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Før du starter
Les og forstå disse instruksjonene før det foretas noen prosedyrer med denne frekvensomformeren.

FARE
LIVSFARLIG SPENNING
• Les og forstå denne veiledningen før omformer Altivar 71 monteres og settes i drift.
Montering, programmering, reparasjon og vedlikehold må foretas av kvalifisert personell.
• Sluttbrukeren er ansvarlig for at installasjonen tilfredsstiller alle nasjonale og internasjonale standarder og
særlig med hensyn til beskyttelsesjording av alt utstyr.
• Mange deler i omformeren, inkludert printkortene, opererer med nettspenning. MÅ IKKE BERØRES.
Bruk kun isolerte verktøy.
• BERØR IKKE ubeskyttede komponenter eller tilkoplinger med spenningen slått på.
• KORTSLUTT IKKE klemmene PA og PC eller over DC-bus kondensatorene.
• Monter og lukk alle deksler før spenningen slås på og omformeren startes.
• Før en eventuell service på omformeren:
- Slå av all spenning.
- Plasser en merkelapp “ARBEID PÅGÅR” på frekvensomformerens skillebryter (nettbryter).
- Lås skillebryteren i åpen posisjon.
• Slå av all spenning, inkludert eventuell ekstern styrespenning, som kan forekomme under servicen.
VENT 15 MINUTTER, slik at DC-bus kondensatorene blir utladet. Følg deretter prosedyren for måling av
spenningen på DC-bussen, som angitt på side 5, og kontroller at spenningen ikke overstiger 45 V DC.
OBS: Omformerens LED-lampe er ikke en nøyaktig indikator om det er spenning på DC-bussen.
Elektrisk støt kan medføre død eller alvorlig skade.

ADVARSEL
UTILSIKTET BRUK AV FREKVENSOMFORMEREN
• Hvis omformeren er frakoplet spenning en lengre periode, kan ytelsen på glattekondensatorene bli redusert.
• Hvis den er frakoplet en lang periode, tilkopl nettspenning min. 5 timer hvert annet år for å restituere
kondensatorenes ytelse, og kontroller deretter virkemåten. I slike tilfeller anbefales IKKE å tilkople
omformeren direkte på nettet, men å bruke en gradvis økende spenning ved hjelp av en variabel nettforsyning.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i ødelagt utstyr.
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Tips for igangkjøring av frekvensomformer
b1

Mottakskontroll av omformeren
• Kontroller at typebetegnelsen på pakningens etikett er den samme som angitt på
pakkseddelen
• Ta ut frekvensomformeren fra emballasjen og kontroller at den ikke har blitt skadet
under transporten

b 2 Kontroll av nettspenningen
• Kontroller at nettspenningen er kompatibel med frekvensomformerens
spenningsområde

b 3 Montasje av omformeren (side 6)
• Monter frekvensomformeren i hht. dette dokumentets
anbefalinger
• Installer eventuelle interne eller eksterne opsjoner

b 4 Tilkopling av omformeren (side 12)
• Kople til motoren og kontroller at tilkoplingene på motoren er
i hht. nettspenningen (Y eller D)

Trinn 1 til 4 må
utføres med
nettspenningen
avslått

• Kople til styreinngangene
• Kople til referanseinngangen
• Kople til nettkablene, etter å ha kontrollert at spenningen ikke
er slått på

b 5 Slå på nettspenningen, men uten
aktivert startsignal

b 6 Velg språk (side 17),
hvis omformeren er utstyrt
med en grafisk display modul

b 7 Konfigurer menyen
[ENKEL START] (SIM-) (side 19)
• 2-leder eller 3-leder styring
• Makrokonfigurering
• Motorparametere

Tips:
• Utfør en Auto-tuning for å optimalisere
omformerens ytelse, side 22

Merk: Kontroller at
tilkoplingene på
omformeren er kompatibel
med konfigureringene.
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Utfør en Auto-tuning
• Motorens termiske strøm
• Akselerasjons- og retardsjonsramper
• Turtallsområde (min.- og maks.hastighet)

b 8 Start frekvensomformeren

Forberedende anbefalinger
Behandling og lagring
For å beskytte omformeren før montering, anbefales det å lagre apparatet i originalemballasjen. Kontroller at
omgivelsesbetingelsene er akseptable.

ADVARSEL
ØDELAGT UTSTYR
Frekvensomformere som synes skadet eller ødelagt må hverken monteres eller brukes.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i ødelagt utstyr.

Behandling ved montasje
Frekvensomformere ALTIVAR 71 opp til størrelse ATV71HD15M3X og ATV71HD18N4
kan taes ut av emballasjen uten bruk av spesielt løfteutstyr.
En heiseanordning må benyttes for større effekter; grunnen er at disse apparatene er
utstyrte med løfteører. De anbefalte retningslinjer for håndtering må følges nøye.

Advarsler
ADVARSEL
INKOMPATIBEL NETTSPENNING
Før nettspenningen slåes på og konfigureringen startes, kontroller at nettspenningen er kompatibel med
spenningen angitt på omformerens merkeskilt. Omformeren kan ødelegges hvis spenningen ikke er kompatibel.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i ødelagt utstyr.

FARE
UVETTIG BRUK AV UTSTYR
• Før nettspenningen slåes på og konfigureringen av Altivar 71 startes, kontroller at inngang PWR (POWER
REMOVAL) er deaktivert (tilstand 0); dette for å hindre en uventet oppstart.
• Før nettspenningen slåes på eller at konfigureringsmenyen åpnes, kontroller at inngangene dedikert for
start er deaktiverte (tilstand 0) da disse kan forårsake en omgående start av motoren.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i død eller alvorlige skader.

Hvis sikkerhetsforskriftene krever at uventede eller uforutsette starter skal forhindres, kan elektronisk
blokkering utføres via Altivar 71’s Power Removal funksjon.
Denne funksjonen krever at man bruker koplingsskjemaer i hht. kategori 3 fra standard EN954-1 og
integrert sikkerhetsnivå 2 i hht. IEC/EN61508 (se i katalogen for ATV71 eller bruk CD-ROM som følger
med omformeren).
Funksjonen Power Removal har prioritet over alle startkommandoene.
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ENGLISH

45°
maks.

u 3.94 in.

u 100 mm

Montasje og temperaturbetingelser
Monter omformeren i vertikal posisjon med ± 10°.
Må ikke plasseres i nærheten av varmeavgivende apparater.
Sørg for god plass, slik at nødvendig kjøleluft kan strømme uhindret fra bunnen og opp
til toppen av omformeren.
Åpen plass foran omformeren: minimum 10 mm.

u 3.94 in.

u 100 mm

Når kapslingsgrad IP 20 er tilstrekkelig, anbefaler vi at beskyttelsesdekselet på toppen
av omformeren fjernes som vist under.

Fjerning av beskyttelsesdeksel
ATV71H037M3 til D15M3X og
ATV71H075N4 til D18N4

ATV71HD18M3X til D45M3X og
ATV71HD22N4 til D75N4

2 montasjetyper er mulig:
Montasjetype A:
Fritt rom u 50 mm på hver side, med
beskyttelsesdeksel på plass.

u 50 mm

u 50 mm

u 1.97 in.

u 1.97 in.

Montasjetype B:
Omformere montert side ved side, med beskyttelsesdeksel fjernet (kapslingsgraden blir nå IP20).

Med disse to montasjetypene kan frekvensomformerene brukes - uten nedklassifisering - opp til en omgivelsestemperatur på 50 °C, med den fabrikkinnstilte svitsjefrekvensen. Ved andre svitsjefrekvenser og omgivelsestemperaturer; finnes opplysninger i den medfølgende CD-ROM.
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Plassering av LED-lampe for ladespenning
Før eventult arbeid på frekvensomformeren igangsettes, slå av nettspenningen og vent til LED-lampen for lading
av kondensatorkretsen har slukket, deretter bør spenningen på DC-bussen måles (likespenning).
ATV71HD18M3 til D45M3X
og ATV71HD22N4 til D75N4

ENGLISH

ATV71H037M3 til D15M3X
og ATV71H075N4 til D18N4

Rød LED-lampe indikerer at DC-bussen er oppladet

Prosedyre for måling av spenning på DC-bussen
FARE
LIVSFARLIG SPENNING
Les og forstå advarslene på side 11 før prosedyren iverksettes.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i ødelagt utstyr.

Spenningen på DC-bussen kan komme opp i 1000 V c. Benytt et måleinstrument som er beregnet for dette
spenningsnivået. Mål spenningen på DC-bussen som følger:
1 Slå av nettspenningen.
2 Vent i ca. 15 minutter slik at DC-bussen blir utladet.
3 Mål DC-spenningen mellom klemmene PA/+ og PC/- og kontroller at spenning ikke overstiger 45 V c.
4 Hvis ikke DC-buss kondensatorene lades helt ut, ta kontakt med serviceavdelingen hos Schneider Electric
Norge AS (ikke reparer eller bruk frekvensomformeren).
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Kabling
Effektkrets
Frekvensomformeren må tilkoples beskyttelsesjord. For å tilfredsstille reglene vedr. høye lekkasjestrømmer (over
3.5 mA), benytt minimum 10 mm² (AWG 6) jordleder eller 2 jordledere med samme tverrsnitt som faselederene.

FARE
LIVSFARLIG SPENNING
Utstyret jordes ved bruk av jordtilkoplingene som vist på nedenstående figur. Frekvensomformerskapet må
jordes før spenningen slåes på.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i død eller alvorlige skader.

Frekvensomformer

• Kontroller at resistansen til jord er mindre eller lik 1 ohm.
Tilkopling av flere omformere til jord må skje i et felles punkt, som vist på figuren.
Jordkablene må ikke legges i serie eller sløyfe.

Frekvensomformer

Frekvensomformer

ADVARSEL
FEILAKTIGE TILKOPLINGER
• Omformeren ATV71 vil havarere hvis nettspenningen tilkoples motorklemmene (U/T1,V/T2,W/T3).
• Kontroller effekttilkoplingene før nettspenningen slåes på.
• Ved utbytting av en annen frekvensomformer, kontroller at alle tilkoplingsklemmene på ATV71 kan erstatte
de tidligere funksjoner (se i denne manualen).
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i død eller alvorlige skader.
Er det krav til jordfeilbeskyttelse i det matende nett, må det benyttes type A utstyr for omformere med 1-fase mating
og type B utstyr for omformere med for 3-fase mating. Velg en lempelig modell som ivaretar:
• Filtrering av høyfrekvente strømmer.
• En tidsforsinkelse som forhindrer utkopling ved opplading av kondensatorkretsen når spenningen slåes på. En
tidsforsinkelse er ikke mulig for apparater som er beregnet for 30 mA. I dette tilfellet må det velges utstyr som
har immunitet mot uønskede utkoplinger, f.eks. s.i. - serien fra Merlin Gerin.
Hvis installasjonen består av flere frekvensomformere, må hver omformer utstyres med sin egen jordfeilbryter.

ADVARSEL
UTILSTREKKELIG OVERSTRØMSBESKYTTELSE
• Utstyr for beskyttelse mot overstrømmer (kortslutninger) må ha riktig koordinasjon.
• Canadian Electricity Code (CEC) og National Electrical Code (NEC) krever beskyttelse av hver enkelt
avgang. Benytt de anbefalte sikringsstørrelser som er angitt på omformerens etikett for å kunne oppnå de
publiserte kortslutningsnivåer.
• Frekvensomformeren må ikke koples til en effektavgang med større kortslutningsytelse enn det nivået som
er angitt på omformerens etikett.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i død eller alvorlige skader.
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Effekttilkoplinger
Plassering av effektterminalene
ATV71 HD18M3X til HD45M3X og
ATV71 HD22N4 til HD75N4

Lås opp dekselet over klemmene og
fjern det som vist på figuren under

For å komme til klemmene,
fjern frontdekselet som vist på figuren under

ENGLISH

ATV71 H037M3 til HD15M3X og
ATV71 H075N4 til HD18N4

Funksjoner for effektterminalene
Terminal

t
R/L1 - S/L2 - T/L3
PO
PA/+
PB
PC/U/T1 - V/T2 - W/T3

Funksjon
Jordtilkopling
Inngang for nettspenning
DC buss, + polaritet
Utgang for bremsemotstand (+ polaritet)
Utgang for bremsemotstand
DC buss, - polaritet
Utgang for motor

Lasken mellom klemmene PO og PA/+ skal kun fjernes hvis det monteres en DC-induktanse.
Tilkoplingsskruene på klemmene PO og PA/+ må alltid være godt tiltrukket, da det går en høy strøm
igjennom lasken.

Data for effektterminalene
ATV71H

Maksimalt tverrsnitt
størrelse
mm²

AWG

2.5

14

1.2 (10.6)

U22M3, U30M3, U40M3, U30N4, U40N4

6

8

1.2 (10.6)

U55M3, U55N4, U75N4

10

6

2 (17.7)

U75M3, D11N4

16

4

2.4 (21)

D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4

35

1

2.4 (21)

D18M3X, D22M3X, D22N4, D30N4, D37N4

50

1/0

D30M3X, D37M3X, D45M3X, D45N4, D55N4, D75N4

120

037M3, 075M3, U15M3, 075N4, U15N4, U22N4

kcmils

Tiltrekkingsmoment
Nm (lb.in)

6 (53)
350

19 (168)
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Styretilkoplinger
Plassering av styreterminalene
1

1 For å komme til styreterminalene, åpne frontdekselet på
styredelen.
For å gjøre det enklere å kople til styrekablene, kan
tilkoplingsklemmene på styrekortet taes av.
2 Skru helt til fjæren er frigjort.

2

3 Fjern kortet ved å dra det nedover.
Maksimalt kabeltverrsnitt: 2.5 mm² - AWG 14
Maksimalt tiltrekningsmoment: 0.6 Nm - 5.3 lb.in

ADVARSEL
UTILSTREKKELG SIKRET TERMINALKORT
Ved utbytting av terminalkortet, er det viktig at festeskruen trekkes godt til.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i ødelagt utstyr.

Data og funksjoner på styreterminalene
Terminal
R1A
R1B
R1C
R2A
R2C

Funksjon
Felles punkt C/O kontakt
(R1C) på programmerbar releutgang R1
N/O for programmerbar releutgang R2

Elektriske data
• Minimum koplingskapasitet: 3 mA for 24 V c
• Maksimum koplingskapasitet ved resistiv last:
5 A for 250 V a eller 30 V c
• Maksimum koplingskapasitet ved induktiv last
(cos ϕ = 0.4 og L/R = 7 ms):
2 A for 250 V a eller 30 V c

+10

+ 10 V c spenningsforsyning
for potensiometer
1 til 10 kΩ
Differensiell analog inngang
AI1
Fellespunkt for analoge I/O-er
Avhengig av konfigurasjon:
Analog inngang for spenning
eller strøm

• + 10 V c (10.5 V ± 0.5V)
• 10 mA maks.

AI1+
AI1 COM
AI2

AO1

Avhengig av konfigurasjon:
Analog utgang for spenning
eller strøm

P24

Inngang for ekstern +24 V c
spenningsforsyning
Fellespunkt for logiske
innganger og 0V for P24
spenningsforsyning
Programmerbare logiske
innganger
Avhengig av posisjonen på
bryter SW2: LI eller PTC

0V
LI1 til LI5
LI6

+24

Spenningsforsyning for
logiske innganger

PWR

Inngang for sikkerhetsfunksjonen Power Removal
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• -10 til +10 V c (maks. sikker spenning 24 V)
0V
• Analog inngang 0 til +10 V c
(maks. sikker spenning 24 V), impedanse 30 kΩ
eller
• Analog ingang X - Y mA, X og Y kan programmeres fra 0 til 20 mA
Impedanse 250 Ω
• Analog utgang 0 til +10 V c, min. lastimpedanse 470 Ω
eller
• Analog utgangt X - Y mA, X og Y kan programmeres fra 0 til 20 mA
Maks. lastimpedanse 500 Ω
• +24 V c (min. 19 V, maks. 30 V)
• Effekt 30 Watt
0V
• +24 V c (maks. 30 V)
• Impedanse 3.5 kΩ
SW2 = LI:
• Samme karakteristikker som for LI1 til LI5
SW2 = PTC:
• Utløsernivå 3 kΩ, resetnivå 1.8 kΩ
• Deteksjon av kortslutning < 50 Ω
SW1 bryter i posisjon Source eller Int Sink:
• Intern +24 V c spenningsforsyning
• 200 mA maks.
SW1 bryter i posisjon Ext Sink:
• Inngang for ekstern +24 V c spenningsforsyning for logiske
innganger
• 24 V c (maks. 30 V)
• Impedanse 1.5 kΩ

Opsjonskort for ekstra I/O (VW3A3201)
Data og funksjoner på terminalene
Maksimalt kabeltverrsnitt: 1.5 mm² - AWG 16
Maksimalt tiltrekningsmoment: 0.25 Nm - 2.21 lb.in
R3A til LI10: Samme karakteristikkene som for styrekortet.
Terminal
TH1+
TH1LO1
LO2

Funksjon
Inngang for PTC termistorer

CLO
0V

Fellespunkt for logiske utganger
0V

Programmerbare logiske
utganger, åpen kollektor

Elektriske data
• Utløsernivå 3 kΩ, resetnivå 1.8 kΩ
• Deteksjon av kortslutning < 50 Ω
• +24 V c (maks. 30 V)
• Maks. strøm 200 mA for intern spenningsforsyning og 200 mA
for ekstern spenningsforsyning
0V

ENGLISH

Utvidelseskort for ekstra I/O (VW3A3202)
Data og funksjoner på terminalene
Maksimalt kabeltverrsnitt: 1.5 mm² - AWG 16
Maksimalt tiltrekningsmoment: 0.25 Nm - 2.21 lb.in
R4A til LI14: Samme karakteristikkene som for styrekortet.
Terminal
TH2 +
TH2 RP
LO3
LO4

Funksjon
Inngang for PTC termistorer

CLO
0V

Fellespunkt for logiske utganger
0V

Frekvensinngang
Programmerbare logiske
utganger, åpen kollektor

Elektriske data
• Utløsernivå 3 kΩ, resetnivå 1.8 kΩ
• Deteksjon av kortslutning < 50 Ω
• Frekvensområde 0 til 30 kHz
• +24 V c (maks. 30 V)
• Maks. strøm 200 mA for intern spenningsforsyning og 200 mA
for ekstern spenningsforsyning
0V

Opsjonskort for pulsgivere
Data og funksjoner på terminalene
Maksimalt kabeltverrsnitt: 1.5 mm² - AWG 16
Maksimalt tiltrekningsmoment: 0.25 Nm - 2.21 lb.in
Terminal

Funksjon

+Vs
0Vs
A, /A
B, /B

Spenningsforsyning til
pulsgiver
Inkremental logiske
innganger

Terminal

Funksjon

+Vs
0Vs

Spenningsforsyning til
pusgiver

A, /A
B, /B

Inkremental logiske
innganger

Elektriske data
VW3A3401
VW3A3402, VW3A3404, VW3A3406
• 5 V c (maks. 5.5 V c) beskyttet • 15 V c (maks. 16 V c) beskyttet
mot kortslutning og overbelastning
mot kortslutning og overbelastning
• Maks. strøm 200 mA
• Maks. strøm 175 mA
• Maks. oppløsning: 10 000 pulser/omdreining
• Maks. frekvens 300 kHz
Elektriske data
VW3A3403, VW3A3405
• 12 V c (maks. 13 V c) beskyttet mot
kortslutning og overbelastning
• Maks. strøm 175 mA

VW3A3407
• 24 V c (min. 20 V c, maks.
30 V c) beskyttet mot
kortslutning og overbelastning
• Maks. strøm 100 mA
• Maks. oppløsning: 10 000 pulser/omdreining
• Maks. frekvens: 300 kHz

Type av inkremental pulsgiverutgang som må benyttes
• RS422 utgang: VW3A3401 - VW3A3402
• Åpen kollektor utgang: VW3A3403 - VW3A3404
• Push-pull utgang: VW3A3405 - VW3A3406 - VW3A3407
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Koplingsskjemaer
Koplingsskjema i hht. EN 954-1 kategori 1, med nettkontaktor
1-fase nettspenning (ATV71H 075M3 til U75M3)

Deaktiver feilfunksjonen for fasefeil i nettforsyningen slik at 1-fase nettforsyning kan benyttes.
Hvis denne feiltypen blir i fabrikkinnstilling, vil frekvensomformeren blokkeres.

3-fase nettspenning
- Q2

- Q3

- T1

- S2

- KM1
A1
A2

- S1

- Q2

- Q3

- T1

- Q2
A1
R1C

R1A

+24

PWR

R2A

R2C
PC / -

R1B
PA / +

PB

R1A

R1C

T / L3

P0

S / L2

W / T3

R / L1
U / T1

V / T2
V1

U1

Bremsemotstand
(hvis montert)

M
3a

W1

+24

PWR

R2A

R2C

R1B

A1

ATV71HpppM3

PC / -

R1A

R1C
PA / +

PB

T / L3

P0

S / L2

W / T3

R / L1

V / T2

(2)

W1

U / T1

R1C

(1)

(2)

V1

- KM1
A1
A2

- KM1

- KM1

(1)

U1

- S1

A1

- KM1
R1A

- KM1

A1

- S2

- Q2

Bremsemotstand
(hvis montert)

M
3a

(1) Nettinduktanse, hvis montert (obligatorisk for ATV71HU40M3 til U75M3 ved bruk på 1-fase nettforsyning)
(2) Relekontakt for feilsignal
Merk:
• Monter dempeledd (f.eks. RC-ledd) på alle induktive kretser i nærheten av omformeren eller tilkoplet samme
kurs (releer, kontaktorer, ventilspoler, osv...).
• Hvis inngangen for PWR er tilkoplet med kabel, bruk skjermet kabel.
Valg av tilhørende komponenter:
Vennligst se i katalogen eller ta kontakt med Schneider Electric Norge AS.

Skjema for styretilkoplinger
Skjema for styrekort
A1

AO1

COM

COM

AI1-

AI2

AI1+

+10

0V

LI6

LI5

LI4

LI3

LI2

LI1

+24

PWR

ATV71Hppppp

For andre typer av tilkoplinger (ekstern 24 V
spenningsforsyning, negativ logikk, etc.),
se opplysninger i den medfølgende CDROM

Referansepotensiometer
0 ± 10 V
eller X - Y mA

Bruk i et IT-nett (isolert jord eller impedansejordet
nulleder)
Normal (filter tilkoplet)

IT system: isolert jord eller impedansejordet nulleder
Bruk en permanent isolasjonsovervåkning for ikke-linjære
laster: En Merlin Gerin type XM200 eller tilsvarende.
Altivar 71 har innebygde RFI-filtere. Disse filterene kan isoleres
fra jord ved bruk på IT-nett. Dette gjøres som følger:
Dra ut bøylen som er plassert på venstre side av effekttilkoplingene.

ADVARSEL
IT-nett (filter frakoplet)
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Er filteret frakoplet, må omformerens svitsjefrekvens ikke
overstige 4 kHz.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument,
kan det resultere i ødelagt utstyr.

Elektromagnetisk kompatibilitet, kabling
Prinsipp og forholdsregler
• Jordingen mellom frekvensomformer, motor og kabelskjerm skal ha en såkalt “høyfrekvent“ ekvipotensialforbindelse.
• Det må benyttes skjermede kabler, som jordes i begge ender, for motor, bremsemotstand (hvis montert) og
signalkabler. Metallrør eller metallkanaler kan også brukes som skjerm under forutsetning av at skjermen ikke
blir brutt under veis.
• Separer effektkablene fra styrekablene. For kabler til styre- og referansesignalene anbefaler vi bruk av
skjermede kabler med revolverte ledere med en stigning mellom 25 og 50 mm (0.98 og 1.97 in.).
• Sørg for størst mulig avstand mellom nettkablene og motorkablene.
• Motorkabelen må ha en lengde på minimum 0.5 m (20 in.).
• Det må ikke monteres overspenningsvern eller fasekompenseringsutstyr etter frekvensomformerens utgang.
• Ved bruk av eksterne nettfilter (RF-filter), skal dette monteres under frekvensomformeren og tilkoples
nettforsyningen via en uskjermet kabel. Pos. 10 (på nedenstående figur) blir da utgående kabel fra filteret.
• Den “høyfrekvente“ ekvipotensialforbindelsen mellom motoren og kabelskjermen fjerner ikke behovet for en PEleder (grønn - gul) som skal koples til på tilhørende klemmer.

Montasjeanvisning
ATV71H037M3 til D15M3X og ATV71H075N4 til D18N4

ENGLISH

• Sett fast og jord skjermen på kablene 4, 5, 7, 12 og 13 så nærme frekvensomformeren som mulig:
- Fjern isolasjonen
- Bruk sadler eller kabelklammer (i metall) i riktig størrelse på den avisolerte skjermen og fest den til EMCplatene 2 og 11.
- Klammerne må slutte tett til skjermen slik at god høyfrekvent jording oppnås.
1 Altivar 71
1

2 EMC-plate for effektkabler, følger med omformer
3 Gjengede hull for montasje av EMC-plate for styrekabler

8
2
3

9
10

4
5

4 Skjermet motorkabel
5 Skjermet kabel for bremsemotstand (hvis montert)
6 Uskjermet kabel fra releutgangene
7 Skjermet kabel for sikkerhetsfunksjonen Power Removal
8 Metallklammer
9 Tilkopling for beskyttelsesjord

11

12
13

10 Uskjermet kabel eller faseledere for nettforsyningen
6
7

11 EMC-plate for styrekablene, monteres på plate 2
12 Skjermede kabler for styresignalene. For applikasjoner
med mange signalledere, bruk kabel med lite tverrsnitt
(0.5 mm2 - AWG 20)
13 Skjermet kabel for tilkopling av pulsgiver
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Elektromagnetisk kompatibilitet, kabling
Montasjeanvisning
ATV71HD18M3X til D45M3X og ATV71HD22N4 til D75N4
Sett fast og jord skjermen på kablene 4, 5, 6, 7, og 8 så nærme frekvensomformeren som mulig:
• Fjern isolasjonen
• Bruk sadler eller kabelklammer (i metall) i riktig størrelse på den avisolerte skjermen og fest den til EMC-platen.
• Klammerne må slutte tett til skjermen slik at god høyfrekvent jording oppnås.

1

1 Altivar 71
2 EMC-plate for effektkabler, følger med omformer

10

2
3

11
4
5

3 Metallklammer
4 Skjermet motorkabel
5 Skjermet kabel for bremsemotstand (hvis montert)
6 Skjermede kabler for styresignalene. For applikasjoner
med mange signalledere, bruk kabel med lite tverrsnitt
(0.5 mm2 - AWG 20)
7 Skjermet kabel for sikkerhetsfunksjonen Power
Removal
8 Skjermet kabel for tilkopling av pulsgiver
9 Uskjermet kabel fra releutgangene
10 Tilkopling for beskyttelsesjord

6
7
8

9

14

11 Uskjermet kabel eller faseledere for nettforsyningen

Oppsett - Forberedende anbefalinger
Fabrikkinnstillingene av Altivar 71 dekker de mest vanlige applikasjoner:
• Makrokonfigurering: Start/Stopp
• Motorfrekvens: 50 Hz
• Konstant momentforløp med sensorløs fluks-vektor kontroll
• Normal stopptype med retardasjonsrampe
• Stopptype ved deteksjon av feil: fri utrulling (frihjul)
• Linjære akselerasjons- og retardasjonramper: 3 sekunder
• Minimumshastighet: 0 Hz
• Maksimumshastighet: 50 Hz
• Motorens termiske strøm = nominell strøm for omformeren
• DC-bremsing ved stopp = 0.7 x omformerens nominelle strøm i 0.5 sekunder
• Ingen automatisk restart ved feilutkopling
• Svitsjefrekvensen lik 2.5 kHz eller 4 kHz, avhengig av frekvensomformerens effektstørrelse
• Logiske innganger:
- LI1: Forover, LI2: revers (2 dreieretninger), 2-leder styring med faste signaler
- LI3, LI4, LI5, LI6: inaktive (ingen tildelte funksjoner)
• Analoge innganger:
- AI1: Hastighetsreferanse 0 +/-10 V
- AI2: 0 - 20 mA, inaktiv (ingen tildelt funksjon)
• Releutgang R1: Kontakten åpner i tilfeller med feil (eller nettspenning avslått)
• Releutgang R2: inaktiv (ingen tildelt funksjon)
• Analog utgang AO1: 0 - 20 mA, inaktiv (ingen tildelt funksjon)
Hvis ovennevnte funksjoner er kompatibel med applikasjonen, kan omformeren brukes uten å endre innstillingene.

Fabrikkinnstilling for opsjonskortene
Opsjonskortene har ingen fabrikkinnstillinger for inn- og utgangene.

Effekttilkopling via en nettkontaktor
ADVARSEL
• Unngå hyppige inn- og utkoplinger av nettkontaktoren (medfører unødvendig aldring av glattekondensatorene).
• Syklustider < 60 sek. kan resultere i at lademotstanden ødelegges.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i ødelagt utstyr.

Oppstart
Viktig:
• I fabrikkinnstilling kan motoren kun forsynes med spenning etter at inngangene for “forover”, “revers” og “DCbremsing” har blitt resatt:
- Når nettspenningen slåes på, etter en manuell reset eller etter et stoppsignal.
Hvis inngangene ikke er resatt (tilstand 0), vil frekvensomformeren display vise “nSt” og motoren vil ikke startes.

Test på en motor med liten effekt eller uten motor,
drift av parallellkoplede motorer
Se informasjoner i den medfølgende CD-ROM.
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Fabrikkinnstillinger av frekvensomformer

Grafisk displayenhet
Den grafiske displayenheten er standard for alle frekvensomformere. For omformere i lave effektområder (opp til
15 kW), kan det bestilles uten (typebetegnelsen får da en Z på slutten, se i katalogen). Den grafiske displayenheten
kan demonteres fra omformeren og monteres eksternt (for eks. i fronten på tavleskapet) ved hjelp av ekstrautstyr,
som kabel og festeramme (se i katalogen).

Beskrivelse av displayenheten

1 Grafisk display

2 Funksjonstaster
F1, F2, F3, F4

7 ESC-tast:
Avbryte en verdi,
en parameter eller
en meny for retur
til det forgående valg

3 STOP/RESET-tast
4 RUN-tast

6 Tast for reversering av
motorens dreieretning

5 Navigasjonshjul:
• Trykk (ENT):
- For å lagre aktuell verdi
- For tilgang til valgt meny eller parameter
• Dreie medurs/ - For å øke eller minke valgt verdi
moturs:
- For å gå til neste eller foregående linje
- For å øke eller minke referanseverdien,
dersom styring via displayenheten er valgt.

Merk: Tastene 3, 4, 5 og 6 kan brukes til å styre omformeren direkte, hvis styring via displayenheten er valgt.

Koder for driftsstatus:
-
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ACC: Akselerasjon
CLI: Strømbegrensning
CTL: Kontrollert stopp ved bortfall av nettspenning
DCB: DC-bremsing under utførelse
DEC: Retardasjon
FLU: Motorfluksing under utførelse
FST: Hurtig stopp
NLP: Ingen nettspenning tilkoplet (ingen spenning på klemmene L1, L2, L3)
NST: Fri stopp (frihjulstopp)
OBR: Automatisk tilpasset retardasjonsrampe
PRA: Funksjonen Power Removal aktivert (omformer blokkert)
RDY: Omformer klar for drift
SOC: Kontrollert utkopling av omformerens utgang under utførelse
TUN: Auto-tuning under utførelse
USA: Underspenningsalarm

Første gangen omformeren tilkoples spenning vil brukeren automatisk bli ledet gjennom menyene helt til
[1. OMFORMERMENY].
Parameterene i undermenyen [1.1 ENKEL START] må konfigureres og en Auto-tuning utføres før motoren startes
opp.
Kun parameterene i undermenyen [1.1 ENKEL START] er beskrevet i dette dokumentet. Ønskes
opplysninger om de andre menyene, finnes denne informasjonen i medfølgende CD-ROM.

ATV71HU22N4

Vises i 3 sekunder etter at spenningen er slått på

2.2kW/3HP 380/480V
Config. n°1

3 sekunder

+0.00Hz

0.0A

ENGLISH

b
Term

RDY

5 LANGUAGE
English

Veksler til menyen [5 LANGUAGE]
automatisk 3 sekunder senere.
Velg Norsk og trykk ENT.

Norsk
Swedish
Francais
Deutsch
<<
Chinese

>>

b
Term

RDY

Quick

ENT

+0.00Hz

0.0A

2 TILGANGSNIVÅ
Basisk
Standard

Veksler til meny [2 TILGANGSNIVÅ]

Avansert
Ekspert
<<

>>

b
Term

RDY

Quick

ENT

+0.00Hz

0.0A

1 OMFORMERMENY
1.1 ENKEL START
1.2. VISNINGSMENY

Veksler til meny [1 OMFORMERMENY]

1.3. INNSTILLINGER
1.4. MOTORKONTROLL
1.5. KONFIG. INNG. / UTG.
Code

<<

>>

b
RDY

Term

Quick

ESC

+0.00Hz

0.0A

HOVEDMENY
1 OMFORMERMENY
2 TILGANGSNIVÅ

Trykk ESC for å returnere til [HOVEDMENY]

3 ÅPNE / LAGRE SOM
4 PASSORD
5 SPRÅK
Code

Quick
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Integrert diplayenhet
Altivar 71 for små effekter (se i katalog) er utstyrt med et 7-segments display med 4 karakterer. Den grafiske
displayenheten, som er beskrevet på foregående sider, kan også monteres (tilleggsutstyr) på disse omformerene.

Funksjoner på displayet og tastene

• Retur til foregående
meny eller parameter,
eller øke verdien på
den viste verdi

• Gå ut av en meny, eller
avbryte vist verdi med
retur til den tidligere
verdien i minnet

• Gå til neste meny eller
parameter, eller minke
verdien på den viste
verdi

• Gå inn i en meny eller
parameter, eller lagre den
viste parameter eller verdi

Merk:

• Det å trykke på

eller

lagrer ingen valg.

• Trykk og hold tasten inne (> 2 sek.)

eller

for å søke hurtig gjennom dataene.

For å lagre det viste valget: Trykk ENT
Displayet vil blinke når verdien lagres
Normalt display, uten feil tilstede:
- 43.0: Visning av den valgte parameters verdi fra
SUP menyen (fabrikkinnstilling: motorfrekvens)
- CLI: Strømbegrensning
- CtL: Kontrollert stopp ved bortfall av nettspenning
- dCb: DC-bremsing under utførelse
- FLU: Motorfluksing under utførelse
- FSt: Hurtig stopp
- nLP: Ingen nettspenning tilkoplet (ingen spenning
på klemmene L1, L2, L3)

- nSt: Fri stopp (frihjulstopp)
- Obr: Automatisk tilpasset retardasjonsrampe
- PrA: Funksjonen Power Removal aktivert
(omformer blokkert)
- rdY: Omformer klar for drift
- SOC: Kontrollert utkopling av frekvensomformerens utgang under utførelse
- tUn: Auto-tuning under utførelse
- USA: Underspenningsalarm

Displayet vil blinke for å indikere tilstedeværelsen av en feil.

Tilgang til menyene
Spenning slåes på

XXX

Visning av driftstatus

ENT

Menyer

ESC

ESC

SIM-

ENT

ENKEL START

Forenklet meny for rask oppstart

ESC

ENT

Ekstra informasjoner i medfølgende
CD-ROM

ESC

En strek vises etter kodene for menyer og undermenyer, slik at de kan skilles fra parameterkodene.
Eksempler: SIM- meny, ACC parameter.
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[1.1 ENKEL START] (SIM-) meny
Menyen [1.1-ENKEL START] (SIM-) kan benyttes ved hurtig igangkjøring. Denne menyen dekker de fleste
applikasjoner.
Merk: Parameterene i menyen [1.1 ENKEL START] (SIM-) må stilles inn i den rekkefølgen som de
opptrer, da de siste parameterene er avhengig av de første.
For eksempel må [2-/3-leder styring] (tCC) konfigureres før noen av de andre parameterene.

Makrokonfigurasjon
Makrokonfigurasjonen muliggjør en hurtig tilpasning av funksjoner spesifikt for de valgte applikasjoner.

Inn- /
utgang
AI1

[Start /
Stopp]
[Ref.kanal 1]

[Mat. behan.] [Vanlig bruk] [Løfting]

[PID reg.]

[Nettverk C.]

[Mast./slave]

[Ref.kanal 1]

[Ref.kanal 1]

[Ref.kanal 1]

[Ingen]
[Motorfrekvens]
[Feil på
ATV71]
[Ingen]

[Sum. ref. 2]
[Motorfrekvens]
[Feil på
ATV71]
[Ingen]

[Sum. ref. 2]
[Motorfrekvens]
[Feil på
ATV71]
[Ingen]

LI1
(2-leder)
LI2
(2-leder)
LI3
(2-leder)

[Forover]

[Forover]

[Forover]

[Ingen]
[Motorfrekvens]
[Feil på
ATV71]
[Bremsekontroll]
[Forover]

[Ref.-kanal 2]
([Ref.-kanal 1
over bus)
[Ingen]
[Motorfrekvens]
[Feil på
ATV71]
[Ingen]

[Ref.-kanal 1]

AI2
AO1

[Ref.-kanal 1]
(PIDreferanse)
[PID feedback]
[Motorfrekvens]
[Feil på
ATV71]
[Ingen]
[Forover]

[Forover]

[Forover]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Ingen]

[2 faste
hastigheter]

[Jogg]

[Reset av
feil]

[PID, integral
reset]

[Veksling til
referanse 2]

LI4
(2-leder)
LI5
(2-leder)
LI6
(2-leder)
LI1
(3-leder)
LI2
(3-leder)
LI3
(3-leder)
LI4
(3-leder)

[Ingen]

[Reset av
feil]
[Momentgrense]
[Ingen]

[Ekstern feil] [PID, 2 faste
referanser]
[Ingen]
[PID, 4 faste
referanser]
[Ingen]
[Ingen]

[Reset av feil
[Ingen]

[Ingen]

[Ingen]

[Ingen]

Stopp

[4 faste
hastigheter]
[8 faste
hastigheter]
[Reset av
feil]
Stopp

[Veksling fra
moment- til
turtallskontr.]
[Reset av feil

Stopp

Stopp

Stopp

Stopp

Stopp

[Forover]

[Forover]

[Forover]

[Forover]

[Forover]

[Forover]

[Forover]

[Ingen]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Revers]

[Ingen]

[2 faste
hastigheter]

[Jogg]

[Reset av
feil]

[PID, integral
reset]

[Veksling til
referanse 2]

LI5
(3-leder)
LI6
(3-leder)

[Ingen]

[4 faste
hastigheter]
[8 faste
hastigheter]

[Reset av
feil]
[Momentgrense]

[Ekstern feil] [PID, 2 faste
referanser]
[Ingen]
[PID, 4 faste
referanser]

R1
R2

[Ingen]
[Ingen]

[Ingen]

[Momentref.1]
[Avgitt
moment]
[Feil på
ATV71]
[Ingen]

[Veksling fra
moment- til
turtallskontr.
[Reset av feil] [Reset av feil]
[Ingen]

[Ingen]

Ved 3-leder styring, endres funksjonene på inngangene LI1 til LI6.
Merk: Alle I/O-er kan modifiseres, innstilles og endres. Flere opplysninger finnes i den medfølgende CD-ROM.
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Ved valg av en makrokonfigurasjon, tildeles I/O-ene spesielle funksjoner.

Navn/Beskrivelse

Kode

M

tCC

Fabrikkinnstilling
[2-leder] (2C)

[2-/3-leder styring]

v
v

2C
3C

Innstillingsområde

[2-leder] (2C)
[3-leder] (3C)
2-leder styring: Åpen eller lukket
tilstand på inngangen kontrollerer
stopp eller start.
3-leder styring (pulskontroll): en
“forover” eller “revers” puls er nok
til å kontrollere starten, en “stopp”
puls er nok til å kontrollere
stoppen.

ATV 71
+24

LI1 LIx

ATV 71
+24 LI1 LI2 LIx

Eksempel på “source” kopling:
LI1: forover
LIx: revers

Eksempel på “source” kopling:
LI1: stopp
LI2: forover
LIx: revers

ADVARSEL
UTILSIKTET BRUK AV UTSTYRET
Enhver endring av konfigureringen [2-/3-leder styring] (tCC) må bekreftes på den grafiske
displayenheten, eller ved å holde “ENT”-tasten inne i min. 2 sek. på den integrerte displayenheten.
Følgende funksjon vil returneres til fabrikkinnstilling: [2-leder type] (tCt) (side 20) alle
funksjoner som tildeles logiske innganger.
Den valgte makro konfigurasjonen vil også resettes hvis den har blitt kundetilpasset (tap
av kundetilpasninger).
Kontroller at endringen er kompatibel med koplingsskjemaet som benyttes.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i død eller
alvorlige skader.

CFG

M

v
v
v
v
v
v
v

StS
HdG
HSt
GEn
PId
nEt
MSL

[Start/Stopp] (StS)

[Makrokonfigurasjon]
[Start/Stopp] (StS): Start/stopp
[Mat. behan.] (HdG): Materialbehandling
[Løfting] (HSt): Heising
[Vanlig bruk] (GEn): Vanlig bruk
[PID reg.] (PId): PID regulering
[Nettverk C.] (nEt): Nettverkskommunikasjon
[Mast./slave] (MSL): Master/slave

ADVARSEL
UTILSIKTET BRUK AV UTSTYRET
Enhver endring i [Makrokonfigurasjon] (CFG) må bekreftes på den grafiske
displayenheten, eller ved å holde “ENT”-tasten inne i min. 2 sek. på den integrerte displayenheten.
Kontroller at den valgte makrokonfigurering er kompatibel med koplingsskjemaet som
benyttes.
Følges ikke de anbefalinger som gis i dette dokument, kan det resultere i død eller
alvorlige skader.
CCFG

YES
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M

[Kundetilp. makro]

v

Parameter som kun kan leses hvis minst en av makrokonfigureringens parametere er
endret.
[Ja] (YES)

Navn/Beskrivelse

M

bFr

M

IPL

YES

nPr

M

[50 Hz] (50): IEC
[60 Hz] (60): NEMA
Denne parameteren endrer fabrikkinnstillingen på følgende parametere: [Nom.
motorsp.] (UnS) (se under), [Maks hastighet] (HSP) (side 22), [Nom. motorfrekv.]
(FrS) og [Maks utgangsfrekv.] (tFr) (se under).
I hht. størrelse
på omformer

[Brudd i nettfase]

v
v

nO

Fabrikkinnstilling
[50 Hz] (50)

[Standard motorfrek.]

v
v

50
60

Innstillingsområde

[Ignorere] (nO): Feil ignoreres; brukes når omformeren tilkoples 1-fase nettspenning
eller via DC bussen.
[Fri stopp] (YES): Feilutkopling med fri stopp (frihjul).
Hvis en nettfase brytes aktiveres funksjonen [BRUDD NETTFASE] (IPL), men hvis 2
eller alle 3 fasene brytes vil omformeren etter hvert kople ut pga. underspenning.
Denne parameteren er kun tilgjengelig på omformere som kan tilkoples 1-fase
nettspenning; ATV71H037M3 til HU75M3.

[Nom motoreffekt]

I hht. størrelse
på omformer

I hht. størrelse
på omformer

I hht. størrelse
på omformer

I hht. størrelse
på omformer og
[Standard
motorfrek.] (bFr)

Nominell motoreffekt angitt på merkeskiltet.
UnS

M

[Nom. motorsp.]

Nominell motorspenning angitt på merkeskiltet.
ATV71pppM3: 100 til 240 V
ATV71pppN4: 200 til 480 V
nCr

M

[Nom. motorstrøm]

0.25 til 1.5 In (1)

I hht. størrelse
på omformer

10 til 500 Hz

50 Hz

Nominell motorstrøm angitt på merkeskiltet..
FrS

nSP

M

[Nom. motorfrekv.]

Nominell motorfrekvens angitt på merkeskiltet.
Fabrikkinnstillingen er 50 Hz, eller forhåndsvalgt til 60 Hz hvis [Standard motorfrek.] (bFr) er satt
til 60 Hz.
I hht. størrelse
0 til 60000 rpm
[Nom. motorhast.]
på omformer

M

Nominell motorhastighet angitt på merkeskiltet.
0 til 9999 rpm deretter 10.00 til 60.00 krpm på den integrerte displaymodulen.
Hvis merkeskiltet skulle vise den synkrone hastigheten og slippen i Hz eller som en %-verdi,
kalkuler den nominelle hastigheten som følger:
100 - slipp i %
• Nominell hastighet = Synkron hastighet x
100
eller
50 - slipp i Hz
• Nominell hastighet = Synkron hastighet x
(50 Hz motorer)
50
eller
60 - slipp i Hz
• Nominell hastighet = Synkron hastighet x
(60 Hz motorer)
60
tFr

M

[Maks. utgangsfrek.]

10 til 1000 Hz

60 Hz

Fabrikkinnstillingen er 60 Hz, eller forhåndsvalgt til 72 Hz hvis [Standard motorfrek.] (bFr) er satt
til 60 Hz.
Maksimumsverdien er begrenset av følgende betingelser:
• Den må ikke overstige 10 ganger verdien for [Nom. motorfrekv.] (FrS)
• Den må ikke overstige 500 Hz hvis størrelsen på omformeren er større enn ATV71HD37
(verdien på 500 Hz til 1000 Hz er kun mulig for omformere opp til 37 kW).
(1) In tilsvarer omformerens nominell strøm angitt på merkeetiketten og i driftsveiledningen.
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Kode

Kode

Navn/Beskrivelse

M

tUn

dOnE

Fabrikkinnstilling
[Nei] (nO)

[Autotuning]

v
v
v

nO
YES

Innstillingsområde

[Nei] (nO) Autotuning ikke utført.
[Ja] (YES) : Autotuning foretas så snart som mulig, deretter endres parameteren til
[Utført] (dOnE).
[Utført] (dOnE): Verdien for den sist foretatte Autotuning benyttes.
Advarsel:
Hvis Autotuningen mislykkes, viser displayet [Nei] (nO).
Merk: Under Autotuningen påtrykkes motoren nominell strøm.

M

tUS

v
v
v
v
v

tAb
PEnd
PrOG
FAIL
dOnE

PHr

M

(kun for informasjon, kan ikke modifiseres)
[Ikke utført] (tAb): Den fabrikkinnstilte statorresistansen brukes til å kontrollere
motoren.
[Aktivert] (PEnd): Autotuning er iverksatt, men ennå ikke utført.
[Utføres] (PrOG): Autotuning under utførelse.
[Feil] (FAIL): Autotuning er avbrutt pga. en detektert feil.
[Utført] (dOnE): Den målte statorresistansen under autotuningen brukes til å
kontrollere motoren.
[ABC] (AbC)

[Faserotasjon utgang]

v
v

AbC
ACb

[Ikke utført]
(tAb)

[Status autotuning]

[ABC] (AbC): Forover.
[ACB] (ACb): Revers.
Denne parameteren kan brukes til å snu dreieretning på motoren uten å endre
tilkoplingene.

Parametere som kan endres under drift eller ved stopp
Kode
ItH

Navn/Beskrivelse

M

[Term. motorstrøm]

Innstillingsområde
0.2 til 1.5 In (1)

Fabrikkinnstilling
I hht. størrelse
på omformer

Motorens termiske beskyttelsesstrøm i Amper; stilles inn på verdien som angis på
motorens merkeskilt.
ACC

M

[Akselerasjon]

0.1 til 999.9 s

3.0 s

Akselerasjonstid i sek. fra 0 til [Nom. motorfrekv.] (FrS) (side 21). Kontroller at tiden
er kompatibel med svingmassen som skal akselereres.
dEC

M

[Retardasjon]

0.1 til 999.9 s

3.0 s

Retardasjonstid i sek. fra [Nom. motorfrekv.] (FrS) (side 21) til 0. Kontroller at tiden er
kompatibel med svingmassen som skal retarderes.
LSP

M

[Minimumshastighet]

0 Hz

Motorfrekvens i Hz ved minimumsreferanse; kan justeres mellom 0 og [Maks.
hastighet] (HSP).
HSP

M

[Maks. hastighet]

50 Hz

Motorfrekvens i Hz ved maksimumsreferanse; kan justeres mellom
[Minimumshastighet] (LSP) og [Maks. utgangsfrek.] (tFr). Fabrikkinnstillingen endres
til 60 Hz hvis [Standard motorfrek.] (bFr) = [60 Hz] (60).
(1) In tilsvarer omformerens nominell strøm angitt på merkeetiketten og i driftsveiledningen.
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Feilkoder - Årsaker - Feilretting
Omformeren starter ikke, ingen feilkoder vises
• Hvis displayet ikke lyser, kontroller spenningsforsyningen til frekvensomformeren.
• Er funksjonene “Hurtig stopp” eller “Fri stopp” tildelt en av de logiske inngangene, og som igjen ikke er aktivert,
kan dette være en årsak. ATV71 vil da vise [Fri stopp] (nSt) eller [Hurtig stopp] (FSt). Dette er helt normalt da
disse funksjonene er aktivert når inngangen mangler signal.
• Kontroller at inngangen eller inngangene for start er aktivert og i hht. den valgte styringstype
([2-/3-leder styring] (tCC) og [2 leder type] (tCt) parametere, side 20).

Feiltyper som ikke kan resettes automatisk
Feilårsaken må finnes og utbedres før frekvensomformeren resettes ved å slå av nettspenningen og som deretter
slåes på igjen (OBS: Vent til displayet har slukket).
Feiltypene AnF, brF, ECF, EnF, SOF, SPF og tnF kan også fjernresettes ved hjelp av en logisk inngang eller et bit
(se informasjoner i den medfølgende CD-ROM).
Navn

AI2F

[FEIL INNGANG
AI2]
[SLURENDE
LAST]

• Feil signaltype på en
analog inngang.
• Feedback-signalet fra
pulsgiveren avviker fra
referanseverdien.

brF

[MEKANISK
BREMSEFEIL]

CrF1

[LADEKRETS
FEIL]

ECF

[PULSGIVERKOPLING]
[FEIL I EEPROM]
[FEIL I TILF.
EEPROM]

• Feedback-signalet fra
bremsekontakten
stemmer ikke med
logikken for styring av
motorbremsen.
• Feil i styring av laderele
eller defekt lademotstand.
• Brudd i den mekaniske
koplingen til pulsgiveren.
• Feil i internminne.

AnF

EEF1
EEF2

Mulig feilårsak

[FEIL
PULSGIVER]

• Feil i feedback-signalet
fra pulsgiveren.

FCF1

[LUKKET
MOTORKONT.]

ILF

[FEIL PÅ
INTERNFORB.]

• Kontaktoren på
omformerens utgang er
fremdeles innkoplet selv
om signal om utkopling
er gitt.
• Kommunikasjonsfeil
mellom opsjonskort og
frekvensomformer.

InF1

[FEIL
EFFEKTVERDI]

InF2

[INKOMP.
EFFEKTKORT]

EnF

• Effektkortet avviker fra
det som opprinnelig var
lagret.
• Effektkortet er inkompatibelt med styrekortet.

Prosedyre for feilretting
• Kontroller tilkoplingen på den analoge
inngangen og verdien på signalet.
• Kontroller parameterene for motor,
forsterkning og stabilitet.
• Monter og kople til en bremsemotstand.
• Kontroller størrelsene på motor/omformer/last.
• Kontroller pulsgiverens mekaniske kopling og
elektriske tilkopling.
• Kontroller kretsene for feedback-signalet og
bremsekontaktoren.
• Kontroller bremsens mekaniske tilstand.
• Kontroller de interne forbindelsene.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Kontroller pulsgiverens mekaniske kopling.
• Kontroller omgivelsene(elektromagnetisk
kompatibilitet).
• Slå av, resett, gå tilbake til fabrikkinnstillinger.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Kontroller [Antall pulser] (PGI) og [Pulsgiver
type] (EnS) (se informasjoner i den
medfølgende CD-ROM).
• Kontroller pulsgiverens mekaniske og
elektriske funksjoner, og at strømforsyning og
tilkoplinger er korrekt.
• Kontroller og, hvis nødvendig, reverser
motorens dreieretning ([Faserotasjon utgang]
parameter (PHr) på side 22) eller signalene fra
pulsgiveren.
• Kontroller kontaktoren og tilkoplingene.
• Kontroller kretsen for feedback-signalet.

• Kontroller omgivelsene(elektromagnetisk
kompatibilitet).
• Kontroller tilkoplingene.
• Bytt ut opsjonskortet.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Kontroller effektkortets typebetegnelse.
• Kontroller effektkortets typebetegnelse og dets
kompatibilitet.
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ENGLISH

Feilkode

Feiltyper som ikke kan resettes automatisk (fortsettelse)
Feilkode
InF3
InF4
InF6

Navn
[FEIL INTERN
SERIEFORB.]
[FEIL I INTERNE
DATA]
[INTERN FEIL OPSJON]

InF7

[FEIL I INITIERING]

InF8

[INT. FEIL
STYRESP.]
[INT. FEIL
STRØMMÅLING]

InF9

InFE

[INT. FEIL
LIKERETTER]
[INT. FEIL TERM.
SENSOR]
[INTERN FEIL
TIDSMÅLING ]
[FEIL I CPU]

OCF

[OVERSTRØM]

InFA
InFb
InFC

Mulig feilårsak

Prosedyre for feilretting

• Kommunikasjonsfeil mellom
interne kort.
• Uoverenstemmelser i interne
data.
• Den monterte opsjonen
gjennkjennes ikke av
omformeren.
• Initiering av omformeren er
ikke utført.
• Feil i den interne strømforsyningen.
• Feil i strømmålingen.

• Kontroller interne forbindelser.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Omkalibrer omformeren (må utføres av
personale hos Schneider Electric).
• Kontroller typebetegnelsen og
kompatibliteten for opsjonen.

• Feil i omformerens
likerettertrinn.
• Feil i omformerens interne
temperaturføler.
• Feil i komponenten for
elektronisk tidsmåling
• Feil i den interne mikroprosessoren.
• Parameterene i menyene for
[1.3 INNSTILLINGER] (SEt-)
og [1.4 MOTORKONTROLL]
(drC-) er ikke korrekte.
• Svingmassen eller lasten er for
stor.
• Mekanisk blokkering.
• Feil med sikkerhetsfunksjonen “Power removal” .
• Kortslutning eller jordslutning på omformerens
utgang.
• For høy lekkstrøm i kablene
på omformerens utgang hvis
flere motorer er koplet i
parallell.
• Ustabilitet eller for høy
drivende last.

SCF3

[FEIL "POWER
REMOVAL"]
[KORTSLUTNING
MOTOR]
[IMPEDANS
KORTSL.]
[JORDFEIL]

SOF

[OVERTURTALL]

SPF

[TAP AV
HAST.FEEDBACK]

• Feedback-signalet fra
pulsgiveren mangler.

tnF

[AUTOTUNING
FEIL]

• Motoren er ikke tilkoplet
omformeren.

PrF
SCF1
SCF2

• Spesialmotor eller motor med
en effekt som ikke er egnet for
omformeren.
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• Slå av og resett.
• Kontroller den interne strømforsyning.
• Bytt ut strømsensorene eller effektkortet.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Bytt ut temperaturføleren.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Slå av og resett. Undersøk/reparer
frekvensomformeren.
• Kontroller parameterene (se info. i den
medfølgende CD-ROM).
• Kontroller størrelsene på motor/
omformer/last.
• Kontroller den mekaniske tiltanden.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Kontroller kablene mellom omformer og
motor, og motorens isolasjon.
• Reduser svitsjefrekvensen.
• Monter induktanser etter
frekvensomformeren.
• Kontroller parameterene for motor,
forsterkning og stabilitet.
• Monter en bremsemotstand.
• Kontroller størrelsene på motor/
omformer/last.
• Kontroller tilkoplingene mellom
omformer og pulsgiver.
• Kontroller pulsgiveren.
• Kontroller at motoren er tilkoplet under
Autotuningen.
• Hvis det benyttes en kontaktor mellom
omformer og motor, må denne lukkes
under Autotuning.
• Kontroller at kombinasjonen omformer/
motor passer sammen.

Feiltyper som kan resettes automatisk etter at feilårsaken er borte
Disse feiltypene kan også resettes ved å slå av og deretter på spenningen, eller ved hjelp av en logisk inngang
eller et bit, (se informasjoner i den medfølgende CD-ROM).
Navn

Mulig feilårsak

APF

[FEIL APPLIKASJON]

• Feil på PC-opsjonskort.

• Konferer manualen for kortet.

bLF

[BREMSESTYRINGS
FEIL]

CnF

[NETTVERKSFEIL]

• Strømgrensen for
frifgjøring av brems ikke
oppnådd.
• Parameterene for bremsestyring er ikke innstilt når
funksjonen er konfigurert.
• Kommunikasjonsfeil på
kommunikasjonskortet.

COF

[CANopen FEIL]

EPF1

[EKSTERN FEIL
LI/Bit]

• Kontroller tilkoplingene mellom
omformer og motor.
• Kontroller motorviklingene.
• Still inn de nødvendige parametere (se
informasjoner i den medfølgende CDROM).
• Kontroller omgivelsesbetingelsene
(elektromagnetisk kompatibilitet).
• Kontroller tilkoplingene.
• Kontroller time-out funksjonen.
• Bytt ut opsjonskortet.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Kontroller kommunikasjonsbussen.
• Kontroller time-out funksjonen.
• Konferer manualen for CANopen.
• Kontroller apparatet, som ga feilsignal,
og resett.

EPF2

[EKSTERNFEIL
NETTVERK]

FCF2

[ÅPEN
MOTORKONT.]

LCF

[FEIL
NETTKONTAKTOR]

LFF2
LFF3
LFF4

[BRUDD AI2 4-20 mA]
[BRUDD AI3 4-20 mA]
[BRUDD AI4 4-20 mA]

• Brudd i signalsløyfen for
4 - 20 mA på inngang
AI2, AI3 eller AI4.

ObF

[OVERBREMSING]

• For kort retardasjonstid
(overbremsing) eller
drivende last.

OHF

[OVERTEMP.
OMFORMER]

• Temparaturen i
frekvensomformeren er
før høy.

OLF

[OVERBELASTING
MOTOR]

• Overbelastning av
motor.

OPF1

[TAP AV 1
MOTORFASE]

• Brudd i en av motorfasene.

• Forstyrrelser i
kommunikasjonen på
CANopen bussen.
• Feil registrert ved hjelp
av eksternt utstyr,
avhengig av bruker.
• Feil registrert ved hjelp
av eksternt utstyr,
avhengig av bruker.
• Kontaktoren på
omformerens utgang er
fremdeles utkoplet selv
om signal om innkopling
er gitt.
• Nettkontaktoren er
fremdeles utkoplet selv
om signal om innkopling
er gitt.

Prosedyre for feilretting

• Kontroller apparatet, som ga feilsignal,
og resett.
• Kontroller kontaktoren og tilkoplingene.
• Kontroller kretsen for feedback-signalet.

• Kontroller kontaktoren og tilkoplingene.
• Kontroller time-out funksjonen (se
informasjoner i den medfølgende CDROM).
• Kontroller tilkoplingene mot nett/
omformer/motor.
• Kontroller tilkoplingene på den analoge
inngangen.
• Øke retardasjonstiden.
• Monter, om nødvendig, en bremsemotstand.
• Aktiver funksjonen [Tilpass ret. rampe]
(brA) (se informasjoner i den
medfølgende CD-ROM), hvis dette er
kompatibelt med applikasjonen.
• Kontroller motorens belastning,
omformerens ventilasjon og
omgivelsestemperaturen. Vent til
omformeren er nedkjølt før den
restartes.
• Kontroller innstillingene for motorens
termiske beskyttelse, kontroller
motorens belastning. Vent til motoren er
nedkjølt før den restartes.
• Kontroller tilkoplingene mellom
omformeren og motoren.
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ENGLISH

Feilkode

Feiltyper som kan resettes automatisk etter at feilårsaken er borte (forts.)
Disse feiltypene kan også resettes ved å slå av og deretter på spenningen, eller ved hjelp av en logisk inngang
eller et bit, (se informasjoner i den medfølgende CD-ROM).
Feilkode

Mulig feilårsak

Prosedyre for feilretting
• Kontroller tilkoplingene mellom
omformeren og motoren.
• Benyttes en kontaktor mellom omformer og
motor, se informasjoner i den medfølgende
CD-ROM.
• Test på motor med liten effekt eller uten
tilkoplet motor: I fabrikkinnstilling er
funksjonen fasebrudd i motorkrets aktivert
[Output phase loss] (OPL) = [Ja] (YES).
For å kunne teste omformeren uten den
tiltenkte motoren (spesielt for omformere
for store effekter), deaktiver funksjonen for
fasebrudd i motorkrets [Output phase loss]
(OPL) = [Nei] (nO) (se informasjoner i den
medfølgende CD-ROM).
• Kontroller og optimaliser følgende
parameter: [Nom. motorsp.] (UnS) og
[Nom. motorstrøm] (nCr) og utfør en [Autotuning] (tUn).
• Kontroller nettspenningen.

OPF2

[TAP AV 3
MOTORFASER]

• Motor ikke tilkoplet eller
motoreffekt for lav.
• Kontaktor mellom
frekvensomformer og
motor er åpen.
• Momentan ustabilitet i
motorens laststrøm.

OSF

[OVERSPENNING
NETT]

OtF1

PtF1

[OVERTEMP.
PTC 1 ]
[OVERTEMP.
PTC 2 ]
[OVERTEMP.
LI6=PTC]
[FEIL PÅ PTC1]

PtF2

[FEIL PÅ PTC2]

PtFL

[FEIL PÅ LI6=PTC]

SCF4

[KORTSLUTNING
IGBT]
[KORTSLUTNING
LAST]

• Nettspenning for høy.
• Transienter i nettspenningen.
• Detektert overoppheting
i termistorføler PTC1.
• Detektert overoppheting
i termistorføler PTC2.
• Detektert overoppheting
i termistorføler PTC/LI6.
• Brudd eller kortslutning i
termistorføler PTC1.
• Brudd eller kortslutning i
termistorføler PTC2.
• Brudd eller kortslutning i
termistorføler PTC/LI6.
• Feil i transistorkrets.

OtF2
OtFL

SCF5
SLF1
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Navn

[KOM.FEIL
MODBUS]

• Kortslutning på
frekvensomformerens
utgang.
• Forstyrrelser i
kommunikasjonen på
Modbus bussen.

• Kontroller belastningen på motoren og
dimensjoneringen.
• Kontroller kjølingen på motoren.
• Vent til motoren er avkjølt for ny oppstart.
• Kontroller tilstanden på PTC termistorene.
• Kontroller tilstanden på PTC termistorene
og tilkoplingene mellom motor og
omformer.

• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Kontroller motorkablene og motorisolasjonen.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
• Kontroller kommunikasjonsbussen.
• Kontroller time-out funksjonen.
• Konferer manualen for Modbus.

Feiltyper som kan resettes automatisk etter at feilårsaken er borte (forts.)
Disse feiltypene kan også resettes ved å slå av og deretter på spenningen, eller ved hjelp av en logisk inngang
eller et bit, (se informasjoner i den medfølgende CD-ROM)

SLF2
SLF3

Navn
[KOM.FEIL
POWERSUITE ]
[KOM.FEIL GRAF.
DISPLAY]

SrF

[TIME OUT
MOMENTKONTR.]

SSF

[MOMENT-/
STRØMGRENSE]

tJF

[OVERTEMP.
IGBT]

Mulig feilårsak
• Feil i kommunikasjonen
med PowerSuite.
• Feil i kommunikasjonen
med den grafiske
displayenheten.
• Time-out for funksjonen
momentkontroll er
oppnådd.
• Moment-/strømverdiene
er overskredet.

• Overoppheting av
frekvensomformerens
transistorkrets.

Prosedyre for feilretting
•
•
•
•

Kontroller kabelen for PowerSuite.
Kontroller time-out funksjonen.
Kontroller tilkoplingspluggen for displayet.
Kontroller time-out funksjonen.

• Kontroller innstillingen av funksjonen.
• Kontroller den mekaniske tilstanden.
• Kontroller om det er noen mekaniske
problemer.
• Kontroller begrensningsparameterene (se
informasjoner i den medfølgende CDROM).
• Kontroller størrelsene på motor/omformer/
last.
• Reduser svitsjefrekvensen.
• Vent til motoren er avkjølt for ny oppstart.

Feiltyper som kan resettes så snart feilårsaken er borte
Feilkode

Navn

Mulig feilårsak

Prosedyre for feilretting

CFF

[FEIL
KONFIGURASJON]

• Uoverenstemmelser i
nåværende konfigurasjon
(kan skyldes bytte av et
kort).

CFI

[UGYLDIG KONFIG.]

PHF

[TAP AV
NETTFASE]

• Feil konfigurasjon.
Uoverenstemmelser i
konfigurasjonen som er
lastet inn i omformeren
via serieforbindelsen.
• Feil i nettspenningen eller
brudd i en sikring.
• Feil i en av nettfasene.
• En 3-fase ATV71 brukt på
en 1-fase nett-forsyning.
• Ubalansert last.
Denne beskyttelsen er kun
aktiv ved belastet frekvensomformer.
• Nettspenning for lav.
• Transient spenningsdrop.

• Kontroller kortet.
• Gå tilbake til fabrikkinnstillinger eller en
eventuelt lagret backup-konfigurasjon.
Se informasjoner i den medfølgende CDROM.
• Kontroller den foreløpig nedlastede
konfigurasjonen.
• Last ned en kompatibel konfigurasjon.

USF

[UNDERSPENNING]

• Ødelagt lademotstand.

• Kontroller effekttilkoplingene og
sikringene.
• Benytt 3-fase nettforsyning.
• Deaktiver feilfunksjonen [Brudd i
nettfase] (IPL) = [Nei] (nO) (se side 21).
• Kontroller nettspenningen og parameteren for denne.
• Bytt ut lademotstanden.
• Undersøk/reparer frekvensomformeren.
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ENGLISH

Feilkode

Egne notater
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ENGLISH

Egne notater
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