering.

• Anslut motorinduktans.SCF3 Kortslutning mot jord

SCF4 Kortslutning i IGBT • Kortslutning upptäckt i intern 
effektkomponent vid 
spänningstillslag

• Kontakta en lokal representant för 
Schneider Electric.

SOF Hastighetsrusning • Instabilitet
• Hastighetsrusning kopplad till 

applikationens tröghet

• Kontrollera motorn.
• Hastighetsrusningen ligger 10 % över 

Maxfrekvens tFr sidan 55, d.v.s. justera 
den här parametern vid behov.

• Montera till bromsmotstånd.
• Kontrollera motorns/omvandlarens/lastens 

storlek.
• Kontrollera hastighetsloopens parametrar 

(förstärkning och stabilitet).

tnF Autotuning • Motorn är inte ansluten till 
omvandlaren

• Förlust av en motorfas
• Specialmotor
• Motorn roterar (drivs t.ex. av 

lasten)

• Kontrollera att motor/omvandlare är kompa-
tibla.

• Kontrollera att motorn är inkopplad vid 
autotuning.

• Om motorkontaktor används, slut den vid 
autotuning.

• Kontrollera att motorn står helt stilla.
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Diagnostik och felsökning

Felkoder som kan återställas automatiskt så snart orsaken har åtgärdats
Dessa fel kan återställas genom att matningen slås på och av eller med hjälp av en logisk ingång (parameter Felåterställning rSF sidan 77).
Felkoderna OHF, OLF, OPF1, OPF2, OSF, SLF1, SLF2, SLF3 och tJF kan förhindras och åtgärdas fjärrstyrt med hjälp av en logisk ingång
(parameter FelåterställningInH sidan 81).

Kod Namn Möjliga orsaker Åtgärd

LFFI AI-strömbortfall Detekteras om: 
• Analog ingång AI1 är konfigurerad 

för ström
• AI1 skalning av strömvärde för 0% 

insignal CrL1 sidan 51 över-
skrider 3 mA

• Analog strömingång underskrider 
2 mA 

• Kontrollera plintanslutningarna.

ObF Överbromsning • För snabb bromsning eller för hög 
drivande last

• Förläng retardationstiden.
• Installera vid behov en modul med bromsmotstånd.
• Kontrollera nätspänningen, så att den ligger under 

maxnivån (20 % över maximal matningsspänning under 
drift).

OHF Överhettning 
omvandlare

• Omvandlaren är för varm • Kontrollera motorns last, omvandlarens ventilation och 
omgivande temperatur. Låt omvandlaren svalna före 
återstart. Se Installationssätt sidan 12.

OLC Processöverlast • Processöverlast • Kontrollera att processen och omvandlarens parametrar 
är förenliga med varandra.

OLF Överbelastning av 
motorn

• Utlöses av alltför hög motorström • Kontrollera inställningarna för motorns termiska skydd, 
kontrollera motorns last.

OPF1 Motorfasavbrott, 1 fas • Avbrott i en motorfas på 
omvandlarens utgång

• Kontrollera anslutningarna mellan omvandlare och motor.
• Om en nedström frekvensomvandlare används, kontrol-

lera anslutningen, kabeln och kontaktorn.

OPF2 Motorfasavbrott, 3 
faser

• Motorn är inte ansluten
• Alltför låg motoreffekt, under 6 % 

av omvandlarens märkström
• Utgångskontaktor öppen
• Momentan instabilitet hos motor-

strömmen

• Kontrollera anslutningarna mellan omvandlare och motor.
• Test med motor med låg effekt eller utan motor: Med 

fabriksinställningarna är detekteringen av motorns 
nätfasförlust aktiv MotorfasavbrottOPLsidan 80 = 
YES. För att kontrollera omvandlaren i en test- eller 
underhållsmiljö, utan att behöva använda en motor med 
samma märkdata som omvandlaren, ska omvandlarens 
detektering av motorfasavbrott inaktiveras 
MotorfasavbrottOPL = nO.

• Kontrollera och optimera följande parametrar: IR-
kompensering (lag U/F) UFr sidan 56, Motorns 
märkspänningUnS sidan 55 och Nominell motorström 
nCr sidan 55 och gör en Autotuning tUn sidan 58.

OSF Överspänning • För hög nätspänning:
- Endast vid spänningstillslag 

ligger matningen 10 % över 
maximal spänningsnivå

- Spänningssatt utan körorder, 
20 % över maximal nätspänning

• Störningar på nätspänningen

• Kontrollera nätspänningen.
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Diagnostik och felsökning

Felkoder som kan återställas automatiskt så snart orsaken har åtgärdats 
(fortsättning)

Kod Namn Möjliga orsaker Åtgärd

PHF Nätfasavbrott • Felaktigt matad omvandlare, 
alternativt utlöst säkring

• En fas saknas
• 3-fas ATV12 används i ett enfas-

nät
• Last i obalans
• Det här skyddet fungerar bara när 

omvandlaren är belastad

• Kontrollera nätanslutningen och säkringarna.
• Använd 3-fasmatning.
• Inaktivera felkoden genom att ställa in Detektering av 

nätavbrott IPL sidan 80 = nO.

SCF5 Kortslutning hos 
lasten

• Kortslutning vid omvandlarens 
utgång

• Detektering av kortslutning vid 
körorder eller vid DC-injicering, om 
parameter IGBT-test Strt 
sidan 81 är inställd på YES

• Kontrollera kablarna som ansluter omvandlaren till 
motorn, samt motorns isolering.

SLF1 Modbus-
kommunikation

• Kommunikationsavbrott i Modbus-
nätverket

• Kontrollera kommunikationsbussens anslutningar.
• Kontrollera time-out (parameter Modbus time out ttO 

sidan 83).
• Se Modbus användarmanual.

SLF2 SoMove-
kommunikation

• Fel vid kommunikation med 
SoMove

• Kontrollera SoMoves anslutningskabel.
• Kontrollera time-out.

SLF3 HMI-kommunikation • Fel vid kommunikation med extern 
programmeringsterminal

• Kontrollera terminalens anslutning.

ULF Processunderlast • Processunderlast
• Motorströmmen underskrider 

parameter Tröskelvärde applikat-
underlast LUL sidan 53 under 
intervall angivet via parameter 
Fördröjning underlaststopp ULt 
sidan 53, till skydd för 
applikationen

• Kontrollera att processen och omvandlarens parametrar 
är förenliga med varandra.

tJF Överhettning av IGBT • Överhettning
• IGBT:s interna temperatur är för 

hög i förhållande till omgivande 
temperatur och last

• Kontrollera lastens/motorns/omvandlarens storlek.
• Minska Switchfrekvens SFr sidan 57.
• Låt omvandlaren svalna före återstart.
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Diagnostik och felsökning

Felkoder som återställs så snart orsaken är åtgärdad
USF-felet kan förhindras och åtgärdas fjärrstyrt med hjälp av en logisk ingång (parameter FelåterställningInH sidan 81).

(1) Om CFI föreligger i menyn för tidigare fel, betyder det att konfigurationen har avbrutits alternativt inte är klar.

Utbytt HMI-block
Om ett HMI-block byts ut mot ett HMI-block som är konfigurerat på omvandlare med andra märkdata, låses omvandlaren i felläget Felaktig
konfiguration CFF vid spänningstillslag. Om kortet har bytts ut medvetet, kan felet åtgärdas med två tryckningar på ENT-tangenten, vilket
innebär att alla fabriksinställningar återställs. 

Kod Namn Möjliga orsaker Åtgärd

CFF Felaktig konfiguration • HMI-block utbytt mot HMI-block 
som är konfigurerat på omvand-
lare med andra märkdata

• Den aktuella konfigurationen av 
användarparametrar är inkonse-
kvent

• Återgå till fabriksinställningarna eller hämta upp 
säkerhetskopians konfiguration, om möjligt.

• Om felet kvarstår efter återgång till fabriksinställningarna, 
kontakta lokal representant för Schneider Electric.

CFI

(1)
Ogiltig konfiguration • Ogiltig konfiguration

Den konfiguration som laddades 
till omvandlaren via bussen, eller 
kommunikationsnätverket, är 
inkonsekvent. Laddning av 
konfigurationen har avbrutits 
alternativt är inte klar.

• Kontrollera tidigare laddad konfiguration.
• Ladda en kompatibel konfiguration.

CFI2 Ogiltig konfiguration 
nedladdad

• Avbruten nedladdning med Loader 
eller SoMove

• Kontrollera anslutning mot Loader eller SoMove.
• Återställ genom att starta om nedladdningen eller återgå 

till fabriksinställningarna.

USF Underspänning • För låg nätmatning
• Transient spänningsfall

• Kontrollera spänningen och parametrarna för menyn 
Underspänning nätfasavbrott USb- sidan 81.
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Felmeddelande extern terminal

(1) Blinkar

Kod Namn Beskrivning

InIt: Egen initiering • Initiering av mikroprocessor.
• Sökning efter kommunikationskonfiguration.

COM.E

(1)
Kommunikationsfel • 50 ms time-out fel.

• Meddelandet visas efter 220 försök.

A -17

(1)
Tangentlarm • En tangent har hållits intryckt i över 10 sekunder.

• Membrantangent urkopplad.
• Terminal återstartades under tiden som en tangent trycktes in.

cLr

(1)
Bekräfta 
felåterställning

• Det här meddelandet visas om STOP-tangenten trycks in vid fel på terminalen.

dEU.E

(1)
Inkompatibilitet • Omvandlaren (märke) passar inte ihop med terminalen (märke).

rOM.E

(1)
ROM-avvikelse • ROM-avvikelse hos terminalen, detekteras vid beräkning av kontrollsumma.

rAM.E

(1)
RAM-avvikelse • RAM-avvikelse hos terminalen.

CPU.E

(1)
Annan defekt • Annan defekt.
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Anmärkningar

2-trådsstyrning (Source)

3-trådsstyrning (Sink)

(a): Riktning fram (b): Riktning back

1. Anslut jorduttaget till jordskruvarna som sitter under utgångsplintarna. 
2. Anslut kraftplintarna.
3. Anslut de logiska ingångarna.
4. Starta omvandlaren utan att avge körkommando.
5. Applicera fabriksinställningarna, Fabriksinställning/Hämta konfiguration FCS 

sidan 45 inställd på InI.
6. Motorns parametrar (i COnF-läge) justeras endast om omvandlarens fabriks-

konfiguration inte kan användas.
7. Gör en autotuning.
8. Ställ in parameter Riktning back rrS sidan 64 på LI2H.

9. Start.

(a): Riktning fram

1. Anslut jorduttaget till jordskruvarna som sitter under utgångsplintarna. 
2. Anslut kraftplintarna.
3. Anslut de logiska ingångarna.
4. Starta omvandlaren utan att avge körkommando.
5. Applicera fabriksinställningarna, Fabriksinställning/Hämta konfiguration FCS 

sidan 45 inställd på InI.
6. Ställ in tCC på 3C, se sidan 47.
7. Motorns parametrar (i COnF-läge) justeras endast om omvandlarens fabriks-

konfiguration inte kan användas.
8. Gör en autotuning.
9. Ställ in parameter Logisk ingångstyp nPL sidan 50 på nEG.

10. Start.
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Anmärkningar

Hastighetskontroll 0–20 mA (Source)

(a) Riktning fram

1. Anslut jorduttaget till jordskruvarna som sitter under utgångsplintarna. 
2. Anslut kraftplintarna.
3. Anslut logisk ingång LI1 och analog ingång AI1.
4. Starta omvandlaren utan att avge körkommando.
5. Applicera fabriksinställningarna, Fabriksinställning/Hämta konfiguration FCS 

sidan 45 inställd på InI.
6. Motorns parametrar (i COnF-läge) justeras endast om omvandlarens fabriks-

konfiguration inte kan användas.
7. Gör en autotuning.
8. Ställ in AI1-typ AI1t sidan 51 på OA och AI1 skalning av strömvärde för 0% 

insignal CrL1 sidan 51 på 0 mA. 
Kontrollera att AI1 skalning av strömvärde för 100% insignal CrH1 sidan 51 är 
inställd på 20 mA.

9. Start.
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Anmärkningar

4 förinställda hastigheter (Source)

Viktigt: Se även Tabell över funktionskompatibilitet, sidan 35.
1. Anslut jorduttaget till jordskruvarna som sitter under utgångsplintarna. 
2. Anslut kraftplintarna.
3. Anslut de logiska ingångarna.
4. Starta omvandlaren utan att avge körkommando.
5. Applicera fabriksinställningarna, Fabriksinställning/Hämta konfiguration FCS 

sidan 45 inställd på InI.
6. Motorns parametrar (i COnF-läge) justeras endast om omvandlarens fabriks-

konfiguration inte kan användas.
7. Gör en autotuning.
8. Ställ in 2 förinställda hastigheter PS2 sidan 68 på L2H.

9. 

(a): Riktning fram  (b): 2 förinställda hastigheter
(c): 4 förinställda hastigheter 

Ställ in Förinställd hastighet 2 SP2 sidan 68 på 20 Hz. 

Ställ in 4 förinställda hastigheter PS4 sidan 68 på L3H. 
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Anmärkningar

Ställ in Förinställd hastighet 3 SP3 sidan 68 på 30 Hz.
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Anmärkningar

4 förinställda hastigheter (Source) fortsättning

Ställ in Förinställd hastighet 4 SP4 sidan 68 på 40 Hz.

Motorfrekvens

SP4 - 40 Hz

SP3 - 30 Hz

SP2 - 20 Hz

Fram (LI1)

PS2 (LI2)

PS4 (LI3)
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Anmärkningar

Styrkanal via plint med referenskanal via Modbus

Viktigt: Se även Tabell över funktionskompatibilitet, sidan 35.
1. Anslut jorduttaget till jordskruvarna som sitter under utgångsplintarna. 
2. Anslut kraftplintarna.
3. Anslut logisk ingång LI1 och anslut RJ45-kabeln till Modbus-sockel.
4. Starta omvandlaren utan att avge körkommando.
5. Applicera fabriksinställningarna, Fabriksinställning/Hämta konfiguration FCS 

sidan 45 inställd på InI.
6. Motorns parametrar (i COnF-läge) justeras endast om omvandlarens fabriks-

konfiguration inte kan användas.
7. Gör en autotuning.
8. Ställ in Styrningsprofil CHCF sidan 60 på SEP.

Ställ in Referenskanal 1 Fr1 sidan 60 på Mdb.

Kontrollera att Styrkanal 1 Cd1 sidan 61 är inställd på tEr.

9. Starta.

(a)

(a): Riktning fram 
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Rekommenderat skydd av kretsar

Lämplig att användas i en krets som inte levererar mer än___X___rms symmetriska kilo -Ampere, max___Y___Volt, när den skyddas
av___Z1___med maximala märkdata på___Z 2___.

(1) Matningssidans kortslutningshållfasthet är den ingång för vilken produkten är termiskt utformad. Installation i ett nät med högre mat-
ningsnivå än så kräver extra induktans, för att klara den här nivån.

(2) Utgångssidans brytförmåga förlitar sig på kortslutningsskydd i form av integrerade halvledare. Detta ger inget skydd av kretsar. Skydd
av kretsar ska tillhandahållas i enlighet med National Electrical Code och eventuella övriga lokala föreskrifter. Det här beror på typen av
installation.

Typbeteckning Spänning
(Y)

Kortslutnings-
hållfasthet 

matningssida
(1)

Brytförmåga 
utgångssida

(X) (2)

Anslutning 
(Z1)

Märkström
(Z2)

V kA kA A

ATV12H018F1 100 - 120 1 5 Ferraz HSJ 15

ATV12H037F1 100 - 120 1 5 Ferraz HSJ 25

ATV12H075F1 100 - 120 1 5 Ferraz HSJ 40

ATV12H018M2 200 - 240 1 5 Snabb klass CC Ferraz ATDR 7

ATV12H037M2 200 - 240 1 5 Ferraz HSJ 15

ATV12H055M2 200 - 240 1 5 Ferraz HSJ 25

ATV12H075M2 200 - 240 1 5 Ferraz HSJ 25

ATV12HU15M2 200 - 240 1 5 Ferraz HSJ 40

ATV12HU22M2 200 - 240 1 5 Ferraz HSJ 45

ATV12H018M3 200 - 240 5 5 Snabb klass CC Ferraz ATDR 7

ATV12H037M3 200 - 240 5 5 Snabb klass CC Ferraz ATDR 7

ATV12H075M3 200 - 240 5 5 Ferraz HSJ 15

ATV12HU15M3 200 - 240 5 5 Ferraz HSJ 25

ATV12HU22M3 200 - 240 5 5 Ferraz HSJ 25

ATV12HU30M3 200 - 240 5 5 Ferraz HSJ 40

ATV12HU40M3 200 - 240 5 5 Ferraz HSJ 45
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Menystruktur
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Parameterindex

Kod Sidan Namn Enhet Möjligt värde/Funktion Fabriks-
inställning

Användar-
inställning

AC2
63
72 Acceleration 2 s 0.0 till 

999.9
- 5 s

ACC
44
62 Acceleration s 0.0 till 

999.9
- 3,0 s

AdC 65 Automatisk DC-injicering
nO

YES

Ct

Funktion inaktiv 
Ja 
Kontinuerlig

YES

Add 83 Modbus adress OFF till 247 - Off

AIIt 51 AI1-typ -
5U

10U

0A

Spänning
Spänning
Ström

5U

AIU1

36
38
44
60

Virtuell analog ingång % 0 till 100 - -

AO1 54 AO1-tilldelning

nO

OCr

OFr

OrP

OPS

OPF

OPE

OPr

tHr

tHd

Ej tilldelad 
Motorström 
Motorfrekvens
Utgång från ramp
PID-referens
PID-svar
PID-fel
Motoreffekt 
Motorns termiska status
Omvandl. termiska 
status

nO

AO1t 54 AO1 typ av utgång
10U

OA

4A

Spänning 
Ström 
Ström 

0A

Atr 77 Automatisk återstart nO

YES

Nej
Ja nO

bFr
44
55 Standard motorfrekvens Hz 50

60
- 50 Hz

brA 63 Anpassn. retardationsramp
nO

YES

dYnA

Funktion inaktiv
Ja
Motorbromsning

YES

C1SU 40 Kort 1 Progr-version - - - - -

C2SU 40 Kort 2 Progr-version - - - - -

Cd1 61 Styrkanal 1

tEr

LOC

LCC

Mdb

Plint
Lokal terminal
Extern terminal
Modbus kommunikation

CFG 46 Makro-konfiguration - - - - -

CHCF 60 Styrningsprofil SIM

SEP

Gemensam
Separat SIM

CLI 74 Strömbegränsning A 0.25 till 
1.5

- 1,5 A
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Kod Sidan Namn Enhet Möjligt värde/Funktion Fabriks-
inställning

Användar-
inställning

CL2 74 Strömbegränsning 2 A 0.25 till 
1.5

- 1,5 A

COd 42 Lösenord - OFF

On

Lösenord inaktiverad
Lösenord aktiverad OFF

COM1 41 Modbus 
kommunikationsstatus -

r0t0

rOt1

r1t0

r1t1

- -

COS 55 Motorns cos fi - 0.5 till 1 - Beroende på 
omv-storlek

CrH1 51 AI1 skalning av strömvärde 
för 100% insignal mA 0 till 20 - 20 mA

CrL1 51 AI1 skalning av strömvärde 
för 0% insignal mA 0 till 20 - 4 mA

Ctd 53 Motorström tröskel In 0 till 1.5 - InV

Ctt 55 Motorstyrningstyp -
Std

PErF

PUMP

Standard
Prestanda
Pump

Std

dCF 64 Deln.koefficient för ramp 1 till 10 - 4

dE2 63 Retardation 2 s 0.0 till 
999.9

- 5 s

dEC
44
62 Retardation s 0.0 till 

999.9
- 3,0 s

dP1 41 Senaste fel 1 - se sidan 93 - -

dP2 41 Senaste fel 2 - se sidan 93 - -

dP3 42 Senaste fel 3 - se sidan 93 - -

dP4 42 Senaste fel 4 - se sidan 93 - -

drn 82 Drift vid låg 
matningsspänning

nO

YES

Funktion inaktiv
Ja nO

EP1 41 Omvandlarstatus vid fel 1 - - - - -

EP2 42 Omvandlarstatus vid fel 2 - - - - -

EP3 42 Omvandlarstatus vid fel 3 - - - - -

EP4 42 Omvandlarstatus vid fel 4 - - - - -

FbS 70 Skalningsfaktor PID-svar PID 0.1 till 
100.0

- 1,0

FCS 45 Fabriksinställning/Hämta 
konfiguration -

nO

rEC

In

InI

Funktion inaktiv
Hämta backup
Fabriksinställning
SoMove-inställning

nO

FLG 56 Förstärkning frekvens-loop % 0 till 100 - 20 %

FLO 61 Lokal forcering

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Funktion inaktiv
LI1H: Ingång LI1, aktiv hög
LI2H: Ingång LI2, aktiv hög
LI3H: Ingång LI3, aktiv hög
LI4H: Ingång LI4, aktiv hög

nO
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Kod Sidan Namn Enhet Möjligt värde/Funktion Fabriks-
inställning

Användar-
inställning

FLOC 61 Forcerad lokal referens

nO

AI1

LCC

AIU1

Funktion inaktiv
Plint
Extern terminal
Navigeringsratt

nO

FLr 78 Flygande start nO

YES

Funktion inaktiv
Ja nO

Fr1
44
60 Referenskanal 1

AI1

LCC

Mdb

AIU1

Plint
Extern terminal
Modbus kommunikation
Navigeringsratt

Al1

FrH 36 Hastighetsreferens

AI1

LCC

Mdb

AIU

Plint
Extern terminal
Modbus kommunikation
Navigeringsratt

FrS 55 Motorns märkfrekvens Hz 10 till 400 - 50 eller 60 Hz
(till bFr)

FSt 64 Snabbstopp

nO

L1L

L2L

L3L

L4L

Funktion ej tilldelad 
L1L: Ingång LI1 aktiv låg
L2L: Ingång LI2 aktiv låg
L3L: Ingång LI3 aktiv låg
L4L: Ingång LI4 aktiv låg

nO

Ftd 53 Motorfrekvenströskel Hz 0 till 400 - 50 eller 60 Hz

FtH 41 Visning gångtid fläkt 0.01 till 
999

- - -

HSP
44
76 Hög hastighet Hz LSP till tFr - 50 eller 60 Hz

HSP2 76 Hög hastighet 2 Hz LSP till tFr -
50 eller 60 Hz 
beroende på 
BFr, max. TFr

HSP3 76 Hög hastighet 3 Hz lika HSp2 lika HS2 lika HSp2

HSP4 76 Hög hastighet 4 Hz lika HSp2 lika HS2 lika HSp2

HSU 40 Visning aktuell Hög 
hastighet - - - - -

InH 81 Felåterställning

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Funktion ej tilldelad 
L1H: Ingång LI1 aktiv hög
L2H: Ingång LI2 aktiv hög
L3H: Ingång LI3 aktiv hög
L4H: Ingång LI4 aktiv hög

nO

IPL 80 Detektering av nätavbrott - nO

YES

Funktion inaktiv
Ja YES

lth 80 Termiskt motorskydd A 0.2 till 1.5 - Beroende på 
omv-storlek

JOG 66 Joggning

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Funktion ej tilldelad 
L1H: Ingång LI1 aktiv hög
L2H: Ingång LI2 aktiv hög
L3H: Ingång LI3 aktiv hög
L4H: Ingång LI4 aktiv hög

nO

JPF 68 Frekvenshopp Hz 0 till 400 - 0 Hz
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Kod Sidan Namn Enhet Möjligt värde/Funktion Fabriks-
inställning

Användar-
inställning

LC2 74 2:a strömbegränsning

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

L1L

L2L

L3L

L4L

Funktion ej tilldelad 
L1h: Ingång LI1 aktiv hög
L2h: Ingång LI2 aktiv hög
L3h: Ingång LI3 aktiv hög
L4h: Ingång LI4 aktiv hög
L1L: Ingång LI1 aktiv låg
L2L: Ingång LI2 aktiv låg
L3L: Ingång LI3 aktiv låg
L4L: Ingång LI4 aktiv låg

nO

LCr 38 Motorström A - - - -

LFL1 81 Fel vid avbrott 4-20 mA nO

YES

Nej
Ja nO

LFr

38
44
60

Externt referensvärde - -400 till 400 - 0

LIS1 40 Status logiska ingångar 
LI1 till LI4 - - - - -

LOC 52 Tröskelvärde applikat-
överlast

% av 
In 70 till 150 - 90 %

LO1 52 LO1-tilldelning lika r1 lika r1 nO

LO1S 52 LO1-status (aktiv 
utgångsnivå)

POS

nEG

Positiv
Negativ POS

LOS1 40 Status hos logisk utgång 
LO1 och relä R1 - - - - -

LSP
44
75 Låg hastighet Hz 0 till HSP - 0 Hz

LUL 53 Tröskelvärde applikat-
underlast

% av 
In 20 till 100 - 60 %

MPC 58 Val av motorparameter - nPr

COS

nPr
COS nPr

MtM 80 Minne termisk motorstatus - nO

YES

Nej
Ja nO

nC1 84 Komm-scanner skriv-
adress, värde 1

nC2 84 Komm-scanner skriv-
adress, värde 2

nC3 84 Komm-scanner skriv-
adress, värde 3

nC4 84 Komm-scanner skriv-
adress, värde 4

nCA1 83 Komm-scanner skriv-
adress parameter 1 2135

nCA2 83 Komm-scanner skriv-
adress parameter 2 219C

nCA3 83 Komm-scanner skriv-
adress parameter 3 0

nCA4 83 Komm-scanner skriv-
adress parameter 4
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(1) In = omvandlarens nominella ström

Kod Sidan Namn Enhet Möjligt värde/Funktion Fabriks-
inställning

Användar-
inställning

nCr 55 Nominell motorström A (1) 0.25 till 
1.5

- Beroende på 
omv-storlek

nCU 40 Nominell omvandlareffekt

nM1 84 Komm-scanner läs-adress, 
värde 1

nM2 84 Komm-scanner läs-adress, 
värde 2

nM3 84 Komm-scanner läs-adress, 
värde 3

nM4 84 Komm-scanner läs-adress, 
värde 4

nMA1 83 Komm-scanner läs-adress, 
parameter 1 - 0C81

nMA2 83 Komm-scanner läs-adress, 
parameter 2 - 219C

nMA3 83 Komm-scanner läs-adress, 
parameter 3 - 0

nMA4 83 Komm-scanner läs-adress, 
parameter 4 - 0

nPL 50 Logisk ingångstyp - POS

nEG

Positiv
Negativ POS

nPr
45
55 Nominell motoreffekt

kW 
eller 
HP

- - Beroende på 
omv-storlek

nrd 57 Ljudreducering nO

YES

Nej
Ja nO

nSP 55 Motorns nominella varvtal rpm 0 till 32767 - Beroende på 
omv-storlek

nSt 64 Fri utrullning

nO

L1L

L2L

L3L

L4L

Funktion ej tilldelad 
L1L: Ingång LI1 aktiv låg
L2L: Ingång LI2 aktiv låg
L3L: Ingång LI3 aktiv låg
L4L: Ingång LI4 aktiv låg

nO

OLL 80 Hantering av överlastfel - nO

YES

Nej
Ja YES

OPL 80 Motorfasavbrott - nO

YES

Nej
Ja YES

Opr 38 Uteffekt % - - - -

PAU 72 PID auto/manuell

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Funktion ej tilldelad 
L1h: Ingång LI1 aktiv hög
L2h: Ingång LI2 aktiv hög
L3h: Ingång LI3 aktiv hög
L4h: Ingång LI4 aktiv hög

nO

PEt 41 Processgångtid 0.01 - - - -

PFL 57 Magnetiseringsprofil % 0 till 100 20 %

PIC 72 Reverserad PID-funktion - nO

YES

Nej
Ja nO
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Kod Sidan Namn En-
het Möjligt värde/Funktion Fabriks-

inställning
Användar-
inställning

PIF 70 PID-svar nO

A11

Funktion ej tilldelad 
Plint nO

PII 70 Aktivering intern PID-
referens

nO

YES

Nej
Ja nO

PIM 72 PID manuell hast.referens
nO

A11

A1U

Funktion ej tilldelad 
Plint 
Analog ingång AIV

nO

Pr2 70 2 förinst. PID-referenser -

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Funktion ej tilldelad 
L1H: Ingång Ll1, aktiv hög 
L2H: Ingång Ll2, aktiv hög 
L3H: Ingång Ll3, aktiv hög 
L4H: Ingång Ll4, aktiv hög

nO

Pr4 71 4 förinst. PID-referenser Pr2 lika Pr2 nO

PrP 71 PID referens-ramp s 0 till 99.9 - 0 s

PS2 68 2 förinställda hastigheter

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Funktion ej tilldelad 
L1H: Ingång LI1 aktiv hög
L2H: Ingång LI2 aktiv hög
L3H: Ingång LI3 aktiv hög
L4H: Ingång LI4 aktiv hög

nO

PS4 68 4 förinställda hastigheter PS2 lika PS2 nO

PS8 68 8 förinställda hastigheter PS2 lika PS2 nO

PSt 60 Stop-tangent prioriterad nO

YES

Nej
Ja YES

PtH 41 Visning av spänningssatt tid 0.01 till 
999

- - -

r1 51 R1-tilldelning -

nO

FLt

rUn

FtA

FLA

CtA

SrA

tSA

ULA

OLA

AP1

Funktion ej tilldelad 
Inget fel detekterat
Omvandlare i drift 
Frekvenströskel uppnådd
Hög hastighet uppnådd 
Strömtröskel uppnådd 
Frekvensreferens uppnådd 
Motorns termiska tröskel nådd
Larm underlast 
Larm överlast
Larm AI1 avbrott 4-20 mA 4-20

FLt

rdG 70 PID deriverande 
förstärkning

0.00 till 
100.00

- 0.00

rFr 38 Utfrekvens Hz - - -

rIG 70 PID integrerande 
förstärkning

0.01 till 
100

- 1

rIn 60 Inhibering back nO

YES

Nej
Ja nO
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Kod Sidan Namn Enhet Möjligt värde/Funktion Fabriks-
inställning

Användar-
inställning

rP2 71 2 förinst. PID-referenser % 0 till 100 - 25 %

rP3 71 3 förinst. PID-referenser % 0 till 100 - 50 %

rP4 71 4 förinst. PID-referenser % 0 till 100 - 75 %

rPC 38 PID-referens - - - - -

rPE 38 PID-fel - - - - -

rPF 38 PID-återkoppling - - - - -

rPG 70 PID proportionell först. 0.01 till 100 - 1

rPH 71 PID max. referens % PID 0 till 100 - 100 % 

rPI 71 Intern PID-referens % PID 0 till 100 - 0 %

rPL 71 PID min. referens % PID 0 till 100 - 0 %

rPr 82 Nollställning gångtid nO

FtH

Funktion inaktiv
Visning gångtid fläkt

nO

rPS 62 Rampväxling

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

L1L

L2L

L3L

L4L

Funktion ej tilldelad
L1H: Ingång LI1 aktiv hög
L2H: Ingång LI3 aktiv hög
L3H: Ingång LI3 aktiv hög
L4H: Ingång LI4 aktiv hög
L1L: Ingång LI1 aktiv låg
L2L: Ingång LI2 aktiv låg
L3L: Ingång LI3 aktiv låg
L4L: Ingång LI4 aktiv låg

nO

rPt 62 Ramptyp
LIn

S

U

Linjär 
S-profil 
U-profil

LIn

rrS 64 Riktning back -

nO

LIH

L2H

L3H

L4H

Funktion ej tilldelad
L1H: Ingång LI1, aktiv hög
L2H: Ingång LI2 aktiv hög
L3H: Ingång LI3 aktiv hög
L4H: Ingång LI4 aktiv hög

nO

rSF 77 Felåterställning -

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Funktion ej tilldelad
L1H: Ingång LI1 aktiv hög
L2H: Ingång LI2 aktiv hög
L3H: Ingång LI3 aktiv hög
L4H: Ingång LI4 aktiv hög

nO

rSL 73 Tröskel PID-återstart % 0 till 100 - 0 %

rtHI 41 Visning gångtid 0,01h 0.01 till 999 - - -

SCS 45 Spara 
användarkonfigurering - nO

Str1

Nej
Ja nO

SdC1 65 Ström automatisk DC-
injicering A 0 till 1.2 0,7 A

SFr 57 Switchfrekvens kHz 2 till 16 - 12

SFS 71 PID förinställd hastighet - nO till 400 - nO

SFt 57 Switchfrekvens typ - HF1

HF2

HF1
HF2 HF1
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Kod Sidan Namn Enhet Möjligt värde/Funktion Fabriks-
inställning

Användar-
inställning

SH2 76 2 HSP tilldelning -

nO

L1H

L2H

L3H

L4H

Funktion ej tilldelad 
L1H: Ingång LI1 aktiv hög
L2H: Ingång LI2 aktiv hög
L3H: Ingång LI3 aktiv hög
L4H: Ingång LI4 aktiv hög

nO

SH4 76 4 HSP tilldelning - som SH2 lika SH2 nO

SLL 82 Hantering Modbus-fel nO

YES

Nej
Ja YES

SLP 56 Eftersläpnings-
kompensering

% av 
nSL 0 till 150 - 100 %

SP2 68 Förinställd hastighet 2 - - - - -

SP3 68 Förinställd hastighet 3 - - - - -

SP4 68 Förinställd hastighet 4 - - - - -

SP5 68 Förinställd hastighet 5 Hz 0 till 400 - 25 Hz

SP6 68 Förinställd hastighet 6 Hz 0 till 400 - 30 Hz

SP7 68 Förinställd hastighet 7 Hz 0 till 400 - 35 Hz

SP8 68 Förinställd hastighet 8 Hz 0 till 400 - 40 Hz

SPn 40 Specifikt omvandlarnummer - - - - -

StA 56 Stabilitet frekvens-loop % 0 till 100 - 20 %

StAt 39 Omvandlarstatus - - - - -

StM 81 Underspänningsfel, 
retardationstid s 0.0 till 10.0 - 1,0 s

StP 81 Underspänningsfel, reaktion - nO

rMP

Nej 
Stopp med ramp nO

Strt 81 IGBT-test nO

YES

Nej
Ja nO

Stt 64 Stopptyp
rMP

FSt

nSt

Stopp med ramp
Snabbstopp
Fri utrullning

rMP

tAr 77 Max.tid för automatisk 
återstart

5

10

30

1H

2H

3H

Ct

5 min 
10 min 
30 min 
1 tim 
2 tim 
3 tim 
Oändlig

5 min

tbr 83 Modbus hastighet

4.8

9.6

19.2

38.4

4,8 kbps 
9,6 kbps 
19,2 kbps 
38,4 kbps

19,2 kbps

tCC 47 Typ av styrning - 2C

3C

2-trådsstyrning
3-trådsstyrning 2C

tCt 50 Typ av 2-trådsstyrning -
LEL

trn

PF0

Nivå
Övergång (flank)
Prioritet fram

trn
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Kod Sidan Namn Enhet Möjligt värde/Funktion Fabriks-
inställning

Användar-
inställning

tdC1 65 Tid automatisk DC-injicering s 0.1 till 30 0,5 s

tFO 83 Modbus format -

8o1

8E1

8n1

8n2

8o1
8E1
8n1
8n2

8E1

tFr 55 Max. utfrekvens Hz 10 till 400
60 eller 72 Hz

(till bFr)

tHd 38 Termisk status omvandlare - - - - -

tHr 38 Termisk status motor % - - - -

tHt 80 Typ av motorskydd - ACL

FCL

Egenventilerad 
Forcerad kylning

ACL

tLS
72
75 Drifttid vid låg hastighet s 0.1 till 

999.9
- nO

tOL 52 Fördröjning överlaststopp s 0 till 100 - 5 s

ttd 53 Tröskel motorns termiska 
status

% av 
tHr 0 till 118 100 %

ttO 83 Modbus time out - 0.1 till 30 - 10

tUn 58 Autotuning -
nO

YES

dOnE

Nej
Ja
Utförd

nO

UFr 56 IR-kompensering (lag U/F) % 25 till 200 - 100 %

ULn 38 Matningsspänning V - - - -

ULt 53 Fördröjning underlaststopp s 0 till 100 - 5 s

UnS 55 Motorns märkspänning V 100 till 480 - 230 V

UPP 73 Tröskel för återstart % 0 till 100 - 0

USb 81 Hantering 
underspänningsfel - O

1

R1 inaktiveras 
vid fel 
R1 aktiveras vid 
fel

0

UCAL 40 Märkspänning omvandlare - - - - -
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