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Czech Republic
Souvisejícím zařízením, další zařízení, které přímo
nebo nepřímo ovlivňuje funkci zařízení dle
předchozí definice.

1. ÚVO D
1.1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Montážní organizací, organizace, která zajistila
instalaci zařízení a/nebo jeho uvedení do provozu.

Montážní a provozní předpis (dále jen Předpis)
obsahuje důležité pokyny a údaje pro montáž,
provoz a údržbu frekvenčních měničů dodávaných
společností ALTEKO s.r.o., kterých je třeba dbát od
okamžiku převzetí zařízení po celou dobu jeho
životnosti. Před instalací zařízení a jeho uvedením
do provozu je třeba seznámit se s tímto Předpisem,
aby byl zajištěn bezporuchový a bezpečný provoz
tohoto zařízení a aby byla zajištěna jeho dlouhodobá
životnost.
Tento
předpis
nenahrazuje
projektovou
dokumentaci. Projektová dokumentace stanoví
způsob provedení elektrických rozvodů a podmínky
a způsob provozu zařízení.
Tento
Předpis
je
doplňkem
k ZÁKLADNÍ
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE (dále jen ZUP) vydané
výrobcem nebo dovozcem frekvenčního měniče.
Při instalaci a provozu zařízení je třeba splnit
všechny požadavky uvedené ZUP. ZUP je součástí
dodávky zařízení, případně je k dispozici ke stažení
na stránkách www.ALTEKO.cz.
Technické údaje a podmínky instalace a provozu
souvisejících zařízení jsou uvedeny v uživatelské a
instalační dokumentaci těchto zařízení.
Za správné provedení montáže, splnění všech
legislativních a technických požadavků týkajících se
instalace zařízení a bezpečný provoz zařízení
odpovídá
montážní
organizace,
respektive
provozovatel zařízení.
Je třeba, aby byl tento Předpis a ZUP trvale
k dispozici personálu, který byl pověřen obsluhou a
údržbou zařízení a aby práce související s obsluhou
a údržbou byly prováděny podle instrukcí,
obsažených v tomto Předpisu.

Servisní organizací, organizace, která zajišťuje
servis zařízení.
Provozovatel, ten, kdo zajišťuje provoz zařízení.
Většinou se jedná o koncového uživatele.
Odborně způsobilou osobou, osoba, která je
důkladně a prokazatelně seznámena s instalací,
uváděním do provozu a obsluhou zařízení a
s právními, technickými a bezpečnostními předpisy
s těmito činnostmi souvisejícími a disponuje
odpovídající kvalifikací dle místně platných právních
předpisů.

2. PO PI S Z AŘÍZ ENÍ
2.1.

Frekvenční měnič je dodáván spolu s držákem
vodičů sloužícím k zajištění instalačních vodičů proti
vytržení. Držák vodičů není součástí dodávky
měničů s krytím IP66, kde je ochrana před vytržením
zajištěna konstrukcí měniče. Součástí dodávky
mohou být i další související zařízení dle požadavku
zákazníka.

2.2.

Držák vodičů je vyroben z ocelového plechu s
povrchovou
úpravou
žárovým
zinkem
ČSN EN 10 346 Z 275 g/m2 s lakováním (PESJ+SF
v tloušťce 25 mic v odstínu RAL 7035).
Jiné materiálové nebo barevné provedení držáku
vodičů je možné na základě požadavku odběratele.

2.3.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
je provedena ochranným pospojováním všech
vodivých částí zařízení dle ČSN EN 60204-1 ed.2.
Propojení držáku vodičů na zemnící svorku
frekvenčního měniče a propojení zařízení se
zemnící soustavou objektu musí zajistit montážní
organizace.

2.4.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je
zajištěna odnímatelnými kryty s krytím dle
parametrů uvedených v ZUP.

Výstraha: Přehlédnutí těchto instrukcí může
způsobit poškození zařízení nebo ohrožení zdraví.

Pro tento Předpis se rozumí:
Dodavatelem, společnost Alteko, s.r.o.
Zařízením, frekvenční měnič včetně příslušenství.
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OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ČÁSTÍ
ŽIVÝCH

POUŽITÉ SYMBOLY A POJMY

Kontaktní informace.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ČÁSTÍ
NEŽIVÝCH

Textem tohoto Předpisu nejsou dotčeny povinnosti
vyplývající z platných právních a technických
předpisů!

1.2.

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ
Provedení frekvenčních měničů je popsáno v ZUP.

Opravy a případné úpravy zařízení doporučujeme
provádět pouze odborně způsobilým personálem
montážní a servisní organizace.

V otázkách neupravených tímto předpisem se
postupuje podle obecně závazných právních
předpisů, technických norem a obvyklými postupy
používanými u zařízení tohoto druhu.

ROZSAH DODÁVKY

Instalací držáku vodičů nedochází ke změně
parametrů uvedených v ZUP.

2.5.

DALŠÍ OCHRANY
Frekvenční měnič zajišťuje další ochranné funkce
připojených zařízení. Tyto funkce jsou podrobně
popsány v ZUP.
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3. PŘEPRAVA, MANI PUL ACE A
SKL ADO VÁNÍ

Před uvedením do provozu musí být zařízení řádně
zapojeno a ukotveno.
Zapojení zařízení se provádí dle projektu a
montážních schémat dodaných se zařízením. Běžné
příklady
zapojení
zařízení
jsou
uvedeny
v dokumentu Regulace a aplikace – aplikační
schémata, dokument je na vyžádání u dodavatele
nebo ke stažení na www. ALTEKO.cz.

Přeprava, manipulace a skladování zařízení se řídí
pokyny uvedenými v ZUP.
Při převzetí zásilky u dodavatele nebo od dopravce
je nutné zkontrolovat úplnost dodávky dle dodacích
listů. Případné škody způsobené při přepravě je
nutné písemnou formou zaznamenat za přítomnosti
pracovníka přepravce a přepravcem potvrzený
záznam neprodleně zaslat dodavateli.

Vnitřní tepelná ochrana motoru (termistor nebo
termo-kontakt) musí být vždy zapojena, je-li motor
tímto typem ochrany vybaven. Proudová ochrana
(parametr frekvenčního měniče) musí být nastavena
max. na hodnotu proudu uvedenou na štítku motoru.

4. I NST AL ACE A MO NT ÁŽ
4.1.

Je-li motor vybaven PTC čidly, připojení
na frekvenční měnič se provede dle obrázku níže.
U některých typů měničů je svorka P24 značena
pouze 24.

VYMEZENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ VE STAVBĚ
Zařízení slouží k nastavení a
třífázových asynchronních motorů.

řízení

otáček

Zařízení je určeno k začlenění do celkové elektrické
instalace zařízení nebo stroje.
V případě začlenění do pracovního stroje musí být
dodrženy požadavky směrnice
2006/42/ES.
Zařízení
není
určeno
k realizaci
funkce
bezpečnostního stopu.
Uvedení zařízení do provozu je možné pouze za
předpokladu splnění požadavků norem EMC pro
dané prostředí.
Zařízení NENÍ určeno pro instalaci a provoz
v prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů a par.
Zařízení je určeno k instalaci a provozu v prostředí,
jehož parametry nepřesahují hodnoty uvedené
v ZUP.
Zařízení je způsobilé k instalaci ve vnitřním
prostředí. Pro instalaci ve vnějším prostředí je třeba
přijmout doplňková opatření tak, aby nedošlo
k překročení parametrů uvedených v ZUP.

4.2.

Zařízení je vybaveno označenými zemnícími body.
Všechny neživé části zařízení musí být uvedeny
na společný potenciál a uzemněny. Při použití
stíněných kabelů (doporučeno) by stínění mělo být
připojeno pomocí EMC spon, vytváření tzv.
„prasečích ocásků“ se nedoporučuje.

PODMÍNKY MONTÁŽE
Montáž zařízení musí provádět odborně způsobilá
osoba. Při montáži musí být, s ohledem na
podmínky montáže, dodržovány všechny relevantní
bezpečnostní předpisy. Při instalaci zařízení musí
být dodrženy požadavky ZUP.

V rámci instalace musí být značení zařízení
doplněno bezpečnostními varovnými nápisy a
symboly dle místních zvyklostí.

Při instalaci musí být použito vhodné nářadí a
přípravky a všechny šroubové spoje musí být
utahovány přiměřenou silou tak, aby se zabránilo
poškození zařízení.
Při instalaci zařízení je nutné brát v úvahu místní
podmínky (sníh, možnost zaplavení vodou, zvlášť
agresivní prostředí) a učinit patřičná opatření tak,
aby zařízení nebylo těmito vlivy nadměrně zatíženo
a nedošlo k překročení provozních parametrů dle
ZUP.
Při instalaci zařízení musí být dodrženy obslužné a
montážní průchody umožňující bezpečnou obsluhu,
údržbu a servis zařízení.

Před uvedením zařízení do provozu musí být na
zařízení vykonána výchozí revize elektrického
zařízení (v ČR dle vyhl. 73/2010Sb. v platném znění
a ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500).

4.3.

Montážní organizace provede doplnění značení
zařízení o bezpečnostní a informační štítky dle
místních předpisů a zvyklostí.

5. UVEDENÍ Z AŘÍ Z ENÍ DO PRO VO Z U
Uvádění zařízení do provozu musí provádět
odborně způsobilá osoba. Při činnostech spojených
s uváděním zařízení do provozu musí být
dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy.

Pokud je zabráněno vytržení vodičů jiným
způsobem, např. instalací frekvenčního měniče
uvnitř rozvaděče, držák vodičů nemusí být
instalován.
Konstrukce určená ke kotvení zařízení, musí být
dostatečně dimenzovaná s ohledem na hmotnost
zařízení. Hmotnosti frekvenčních měničů jsou
uvedeny v ZUP, hmotnosti držáků vodičů jsou
uvedeny dále.
Kotvení zařízení musí být provedeno pomocí
vhodného kotevního systému s ohledem na materiál
konstrukce, ke které je zařízení kotveno, jeho
hmotnost a provozní podmínky. Postup správného
použití kotevního systému předepisuje jeho
výrobce/dodavatel.
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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Postup uvádění zařízení do provozu včetně
významných
hodnot
musí
být
písemně
zaznamenán. Písemný záznam je dokladem o
řádném uvedení zařízení do provozu a je podmínkou
pro poskytnutí záruky.

5.1.

KONTROLA ZAŘÍZENÍ
Před spuštěním zařízení je třeba minimálně:
-

Zkontrolovat, že instalace zařízení je kompletní,
je v souladu s projektovou dokumentací,
dodanými montážními schématy a ustanoveními
předchozí kapitoly. Zejména zapojení a funkci
ochranných prvků.
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-

-

Zkontrolovat, že napájecí síť odpovídá štítkovým
hodnotám zařízení.

-

Zkontrolovat, respektive provést nastavení
proudových ochran motorů. Nastavená hodnota
musí odpovídat štítkové hodnotě motoru.

-

5.2.

Prověřit, že na zařízení a všech souvisejících
zařízeních byly provedeny předepsané zkoušky
a revize.

Zkontrolovat, respektive upravit smysl otáčení
motorů.

KONTROLA PO SPUŠTĚNÍ

Z důvodu zamezení vzniku následných škod
doporučujeme každou mimořádnou událost na
zařízení hlásit a konzultovat s montážní nebo
servisní organizací. Za mimořádné události lze
považovat, kromě jiného, výpadek napájecího
napětí, překročení pracovních parametrů zařízení,
reakci
ochranného
prvku
zařízení
nebo
souvisejícího zařízení atd.

ZAŠKOLENÍ OBSLUHY
Montážní
organizace
je
povinna
zaškolit
provozovatele v bezpečné obsluze zařízení.
Provozovatel je povinen poskytnout potřebnou
součinnost s tímto úkonem. O provedeném
zaškolení musí být proveden písemný záznam.
Rozsah zaškolení musí odpovídat minimálně níže
uvedené osnově.

-

Znalosti vyplývající z legislativních, technických
a místních předpisů a zvyklostí, uplatňovaných
na provoz a obsluhu zařízení v místě instalace.

zkontrolovat dotažení svorek elektroinstalace.

Zařízení v záruční době nemusí být odstaveno
z provozu v případě, že odstavením zařízení by
vznikla škoda významně větší než škoda na
zařízení. Provozem zařízení nesmí být porušovány
bezpečnostní předpisy.

Po dobu dalších několika dnů se doporučuje
provozovat zařízení pod zvýšeným dohledem. Dále
se zařízení provozuje v souladu se zásadami
uvedenými dále.

Znalost tohoto Předpisu v rozsahu nutném
k vykonávání obsluhy, údržby a kontrol zařízení.

-

V případě výskytu závady na zařízení musí odborně
způsobilá osoba zhodnotit možnost bezpečného
provozu zařízení v omezeném režimu. V případě, že
není zařízení možno bezpečně provozovat nebo
provozem mohou vzniknout další škody na zařízení
v záruční době, musí být zařízení neprodleně
odstaveno z provozu do doby odstranění závady.

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

-

zkontrolovat neobvyklé projevy zařízení,

Provozovatel je povinen zajišťovat provádění
pravidelných zkoušek a revizí zařízení vyplývající
z platných právních předpisů.

Po dobu 30 minut od prvního spuštění je třeba mít
zařízení pod nepřetržitou kontrolou. Při kontrole je
třeba se zaměřit zejména na provozní parametry
zařízení a na výskyt neobvyklých projevů zařízení.
V případě výskytu závady musí být zařízení
okamžitě odstavena z provozu až do odstranění
příčiny závady.

5.4.

prověřit funkčnost chladicího ventilátoru,

-

Nadměrné znečištění brání dobrému chlazení
zařízení a může způsobit jeho poškození. Na takto
vzniklé vady se nevztahují záruky.

Před spuštěním zařízení je třeba ověřit, že
spouštěním zařízení nemůže dojít k ohrožení
bezpečnosti nebo zdraví osob nacházejících se
v blízkosti zařízení.

5.3.

-

K odstranění nečistot lze podle charakteru a místa
znečištění využít mechanického čištění nebo
profouknutí tlakovým vzduchem.
Použité čistící a desinfekční prostředky musí být
určeny pro dané použití, pH neutrální, neagresivní a
kompatibilní s čištěným povrchem a musí být
používány v souladu s návodem dodaným jejich
výrobcem.
Při čištění zařízení a jeho okolí je třeba zejména dbát
aby:
-

zařízení bylo odstaveno z provozu a odpojeno
od zdroje napájení,

-

Znalost požárních a bezpečnostních směrnic
v místě instalace.

-

-

Znalost poskytnutí první pomoci při zásahu
elektrickým proudem.

kapalné čistící prostředky a pára nemohly
vniknout do prostorů svorkovnic a elektroniky,

-

nebyly překročeny přípustné teploty zařízení,

-

nedošlo k poškození zařízení.

-

Praktické zacvičení v bezpečném ovládání a
úkonech, příslušejících obsluze zařízení.

Doporučuje se zpracovat zjednodušený návod
k obsluze a pokyny pro údržbu zařízení obsahující
relevantní ustanovení ZUP, tohoto předpisu a
dokumentací souvisejících zařízení.

6. PRO VO Z A ÚDRŽ BA Z AŘÍ Z ENÍ
Provozovatel je povinen provozovat zařízení pouze
způsobem obvyklým pro daný typ zařízení a
v mezích daných provozními parametry a štítkovými
údaji zařízení.
Provozovatel je povinen na zařízení provádět
pravidelné prohlídky, kontroly a údržbu a udržovat
zařízení v čistotě.
Interval a rozsah prohlídek a kontrol stanoví
provozovatel na základě požadavků právních
předpisů, provozních podmínek a zkušeností
z provozu zařízení minimálně však v rozsahu.
Nejméně jednou za 6 měsíců:
-

prověřit celistvost a neporušenost zařízení a
připojených rozvodů,

-

zkontrolovat kotvení zařízení,
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6.1.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ PŘI KONSTANTNÍCH OTÁČKÁCH
NEBO S EXTERNÍM NASTAVENÍM OTÁČEK
(STANDARDNÍ NASTAVENÍ)

Zařízení je možno provozovat s nastavenými
otáčkami nebo otáčky nastavovat pomocí externího
ovladače. V případě, že není specifikován jiný
způsob provozu zařízení, je zařízení dodáno
nastavené pro tento režim provozu (standardní
nastavení).
Plynulé ovládání otáček je možné pomocí externího
zdroje 0-10V (4-20mA) připojeného na příslušný
vstup frekvenčního měniče. Pro vzdálené ovládání
otáček motoru je možné využít například ovladače
DFA.
Přednastavené
hodnoty
otáček
lze
měnit
přepínáním digitálních vstupů frekvenčního měniče.
Způsob zapojení a parametry nastavené na měniči
jsou uvedeny dále.
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6.2.

Způsob zapojení a parametry nastavené na měniči
jsou uvedeny dále.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI KONSTANTNÍHO
PRŮTOKU
(NASTAVENÍ NA KONSTANTNÍ PRŮTOK)

Při provozu je možné narazit na tyto obvyklé závady:

Frekvenční měnič je možné zapojit a nastavit tak,
aby docházelo k řízení otáček pro zachování
konstantního průtoku vzduchu. Frekvenční měnič je
v tomto případě řízen signálem čidla tlakové
diference. Tento režim je vhodný například pro
kompenzaci zanesených filtrů.
Postup uvedení frekvenčního měniče do režimu
regulace na konstantní průtok s využitím čidla
DPT2500-D:
-

provést zapojení dle typu měniče viz dále,

-

vytvořit odběrná místa pro napojení tlakového
čidla (vhodné je vytvořit několik odběrných míst
rovnoměrně rozmístěných po obvodu potrubí),

6.3.

-

kolísání otáček ventilátoru je většinou
způsobené nevhodně zvoleným umístěním
odběrných míst nebo netěsností odběrných
hadiček,

-

množství vzduchu klesá s rostoucí tlakovou
ztrátou systému, je většinou způsobeno
špatným
stanovením
nebo
nastavením
regulačních parametrů.

PROVOZ ZAŘÍZENÍ PRO REGULACI KONSTANTNÍHO
PŘETLAKU
(NASTAVENÍ NA KONSTANTNÍ TLAK)

-

přepínač u tlakového čidla /rozsah měření čidla/
zapojit dle požadovaného tlakového rozdílu,
blíže viz. dokumentace čidla a spínač časové
odezvy nastavit na 4s,

Frekvenční měnič je možné zapojit a nastavit tak,
aby docházelo k řízení otáček pro zachování
konstantního přetlaku ve VZT potrubí. Frekvenční
měnič je v tomto případě řízen signálem čidla
tlakové diference a aktivován je interní PID
regulátor.

-

zkontrolovat soulad nastavení parametru
jmenovitého proudu v měniči se štítkovým
údajem motoru,

Postup uvedení frekvenčního měniče do režimu
regulace na konstantní tlak s využitím čidla
DPT2500-D:

-

zapnout vzduchotechniku provést zaregulování
maximálních hodnot proudu motoru při max.
otáčkách /50Hz/

-

provést zapojení dle typu měniče viz dále,

-

tlakové čidlo zapojit pro měření rozdílů tlaků
v prostoru a potrubí, do prostoru umístěte
tlakový výustek (-) a do potrubí, za ventilátor,
výustek (+), nebo tlakový výustek (-) umístěte
před ventilátor, a výustek (+) do prostoru
(vhodné je vytvořit několik odběrných míst
rovnoměrně rozmístěných po obvodu potrubí),

-

přepínač u tlakového čidla /rozsah měření čidla/
zapojit dle požadovaného tlakového rozdílu
(dispoziční
tlak
ventilátoru),
blíže
viz.
dokumentace čidla a spínač časové odezvy
nastavit na 4s,

-

zkontrolovat soulad nastavení parametru
jmenovitého proudu v měniči se štítkovým
údajem motoru

-

vynulovat tlakové čidlo DPT stlačením tlačítka
ZERO (zkontrolovat, zda tlakoměr ukazuje
hodnotu 0Pa (je možná malá odchylka dle
kolísání tlaku)

-

upravit nastavení frekvenčního měniče, viz dále,

-

frekvenční měnič nastavit na ovládání pomocí
interního potenciometru nebo přepnout ovladač
DFA do polohy „RUĆ“,

-

otáčky ventilátoru nastavit na nominální hodnoty
průtoku vzduchu Qnom (hodnota dle projektu,
hygienické minimum apod.),

-

na frekvenčním měniči vyčíst frekvenci f nom a
proud Inom,

-

vynulovat tlakové čidlo DPT stlačením tlačítka
ZERO (zkontrolovat, zda tlakoměr ukazuje
hodnotu 0Pa (je možná malá odchylka dle
kolísání tlaku)

-

stanovit parametry regulace,
10
𝑉1𝑚𝑎𝑥 =
× ∆𝑝 × 𝑧; ∆𝑝 = 𝑝𝑛𝑜𝑚 − 𝑝50
𝑝č
V1max max. napětí na řídícím vstupu frekvenčního
měniče
pč

nastavený rozsah na čidle DPT

pnom

tlak při nominálním průtoku (viz
charakteristika ventilátoru)

p50*

tlak při 50Hz a Qnom (viz charakteristika
ventilátoru)

z

dovolené zanesení filtru hodnota (např.:1 =
zvýšení tlakové ztráty filtru o100%; 0,5 =
zvýšení tlakové ztráty o 50%)

*je-li pnom blízké p50, je možné odečet provést pro p40
(40Hz) a rozdíl ∆p vynásobit 1,5x
-

upravit nastavení frekvenčního měniče, viz.
dále,

-

nastavit frekvenční měnič do režimu ovládání
pomocí napěťového vstupu nebo ovladač DFA
přepnout do polohy „AUT“,

-

zapnout vzduchotechniku a zkontrolovat jsou-li
nominální hodnoty (stačí porovnat frekvenci f nom
a proud motoru Inom ); skutečné hodnoty vůči
nominálním se mohou mírně lišit, což je dáno
kolísáním tlaku v soustavě.

Jelikož je čidlo nastaveno na odezvu 4s, je nutno při
každém spuštění vyčkat než se hodnoty ustálí.
Příklad stanovení parametrů regulace je uveden
dále.
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požadovaný tlak se nastavuje pomocí
operátorského panelu frekvenčního měniče
nastavení hodnoty je závislé na nastaveném
rozsahu diferenčního tlakového čidla,
𝑝
z = ;𝑝 = 𝑘 × 𝑧
𝑘
p
požadovaný tlak
-

k

koeficient rozsahu čidla

z

hodnota zobrazená na displeji FM

Pro rozsah tlakového čidla -100 / +100 Pa je nutno
použít rovnici
𝑝 + 100
𝑧=
; 𝑝 = 2 × 𝑧 − 100
2
Rozsah tlak. čidla (Pa)

koeficient k

-100 / +100

2

100

1

250

2,5

500

5

1000

10

1500

15

2000

20

2500

25

MPP - 25.07

6.4.

Jelikož je čidlo nastaveno na odezvu 4s, je nutno
při každém spuštění vyčkat než se hodnoty ustálí.

Při provozu údržbě a opravách zařízení se zejména
jedná o tato rizika:

Způsob zapojení a parametry nastavené na měniči
jsou uvedeny dále.

-

PROVOZ ZAŘÍZENÍ V JINÉM REŽIMU
(NESTANDARDNÍ NASTAVENÍ)

-

v rámci instalace a provozu zařízení musí být
přijata doplňková technická a organizační
opatření odstraňující nebo omezující zbytková
rizika,

-

obsluha zařízení musí být prokazatelně odborně
zaškolena a přezkoušena,

-

při všech úkonech je třeba dbát platných
právních a technických předpisů, ZUP a tohoto
Předpisu,

-

je třeba prokazatelně provádět předepsanou
údržbu a kontroly zařízení,

-

se zařízením nesmí být manipulováno při chodu,

-

zásahy do elektrického zařízení nesmí být
prováděny, je-li zařízení připojeno ke zdroji
elektrické energie,

-

při práci na zařízení používejte ochranné
pomůcky,

-

při provozu zařízení musí být dodržována
hygienická a provozní pravidla respektující
charakter pracovního prostředí,

-

při jakýchkoli pochybnostech kontaktujte
montážní nebo servisní organizaci nebo
dodavatele zařízení.

Frekvenční měnič je možné na základě požadavku
kupujícího nastavit dle jeho specifických požadavků.
Způsob zapojení a parametry nastavené na měniči
jsou řešeny individuálně.

6.5.

NASTAVENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ
Postup nastavení a změny parametrů frekvenčního
měniče jsou popsány v ZUP.
Zařízení je dodavatelem dodáno s parametry
nastavenými pro standardní provoz radiálních
ventilátorů a rotačních regeneračních výměníků a
na hodnotu proudu uvedenou v objednávce.
Na základě požadavku je možné dodat zařízení
v jiném nastavení.
Neodborná změna nastavených parametrů může
vést k nefunkčnosti zařízení nebo jeho poškození.
Na
škody
vzniklé
neodborným
zásahem
do nastavení zařízení se nevztahují záruky.
Hodnoty nastavené dodavatelem jsou uvedeny
v seznamu nastavených hodnot, který je součástí
dodávky zařízení.

6.6.

ZMĚNA SMYSLU OTÁČENÍ MOTORU
Změnu smyslu otáčení motoru je možné realizovat
buď změnou nastavení parametrů měniče nebo
záměnou dvou libovolných fází na výstupu z měniče
k motoru.

6.11. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Před zahájením prací na elektrickém zařízemí musí
být zařízení odpojeno od zdroje napájení a zajištěno
proti opětovnému připojení. Před zahájením prací
vždy vyčkejte dostatečně dlouhou dobu, aby mohlo
dojít k vybití kondenzátorů.

Pořadí fází na vstupu třífázového měniče nemá vliv
na smysl otáčení motoru.

6.7.

DLOUHODOBÁ ODSTÁVKA Z

PROVOZU

Při uvádění zařízení do provozu po odstávce delší 3
měsíců se postupuje jako při uvádění do provozu
nového zařízení.

6.8.

7. Z NAČE NÍ Z AŘÍ Z ENÍ
Zařízení a jeho jednotlivé části jsou označeny
výrobními štítky, které obsahují označení výrobku,
výrobce, jmenovité výkonové parametry a výrobní
číslo.

NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS ZAŘÍZENÍ
Servis zařízení zajišťuje montážní organizace.
Dodavatel zajišťuje servis pro montážní organizace.

Zařízení je vybaveno výstražnými a bezpečnostními
štítky s upozorněním na možná nebezpečí a rizika

Během záruční doby smí opravy zařízení provádět
pouze dodavatel nebo jím pověřená montážní nebo
servisní organizace.
Pro údržbu a opravy zařízení smí být využívány
pouze originální náhradní díly nebo díly technicky a
kvalitativně srovnatelné.

Bod pro připojení ochranného PE vodiče.

8. Z ÁRUČNÍ PO DMÍ NKY

V případě poruchy zařízení je třeba se neprodleně
spojit se montážní nebo servisní organizací nebo
dodavatelem. Při kontaktu uvádějte následující
údaje:

6.9.

-

typ zařízení,

-

výrobní číslo zařízení,

-

stručný popis poruchy,

-

kontaktní osobu provozovatele.

NÁHRADNÍ DÍLY
Dodavatel zajišťuje potřebné náhradní díly
operativně na základě požadavku odběratele buď
dodávkou z vlastních zásob nebo výrobou u
subdodavatele.

6.10. INFORMACE O ZBYTKOVÝCH RIZICÍCH
Zařízení dodaná společností ALTEKO s.r.o. splňují
požadavky platných právních a technických
předpisů pro ochranu zdraví včetně uplatnění
principů dobré inženýrské praxe, přesto mohou
zdraví ohrozit.
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úraz elektrickým proudem.

Aby se zabránilo úrazům musí být dbáno těchto
zásad:

Záruční podmínky se řídí všeobecnými dodacími,
platebními, záručními a reklamačními podmínkami.
Dokument je k dispozici na vyžádání nebo ke
stažení na www.ALTEKO.cz.

9. L I KVI DACE O DPADŮ
Při nakládání s odpady je třeba se řídit ustanoveními
zákona 185/2001 Sb., v platném znění.

9.1.

ODPADY
Všechny materiály určené k balení zařízení jsou
únosné pro životní prostředí a recyklovatelné.
Kartónové díly jsou vyrobeny z recyklovaného
papíru, dřevěné díly jsou neupravené, popř.
standardní EUR palety a je možno je odprodat
nejbližší specializované firmě. Použity jsou PE
obalové folie a vložky z PS.
Zatřídění odpadů:
-

150101 papírové a lepenkové obaly (kartonové
krabice),

MPP - 25.07

9.2.

-

150102 plastové obaly (PE folie, polystyrénové
výplně),

-

150103 dřevěné obaly (dřevěné palety a
proklady),

-

150104 kovové odpady (vázací pásky, kovové
výztuhy).

PROVOZ ZAŘÍZENÍ
Při provozu zařízení nevznikají odpady.

9.3.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ
Zařízení je třeba rozebrat a roztřídit dle použitých
materiálů, provést zatřídění odpadů a odpady
odevzdat k odborné likvidaci oprávněné organizaci.

10. KO NT AKT NÍ I NF O RMACE
10.1. DODAVATEL ZAŘÍZENÍ
Alteko, s.r.o.
Dobříšská 578
267 24 Hostomice pod Brdy
+420 311 584 102, +420 311 583 218
prodej@alteko.cz
www.alteko.cz
Konzultace MaR
+420 311 584 510, +420 774 624 605
konstrukce@alteko.cz
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DRŽ ÁK VO DI ČŮ

Typ

Vývodky

Rozměr (vxšxh) *

Hmotnost

SV004/008iC5

2xM20x1,5; 1xPg9

220x79x143

0,4 kg

SV015/022iC5

2xM20x1,5; 1xPg9

220x156x143

0,6 kg

LSLV0004/0008M100

3xM20x1,5; 1xPg9

250x85x123

0,4 kg

LSLV0015/0022M100

3xM20x1,5; 1xPg9

280x100x140

0,6.kg

SV004/008iG5A

2xM20x1,5; 1xPg9

210x70x130

0,4 kg

SV015iG5A

2xM20x1,5; 1xPg9

210x100x130

0,5 kg

SV022/040iG5A

2xM20x1,5; 1xPg9

300x140x155

0,6 kg

SV055/075iG5A

2xM20x1,5; 1xPg9

300x180x170

0,5 kg

SV110/150iG5A

2xM20x1,5; 1xPg9

400x235x190

0,5 kg

SV185/220iG5A

2xM20x1,5; 1xPg9

490x260x210

0,5.kg

*

rozměr je uveden jako maximální obrysový včetně frekvenčního měniče a vývodek

ST ANO VENÍ PARAMET RŮ PRO REG UL ACI NA KO NST ANT NÍ PRŮT O K
 = 1,2 (kg m

10
× ∆𝑝 × 𝑧; ∆𝑝 = 𝑝50 − 𝑝𝑛𝑜𝑚 1000
𝑝č

-3

)

Křivka
Křivky

- bez regulátoru otáček
- 8 - stupně regulátoru otáček

A

Příklad:

64

= 5760 m h

fnom

= 43,8Hz

pč

= 1000 Pa

z

=1

pnom

= 650 Pa

p50

= 950 Pa

∆𝑝 = 650 − 900
∆𝑝 = 250 Pa
10
𝑉1𝑚𝑎𝑥 =
× 250 × 1
1000
10
𝑉1𝑚𝑎𝑥 =
× 250 × 1
1000
𝑉1𝑚𝑎𝑥 = 2,5V

7

76

6

74

5

73

70

4

200

pc

67

79

58

75

55

73

87

61

tý
čis

r
filt

87

82

43,8Hz

68

2

64

87

81

44Hz
67

86

1

60

59

86

70

66

58
49

84
63

73
3

Qv

-1

3

-1

(m h )

0,2
1000

0,4

0,6
2000

0,8
3000

35Hz

79

69

57

(m s )

40Hz

67
79

52

1,0

1,2
4000

47Hz

68

80

3

50Hz

68

64

(Pa)
0

B

69

83

65

77

60

400

80

84

50Hz
63
62

600

67

77

8

800

81

TERNO-S 400 K - 15/3 - 3
TERNO-S 400 KB - 15/3 - 3

filt
r

3 -1

p= 250Pa

Qnom

8
1

čá
ste
čn
ěz
an
es
en
ý

𝑉1𝑚𝑎𝑥 =

1,4
5000

1,6
6000

30Hz

25Hz

20Hz

1,8

2,0
7000

2,2
8000

Qv nom = konstantní
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ST ANDARDNÍ NAST AVENÍ F EKVENČNÍ HO MĚNI ČE T YP i C5/ iG 5A
Uvedena jsou pouze nastavení odlišná od továrního nastavení
Název parametru

iC5

iG5A

ACC – rozběhový čas

30 sec

30 sec

dEC – doběhový čas

30 sec

30 sec

3 (V1, 0-10V)

3 (V1, 0-10V)

St1 – přednastavená frekvence 1

25 Hz

25 Hz

St2 – přednastavená frekvence 2

30 Hz

30 Hz

St3 – přednastavená frekvence 3

35 Hz

35 Hz

2 (volný doběh)

0 (po rampě)

Skupina Drive

Frq – způsob ovládání

Skupina F
04 – způsob zastavení
21 – maximální frekvence

50 Hz

-

22 – základní frekvence

50 Hz

50 Hz

24 – imitace frekvence

-

1 (ano)

25 – limit frekvence max.

-

50 Hz

26 – limit frekvence min.

-

20 Hz

28 – FW boost

0%

0%

29 – REV boost

0%

0%

30 – U/f křivka

1 (kvadratická)

1 (kvadratická)

II0 (ustálený chod a brždění)

III (vždy)

59 – proudová limitace
60 – úroveň proudové limitace
61 – napěťová limitace

100 %

100 %

-

1 (ano)

Skupina H
20 – start po připojení sítě

1 (ano)

1 (ano)

22 – vyhledávání rychlosti

0I00 (restart po krátkodobém výpadku)

0I00 (restart po krátkodobém výpadku)

100 %

100 %

23 – úroveň proudu při vyhledávání
26 – počet restartů

1

1

27 – čas mezi restarty

10 sec

10 sec

33 – jmenovitý proud

dle motoru

dle motoru

39 – modulační frekvence

15 kHz

10 kHz

-

1 (při chodu měniče)

08 – frekvence při napětí V1 min.

20 Hz

20 Hz

10 – frekvence při napětí V1 max.

50 Hz

50 Hz

13 – frekvence při proudu I min.

20 Hz

20 Hz

15 – frekvence při proudu I max.

50 Hz

50 Hz

19 (vstup externího signálu; svorka B:EtB)

19 (vstup externího signálu; svorka B:EtB)

22 – funkce vstupu P3

5 (přednastavená rychlost nízká)

-

23 – funkce vstupu P4

6 (přednastavená rychlost střední)

-

24 – funkce vstupu P5

7 (přednastavená rychlost vysoká)

-

30 – St4 – přednastavená frekvence 4

40 Hz

40 Hz

31 – St5 – přednastavená frekvence 5

44 Hz

44 Hz

32 – St6 – přednastavená frekvence 6

47 Hz

47 Hz

33 – St7 – přednastavená frekvence 7

50 Hz

50 Hz

77 – řízení chladícího ventilátoru
Skupina I

21 / 18 – funkce vstupu P2 *

* číslo parametru iC5/iG5A
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ST ANDARDNÍ NAST AVENÍ F REKVENČ NÍ HO MĚNI ČE T YP M100
Uvedena jsou pouze nastavení odlišná od továrního nastavení
Název parametru

LSLVXXXXM100-1 EOFNS

LSLVXXXXM100-1 EOFNA

ACC – rozběhový čas

30 sec

30 sec

dEC – doběhový čas

30 sec

30 sec

Frq – způsob ovládání

3 (V1, 0-10V)

3 (V1, 0-10V)

MrC – jmenovitý proud

dle motoru

dle motoru

50 Hz

50 Hz

Ftb – FW boost

0%

0%

rtb – REW boost

0%

0%

1 (zobrazit vše)

1 (zobrazit vše)

0 (U/f řízení)

0 (U/f řízení)

Skupina Operation

MbF – bázová frekvence

OGr – skrýt parametry
Skupina dr
09 – způsob řízení
Skupina bA
07 – U/f křivka

1 (kvadratická)

1 (kvadratická)

50 – přednastavená frekvence 1

50 Hz

25 Hz

51 – přednastavená frekvence 2

-

30 Hz

52 – přednastavená frekvence 3

-

35 Hz

53 – přednastavená frekvence 4

-

40 Hz

54 – přednastavená frekvence 5

-

44 Hz

55 – přednastavená frekvence 6

-

47 Hz

56 – přednastavená frekvence 7

-

50 Hz

1 (ano)

1 (ano)

Skupina Ad
10 – start po připojení sítě
Skupina Cn
04 – modulační frekvence

5 kHz

5 kHz

71 – vyhledávání rychlosti

0I00 (restart po krátkodobém výpadku)

0I00 (restart po krátkodobém výpadku)

09 – frekvence při napětí V1 min.

20 Hz

20 Hz

11 – frekvence při napětí V1 max.

50 Hz

50 Hz

39 – frekvence při napětí V0 min.

20 Hz

20 Hz

41 – frekvence při napětí V0 max.

50 Hz

50 Hz

54 – frekvence při proudu I min.

-

20 Hz

56 – frekvence při proudu I max.

-

50 Hz

59 – frekvence při napětí V min.

-

20 Hz

61 – frekvence při napětí V max.

-

50 Hz

66 – funkce vstupu P2

19 (vstup externího signálu; svorka B:EtB)

19 (vstup externího signálu; svorka B:EtB)

67 – funkce vstupu P3

5 (přednastavená rychlost nízká)

5 (přednastavená rychlost nízká)

68 – funkce vstupu P4

-

6 (přednastavená rychlost střední)

69 – funkce vstupu P5

-

7 (přednastavená rychlost vysoká)

12 (chod)

12 (chod)

05 – ochrana při ztrátě vstupní/výstupní fáze

0

0

09 – počet restartů

1

1

10 – čas mezi restarty

10 sec

10 sec

50 – proudová limitace

III (vždy)

III (vždy)

Skupina In

Skupina OU
32 – otevřený kolektor / relé A2/C2
Skupina Pr

52 – úroveň proudové limitace

100 %

100 %

53 – limit napětí při zpomalování

1 (ano)

1 (ano)
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MPP - 25.07
ST ANDARDNÍ NAST AVENÍ F REKVENČ NÍ HO MĚNI ČE T YP S100-I P66
Uvedena jsou pouze nastavení odlišná od továrního nastavení
Název parametru

LSLVXXXXS100 IP66

Nejdříve nastavte -Skupina bA
10 – vstupní frekvence

1 (50Hz)

Skupina Operation
ACC – rozběhový čas

60 sec

dEC – doběhový čas

60 sec

drV – způsob ovládání
Frq – zadávání frekvence

1
2 (V1, 0-10V)

St1 – přednastavená frekvence 1

25 Hz

St2 – přednastavená frekvence 2

30 Hz

St3 – přednastavená frekvence 3

35 Hz

Skupina dr
16 – FW boost
17 – REV boost
18 – bázová frekvence

1%
1%
50 Hz

Skupina bA
07 – U/f křivka
13 – jmenovitý proud motoru

1 (kvadratická)
dle motoru

15 – jmenovité napětí

400 V

50 – přednastavená frekvence 1

25 Hz

51 – přednastavená frekvence 2

30 Hz

52 – přednastavená frekvence 3

35 Hz

54 – přednastavená frekvence 5

44 Hz

55 – přednastavená frekvence 6

47 Hz

56 – přednastavená frekvence 7

50 Hz

Skupina Ad
10 – start po připojení sítě

1 (ano)

24 – limitace frekvence

1 (ano)

25 – limit frekvence min.

20 Hz

26 – limit frekvence max.

50 Hz

Skupina Cn
04 – modulační frekvence
70 – typ vyhledávání rychlosti
71 – vyhledávání rychlosti

2 kHz
2 (letmý start)
IIII (vždy)

Skupina In
01 – frekvence při 100% analog. vstupu

50 Hz

09 – frekvence při napětí V1 min. (% z In01)

40 %

54 – frekvence při proudu I2 min. (% z In01)
66 – funkce vstupu P2

40 %
4 (externí porucha)

67 – funkce vstupu P3

7 (přednastavená rychlost nízká)

68 – funkce vstupu P4

8 (přednastavená rychlost střední)

69 – funkce vstupu P5

9 (přednastavená rychlost vysoká)

87 – logika vstupů P7-P1

000I0

Skupina Pr
05 – ochrana při ztrátě vstupní/výstupní fáze
09 – počet restartů
10 – čas mezi restarty
50 – volba proudové limitace
52 – proudová limitace
79 – reakce pří poruše chladicího ventilátoru
81 – čas vyhodnocení podpětí
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II (vstup i výstup)
1
10 sec
IIII (vždy)
100 %
0 (porucha)
10 sec

MPP - 25.07
NAST AVENÍ F REKVENČNÍ HO MĚNI ČE PRO REG UL ACI NA KO NST ANT NÍ T L AK (PI D)
Nastavení začněte resetem frekvenčního měniče do továrního nastavení
Název parametru

iC5

iG5A

1

1

ACC – rozběhový čas

10 sec

10 sec

dEC – doběhový čas

10 sec

10 sec

drv – způsob ovládání

0 (Start / Stop pomocí OP)

0 (Start / Stop pomocí OP)

Frq – způsob ovládání

H93 – reset měniče do továrního
nastavení

Poznámka

Skupina Drive

2 (přes potenciometr OP, V0)

0 (přes OP)

St1 – přednastavená frekvence 1

25 Hz

25 Hz

St2 – přednastavená frekvence 2

30 Hz

30 Hz

St3 – přednastavená frekvence 3

35 Hz

35 Hz

-

hodnota z dle kap. 6.3

21 – maximální frekvence

100 Hz

100 Hz

22 – základní frekvence

50 Hz

50 Hz

24 – imitace frekvence

1 (ano)

1 (ano)

25 – limit frekvence max.

100 Hz

100 Hz

26 – limit frekvence min.

20 Hz

20 Hz

28 – FW boost

0%

2%

29 – REV boost

0%

2%

30 – U/f křivka

1 (kvadratická)

1 (kvadratická)

000 (není)

000 (není)

100 %

100 %

rEF – PID reference

při dálkovém ovládání Start /
Stop nastavit 1

Skupina F

59 – proudová limitace
60 – úroveň proudové limitace

vyzkoušet 010, zkusit odpojit a
připojit napájení

Skupina H
20 – start po připojení sítě

1 (ano)

1 (ano)

22 – vyhledávání rychlosti

0I00 (restart po krátkodobém
výpadku)

0I00 (restart po krátkodobém
výpadku)

200 %

200 %

23 – úroveň proudu při vyhledávání
26 – počet restartů

5

5

27 – čas mezi restarty

5 sec

5 sec

30 – volba typu motoru

dle motoru

dle motoru

33 – jmenovitý proud

dle motoru

dle motoru

39 – modulační frekvence
40 – volba způsobu ovládání
49 – volba PID

15 kHz

10 kHz

2 (PID řízení se zpětnou vazbou)

0 (U/f řízení)

-

1 (aktivní)

1 (svorka V1, 0-10V)

1 (svorka V1, 0-10V)

51 – zesílení P

20

20

52 – časová konstanta

8

8

50 – volba zpětné vazby PID

53 – derivační konstanta

alternativně 10 - vyzkoušet

5

5

alternativně 0 - vyzkoušet

55 – limit frekvence PID výstupu

50 Hz

50 Hz

dle max. povolené frekvence

56 – spodní limit frekvence PID

-

20 Hz

57 – volba zdroje PID reference

-

0 (operátorský panel)

64 – volba KEB řízení

-

1 (aktivní)

77 – řízení chladícího ventilátoru

-

1 (při chodu měniče)

Skupina I
03 – frekvence I2

0 Hz

0 Hz

min. frekvence z OP

05 – frekvence I4

100 Hz

100 Hz

max. frekvence z OP

08 – frekvence při napětí V1 min.

0 Hz

0 Hz

10 – frekvence při napětí V1 max.

100 Hz

100 Hz

21 / 18 – funkce vstupu P2*

19 (vstup externího signálu; svorka
B:EtB)

19 (vstup externího signálu; svorka
B:EtB)

22 / 19 – funkce vstupu P3

5 (přednastavená rychlost nízká)

5 (přednastavená rychlost nízká)

23 / 20 – funkce vstupu P4

6 (přednastavená rychlost střední)

6 (přednastavená rychlost střední)

24 / 21 – funkce vstupu P5
30 – St4 – přednastavená frekvence
4
31 – St5 – přednastavená frekvence

7 (přednastavená rychlost vysoká)

7 (přednastavená rychlost vysoká)

40 Hz

40 Hz

44 Hz

44 Hz

47 Hz

47 Hz

50 Hz

50 Hz

5
32 – St6 – přednastavená frekvence
6
33 – St7 – přednastavená frekvence
7

* číslo parametru iC5/iG5A
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alternativně 21 pro přepínání
U/f - PID

MPP - 25.07
NAST AVENÍ F REKVENČNÍ HO MĚNI ČE PRO REG UL ACI NA KO NST ANT NÍ T L AK (PI D)
Níže jsou uvedena nastavení doplňková nebo odlišná od standardního nastavení
Název parametru

LSLVXXXXM100-1 EOFNS

LSLVXXXXM100-1 EOFNA

ACC – rozběhový čas

10 sec

10 sec

dEC – doběhový čas

10 sec

10 sec

FrM – maximální frekvence

100 Hz

100 Hz

Poznámka

Skupina Operation

Skupina In
09 – frekvence při napětí V1 min.

0 Hz

0 Hz

11 – frekvence při napětí V1 max.

100 Hz

100 Hz

Skupina AP
01 – PID řízení

1 (ano)

1 (ano)

19 – PID reference

hodnota z dle kap. 6.3

hodnota z dle kap. 6.3

20 – volba PID reference

0 (operátorský panel)

0 (operátorský panel)

21 – volba zpětné vazby PID

2 (svorka V1, 0-10V)

2 (svorka V1, 0-10V)

29 – PID, horní limit frekvence

50 Hz

50 Hz

30 – PID, spodní limit frekvence

20 Hz

20 Hz

dle max. povolené frekvence

NAST AVENÍ F REKVENČNÍ HO MĚNI ČE PRO REG UL ACI NA KO NST ANT NÍ T L AK (PI D)
Níže jsou uvedena nastavení doplňková nebo odlišná od standardního nastavení
Název parametru

Poznámka

LSLVXXXXS100 IP66

Skupina Operation
ACC – rozběhový čas

10 sec

dEC – doběhový čas

10 sec

Frq – způsob ovládání

0 (přes OP)

Skupina dr
20 – maximální frekvence

100 Hz

Skupina In
01 – frekvence při 100% analog. vstupu

100 Hz

09 – frekvence při napětí V1 min. (% z In01)

0%

Skupina AP
01 – volba PID

2 (aktivní)

19 – PID reference

hodnota z dle kap. 6.3

20 – volba zdroje PID reference

0 (operátorský panel)

21 – volba zpětné vazby PID

0 (svorka V1, 0-10V)

28 – PID režim

1 (normální)

29 – PID, horní limit frekvence

50 Hz

30 – PID, spodní limit frekvence

20 Hz

37 – PID, zpoždění aktivace sleep módu

60 sec

PŘEPÍ NÁNÍ O T ÁČEK PO MO CÍ DI G IT ÁL NÍ CH VST UPŮ
Přednastavená frekvence

P1

Stav digitálního vstupu
P3 (P6)**
P4 (P7)**

P5 (P8)**

20 Hz (odpovídá 0V na V1)

1

0

0

0

St1 (25 Hz / 50 Hz*)

1

1

0

0

St2 (30 Hz)

1

0

1

0

St4 (35 Hz)

1

1

1

0

St5 (40 Hz)

1

0

0

1

St6 (44 Hz)

1

1

0

1

St7 (47 Hz)

1

0

1

1

St8 (50 Hz)

1

1

1

1

* platí pro typ M100 se základní svorkovnicí
** hodnoty v závorkách platí pro typ iG5A

Z APO JENÍ ČI DL A DPT 2500 PRO REG UL ACI NA KO NST ANT NÍ PRŮT O K NEBO T L AK
Svorka čidla DPT2500

Svorka FM
LSLV M100

iC5

iG5A

LSLV S100

0-10 V

V1

V1

V1

V1

24 V

24

P24

24

24

GND

CM

CM

CM

CM*
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MPP - 25.07
Z APO JENÍ O VL ADAČE DF A -SV PRO O VL ÁDÁNÍ O T ÁČEK MO TO RU
Svorka ovladače
DFA-SV

Svorka FM
LSLV M100

iC5

iG5A

LSLV S100

A

A1**

30C*

30C*

A1**

B

P1

P1

P1

P1

C

24

P24

24

24

D

VR

VR

VR

VR

E

V1

V1

V1

V1

F

CM

CM

CM

CM

LSLV S100

* pro funkci hlášení poruchy je třena na FM propojit svorku CM se svorkou 30A
** pro funkci hlášení poruchy je třena na FM propojit svorku CM se svorkou C1

NAST AVENÍ REG UL ACE KO NST AT NÍ HO PRŮT O KU VZ DUCHU
Uvedena jsou pouze nastavení odlišná od standardního nastavení
Nastavená hodnota
viz 6.2 výše

parametr FM
LSLV M100

iC5

iG5A

jmenovitý proud motoru

MrC

H 33

H 33

bA 13

0V

In 08

I 07

I 07

In 08 - V

fnom

In 09

I 08

I 08

In 09 - %

V1max

In 10

I 09

I 09

In 10 - V

50 Hz

In 11

I 10

I 10

In 01 - Hz

* přepočítáno jako % z 50 Hz
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