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2. Inštalácia meniča  

2.1 Požiadavky na ochranu životného prostredia  

Táto séria meničov je určená pre vertikálnu nástennú montáž, pre uľahčenie 

prúdenia vzduchu a odvod tepla. Pri výbere vhodného prostredia na inštaláciu 

je potrebné dbať na nasledovné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak máte akékoľvek špeciálne požiadavky na inštaláciu, kontaktujte  

nás vopred.  
Ohľadom požiadaviek na rozteč a montážne vzdialenosti pri jednom meniči 

pozrite obrázok 2-1-A. Okolo meniča je potrebné ponechať dostatok miesta.  Pri 

inštalácii viacerých meničov, by mal byť medzi meniče pre zabezpečenie 

dobrého odvodu tepla umiestnený deflektor, tak ako je znázornené na obrázku 

2-1-B.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Obrázok 2-1-A Montážne rozostupy       Obrázok 2-1-B Montáž viacerých meničov 

1. Teplota okolia musí byť v rozmedzí -10 °C -40 °C.  

Menič neinštalujte na miesta s vysokou teplotou a 

vlhkosťou. Vlhkosť v mieste inštalácie by mala byť nižšia 

ako 90% a nemalo by tam mrznúť.  

2. Je potrebné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu.  

3. Menič by mal byť mimo dosahu horľavých, výbušných a 

korozívnych plynov a kvapalín.  

4. Prostredie by malo byť bez prachu, vlákien a kovových 

častíc.  

5. Povrch inštalácie by mal byť pevný bez ventilácie.  

6. Menič by mal byť ďaleko od zdrojov 
elektromagnetického rušenia. 
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   and  operation.

2.Do not connect AC power to output terminals UVW.

4.Securely ground(earth) the equipment.

   and at least 10min. after disconnecting power.

3.Do not  remove  any  cover  while  applying  power 

1.Refer  to  the instruction  manual  before installation
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2.2 Montážne rozmery meničov  

2.2.1  Montážne rozmery meničov 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týka sa modelov: E550-2S0015(B)~2S0040(B)/E550-4T0007(B)~4T0040(B), 

ako je znázornené na obrázku 2-2-B.  

Týka sa modelov: E550-2S0004 (B) ~E550-2S0007 (B), znázornené na obrázku 2-2-A 

Obrázok 2-2-A Montážne rozmery meniča 1 

Obrázok 2-2-B Montážne rozmery meniča 2 
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Konkrétne montážne rozmery meničov radu E550 sú zobrazené v nasledovnej 

tabuľke:  

Model meniča 

(Trojfázový 

400V) 

Model meniča 

(Jednofázový 

230V) 

W1 W H1 H D 
Rozmer 
skrutiek  

- E550-2S0004(B) 
67,5 81,5 132,5 148 134,5 M4 

- E550-2S0007(B) 

E550-4T0007(B) - 

86,5 101,5 147,5 165 154,5 M4 E550-4T0015(B) E550-2S0015(B) 

E550-4T0022(B) E550-2S0022(B) 

E550-4T0030(B) E550-2S0030(B) 
100 110 190 205 169,5 M5 

E550-4T0040(B) E550-2S0040(B) 

2.2.2  Montážne rozmery voliteľných prvkov  
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Obrázok 2-2-C Montážne rozmery malej klávesnice  

Obrázok 2-2-D Montáž rozmery základne malej klávesnice 
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Poznámka: Montáž vykonajte skrutkami M3 a pri montáži dodržiavajte 

umiestnenie v priestore a taktiež venujte pozornosť rozmerom  otvorov, ktoré 

sú vyznačené bodkovanými čiarami.  
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Obrázok 2-2-E Montážne rozmery základne malej klávesnice 

 

8
0

.5

69.5

Obrázok 2-2-F Montážne rozmery základne malej klávesnice 
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   3.  Zapojenie meniča E 550 

3.1  Potrebné opatrenia pri zapájaní  

(1) Uistite sa, že medzi zdrojom napájania a meničom sú zapojené istiace 

prvky, aby sa zabránilo poruche v prípade ak je v zapojení chyba.  

(2) Za účelom zníženia elektromagnetického rušenia, môžete pripojiť v 

okolitom obvode frekvenčného meniča EMC filter na cievku elektromagnetického 

stýkača, relé, atď..  

(3)  Na prenos analógových signálov, akými sú napr. nastavenie frekvencie AI a 

slučka prístroja (AO) a iných, použite tienené káble s prierezom vyšším ako 0,3 mm². 

Tieniaca vrstva musí byť pripojená ku uzemňovacej svorke E frekvenčného meniča, 

pričom dĺžka vedenia musí byť menšia ako 30 m. 

(4) Na vstupné a výstupné slučky X1 až X4, alebo relé, použite lankový  

tienený vodič s prierezom vyšším ako 0,75 mm². Tieniaca vrstva musí byť pripojená k 

spoločnému portu CM ovládacích svoriek, pričom dĺžka vedenia musí byť menšia ako 

50 m.  

(5) Riadiaci vodič musí byť oddelený od elektrického vedenia hlavnej slučky. 

Musí byť inštalovaný vo vzdialenosti min. 10 cm pre paralelné zapojenie alebo 

vertikálne  (skríženie vedenia). 

(6) Spojovací vodič medzi meničom a motorom musí byť kratší ako 30 m. Ak 

je dlhší ako 30 m, nosná frekvencia meniča musí byť zodpovedajúcim spôsobom 

znížená.  

(7)  Všetky prívodné vodiče musia byť ku svorkám úplne pripevnené, aby sa 

zabezpečil dobrý kontakt.  

(8) Izolačná ochrana všetkých prívodných vodičov musí byť v súlade s 

napäťovou triedou frekvenčného meniča. 

 

 

  

Absorpčné kondenzátory alebo iné RC filtre sa nesmú inštalovať 

na U, V a W výstup z frekvenčného meniča, ako je znázornené 

na obrázku 3-1. 
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      F0.00 = 5 

      F0.02 = 1001 

      F0.05 =  5 (sekúnd – doba rozbehu....upravte si podľa potreby) 

      F0.06=   5 (sekúnd – doba zastavenia...upravte si podľa potreby) 

 

      F1.08 = 11    Programujete digit. vstup X1  (11 je povel ŠTART - VPRED) 

      F1.09 = 12    Programujete d.v.               X2  (12 je povel ŠTART - VZAD) 

      F1.10 = 13    Programujete d.v.               X3  (13 je povel RESET) 

      F1.11 =   ..   Programujete d.v.               X4   

 

      Logika vstupov X1 až X4: spojené s CM (RUN).       Rozpojené s CM (STOP).  

 

      F1.15....nastavené na 0 (relé má NO logiku, t.j. stále rozopnuté, pri akcii zopne) TA/TC 

      F1.15.....nastavené na 1 (relé má NC logiku, t.j. stále zopnuté, pri akcii rozopne) TA/TC 

 

      F1.28 =   1    menič reaguje na otáčanie potenciometrom na panely a súčasne aj na    

                    Externé ovládanie potenciometrom a reaguje na spínanie digitálnych  

                    vstupov X1 až X4 

 

      Potenciometer použite lineárny, napr. 1kΩ; 2,2kΩ; 3kΩ; 4,7kΩ; 5kΩ; 6,7kΩ; 10 kΩ. 
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      F0.00 = 5 

        F0.02 = 1001 

        F0.05 =  5 (sekúnd – doba rozbehu....upravte si podľa potreby 

        F0.06=   5 (sekúnd – doba zastavenia...upravte si podľa potreby) 

 

 

        F1.08 = 11    Programujete digit. vstup X1  (11 je povel ŠTART - VPRED) 

        F1.09 = 12    Programujete d.v.               X2  (12 je povel ŠTART - VZAD) 

        F1.10 = 13    Programujete d.v.               X3  (13 je povel RESET) 

        F1.11 =   ..   Programujete d.v.               X4   

 

        Logika vstupov X1 až X4: Spojené s CM (RUN) .        Rozpojené s CM (STOP). 

                                    

        F1.14....nastavené na 0 (relé má NO logiku, t.j je rozopnuté, pri poruche zopne) TA/TC 

        F1.15....nastavené na 1 (relé má NC logiku, t.j. stále zopnuté, pri poruche rozopne)     

               TA/TC 
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    3.1.1  Zapojenie meniča frekvencie E550-2S....................... 
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A./ Programovanie E 550 pre aplikáciu s externým ovládaním pre typ 2S 

 

F0.00 = 5 

F0.02 = 1001 

 

F0.05 =  5 (sekúnd – doba rozbehu....upravte si podľa potreby) 

F0.06 =  5 (sekúnd – doba zastavenia...upravte si podľa potreby) 

 

F0.13= 230  (napájacie napätie pre elektromotor) 

 

F1.08 = 11    Programujete digit. vstup X1  (11 je povel   VPRED) 

F1.09 = 12    Programujete d.v.       X2  (12 je povel   VZAD) 

F1.10 = 13    Programujete d.v.       X3  (13 je povel   RESET) 

F1.11 =   ..  Programujete d.v.       X4                                     

 

Logika vstupov X1 až X4: spojené s CM (akcia) / Rozpojené s CM (STOP)                       

 

F2.19= 2 (2 pre elektromotor 1460 ot./min; 3 pre elektromotor 960 ot./min, atď.)  

 

F1.28 =1  menič reaguje na otáčanie potenciometrom na panely ( súčasne aj    

          na externé ovládanie potenciometrom a reaguje na spínanie    

          digitálnych vstupov X1 až X4) 
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3.1.2  Zapojenie meniča frekvencie E550-4T..... 
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 B./ Programovanie E 550 pre aplikáciu s externým ovládaním pre typ 4T 

F0.00 = 5 

 

F0.02 = 1001 

 

F0.05 =  5 (sekúnd – doba rozbehu....upravte si podľa potreby) 

F0.06 =  5 (sekúnd – doba zastavenia...upravte si podľa potreby) 

 

F0.13= 400  (napájacie napätie pre elektromotor) 

 

F1.08 = 11    Programujete digit. vstup X1  (11 je povel   VPRED) 

F1.09 = 12    Programujete d.v.       X2  (12 je povel   VZAD) 

F1.10 = 13    Programujete d.v.       X3  (13 je povel   RESET) 

F1.11 =   ..   Programujete d.v.       X4                                     

 

Logika vstupov X1 až X4: spojené s CM (akcia)  /  Rozpojené s CM (STOP).                       

 

F2.19= 2 (2 pre elektromotor 1460 ot./min; 3 pre elektromotor 960 ot./min, atď.)  

 

F1.28 =1  menič reaguje na otáčanie potenciometrom na panely ( súčasne aj    

          na externé ovládanie potenciometrom a reaguje na spínanie    

          digitálnych vstupov X1 až X4) 

 

 

     3.2 Zapojenie periférnych prvkov 

 

      Napájanie  

  Menič musí mať výkon v súlade so špecifikáciou   

  vstupného napájacieho zdroja určeného týmto návodom na obsluhu 

  Poistkový odpínač  

  - Počas údržby frekvenčného meniča alebo ak sa menič dlhšie nepoužíva,   

   odpínač oddelí menič od zdroja napájania. 

  - Ak na strane vstupu meniča nastane porucha ako napr. skrat, odpínač môže     

   poskytnúť ochranu prístroja proti zničeniu.  

 Stýkač  

     Môže pohodlne ovládať napájanie a odpájanie meniča a zapnutie a vypnutie  

     motora. Cievku stýkača zapojte cez kontakt poruchového relé TA / TB.  

 



                                             

               Univerzálny nízkonapäťový frekvenčný menič série E550 

AC vstupná tlmivka – pôsobí v elektrickom obvode hlavne na: 

1) Zlepšenie účinníka.  

2) Zníženie vyšších harmonických na vstupe meniča zo siete.  

3) Zníženie vplyvu nevyváženého napätia trojfázového napájania, atď.  

Brzdný odpor  

Keď je motor v stave dynamického brzdenia, môže zabrániť vzniku vysokého 

napätia v DC slučke.  

 

    Odporúčané špecifikácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  

Model meniča 

Adaptívny  

motor  

(kW) 

Prierez vodiča 

(hlavná slučka)  

(mm
2
) 

Elektromagne- 

tický stýkač   

(A) 

Poistky gG, gR 

(A) 

E550-2S0004 0,4 1,5 10 6 

E550-2S0007 0,75 2,5 16 10 

E550-2S0015 1,5 2,5 16 12 

E550-2S0022 2,2 4,0 20 16 

E550-2S0030 3,0 6,0 25 20 

E550-2S0040 4,0 6,0 25 20 

E550-4T0007 0,75 1,0 10 6 

E550-4T0015 1,5 1,5 16 10 

E550-4T0022 2,2 2,5 16 12 

E550-4T0030 3,0 3,0 20 16 

E550-4T0040 4,0 4,0 20 16 

 

  Pre istenie vstupu meniča je treba použiť poistky s charakteristikou gR,   

   a gG (poistky pre istenie polovodičov).   

   Rýchle poistky typu: gG istia iba skrat, gR istia skrat + preťaženie. 

   Pri dimenzovaní výstupných káblov k motoru je odporúčané použitie   

   tienených káblov typu napr. NYCY 3 x prierez, NYCWY 3 x prierez, alebo    

   ÖLFLEX® 4G, pre minimalizáciu rádio frekvenčného rušenia.   
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3.3. Základné zapojenie (typ meniča 2S) 

 

 

 

 

         Obrázok 3-3 Základné zapojenie meniča E550-2S.... 
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3.4. Základné zapojenie (typ meniča 4T)  

 

 

  

Obrázok 3-4 Základné zapojenie meniča E550-4T... 
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3.5. Zapojenie svoriek silovej rozvodnice  

Svorky hlavnej svorkovnice - kategória I 

Týka sa modelov: E550-2S0004(B)～E550-2S0007(B) 

 

大地

WPPL1 PB E U V

  220V

电源输入

制动电阻 电动机

L2

 

Symbol Funkcia 

PP kladný pól jednosmerného napätia  

PB 
Brzdný odpor môže byť pripojený 

medzi PP a PB 

L1, L2(N) 
Jednofázové striedavé napájanie 

zo siete 230 V  

U, V, W Trojfázový AC 3 x 230 V motor 

E Uzemňovacia svorka  

   L1  N  (1 x 230 V)           U  V   W  (výstup 3 x 230 V)  podľa typu meniča frekvencie 

Svorky hlavnej svorkovnice - kategória II 

Týka sa modelov: E550-2S00015(B)～E550-2S0022(B) &  
E550-4T00007(B)～E550-4T0022 (B) 

 

大地

EPBT PP U V W

单相/三相

电源输入

制动电阻 电动机

L1

R S

L2

 

Symbol Funkcia 

PP Kladný pól jednosmerného napätia 

PB 
Brzdný odpor môže byť pripojený 

medzi PP a PB 

L1, L2(N) 

R,S,T 

Jednofázové striedavé napájanie 

zo siete 230 V / 

trojfázové napájanie 400 V 

U, V, W 
Trojfázový AC 230 V alebo 400 V 

motor 

E Uzemňovacia svorka 

 L1  N     (1 x 230 V)         U  V   W  (výstup 3 x 230 V)  podľa typu meniča frekvencie 

 R   S  T  (3 x 400V)          U  V   W  (výstup 3 x 400 V)  podľa typu meniča frekvencie  

Svorky hlavnej svorkovnice - kategória III  

Týka sa modelov: E550-2S0030 (B)~E550-2S0040(B) & 

E550-4T00030(B)~E550-4T0040(B) 

 

大地

EPB
L2

TPP U V W

单相/三相

电源输入

制动电阻 电动机

L1

SR

 

Symbol Funkcia 

PP Kladný pól jednosmerného napätia 

PB 
Brzdný odpor môže byt pripojený  
medzi PP a PB 

L1,L2(N)                                     

R,S,T  

 

Jednofázové striedavé napájanie 

zo siete 1x230 V  

 

trojfázové napájanie 3x400 V 

U, V, W 
Trojfázový AC 230 V alebo 400 V 

motor 

E Uzemňovacia svorka 

 

 

Vstup napájania 

Brzdný odpor 

Uzemnenie 

Uzemnenie 

Brzdný 
odpor  

Uzemnenie 

Motor 

 

Jednofázový / trojfázový  

vstup napájania 

Jednofázový / trojfázový  
vstup napájania 

Motor 

Motor 

Brzdný odpor  
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3.6. Zapojenie svoriek riadiacej svorkovnice  

(1) Schéma svoriek riadiacej svorkovnice  

TA TC X1 X2 X3 X4 OC CM 24V VS AI AO GND RS+ RS-

AV

 

(2) Popis svoriek riadiacej svorkovnice  

Typ  
Symbol 
svorky  

Funkcia svorky  Poznámky  

Napájanie  

VS 
Externe poskytuje napájanie + 10V  
(0 až 20 mA)  

Pre napájanie externého 
potenciometra 

24V 
Externý zdroj poskytujúci 
napájanie + 24V  (0 až 50 mA)   
(CM svorka je nulový potenciál).  

- 

Analógový vstup 

AI 

Svorka vstupu napäťového signálu Vstupný rozsah: 0 až 10V  

Svorka vstupu prúdového signálu  
(ak je prepojovacia JP svorka 
pripojená  ku svorke A) 

Vstupný rozsah: 0 až 20mA 

GND 
Spoločná 0 svorka analógového 
vstupného signálu   

- 

Riadiaca svorka  

X1 Multifunkčná vstupná svorka 1 Špecifickú funkciu 
multifunkčnej vstupnej 
svorky je potrebné nastaviť 
parametrom [F1.08] - 
[F1.11]. Funkcia je v 
platnosti, keď je svorka a 
CM zapojená. (predvoleným 
riadiacim signálom je 
funkcia FWD) 

X2 Multifunkčná vstupná svorka 2 

X3 Multifunkčná vstupná svorka 3 

X4 Multifunkčná vstupná svorka 4 

 CM 
Nulový potenciál pre digitálne 
vstupy X1 až X4 

 

Analógový 
výstup  

AO 

Svorka programovateľného 
napäťového signálového výstupu 
(externý voltmeter(nastaviteľné 
pomocou [F1.05]))    

Napäťový signálový výstup 
0-10V 

OC 

výstup 
OC 

Programovateľný výstup 
otvoreného okruhu kolektora 
nastaviteľný parametrom [F1.13] 

Maximálny záťažový prúd 
150 mA a maximálne  
napätie 24V.  

Programovateľný 
výstup 

TA 

TC 

TA-TC=NO normálne otvorený;  
TA-TC=NC je normálne zatvorený,  

v platnosti ak výstup riadi 
parameter [F1.15]  

Kontakt má kapacitu:  

AC 250V / 1A  

(odporová záťaž) 

Komunikácia  

RS + 485 komunikačný port - 

  RS- 485 komunikačný port - 

 

Napäťová/prúdová 
vstupná prepojovacia 

svorka  

 

→

电 流

电流 


