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Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε τις συνδέσεις σε όλους τους αναλογικούς
ακροδέκτες δικτύου.
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OK

-

Ακροδέκτες κάρτας ελέγχου 53 και 54
για σήματα, κοινός ακροδέκτης 55.

-

Ακροδέκτες εισόδου/εξόδου VLTp MCB
101 γενικής χρήσης 11 και 12 για
σήματα, ακροδέκτης 10 κοινός.

-

Αναλογικοί, προαιρετικοί ακροδέκτες
εισόδου εξόδου VLTp MCB 109 1, 3, και
5 για σήματα, ακροδέκτες 2, 4, και 6
κοινός.

Warn.
Alarm

Ενδεικτική λυχνία

Ενδεικτική λυχνία

προειδοποίησης

συναγερμού

On

Απενεργοποίηση

Συναγερμός

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Κλείδωμα

On

Ενεργοποίηση

Προειδοποίηση

•

Βεβαιωθείτε ότι ο προγραμματισμός του
μετατροπέα συχνότητας και οι ρυθμίσεις του
διακόπτη ταιριάζουν με τον τύπο του αναλογικού
σήματος.

•

Εκτελέστε δοκιμή σήματος ακροδέκτη εισόδου.

(Αναβοσβήνει)
σφάλματος

(Αναβοσβήνει)

Εικόνα 7.3 Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης

7.4 Λίστα προειδοποιήσεων και
συναγερμών
Οι παρακάτω πληροφορίες προειδοποίησης και
συναγερμού καθορίζουν όλες τις συνθήκες προειδοποίησης
ή συναγερμού, παρέχουν τα πιθανά αίτια των συνθηκών
αυτών και περιγράφουν αναλυτικά τη διαδικασία αποκατάστασης ή αντιμετώπισης προβλημάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 1, 10 V χαμηλή
Η τάση της κάρτας ελέγχου είναι κάτω από 10 V από τον
ακροδέκτη 50.
Αφαιρέστε μια ποσότητα φορτίου από τον ακροδέκτη 50,
καθώς η τροφοδοσία 10 V παρουσιάζει υπερφόρτιση.
Μέγιστη 15 mA ή ελάχιστη 590 ˖.
Αυτή η συνθήκη μπορεί να προκληθεί από ένα
βραχυκύκλωμα σε΄συνδεδεμένο ποτενσιόμετρο ή από
εσφαλμένη καλωδίωση του ποτενσιόμετρου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Αφαιρέστε την καλωδίωση από τον ακροδέκτη
50. Εάν η προειδοποίηση διαγραφεί, το πρόβλημα
οφείλεται στην καλωδίωση. Εάν η προειδοποίηση
δεν διαγραφεί, αντικαταστήστε την κάρτα
ελέγχου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 2, Σφάλμα ζωντανού
μηδέν
Αυτή η προειδοποίηση ή ο συναγερμός θα εμφανιστούν
μόνο αν έχουν προγραμματιστεί από το χρήστη στην
παράμετρος 6-01 Λειτ. λήξης χρ. ζωντανού μηδέν. Το σήμα σε
1 από τις αναλογικές εισόδους είναι μικρότερο από το 50%
της ελάχιστης τιμής που προγραμματίστηκε για αυτήν την
είσοδο. Η σπασμένη καλωδίωση ή η ελαττωματική
συσκευή που αποστέλλει το σήμα μπορούν να
προκαλέσουν αυτή τη συνθήκη.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 3, Χωρίς κινητήρα
Δεν έχει συνδεθεί κινητήρας στην έξοδο του μετατροπέα
συχνότητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 4, Απώλεια φάσης
δικτύου ρεύματος
Μια φάση λείπει από την πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος ή
η ασυμμετρία δικτύου είναι υπερβολικά υψηλή. Το μήνυμα
αυτό εμφανίζεται επίσης σε σφάλμα στον ανορθωτή
εισόδου. Οι επιλογές προγραμματίζονται στην
παράμετρος 14-12 Λειτουργία σε ασυμμετρία φάσεων.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε την τάση και τις εντάσεις ρεύματος
τροφοδοσίας στο μετατροπέα συχνότητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 5, Υψηλή τάση ενδιάμεσου κυκλώματος
ΣΡ
Η τάση του συνδέσμου ΣΡ είναι υψηλότερη από το όριο
προειδοποίησης υψηλής τάσης. Το όριο εξαρτάται από το
ονομαστικό μέγεθος της τάσης του μετατροπέα
συχνότητας. Η μονάδα είναι ακόμη ενεργή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 6, Χαμηλή τάση ζεύξης συνεχούς
ρεύματος
Η τάση του συνδέσμου ΣΡ είναι χαμηλότερη από το όριο
προειδοποίησης χαμηλής τάσης. Το όριο εξαρτάται από το
ονομαστικό μέγεθος της τάσης του μετατροπέα
συχνότητας. Η μονάδα είναι ακόμη ενεργή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 7, Υπέρταση συνεχούς
ρεύματος
Αν η τάση ζεύξης ΣΡ υπερβεί το όριο, ο μετ. συχν.
εμφανίζει σφάλμα μετά από λίγο.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Συνδέστε έναν αντιστάτη πέδησης.

•
•

Αυξήστε το χρόνο γραμμικής μεταβολής.
Αλλάξτε τον τύπο γραμμικής μεταβολής.
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•

Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες στην
παράμετρος 2-10 Λειτουργία πέδης.

•

Αυξήστε την παράμετρος 14-26 Καθ. ενεργ. ασφ. σε
σφάλμα αναστρ..

•

Εάν ο συναγερμός/προειδοποίηση προκύψει κατά
τη διάρκεια βύθισης ισχύος, χρησιμοποιήστε
κινητική εφεδρεία (παράμετρος 14-10 Διακοπή
ρεύμ. παροχής).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 8, Συνεχές ρεύμα (DC) σε
υπόταση
Εάν η τάση του συνδέσμου ζεύξης ΣΡ πέσει κάτω από το
όριο υπότασης, ο μετατροπέας συχνότητας ελέγχει την
ύπαρξη εφεδρικής τροφοδοσίας 24 V ΣΡ. Εάν δεν υπάρχει
συνδεδεμένη εφεδρική τροφοδοσία 24 V ΣΡ, ο
μετατροπέας συχνότητας παρουσιάζει σφάλμα μετά από
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η χρονική
καθυστέρηση ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος της
μονάδας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με την
τάση του μετατροπέα συχνότητας.

•
•

επιλογές προειδοποίησης ή εάν ο μετατροπέας συχνότητας
θα σημειώνει σφάλμα, όταν ο μετρητής φθάνει το 100%
εάν το παράμετρος 1-90 Θερμ. προστ. κινητ. έχει ρυθμιστεί
στις επιλογές σφάλματος. Το σφάλμα προκύπτει όταν ο
κινητήρας λειτουργεί με υπερφόρτωση πέραν του 100% για
υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε αν υπερθερμαίνεται ο κινητήρας.

•

Ελέγξτε αν ο κινητήρας είναι μηχανικά υπερφορτωμένος.

•

Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ρεύματος του κινητήρα
που έχει ρυθμιστεί στην παράμετρος 1-24 Ρεύμα
κινητήρα είναι σωστή.

•

Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητήρα στις
παραμέτρους 1-20 έως 1-25 έχουν ρυθμιστεί
σωστά.

•

Αν χρησιμοποιείται εξωτερικός ανεμιστήρας,
βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί στην
παράμετρος 1-91 Εξωτερικός ανεμιστήρας κινητήρα.

•

Η εκτέλεση ΑΜΑ στην παράμετρος 1-29 Αυτόματη
προσαρμογή κινητήρα (AMA) συντονίζει το
μετατροπέα συχνότητας με μεγαλύτερη ακρίβεια
στον κινητήρα και μειώνει το θερμικό φορτίο.

Εκτελέστε μια δοκιμή τάσης εισόδου.
Εκτελέστε μια δοκιμή κυκλώματος ήπιας
φόρτισης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 9, Υπερφόρτωση
αναστροφέα
Ο μετατροπέας συχνότητας έχει υπερφορτιστεί κατά
περισσότερο από 100% για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
και πρόκειται να διακοπεί. Ο μετρητής ηλεκτρονικής
θερμικής προστασίας του αναστροφέα μεταδίδει μια
προειδοποίηση στο 98% και δίνει σφάλμα στο 100% με
έναν συναγερμό. Ο μετατροπέας συχνότητας δεν μπορεί να
επαναρυθμιστεί έως ότου ο μετρητής δείξει κάτω από 90%.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Συγκρίνετε την ένταση ρεύματος εξόδου που
εμφανίζεται στο LCP με την ονομαστική ένταση
ρεύματος του μετατροπέα συχνότητας.

•

Συγκρίνετε την ένταση ρεύματος εξόδου που
εμφανίζεται στο LCP με το υπολογισμένο ρεύμα
κινητήρα.

•

Εμφανίστε το θερμικό φορτίο του μετατροπέα
συχνότητας στο LCP και παρακολουθήστε την
τιμή. Κατά τη λειτουργία πάνω από το ονομαστικό
συνεχές ρεύμα του μετατροπέα συχνότητας, ο
μετρητής αυξάνεται. Κατά τη λειτουργία κάτω από
το ονομαστικό συνεχές ρεύμα του μετατροπέα
συχνότητας, ο μετρητής μειώνεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 10, Θερμοκρασία
υπερφόρτωσης κινητήρα
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική θερμική προστασία (ETR), ο
κινητήρας είναι υπερβολικά ζεστός. Επιλέξτε κάτα πόσο ο
μετατροπέας συχνότητας θα εκδίδει προειδοποίηση ή
συναγερμό, όταν ο μετρητής φθάνει το >90% εάν το
παράμετρος 1-90 Θερμ. προστ. κινητ. έχει ρυθμιστεί στις

MG33AR27

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 11, Υπερθέρμανση
θερμίστορ κινητήρα
Ελέγξτε εάν το θερμίστορ έχει αποσυνδεθεί. Επιλέξτε αν ο
μετατροπέας συχνότητας θα δίνει προειδοποίηση ή
συναγερμό στην παράμετρος 1-90 Θερμ. προστ. κινητ..
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε αν υπερθερμαίνεται ο κινητήρας.

•

Ελέγξτε αν ο κινητήρας είναι μηχανικά υπερφορτωμένος.

•

Όταν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη 53 ή 54,
βεβαιωθείτε ότι το θερμίστορ έχει συνδεθεί
σωστά μεταξύ των ακροδεκτών 53 ή 54
(αναλογική είσοδος τάσης) και του ακροδέκτη 50
(τροφοδοσία +10 V). Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο
διακόπτης ακροδέκτη για το 53 ή 54 έχει
ρυθμιστεί για τάση. Ελέγξτε ότι το
παράμετρος 1-93 Πηγή θερμίστορ επιλέγει τον
ακροδέκτη 53 ή 54.

•

Όταν χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη 18, 19, 31, 32
ή 33 (ψηφιακές είσοδοι), βεβαιωθείτε ότι το
θερμίστορ έχει συνδεθεί σωστά μεταξύ του
ψηφιακού ακροδέκτη εισόδου που χρησιμοποιείται (μόνο ψηφιακή είσοδος PNP) και του
ακροδέκτη 50. Επιλέξτε τον ακροδέκτη για χρήση
στην παράμετρος 1-93 Πηγή θερμίστορ.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 12, Όριο ροπής
Η ροπή είναι υψηλότερη από την τιμή στην
παράμετρος 4-16 Τρόπος λειτουργίας κινητήρα ορίου ροπής ή
την τιμή στην παράμετρος 4-17 Τρόπος λειτ. γεννήτριας
ορίου ροπής. Η Παράμετρος 14-25 Καθ. ενεργ. ασφ. στο όριο
ροπής μπορεί να μετατρέψει αυτήν την προειδοποίηση από
απλή προειδοποίηση σε προειδοποίηση ακολουθούμενη
από συναγερμό.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Αν το όριο ροπής του κινητήρα ξεπεραστεί κατά
το χρόνο γραμμικής αύξησης, επιμηκύνετε το
χρόνο γραμμικής αύξησης.

•
•

7 7
•

Αν το όριο ροπής της γεννήτριας ξεπεραστεί κατά
το χρόνο γραμμικής μείωσης, επιμηκύνετε το
χρόνο γραμμικής μείωσης.
Αν το όριο ροπής επιτευχθεί κατά τη λειτουργία,
αυξήστε το όριο ροπής. Βεβαιωθείτε ότι το
σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια σε
υψηλότερη ροπή.
Ελέγξτε την εφαρμογή για να διαπιστώσετε αν ο
κινητήρας τραβάει υπερβολικό ρεύμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 13, Υπερένταση
Σημειώθηκε υπέρβαση του ανώτατου ορίου έντασης
ρεύματος του αντιστροφέα (περίπου 200% της
ονομαστικής τιμής έντασης). Η προειδοποίηση διαρκεί
περίπου 1,5 δευτ. και κατόπιν ο μετατροπέας συχνότητας
εμφανίζει σφάλμα και σημαίνει συναγερμός. Ένα πλήγμα
φόρτωσης ή η γρήγορη επιτάχυνση με υψηλά φορτία
αδράνειας μπορούν να προκαλέσουν αυτό το σφάλμα. Εάν
η επιτάχυνση κατά τη γραμμική μεταβολή αύξησης είναι
γρήγορη, το σφάλμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί στην
κινητική εφεδρεία.
Εάν επιλεγεί εκτεταμένος έλεγχος μηχανικής πέδης, το
σφάλμα μπορεί να επαναρυθμιστεί εξωτερικά.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ελέγξτε αν ο
άξονας του κινητήρα μπορεί να περιστραφεί.

•

Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του κινητήρα
συμφωνεί με το μετατροπέα συχνότητας.

•

Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα του κινητήρα είναι
σωστά στις παραμέτρους 1-20 έως 1-25.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε το μετατροπέα συχνότητας και
αποκαταστήστε το σφάλμα γείωσης.

•

Ελέγξτε για τυχόν σφάλματα γείωσης στον
κινητήρα υπολογίζοντας την αντίσταση προς τη
γείωση των καλωδίων του κινητήρα και του
κινητήρα με ένα μεγγόμετρο.

•

Επαναφέρετε κάθε πιθανή μεμονωμένη
μετατόπιση των 3 μορφοτροπέων ρεύματος στο
μετατροπέα συχνότητας. Εκτελέστε χειροκίνητη
αρχική παραμετροποίηση ή εκτελέστε πλήρες
AMA. Αυτή η μέθοδος είναι η πλέον σχετική μετά
την αλλαγή της κάρτας ισχύος.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 15, Ασύμβατο υλικό
Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός ενός τοποθετημένου
προαιρετικού εξοπλισμού από την παρούσα κάρτα ελέγχου
υλικού ή λογισμικού.
Καταγράψτε την τιμή των παρακάτω παραμέτρων και
επικοινωνήστε με την Danfoss.
• Παράμετρος 15-40 Τύπος FC.

•
•
•
•

Παράμετρος 15-41 Τμήμα ισχύος.
Παράμετρος 15-42 Τάση.
Παράμετρος 15-43 Έκδοση λογισμικού.
Παράμετρος 15-45 Πραγμ. συμβολοσειρά κωδικού
τύπου.

•

Παράμετρος 15-49 Κάρτα ελέγχου κωδικού
λογισμικού.

•

Παράμετρος 15-50 Κάρτα ισχύος κωδικού
λογισμικού.

•
•

Παράμετρος 15-60 Πρ. εξάρτημα τοποθετημένο.
Παράμετρος 15-61 Έκδοση λογισμικού πρ.
εξαρτήματος (για κάθε υποδοχή προαιρετικού
εξοπλισμού).

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 16, Βραχυκύκλωμα
Σημειώθηκε βραχυκύκλωμα στον κινητήρα ή στην
καλωδίωση του κινητήρα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε το μετατροπέα συχνότητας και
αποκαταστήστε το βραχυκύκλωμα.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 14, Σφάλμα γείωσης
Υπάρχει ρεύμα από τη φάση εξόδου προς τη γείωση, είτε
στο καλώδιο μεταξύ του μετατροπέα συχνότητας και του
κινητήρα είτε στον ίδιο τον κινητήρα. Οι μορφοτροπείς
ρεύματος ανιχνεύουν το σφάλμα γείωσης μετρώντας το
ρεύμα που εξέρχεται από το μετατροπέα συχνότητας και το
ρεύμα που εισέρχεται στο μετατροπέα συχνότητας από τον
κινητήρα. Το σφάλμα γείωσης εμφανίζεται εάν η απόκλιση
των 2 ρευμάτων είναι πολύ μεγάλη (το ρεύμα που
εξέρχεται από το μετατροπέα συχνότητας πρέπει να είναι
ίδιο με το ρεύμα που εισέρχεται στο μετατροπέα
συχνότητας).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
Οι μετατροπείς συχνότητας περιέχουν υψηλή τάση όταν
συνδέονται με είσοδο ρεύματος δικτύου ΕΡ, τροφοδοσία
ρεύματος ΣΡ ή διαμοιρασμό φορτίων. Η μη εκτέλεση της
εγκατάστασης, εκκίνησης και συντήρησης του
μετατροπέα συχνότητας από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.

•

Αποσυνδέστε την παροχή ισχύος πριν
συνεχίσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 17, Λήξη χρόνου λέξης
ελέγχου
Δεν υπάρχει επικοινωνία με το μετατροπέα συχνότητας.
Η προειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν η
παράμετρος 8-04 Λειτουργία λήξης χρόνου λέξης ελέγχου
ΔΕΝ έχει ρυθμιστεί σε [0] Απενεργοποίηση.
Εάν η παράμετρος 8-04 Λειτουργία λήξης χρόνου λέξης
ελέγχου έχει ρυθμιστεί σε [5] Διακοπή και Σφάλμα, θα
εμφανιστεί μια προειδοποίηση και μετά ο μετατροπέας
συχνότητας θα σημειώσει καθοδική μεταβολή μέχρι να
σταματήσει και ακολούθως θα εμφανίσει ένα συναγερμό.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε τις συνδέσεις στο καλώδιο σειριακής
επικοινωνίας.

•

Αυξήστε την παράμετρος 8-03 Χρόνος λήξης
χρόνου λέξης ελέγχου.

•

Ελέγξτε τη λειτουργία του εξοπλισμού επικοινωνίας.

•

Επαληθεύστε ότι έχει εκτελεστεί σωστή
τοποθέτηση ως προς την EMC.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 20, Σφάλμα εισ.θερμ.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας δεν έχει συνδεθεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 21, Σφάλμα παραμέτρου
Η παράμετρος είναι εκτός ορίου Ο αριθμός παραμέτρου
αναφέρεται στην οθόνη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ρυθμίστε την παράμετρο που έχει επηρεαστεί σε
μια έγκυρη τιμή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 22, Μηχανική πέδηση
ανύψωσης
Η τιμή αυτής της προειδοποίησης/συναγερμού εμφανίζει
τον τύπο της προειδοποίησης/συναγερμού.
0 = Δεν επιτεύχθηκε η τιμή αναφοράς ροπής πριν από τη
λήξη του χρονικού ορίου (παράμετρος 2-27 χρόνος γραμ.
μεταβολής ροπής).
1 = Δεν λήφθηκε η αναμενόμενη ανάδραση πέδησης πριν
από τη λήξη του χρονικού ορίου (παράμετρος 2-23 Ενεργοποίηση καθυστέρησης πέδης, παράμετρος 2-25 Χρόνος
απελευθέρωσης πέδης).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 23, Σφάλμα εσωτερικού ανεμιστήρα
Η λειτουργία προειδοποίησης ανεμιστήρα είναι μια
λειτουργία προστασίας που ελέγχει εάν ο ανεμιστήρας
λειτουργεί/είναι τοποθετημένος. Η προειδοποίηση
ανεμιστήρα μπορεί να απενεργοποιηθεί στην
παράμετρος 14-53 Λειτ. παρακολ. ανεμ. ([0] Απενεργοποιημένο).
Για μετατροπείς συχνότητας με ανεμιστήρες DC, στον
ανεμιστήρα είναι τοποθετημένος ένας αισθητήρας
ανάδρασης. Αν ο ανεμιστήρας έχει εντολή εκτέλεσης και
δεν υπάρχει ανάδραση από τον αισθητήρα, εμφανίζεται
αυτός ο συναγερμός. Για μετατροπείς συχνότητας με
ανεμιστήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, η τάση στον
ανεμιστήρα παρακολουθείται.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά.

•

Παρέχετε ισχύ στο μετατροπέα συχνότητας και
βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί
σύντομα κατά τη διαδικασία εκκίνησης.

•

Ελέγξτε τους αισθητήρες στην κάρτα ελέγχου.

7 7

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 24, Σφάλμα εξωτερικού ανεμιστήρα
Η λειτουργία προειδοποίησης ανεμιστήρα είναι μια
λειτουργία προστασίας που ελέγχει εάν ο ανεμιστήρας
λειτουργεί/είναι τοποθετημένος. Η προειδοποίηση
ανεμιστήρα μπορεί να απενεργοποιηθεί στην
παράμετρος 14-53 Λειτ. παρακολ. ανεμ. ([0] Απενεργοποιημένο).
Για μετατροπείς συχνότητας με ανεμιστήρες DC, στον
ανεμιστήρα είναι τοποθετημένος ένας αισθητήρας
ανάδρασης. Αν ο ανεμιστήρας έχει εντολή εκτέλεσης και
δεν υπάρχει ανάδραση από τον αισθητήρα, εμφανίζεται
αυτός ο συναγερμός. Για μετατροπείς συχνότητας με
ανεμιστήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, η τάση στον
ανεμιστήρα παρακολουθείται.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά.

•

Παρέχετε ισχύ στο μετατροπέα συχνότητας και
βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί
σύντομα κατά τη διαδικασία εκκίνησης.

•

Ελέγξτε τους αισθητήρες στην ψύκτρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 25, Βραχυκύκλωμα αντιστάτη πέδησης
Ο αντιστάτης πέδης παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η λειτουργία
πέδης αποσυνδέεται και εμφανίζεται μία προειδοποίηση. Ο
μετατροπέας συχνότητας θα μπορεί να συνεχίσει τη
λειτουργία του χωρίς πέδηση.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε το μετατροπέα συχνότητας και
αντικαταστήστε τον αντιστάτη πέδησης
(ανατρέξτε στο παράμετρος 2-15 Έλεγχος πέδησης).
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VLTp AutomationDrive FC 301/302

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 26, Όριο ισχύος
αντιστάτη πέδησης
Η ισχύς που μεταδίδεται στον αντιστάτη πέδησης
υπολογίζεται ως μέση τιμή για τα τελευταία 120
δευτερόλεπτα χρόνου λειτουργίας. Ο υπολογισμός
βασίζεται στην τάση του συνδέσμου ΣΡ και την τιμή
αντίστασης πέδησης που έχει ρυθμιστεί στην
παράμετρος 2-16 Μέγ. ρεύμα πέδης AC. Η προειδοποίηση
είναι ενεργή όταν η πέδηση που καταναλώνεται είναι
υψηλότερη από 90% της ισχύος αντίστασης πέδησης. Εάν
έχει επιλεγεί [2] Σφάλμα στην παράμετρος 2-13 Παρακολούθηση ισχύος πέδησης, ο μετατροπέας συχνότητας θα
σημειώσει σφάλμα, όταν η ισχύς πέδησης που καταναλώνεται φθάσει το 100%.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 27, Σφάλμα τρανζίστορ
πέδησης
Το τρανζίστορ πέδης παρακολουθείται κατά την διάρκεια
της λειτουργίας και εάν βραχυκυκλώσει, η λειτουργία
πέδησης διακόπτεται και εμφανίζεται η προειδοποίηση. Ο
μετατροπέας συχνότητας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί,
αλλά εφόσον το τρανζίστορ πέδης έχει βραχυκυκλώσει,
σημαντική ποσότητα ισχύος μεταδίδεται στον αντιστάτη
πέδησης ακόμη κι αν αυτός είναι ανενεργός.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε το μετατροπέα συχνότητας και
αφαιρέστε τον αντιστάτη πέδησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 28, Αποτυχία ελέγχου
πέδης
Ο αντιστάτης πέδησης δεν είναι συνδεδεμένος ή δεν
λειτουργεί.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε το παράμετρος 2-15 Έλεγχος πέδησης.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 29, Θερμοκρασία ψύκτρας
Παρουσιάστηκε υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας της
ψύκτρας. Δεν εκτελείται επαναφορά του σφάλματπς
θερμοκρασίας έως ότου η θερμοκρασία πέσει κάτω από
μια ορισμένη θερμοκρασία ψύκτρας. Το σημείο σφάλματος
και το σημείο επαναφοράς διαφέρουν ανάλογα με το
μέγεθος ισχύος του μετατροπέα συχνότητας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ελέγξτε για τις ακόλουθες συνθήκες:
• Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία χώρου.

•
•

Καλώδιο κινητήρα υπερβολικά μακρύ.

•

Μπλοκαρισμένος αερισμός γύρω από το
μετατροπέα συχνότητας.

•
•

Κατεστραμμένος ανεμιστήρας ψύκτρας.

Εσφαλμένο διάκενο ροής αέρα πάνω και κάτω
από το μετατροπέα συχνότητας.

Λερωμένη ψύκτρα.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 30, Απώλ. φάσης U κινητήρα
Η φάση U του κινητήρα μεταξύ του μετατροπέα
συχνότητας και του κινητήρα λείπει.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
Οι μετατροπείς συχνότητας περιέχουν υψηλή τάση όταν
συνδέονται με είσοδο ρεύματος δικτύου ΕΡ, τροφοδοσία
ρεύματος ΣΡ ή διαμοιρασμό φορτίων. Η μη εκτέλεση της
εγκατάστασης, εκκίνησης και συντήρησης του
μετατροπέα συχνότητας από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.

•

Αποσυνδέστε την παροχή ισχύος πριν
συνεχίσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε το μετατροπέα συχνότητας και
ελέγξτε τη φάση U του κινητήρα.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 31, Απώλ. φάσης V κινητήρα
Η φάση V του κινητήρα μεταξύ του μετατροπέα
συχνότητας και του κινητήρα λείπει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
Οι μετατροπείς συχνότητας περιέχουν υψηλή τάση όταν
συνδέονται με είσοδο ρεύματος δικτύου ΕΡ, τροφοδοσία
ρεύματος ΣΡ ή διαμοιρασμό φορτίων. Η μη εκτέλεση της
εγκατάστασης, εκκίνησης και συντήρησης του
μετατροπέα συχνότητας από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.

•

Αποσυνδέστε την παροχή ισχύος πριν
συνεχίσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε το μετατροπέα συχνότητας και
ελέγξτε τη φάση V του κινητήρα.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 32, Απώλ. φάσης W κινητήρα
Η φάση W του κινητήρα μεταξύ του μετατροπέα
συχνότητας και του κινητήρα λείπει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
Οι μετατροπείς συχνότητας περιέχουν υψηλή τάση όταν
συνδέονται με είσοδο ρεύματος δικτύου ΕΡ, τροφοδοσία
ρεύματος ΣΡ ή διαμοιρασμό φορτίων. Η μη εκτέλεση της
εγκατάστασης, εκκίνησης και συντήρησης του
μετατροπέα συχνότητας από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.

•

Αποσυνδέστε την παροχή ισχύος πριν
συνεχίσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε το μετατροπέα συχνότητας και
ελέγξτε τη φάση W του κινητήρα.
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Οδηγός λειτουργίας

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 33, Σφάλμα εισροής
Πραγματοποιήθηκαν πολλές ενεργοποιήσεις σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Αφήστε τη μονάδα να κρυώσει στη θερμοκρασία
λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 34, Σφάλμα τοπικού
διαύλου επικοινωνίας
Ο τοπικός δίαυλος επικοινωνίας στην προαιρετική κάρτα
επικοινωνίας δεν λειτουργεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 35, Σφάλμα
προαιρετικού εξοπλισμού
Έχει ληφθεί ένας συναγερμός προαιρετικού εξοπλισμού. Ο
συναγερμός είναι συγκεκριμένος ανάλογα με τον
προαιρετικό εξοπλισμό. Η πιο πιθανή αιτία είναι ένα
σφάλμα παροχής τροφοδοσίας ή επικοινωνίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 36, Σφάλμα τροφοδοσίας
Η/ο προειδοποίηση/συναγερμός ενεργοποιείται μόνο εάν
χαθεί η τάση τροφοδοσίας στο μετατροπέα συχνότητας και
εάν η παράμετρος 14-10 Διακοπή ρεύματος δεν είναι
ρυθμισμένη στην επιλογή [0] Χωρίς λειτουργία.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε τις ασφάλειες στο μετατροπέα
συχνότητας και την παροχή δικτύου ρεύματος
στη μονάδα.

Αριθμός

Κείμενο

1299

Το προαιρετικό λογισμικό στην υποδοχή Α είναι
πολύ παλιό.

1300
1302
1315
1316
1318

•

Βεβαιωθείτε ότι ο προαιρετικός εξοπλισμός έχει
εγκατασταθεί σωστά.
Ελέγξτε για τυχόν χαλαρή ή ελλιπή καλωδίωση.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον
προμηθευτή της Danfossή το τμήμα εξυπηρέτησης
Σημειώστε τον κωδικό για περαιτέρω οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων.
Αριθμός
0

256–258
512–519

Το προαιρετικό λογισμικό στην υποδοχή Β δεν
υποστηρίζεται/δεν επιτρέπεται.
Το προαιρετικό λογισμικό στην υποδοχή C1 δεν

1379–2819

Εσωτερικό σφάλμα. Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή της Danfoss η το Τμήμα
Εξυπηρέτησης της Danfoss.

1792

Επαναφορά υλικού του επεξεργαστή ψηφιακού
σήματος.

1793

Οι παράμετροι που προέρχονται από τον κινητήρα
δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στον επεξεργαστή
ψηφιακού σήματος.

1794

Τα δεδομένα ισχύος δεν έχουν μεταφερθεί σωστά
κατά την εκκίνηση στον επεξεργαστή ψηφιακού
σήματος.

1795

Ο επεξεργαστής ψηφιακού σήματος έχει λάβει
πάρα πολλά άγνωστα τηλεγραφήματα SPI. Ο
μετατροπέας συχνότητας χρησιμοποιεί επίσης
αυτόν τον κωδικό σφάλματος, εάν το MCO δεν
εκκινεί σωστά. Αυτή η περίπτωση μπορεί να
προκύψει λόγω κακής προστασίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) ή ακατάλληλης
γείωσης.

1796

Σφάλμα αντιγραφής RAM.

2561

Αντικαταστήστε την κάρτα ελέγχου.

2820

Υπερπλήρωση προσωρινής μνήμης LCP.

2821

Υπερπλήρωση σειριακής θύρας.

2822

Υπερπλήρωση θύρας USB.

3072–5122

Η τιμή παραμέτρου είναι εκτός των ορίων της.

5123

Προαιρετικός εξοπλισμός στην υποδοχή Α: Το
υλικό δεν είναι συμβατό με το υλικό της πλακέτας
ελέγχου.

5124

Προαιρετικός εξοπλισμός στην υποδοχή Β: Το υλικό
δεν είναι συμβατό με το υλικό της πλακέτας
ελέγχου.

Κείμενο
Δεν είναι δυνατή η προετοιμασία της σειριακής

5125

Προαιρετικός εξοπλισμός στην υποδοχή C0: Το

θύρας. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της

υλικό δεν είναι συμβατό με το υλικό της πλακέτας

Danfoss η το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Danfoss.

ελέγχου.

Τα δεδομένα EEPROM ισχύος είναι ελαττωματικά ή
πολύ παλιά. Αντικαταστήστε την κάρτα ισχύος.

5126

Εσωτερικό σφάλμα. Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή της Danfoss η το Τμήμα
Εξυπηρέτησης της Danfoss.

783

Τιμή παραμέτρου εκτός ελάχιστου/μέγιστου ορίου.

1024–1284

Εσωτερικό σφάλμα. Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή της Danfoss ή το Τμήμα
Εξυπηρέτησης της Danfoss.
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Το προαιρετικό λογισμικό στην υποδοχή Α δεν

υποστηρίζεται/δεν επιτρέπεται.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 38, Εσωτερικό σφάλμα
Όταν συμβαίνει ένα εσωτερικό σφάλμα, εμφανίζεται ένας
κωδικός αριθμός που ορίζεται στο Πίνακας 7.4.

•

Το προαιρετικό λογισμικό στην υποδοχή C1 είναι
πολύ παλιό.
υποστηρίζεται/δεν επιτρέπεται.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 37, Ασυμμετρία φάσεων
Υπάρχει ασυμμετρία ρεύματος μεταξύ των μονάδων ισχύος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ισχύς κύκλου.

Το προαιρετικό λογισμικό στην υποδοχή Β είναι
πολύ παλιό.

Προαιρετικός εξοπλισμός στην υποδοχή C1: Το
υλικό δεν είναι συμβατό με το υλικό της πλακέτας
ελέγχου.

5376–6231

Εσωτερικό σφάλμα. Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή της Danfoss η το Τμήμα
Εξυπηρέτησης της Danfoss.

Πίνακας 7.4 Κωδικοί εσωτερικών σφαλμάτων
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 39, Αισθητήρας ψύκτρας
Δεν υπάρχει ανάδραση από τον αισθητήρα θερμοκρασίας
ψύκτρας.
Το σήμα από το θερμικό αισθητήρα IGBT δεν είναι
διαθέσιμο στην κάρτα ισχύος. Το πρόβλημα μπορεί να
υπάρχει στην κάρτα ισχύος, στην κάρτα ρυθμιστή στροφών
πύλης ή στο ταινιοειδές καλώδιο μεταξύ της κάρτας ισχύος
και την κάρτας μονάδας πύλης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 40, Υπερφόρτωση ακροδέκτη 27
ψηφιακής εξόδου
Ελέγξτε το φορτίο που είναι συνδεδεμένο με τον
ακροδέκτη 27 ή αφαιρέστε τη σύνδεση βραχυκυκλώματος.
Ελέγξτε τα παράμετρος 5-00 Τρόπος λειτουργίας ψηφιακής
Ι/Ο και παράμετρος 5-01 Τρόπος λειτουργίας ακροδέκτη 27.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 41, Υπερφόρτωση ακροδέκτη 29
ψηφιακής εξόδου
Ελέγξτε το φορτίο που είναι συνδεδεμένο με τον
ακροδέκτη 29 ή αφαιρέστε τη σύνδεση βραχυκυκλώματος.
Ελέγξτε επίσης τα παράμετρος 5-00 Τρόπος λειτουργίας
ψηφιακής Ι/Ο και παράμετρος 5-02 Τρόπος λειτουργίας
ακροδέκτη 29.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 42, Υπερφόρτωση ψηφιακής εξόδου
στο X30/6 ή υπερφόρτωση ψηφιακής εξόδου στο X30/7
Για τον ακροδέκτη X30/6, ελέγξτε το φορτίο που είναι
συνδεδεμένο με τον ακροδέκτη X30/6 ή αφαιρέστε τη
σύνδεση βραχυκυκλώματος. Ελέγξτε επίσης το
παράμετρος 5-32 Ψηφ. έξοδος ακροδ. X30/6 (MCB 101)
(Είσοδος/έξοδος γενικής χρήσης VLTp MCB 101).
Για τον ακροδέκτη X30/7, ελέγξτε το φορτίο που είναι
συνδεδεμένο με τον ακροδέκτη X30/7 ή αφαιρέστε τη
σύνδεση βραχυκυκλώματος. Ελέγξτε επίσης το
παράμετρος 5-33 Ψηφ. έξοδος ακροδ. X30/7 (MCB 101)
(Είσοδος/έξοδος γενικής χρήσης VLTp MCB 101).
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 43, Εξωτερική τροφοδοσία
Η επιλογή εκτεταμένου ρελέ VLTp MCB 113 έχει
τοποθετηθεί χωρίς εξωτερική παροχή 24 V DC. Συνδέστε
μία εξωτερική τροφοδοσία 24V DC ή διευκρινίστε ότι δεν
χρησιμοποιείται εξωτερική τροφοδοσία μέσω του
παράμετρος 14-80 O Προαιρετικός εξοπλ. Τροφ. με εξ.24V DC,
[0] Αρ. Μια αλλαγή στην παράμετρος 14-80 O Προαιρετικός
εξοπλ. Τροφ. με εξ.24V DC απαιτεί έναν κύκλο ισχύος.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 45, Σφάλμα γείωσης 2
Σφάλμα γείωσης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη γείωση και
ότι δεν υπάρχουν χαλαρές συνδέσεις.

•

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει το κατάλληλο
μέγεθος.

•

Ελέγξτε τα καλώδια του κινητήρα για βραχυκυκλώματα ή ρεύματα διαρροής.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 46, Τροφοδοσία κάρτας ισχύος
Η τροφοδοσία της κάρτας ισχύος βρίσκεται εκτός του
εύρους των τιμών.

54

Υπάρχουν 3 παροχές τροφοδοσίας, οι οποίες παράγονται
από το τροφοδοτικό μεταγωγής (SMPS) της κάρτας ισχύος:
• 24 V.

•
•

5 V.
s18 V.

Όταν η τροφοδοσία πραγματοποιείται με μέσω παροχής
VLTp 24 V ΣΡ MCB 107, παρακολουθούνται μόνο οι
τροφοδοσίες των 24 και 5 V. Όταν τροφοδοτείται με 3φασική τάση του δικτύου ρεύματος, παρακολουθούνται και
οι 3 τροφοδοσίες.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε για τυχόν ελαττωματική κάρτα ισχύος.

•
•

Ελέγξτε για τυχόν ελαττωματική κάρτα ελέγχου.

•

Αν χρησιμοποιηθεί τροφοδοσία 24 V DC,
βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζεται η σωστή
τροφοδοσία ρεύματος.

Ελέγξτε για τυχόν ελαττωματική προαιρετική
κάρτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 47, Χαμηλή τροφοδοσία 24 V
Η τροφοδοσία της κάρτας ισχύος βρίσκεται εκτός του
εύρους των τιμών.
Υπάρχουν 3 παροχές τροφοδοσίας, οι οποίες παράγονται
από το τροφοδοτικό μεταγωγής (SMPS) της κάρτας ισχύος:
• 24 V.

•
•

5 V.
s18 V.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε για τυχόν ελαττωματική κάρτα ισχύος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 48, Χαμηλή τροφοδοσία 1,8 V
Η τροφοδοσία 1,8 V DC που χρησιμοποιείται στην κάρτα
ελέγχου είναι εκτός των επιτρεπόμενων ορίων. Η
τροφοδοσία ισχύος υπολογίζεται στην κάρτα ελέγχου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε για τυχόν ελαττωματική κάρτα ελέγχου.

•

Σε περίπτωση ύπαρξης προαιρετικής κάρτας,
ελέγξτε για υπερφόρτωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 49, Όριο ταχύτητας
Η προειδοποίηση εμφανίζεται όταν η ταχύτητα είναι εκτός
του προκαθορισμένου εύρους των παράμετρος 4-11 Χαμηλό
όριο ταχύτητας κινητήρα [RPM] και παράμετρος 4-13 Υψηλό
όριο ταχύτητας κινητήρα [RPM]. Όταν η ταχύτητα είναι κάτω
από το προκαθορισμένο όριο, όπως ορίζεται στην
παράμετρος 1-86 Σφάλμα χαμ. ταχ. [RPM] (εκτός από την
εκκίνηση ή τη διακοπή), ο μετατροπέας συχνότητας θα
παρουσιάσει σφάλμα.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 50, Αποτυχία βαθμονόμησης AMA
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της Danfoss η το Τμήμα
Εξυπηρέτησης της Danfoss.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 51, Έλεγχος AMA Unom και Inom
Η ρύθμιση της τάσης, της έντασης και της ισχύος κινητήρα
είναι εσφαλμένη.
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Οδηγός λειτουργίας

Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στις παραμέτρους 1-20 έως
1-25.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 52, Χαμ. AMA Inom
Η ένταση του ρεύματος στον κινητήρα είναι πολύ χαμηλή.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στην παράμετρος 1-24 Ρεύμα
κινητήρα.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 53, Μεγάλος κινητήρας για AMA
Ο κινητήρας είναι πολύ μεγάλος για την εκτέλεση ΑΜΑ.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 54, Μικρός κινητήρας για AMA
Ο κινητήρας είναι πολύ μικρός για τη λειτουργία AMA.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την προειδοποίηση/
συναγερμό/απενεργοποίηση στην
παράμετρος 4-30 Λειτουργία απώλειας ανάδρασης
κινητήρα.

•

Ορίστε το ανεκτό σφάλμα στο
παράμετρος 4-31 Σφάλμα ταχύτητας ανάδρασης
κινητήρα.

•

Ορίστε τον αποδεκτή απώλεια χρόνου ανάδρασης
στην παράμετρος 4-32 Τέλος χρ. απώλειας ανάδρ.
κιν..

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 56, Διακοπή AMA από χρήστη
Το AMA διακόπηκε χειροκίνητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 62, Συχνότητα εξόδου στο μέγιστο όριο
Η συχνότητα εξόδου έχει φτάσει την τιμή που έχει οριστεί
στην παράμετρος 4-19 Μέγ. συχνότητα εξόδου. Ελέγξτε την
εφαρμογή για τις πιθανές αιτίες. Αυξήστε το όριο
συχνότητας εξόδου. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα μπορεί να
λειτουργεί με ασφάλεια σε υψηλότερη συχνότητα εξόδου.
Η προειδοποίηση θα σταματήσει να εμφανίζεται όταν η
έξοδος πέσει κάτω από το μέγιστο όριο.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 57, Εσωτερικό σφάλμα AMA
Προσπαθήστε να εκκινήσετε ξανά το AMA. Οι επαναλαμβανόμενες επανεκκινήσεις μπορούν να προκαλέσουν
υπερθέρμανση του κινητήρα.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 63, Μηχανική πέδηση χαμηλή
Η τρέχουσα ένταση ρεύματος κινητήρα δεν έχει υπερβεί
την απελευθέρωση ρεύματος πέδης στο παράθυρο χρόνου
καθυστέρησης εκκίνησης.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 58, Εσωτερικό σφάλμα AMA
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της Danfoss.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 64, Όριο τάσης
Ο συνδυασμός φορτίου και ταχύτητας απαιτεί τάση
κινητήρα υψηλότερη από την τρέχουσα τάση ζεύξης
συνεχούς ρεύματος.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 55, Παράμετροι ΑΜΑ εκτός ορίων
Η AMA δεν μπορεί να εκτελεστεί επειδή οι τιμές
παραμέτρων του κινητήρα βρίσκονται εκτός της αποδεκτής
περιοχής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 59, Όριο έντασης ρεύματος
Η ένταση ρεύματος είναι υψηλότερη από την τιμή στην
παράμετρος 4-18 Όριο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τα
δεδομένα κινητήρα στις παραμέτρους 1-20 έως 1-25 έχουν
ρυθμιστεί σωστά. Αυξήστε το όριο έντασης ρεύματος αν
απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα μπορεί να
λειτουργεί με ασφάλεια σε υψηλότερο όριο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 60, Εξωτερική μανδάλωση ασφαλείας
Ένα ψηφιακό σήμα εισόδου υποδεικνύει συνθήκη
σφάλματος εξωτερικά του μετατροπέα συχνότητας. Μια
εξωτερική μανδάλωση ασφαλείας έδωσε εντολή
σφάλματος στο μετατροπέα συχνότητας. Καταργήστε την
κατάσταση εξωτερικού σφάλματος. Για να συνεχιστεί η
κανονική λειτουργία, εφαρμόστε 24 V DC στον ακροδέκτη
που έχει προγραμματιστεί για την εξωτερική μανδάλωση
ασφαλείας και πραγματοποιήστε επαναφορά του
μετατροπέα συχνότητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 61, Σφάλμα ανάδρασης
Παρουσιάστηκε σφάλμα μεταξύ της υπολογισμένης
ταχύτητας και της μέτρησης ταχύτητας από τη συσκευή
ανάδρασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 65, Υψηλή θερμοκρασία
κάρτας ελέγχου
Η θερμοκρασία διακοπής της κάρτας ελέγχου είναι 85 rC
(185 rF).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία χώρου
λειτουργίας βρίσκεται εντός των ορίων.

•
•
•

Ελέγξτε αν τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα.
Ελέγξτε την κάρτα ελέγχου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 66, Χαμηλή θερμοκρασία ψύκτρας
Η θερμοκρασία του μετατροπέα συχνότητας είναι πολύ
χαμηλή και εμποδίζει τη λειτουργία του. Αυτή η προειδοποίηση βασίζεται στον αισθητήρα θερμοκρασίας στη
μονάδα IGBT. Αυξήστε τη θερμοκρασία χώρου της
μονάδας. Μπορεί να παρασχεθεί επίσης μια μικρή
ποσότητα ρεύματος στο μετατροπέα συχνότητας, όταν ο
κινητήρας διακόπτεται με τη ρύθμιση της
παράμετρος 2-00 Ρεύμα διατήρησης/προθέρμ. DC στο 5% και
της παράμετρος 1-80 Λειτουργία κατά τη διακοπή.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 67, Αλλαγή διαμόρφωσης προαιρετικής
μονάδας
Έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί ένα ή περισσότερα
προαιρετικά εξαρτήματα μετά από την τελευταία απενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι η αλλαγή διαμόρφωσης είναι
σκόπιμη και επαναφέρετε τη μονάδα.
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 68, Ενεργοποίηση ασφαλούς διακοπής
Το στοιχείο Safe Torque Off (STO) ενεργοποιήθηκε. Για να
συνεχιστεί η κανονική λειτουργία, εφαρμόστε 24 V DC στον
ακροδέκτη 37 και κατόπιν στείλτε ένα σήμα επαναφοράς
(μέσω διαύλου, ψηφιακής εισόδου/εξόδου ή πατώντας το
πλήκτρο [Reset]).
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 69, Θερμοκρασία κάρτας ισχύος
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας της κάρτας ισχύος είναι είτε
πολύ ζεστός είτε πολύ κρύος.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος
λειτουργίας βρίσκεται εντός των καθορισμένων
ορίων.

•
•
•

Ελέγξτε αν τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα.
Ελέγξτε την κάρτα ελέγχου.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 70, Μη έγκυρη διαμόρφωση FC
Η κάρτα ελέγχου και η κάρτα ισχύος δεν είναι συμβατές.
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της Danfoss
αναφέροντας τον κωδικό τύπου της μονάδας από την
πινακίδα στοιχείων και τους αριθμούς εξαρτημάτων από τις
κάρτες για να ελέγξετε τη συμβατότητα.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 71, PTC 1 Ασφαλής διακοπή
Το STO έχει ενεργοποιηθεί από την κάρτα θερμίστορ VLTp
PTC MCB 112 (ο κινητήρας είναι πολύ ζεστός). Η κανονική
λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί όταν η MCB 112
εφαρμόσει ρεύμα 24 V DC στον ακροδέκτη 37 ξανά (όταν
η θερμοκρασία του κινητήρα φθάσει σε ένα αποδεκτό
επίπεδο) και όταν η ψηφιακή είσοδος από την MCB 112
απενεργοποιηθεί. Όταν συμβεί αυτό, πρέπει να αποσταλεί
ένα σήμα επαναφοράς (μέσω διαύλου, ψηφιακής εισόδου/
εξόδου ή με το πάτημα του πλήκτρου [Reset]).
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 72, Επικίνδυνη αποτυχία
STO με κλείδωμα σφάλματος. Προέκυψε μη αναμενόμενος
συνδυασμός εντολών STO:
• Η κάρτα θερμίστορ VLTp PTC MCB 112
ενεργοποιεί το X44/10, αλλά το STO δεν είναι
ενεργοποιημένο.

•

Το MCB 112 είναι η μόνη συσκευή που
χρησιμοποιεί STO (καθορισμένο μέσω επιλογής [4]
Συναγερμός PTC 1 ή [5] Προειδοποίηση PTC 1 στο
παράμετρος 5-19 Ακροδέκτης 37 Ασφαλές
σταμάτημα), το STO είναι ενεργοποιημένο και το
X44/10 δεν είναι ενεργοποιημένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 73, Αυτόματη επανεκκίνηση ασφαλούς
διακοπής
Η STO έχει ενεργοποιηθεί. Με την αυτόματη επανεκκίνηση
ενεργοποιημένη, ο κινητήρας μπορεί να εκκινηθεί όταν
επιλυθεί το σφάλμα.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 75, Μη έγκυρη επιλ. προφίλ
Μην γράφετε την τιμή της παραμέτρου ενώ ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία. Σταματήστε τον κινητήρα πριν
τροποποιήσετε το προφίλ MCO στην
παράμετρος 8-10 Προφίλ λέξης ελέγχου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 76, Ρύθμιση μονάδας ισχύος
Ο απαιτούμενος αριθμός μονάδων ισχύος δεν αντιστοιχεί
με τον εντοπισμένο αριθμό ενεργών μονάδων ισχύος.
Κατά την αντικατάσταση της μονάδας για μέγεθος
περιβλήματος F, αυτό θα προκύψει αν τα δεδομένα για την
ισχύ στην κάρτα ισχύος μονάδας δεν αντιστοιχούν στον
υπόλοιπο μετατροπέα συχνότητας.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Επιβεβαιώστε ότι το ανταλλακτικό και η κάρτα
ισχύος αντιστοιχούν στο σωστό αριθμό ανταλλακτικού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 77, Τρόπος λειτουργίας μειωμένης
ισχύος
Ο μετατροπέας συχνότητας λειτουργεί σε λειτουργία
μειωμένης ισχύος (μικρότερη από τον επιτρεπόμενο αριθμό
των τμημάτων αναστροφέα). Αυτή η προειδοποίηση θα
παραχθεί στον κύκλο ισχύος, όταν ο μετατροπέας
συχνότητας ορίζεται να εκτελείται με λιγότερους
αναστροφείς και θα παραμείνει ενεργός.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 78, Σφάλμα παρακολούθησης
Η διαφορά μεταξύ της τιμής ορισμένου σημείου και της
πραγματικής τιμής υπερβαίνει την τιμή στην
παράμετρος 4-35 Σφάλμα παρακ..
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία με ή επιλέξτε
έναν συναγερμό/μια προειδοποίηση στην
παράμετρος 4-34 Λειτουργία σφάλματος παρακολούθησης.

•

Ερευνήστε τη μηχανική γύρω από το φορτίο και
τον κινητήρα, ελέγξτε τις συνδέσεις ανάδρασης
από την παλμογεννήτρια του κινητήρα στο
μετατροπέα συχνότητας.

•

Επιλέξτε τη λειτουργία ανάδρασης κινητήρα στην
παράμετρος 4-30 Λειτουργία απώλειας ανάδρασης
κινητήρα.

•

Προσαρμόστε τη λωρίδα σφάλματος παρακολούθησης στην παράμετρος 4-35 Σφάλμα παρακ.
και παράμετρος 4-37 Σφάλμα παρ., γραμμική
μεταβολή.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 79, Μη έγκυρη διαμόρφωση τμήματος
ισχύος
Η κάρτα κλίμακας είναι ο εσφαλμένος αριθμός μέρους ή
δεν έχει εγκατασταθεί. Ο συνδετήρας MK102 στην κάρτα
ισχύος δεν ήταν δυνατό να εγκατασταθεί.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 74, PTC Θερμίστορ
Συναγερμός σχετικός με την κάρτα θερμίστορ VLTp PTC
MCB 112. Το PTC δεν λειτουργεί.
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Οδηγός λειτουργίας

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 80, Επαναφορά παραμέτρων του ρυθμιστή
στροφών στην προεπιλεγμένη τιμή
Οι ρυθμίσεις παραμέτρων εκτελούν αρχική ενεργοποίηση
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από χειροκίνητη
επαναφορά. Για να διαγράψετε το συναγερμό, επαναφέρετε
τη μονάδα.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 81, Κατεστραμμένο CSIV
Το αρχείο CSIV έχει σφάλματα σύνταξης.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 82, Σφάλμα παραμέτρου CSIV
Το CSIV απέτυχε να εκκινήσει μια παράμετρο.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 83, Μη έγκυρος συνδυασμός προαιρετικού
εξοπλισμού
Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί που έχουν τοποθετηθεί δεν
είναι συμβατοί.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 84, Μη υφιστάμενος προαιρετικός
εξοπλισμός ασφαλείας
Ο προαιρετικός εξοπλισμός έχει αφαιρεθεί χωρίς να
εκτελεστεί γενική επαναφορά. Συνδέστε ξανά τον
προαιρετικό εξοπλισμό ασφαλείας.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 88, Ανίχνευση προαιρετικού εξοπλισμού
Έχει ανιχνευθεί μια αλλαγή στη διάταξη του προαιρετικού
εξοπλισμού. Η Παράμετρος 14-89 Option Detection έχει
οριστεί σε [0] Παγωμένη διαμόρφωση και η διάταξη του
προαιρετικού εξοπλισμού έχει αλλάξει.

•

Για να εφαρμόσετε την αλλαγή, ενεργοποιήστε τις
αλλαγές της διάταξης του προαιρετικού
εξοπλισμού στο παράμετρος 14-89 Option
Detection.

•

Εναλλακτικά, κάντε επαναφορά στη σωστή
διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 89, Ολίσθηση μηχανικής πέδης
Η διάταξη παρακολούθησης της πέδησης ανύψωσης
ανίχνευσε ταχύτητα κινητήρα που υπερβαίνει τις 10 Σ.Α.Λ.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 90, Οθόνη ανάδρασης
Ελέγξτε τη σύνδεση στην παλμογεννήτρια/επιλογή αναλυτή
και, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε την είσοδο
παλμογεννήτριας VLTp MCB 102 ή την είσοδο αναλυτή
VLTp MCB 103.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 91, Εσφαλμένες ρυθμίσεις αναλογικής
εισόδου 54
Ρυθμίστε το διακόπτη S202 στη θέση OFF (είσοδος τάσης)
όταν ένας αισθητήρας KTY είναι συνδεδεμένος στον
ακροδέκτη 54 αναλογικής εισόδου.

ανάμιξης. Το σφάλμα του ανεμιστήρα ανάμιξης μπορεί να
διαμορφωθεί ως προειδοποίηση ή ως σφάλμα συναγερμού
μέσω της παράμετρος 14-53 Λειτ. παρακολ. ανεμ..
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Τροφοδοτήστε ισχύ στο μετατροπέα συχνότητας
για να προσδιορίσετε εάν η/ο προειδοποίηση/
συναγερμός επανεμφανίζεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 122, Μη αναμενόμενη
περιστρ. κινητήρα
Ο μετατροπέας συχνότητας εκτελεί μια λειτουργία που
απαιτεί από τον κινητήρα να είναι σε ακινησία, για
παράδειγμα διατήρηση DC σε κινητήρες PM.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 163, Προειδοποίηση ορίου ρεύμ. ATEX
ETR
Ο μετατροπέας συχνότητας έχει λειτουργήσει σε συνθήκες
πάνω από την χαρακτηριστική καμπύλη για περισσότερα
από 50 δευτερόλεπτα. Η προειδοποίηση ενεργοποιείται στο
83% και απενεργοποιείται στο 65% της επιτρεπόμενης
θερμική υπερφόρτισης.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 164, Συναγερμός ορίου ρεύμ. ATEX ETR
Η λειτουργία πάνω από την χαρακτηριστική καμπύλη για
περισσότερο από
60 δευτερόλεπτα εντός μιας περιόδου 600 δευτερολέπτων,
ενεργοποιεί το συναγερμό και προκύπτει σφάλμα στο
μετατροπέα συχνότητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 165, Προειδοποίηση ορίου συχν. ATEX
ETR
Ο μετατροπέας συχνότητας λειτουργεί περισσότερο από 50
δευτερόλεπτα κάτω από την επιτρεπτή ελάχιστη συχνότητα
(παράμετρος 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 166, Συναγερμός ορίου συχν. ATEX ETR
Ο μετατροπέας συχνότητας έχει λειτουργήσει παραπάνω
από 60 δευτερόλεπτα (σε μια περίοδο 600 δευτερολέπτων)
κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη συχνότητα
(παράμετρος 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 250, Νέο ανταλλακτικό
Ένα από τα εξαρτήματα του συστήματος ρυθμιστή
στροφών αντικαταστάθηκε.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Επαναφέρετε το σύστημα ρυθμιστή στροφών για
κανονική λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 251, Νέος κωδικός τύπου
Η κάρτα ισχύος ή άλλα εξαρτήματα έχουν αντικατασταθεί
και ο κωδικός τύπου έχει αλλάξει.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 99, Κλειδωμένος ρότορας
Ο ρότορας είναι μπλοκαρισμένος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 104, Σφάλμα ανεμιστήρα
ανάμιξης
Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Ο κινητήρας του
ανεμιστήρα ελέγχει ότι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται κατά
την εκκίνηση ή όποτε ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας
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7.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα

Πιθανή αιτία
Απουσία ισχύος εισόδου.

Δοκιμή
Ανατρέξτε στο Πίνακας 4.4.

Απουσία ή ανοικτή ασφάλεια ή Για τις πιθανές αιτίες, δείτε την παράγραφο
σφάλμα ασφαλειοδιακόπτη.
Δεν παρέχεται ισχύς στο LCP.

Λύση
Ελέγξτε την πηγή ισχύος εισόδου.
Ακολουθήστε τις συστάσεις που δίνονται.

Ανοικτές ασφάλειες και σφάλμα ασφαλειοδιακόπτη σε αυτόν τον πίνακα.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο του LCP είναι

Αντικαταστήστε το ελαττωματικό LCP ή το

συνδεδεμένο σωστά και δεν έχει υποστεί

καλώδιο σύνδεσης.

ζημιά.
Συντόμευση στην τάση ελέγχου Ελέγξτε την παροχή τάσης ελέγχου 24 V για
(ακροδέκτης 12 ή 50) ή στους τους ακροδέκτες 12/13 έως 20-39 V ή την
Σκοτεινή
οθόνη/Καμία

ακροδέκτες σήματος ελέγχου.

λειτουργία

Μη συμβατό LCP (LCP από

7 7

παροχή τάσης 10 V για τους ακροδέκτες 50
έως 55.

Χρησιμοποιείτε μόνο LCP 101 (κωδικός

VLTp 2800 ή 5000/6000/8000/
FCD ή FCM).

–

Λάθος ρύθμιση αντίθεσης.

–

Η οθόνη (LCP) είναι ελαττωματική.

Καλωδιώστε σωστά τους ακροδέκτες

αριθμός 130B1124) ή LCP 102 (κωδικός
αριθμός 130B1107).

Δοκιμάστε χρησιμοποιώντας ένα άλλο LCP.

Πατήστε [Status] + [Ⴃ]/[Ⴍ] για να
ρυθμίσετε την αντίθεση.
Αντικαταστήστε το ελαττωματικό LCP ή το
καλώδιο σύνδεσης.

Εσωτερικό σφάλμα
τροφοδοσίας τάσης ή το SMPS

–

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

είναι ελαττωματικό.

Υπερφορτωμένη τροφοδοσία
Διαλείπουσα
οθόνη

(SMPS) λόγω ακατάλληλης
καλωδίωσης ελέγχου ή
σφάλματος στο μετατροπέα
συχνότητας.

Αν η οθόνη παραμένει αναμμένη, τότε το
πρόβλημα βρίσκεται στην καλωδίωση
Για να αποκλείσετε την περίπτωση

ελέγχου. Ελέγξτε την καλωδίωση για

προβλήματος στην καλωδίωση ελέγχου,
αποσυνδέστε όλα τα καλώδια ελέγχου

βραχυκυκλώματα ή λάθος συνδέσεις. Αν η
οθόνη εξακολουθεί να κάνει διακοπές,

αφαιρώντας τα μπλοκ ακροδεκτών.

ακολουθήστε τη διαδικασία για Σκοτεινή
οθόνη\Καμία λειτουργία σε αυτόν τον
πίνακα.
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Σύμπτωμα

Οδηγός λειτουργίας

Πιθανή αιτία

Δοκιμή

Λύση

Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι
Διακόπτης λειτουργίας ανοικτός
Συνδέστε τον κινητήρα και ελέγξτε το
συνδεδεμένος και η σύνδεση δεν διακόπτεται
ή απουσία σύνδεσης κινητήρα.
διακόπτη σέρβις.
(από διακόπτη σέρβις ή άλλη συσκευή).
Δεν υπάρχει τροφοδοσία
ρεύματος με την προαιρετική

Εάν η οθόνη λειτουργεί, αλλά χωρίς έξοδο,
βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του δικτύου

κάρτα 24 V DC.

εφαρμόζεται στο μετατροπέα συχνότητας.

Διακοπή LCP.

Ελέγξτε αν έχει πατηθεί το [Off].

Εφαρμόστε ισχύ στη μονάδα.
Πατήστε [Auto On] ή [Hand On] (ανάλογα
με τον τρόπο λειτουργίας) για να
λειτουργήσει ο κινητήρας.

Ελέγξτε την παράμετρος 5-10 Ψηφιακή είσοδος
Απουσία σήματος εκκίνησης
(Κατάσταση αναμονής).

ακροδέκτη 18 για τη σωστή ρύθμιση στον
ακροδέκτη 18 (χρησιμοποιήστε την προεπι-

Ο κινητήρας

λεγμένη ρύθμιση).

δεν
λειτουργεί

Ελέγξτε την παράμετρος 5-12 Ψηφιακή είσοδος

Σήμα ελεύθερης κίνησης
κινητήρα ενεργό (Ελεύθερη
κίνηση).

ακροδέκτη 27 για τη σωστή ρύθμιση στον
ακροδέκτη 27 (χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Εφαρμόστε έγκυρο σήμα εκκίνησης για
εκκίνηση του κινητήρα.

Εφαρμόστε 24 V στον ακροδέκτη 27 ή
προγραμματίστε αυτόν τον ακροδέκτη σε
[0] Χωρίς λειτουργία.

7 7

Προγραμματίστε σωστές ρυθμίσεις.
Προσδιορίστε ποιος τύπος αναφοράς είναι
ενεργός (τοπικός, απομακρυσμένος ή δίαυλος Ελέγξτε το παράμετρος 3-13 Τοποθεσία
επιθυμητών τιμών. Ενεργοποιήστε την
επικοινωνίας) και ελέγξτε τα ακόλουθα
Εσφαλμένη πηγή σήματος
αναφοράς.

σημεία:
προκαθορισμένη τιμή αναφοράς στην
• Προκαθορισμένη τιμή αναφοράς (ενεργή ή ομάδα παραμέτρων 3-1* Τιμές αναφοράς.
όχι).
Ελέγξτε για τη σωστή καλωδίωση. Ελέγξτε

•
•
•

Σύνδεση ακροδέκτη.

την κλίμακα των ακροδεκτών. Ελέγξτε το
σήμα αναφοράς.

Κλιμάκωση ακροδεκτών.
Σήμα αναφοράς.

Βεβαιωθείτε ότι η
Όριο περιστροφής κινητήρα.
λειτουργεί με
λάθος

παράμετρος 4-10 Κατεύθυνση ταχύτητας

Προγραμματίστε σωστές ρυθμίσεις.

κινητήρα είναι σωστά ρυθμισμένη.

Ο κινητήρας
Ενεργό σήμα αναστροφής.

κατεύθυνση

Ελέγξτε αν έχει προγραμματιστεί εντολή
αναστροφής για τον ακροδέκτη στην ομάδα

Απενεργοποιήστε το σήμα αναστροφής.

παραμέτρων 5-1* Ψηφιακές είσοδοι.
Εσφαλμένη σύνδεση φάσης
κινητήρα.

–

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.5 Έλεγχος της
περιστροφής του κινητήρα.

Ελέγξτε τα όρια εξόδου στην
Ο κινητήρας
δεν

Τα όρια συχνότητας έχουν
οριστεί λάθος.

Προγραμματίστε σωστά όρια.

ταχύτητας κινητήρα [Hz], και
παράμετρος 4-19 Μέγ. συχνότητα εξόδου.

επιτυγχάνει τη
μέγιστη
ταχύτητα

παράμετρος 4-13 Υψηλό όριο ταχύτητας
κινητήρα [RPM], παράμετρος 4-14 Υψηλό όριο

Ελέγξτε την κλιμάκωση του σήματος εισόδου
Εσφαλμένη κλιμάκωση σήματος αναφοράς στην ομάδα παραμέτρων 6-0*
εισόδου αναφοράς.

Αναλογική λειτουργία Εισ./Εξ. και στην ομάδα

Προγραμματίστε σωστές ρυθμίσεις.

παραμέτρων 3-1* Τιμές αναφοράς.
Ασταθής
ταχύτητα
κινητήρα

Εσφαλμένες ρυθμίσεις
παραμέτρων.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις όλων των παραμέτρων
κινητήρα, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στην ομάδα
παραμέτρων 1-6* Εξαρτ. φορτίου Ρύθμιση.

ρυθμίσεις αντιστάθμισης του κινητήρα. Για τη
λειτουργία κλειστού βρόχου, ελέγξτε τις

Για λειτουργία κλειστού βρόχου, ελέγξτε
τις ρυθμίσεις στην ομάδα παραμέτρων

ρυθμίσεις PID.

20-0* Ανάδραση.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κινητήρα στις

Τραχιά
λειτουργία
κινητήρα

Υπερ-μαγνητισμός.

Ελέγξτε για εσφαλμένες ρυθμίσεις κινητήρα
σε όλες τις παραμέτρους κινητήρα.

ομάδες παραμέτρων 1-2* Δεδομένα
κινητήρα, 1-3* Προηγμένα δεδομένα
κινητήρα, και 1-5* Ρύθμιση ανεξαρτήτως
φορτίου.
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Σύμπτωμα
Ο κινητήρας
δεν έχει
πέδηση

Πιθανή αιτία

Δοκιμή

Ελέγξτε τις ομάδες παραμέτρων 2-0* Πέδη
Ελέγξτε τις παραμέτρους πέδησης. Ελέγξτε τις DC και 3-0* Όρια τιμών αναφοράς.

πολύ μικροί χρόνοι γραμμικής

ρυθμίσεις χρόνου γραμμικής μεταβολής.

μείωσης.
Ο κινητήρας ή ο πίνακας έχει βραχυκύκλωμα
Βραχυκύκλωμα φάσης-σε-φάση. μεταξύ φάσεων. Ελέγξτε τις φάσεις του πίνακα
και του κινητήρα για βραχυκυκλώματα.

ασφαλειο-

Διορθώστε οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα
εντοπίσετε.
Εκτελέστε δοκιμή εκκίνησης και
βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα του κινητήρα

Ανοικτές
ασφάλειες ή
σφάλμα

Λύση

Λάθος ρυθμίσεις στις
παραμέτρους πέδησης. Πιθανά

βρίσκεται εντός των προδιαγραφών. Εάν
Υπερφόρτωση κινητήρα.

Ο κινητήρας έχει υπερφορτωθεί για την
εφαρμογή.

διακόπτη

το ρεύμα του κινητήρα υπερβαίνει το
ρεύμα πλήρους φορτίου της πινακίδας
στοιχείων, ο κινητήρας μπορεί να
λειτουργήσει μόνο με μείωση του
φορτίου. Επανεξετάστε τις προδιαγραφές
για την εφαρμογή.

Χαλαρές συνδέσεις.
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Εφαρμόστε έλεγχο για χαλαρές συνδέσεις
πριν από την εκκίνηση.

Πρόβλημα με το δίκτυο
Ασυμμετρία
έντασης
δικτύου
ρεύματος
μεγαλύτερη
από 3%

ρεύματος (ανατρέξτε στην
περιγραφή Συναγερμός 4
Απώλεια φάσης δικτύου

Εάν το σύρμα ακολουθείται από
Περιστρέψτε τα σύρματα ισχύος εισόδου του
στη μια θέση: A προς B, B προς C, C προς A.

ασύμμετρο άκρο, υπάρχει πρόβλημα
ισχύος. Ελέγξτε την τροφοδοσία από το
δίκτυο ρεύματος.

ρεύματος).
Πρόβλημα με το μετατροπέα
συχνότητας.

Σφίξτε τυχόν χαλαρές συνδέσεις.

Περιστρέψτε τα καλώδια ισχύος εισόδου του
μετατροπέα συχνότητας κατά 1 θέση: A προς

Εάν το ασύμμετρο άκρο παραμένει στον
ίδιο ακροδέκτη εισόδου, υπάρχει

B, B προς C, C προς A.

πρόβλημα με το μετατροπέα συχνότητας.
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Ασυμμετρία
έντασης
κινητήρα
μεγαλύτερη
από 3%

Πρόβλημα με τον κινητήρα ή

Περιστρέψτε τα καλώδια εξόδου του κινητήρα

την καλωδίωση του κινητήρα.

κατά 1 θέση: U προς V, V προς W, W προς U.

Εάν το σύρμα ακολουθείται από
ασύμμετρο άκρο, υπάρχει πρόβλημα στον
κινητήρα ή στην καλωδίωση του
κινητήρα. Ελέγξτε τον κινητήρα και την
καλωδίωση του κινητήρα.
Εάν το ασύμμετρο άκρο παραμένει στον

Πρόβλημα με το μετατροπέα
συχνότητας.

Περιστρέψτε τα καλώδια εξόδου του κινητήρα ίδιο ακροδέκτη εξόδου, υπάρχει
κατά 1 θέση: U προς V, V προς W, W προς U. πρόβλημα με τη μονάδα. Επικοινωνήστε
με τον προμηθευτή.

Προβλήματα
επιτάχυνσης

Τα δεδομένα του κινητήρα

μετατροπέα
συχνότητας

έχουν εισαχθεί σωστά.

Αν εμφανιστούν συναγερμοί ή προειδο-

Αυξήστε το χρόνο γραμμικής μεταβολής
στην παράμετρος 3-41 Άνοδος/Κάθοδος 1

ποιήσεις, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7.4 Λίστα

Χρόνος ανόδου. Αυξήστε το όριο έντασης

προειδοποιήσεων και συναγερμών
Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα του κινητήρα

ρεύματος στο παράμετρος 4-18 Όριο
ρεύματος. Αυξήστε το όριο ροπής στο

έχουν εισαχθεί σωστά.

παράμετρος 4-16 Τρόπος λειτουργίας
κινητήρα ορίου ροπής.

Προβλήματα
επιβράδυνσης Τα δεδομένα του κινητήρα
μετατροπέα
έχουν εισαχθεί σωστά.
συχνότητας

Αν εμφανιστούν συναγερμοί ή προειδο-

Αυξήστε το χρόνο γραμμικής μείωσης

ποιήσεις, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7.4 Λίστα

στην παράμετρος 3-42 Άνοδος/Κάθοδος 1

προειδοποιήσεων και συναγερμών
Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα του κινητήρα

Χρόνος καθόδου. Ενεργοποιήστε τον
έλεγχο υπέρτασης στο

έχουν εισαχθεί σωστά.

παράμετρος 2-17 Έλεγχος υπέρτασης.

Πίνακας 7.5 Αντιμετώπιση προβλημάτων
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