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Dalsze informacje s  dost pne w internecie pod adresem: 

http://www.siemens.pl/micromaster 
 
 
Oprogramowanie oraz szkolenia prowadzone przez firm  
Siemens s  zgodne z norm  zapewnienia jako ci DIN 
ISO 9001, Nr Rej. 2160-01 
 
Powielanie, przekazywanie lub u ywanie tej dokumentacji 
bez pisemnego zezwolenia jest zabronione. 
Wszystkie prawa zastrze one, w czaj c prawa 
patentowe i rejestracyjne urz dzenia, prawa modelu lub 
wzornictwa. 
 
© Siemens AG 2002. Wszystkie prawa zastrze one. 
 
MICROMASTER® jest zarejestrowanym znakiem 
handlowym firmy Siemens. 

 

 
 

 
Mog  by  dost pne inne funkcje, które nie s  opisane w 
tej dokumentacji. Fakt ten jednak nie zobowi zuje do 
udost pnienia tych funkcji z nowym sterowaniem lub przy 
pracach serwisowych. 
Zawarto  tej dokumentacji odpowiada opisanej wersji 
sprz tu i oprogramowania. Mog  jednak wyst pi  pewne 
ró nice i nie gwarantuje si  identyczno ci dokumentacji z 
otrzymanym sprz tem. Informacje zawarte w tej 
dokumentacji s  regularnie sprawdzane. Uaktualnienia 
informacji lub inne niezb dne zmiany b  wprowadzone 
w nast pnym wydaniu. Oczekujemy uwag pozwalaj cych 
na popraw  tekstu. 
Podr czniki firmy Siemens drukowane s  na papierze bez 
zawarto ci chloru pochodz cym z uprawialnych i 
odnawialnych surowców. Do druku i oprawy nie u ywano 
adnych rozpuszczalników. 

Dokumentacja mo e ulec zmianie bez wcze niejszego 
powiadamiania. 

 
Symbol zam.: 6SE6400-5AA00-0AP0_PL 
 

 
Siemens AG 
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Wst p 

Dokumentacja u ytkownika 

 

OSTRZE ENIE 

Przed instalacj  i uruchomieniem przekszta tnika uwa nie przeczyta  wszystkie 
Instrukcje Bezpiecze stwa i ostrze enia, oraz naklejki ostrzegawcze umieszczone 
na urz dzeniu. Nale y uwa  na utrzymanie naklejek ostrzegawczych w stanie 
czytelnym i brakuj ce lub uszkodzone naklejki wymieni  na nowe. 
 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kierowa  si  do: 

Doradztwo techniczne 
tel.:  (022) 870 91 12  lub (032) 208 41 73 
fax:  (022) 870 91 49  lub (032) 208 41 79 
e-mail: micromaster@siemens.pl 

Od poniedzia ku do pi tku w godz.: 8.00 - 16.00 

Adres internetowy 
Informacje ogólne oraz techniczne mo na uzyska  równie  pod poni szym 
adresem internetowym: 

 
http://www.siemens.pl/micromaster 
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Definicje i ostrze enia  

 

NIEBEZPIECZE STWO 
oznacza, e w przypadku niezastosowania odpowiednich rodków bezpiecze stwa 
mo e nast pi mier , ci kie obra enia cia a lub znaczne szkody materialne. 
 

 

OSTRZE ENIE 
oznacza, e w przypadku niezastosowania odpowiednich rodków bezpiecze stwa 
mo e nast pi mier , ci kie obra enia cia a lub znaczne szkody materialne. 
 

 

OSTRO NIE 
z trójk tem ostrzegawczym oznacza, e w przypadku niezastosowania 
odpowiednich rodków bezpiecze stwa mog  nast pi  lekkie obra enia cia a lub 
szkody materialne. 
 

 OSTRO NIE 
bez trójk ta ostrzegawczego oznacza, e w przypadku niezastosowania 
odpowiednich rodków bezpiecze stwa mog  wyst pi  szkody materialne. 
 

 UWAGA 
oznacza, e w przypadku nieprzestrzegania odpowiednich wskazówek mo e 
wyst pi  niepo dany skutek lub stan. 
 

 WSKAZÓWKA 
oznacza wa  informacj  o produkcie lub podkre lenie cz ci dokumentacji, na 
któr  nale y zwróci  szczególn  uwag . 
 

 Wykwalifikowany personel 
W rozumieniu niniejszej instrukcji lub wskazówek ostrzegawczych umieszczonych 
na tym produkcie s  to osoby, które s  zapoznane z ustawianiem, monta em, 
uruchamianiem i eksploatacj  tego produktu oraz przez ich dzia alno  dysponuj  
odpowiednimi kwalifikacjami jak np.: 
1. Przeszkolenie lub pouczenie lub te  uprawnienie do za czania, wy czania, 

uziemiania i oznaczania obwodów pr dowych i urz dze  zgodnie z zasadami 
bezpiecze stwa. 

2. Wykszta cenie lub pouczenie odno nie zasad bezpiecze stwa i stosowania 
odpowiedniego sprz tu ochronnego. 

3. Przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
 

 

 Uziemienie ochronne PE u ywa obwodu przewodu ochronnego do zwar , 
gdzie nie powinno wyst pi  napi cie wy sze ni  50 V. Normalnie po czenie to 

y do uziemienia przekszta tnika. 
  – Jest to po czenie uziemiaj ce, gdzie napi cie odniesienia mo e by  

zgodne z potencja em ziemi. Normalnie po czenie to s y do uziemienia 
silnika. 

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem 
Urz dzenie mo e by  stosowane tylko zgodnie z przeznaczeniem podanym w tej 
instrukcji oraz tylko w po czeniu z urz dzeniami i elementami zalecanymi i 
dopuszczonymi przez firm  Siemens. 
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Instrukcje bezpiecze stwa  

Nast puj ce ostrze enia, rodki ostro no ci i wskazówki s  Pa stwa 
bezpiecze stwu oraz dla unikni cia uszkodzenia produktu lub komponentów 
zwi zanych z urz dzeniem. W rozdziale tym zestawiono razem ostrze enia i 
wskazówki, które obowi zuj  ogólnie przy obs udze przekszta tników 
MICROMASTER 420. Zosta y one podzielone na Informacje ogólne, Transport i 
przechowywanie, Uruchamianie, Praca, Naprawa, Demonta  i z omowanie. 

Specyficzne ostrze enia i wskazówki, które obowi zuj  dla okre lonych 
czynno ci, znajduj  si  na pocz tku odno nego rozdzia u i s  powtórzone lub 
uzupe nione przy kluczowych punktach wewn trz tych rozdzia ów. 

Nale y uwa nie przeczyta  te informacje, poniewa  s  one dla Pa stwa 
osobistego bezpiecze stwa oraz pomagaj  w wyd eniu ywotno ci 
przekszta tników MICROMASTER 420 i przy czonych do nich urz dze . 

Informacje ogólne 

 

OSTRZE ENIE 
 W niniejszym urz dzeniu wyst puj  niebezpieczne napi cia i steruje ono 

wiruj ce cz ci mechaniczne, które równie  s  niebezpieczne. Przy 
nieprzestrzeganiu tego ostrze enia, lub post powaniu niezgodnym ze 
wskazówkami zawartymi w tej instrukcji, mo e nast pi mier , ci kie 
obra enia cia a lub znaczne szkody materialne. 

 Przy tym urz dzeniu mo e pracowa  tylko odpowiednio wykwalifikowany 
personel. Personel ten musi by  gruntownie zaznajomiony ze wszystkimi 
zawartymi w tej instrukcji wskazówkami bezpiecze stwa, warunkami i 
sposobem instalacji i pracy urz dzenia oraz rodkami utrzymania urz dzenia w 
nale ytym stanie. Prawid owa i bezpieczna praca urz dzenia opiera si  na 

ciwym transporcie, przepisowej instalacji, pracy i w ciwym utrzymaniu. 
 Niebezpiecze stwo pora enia pr dem elektrycznym. Kondensatory 

po redniego obwodu pr du sta ego pozostaj  na adowane przez 5 minut po 
wy czeniu napi cia zasilaj cego. Dlatego urz dzenie to wolno otwiera  
dopiero po 5 minutach od wy czenia napi cia zasilaj cego.  

 Podane warto ci mocy bazuj  na silnikach z serii 1LA firmy Siemens i 
podane s  jedynie dla orientacji; nie koniecznie odnosz ce si  do 
warto ci mocy wed ug standardów UL lub NEMA. 

 

 

OSTRZE ENIE 
 Nale y zapobiec dost powi do urz dzenia dzieciom i osobom postronnym! 
 Urz dzenie mo e by  u ywane tylko zgodnie z przeznaczeniem podanym 

przez wytwórc . Jakiekolwiek przeróbki oraz stosowanie cz ci zamiennych  
i akcesoriów, które nie s  sprzedawane lub zalecane przez wytwórc  sprz tu 
mog  spowodowa  pora enia pr dem elektrycznym oraz obra enia cia a. 
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 UWAGA 
 Niniejsz  instrukcj  obs ugi nale y starannie przechowywa  w pobli u 

urz dzenia i udost pni  dla wszystkich u ytkowników. 
 W przypadku konieczno ci wykonania pomiarów przy urz dzeniu b cym 

pod napi ciem, nale y przestrzega  zasad bezpiecze stwa wg BGV A2, 
a w szczególno ci § 8 "Dopuszczalne odchy ki podczas prac przy cz ciach 
znajduj cych si  pod napi ciem". Nale y u ywa  w ciwych przyrz dów 
elektronicznych. 

 Przed instalacj  i uruchomieniem nale y uwa nie przeczyta  niniejsze 
wskazówki bezpiecze stwa i wskazówki ostrzegawcze oraz tabliczki 
ostrzegawcze umieszczone na urz dzeniu. Tabliczki ostrzegawcze nale y 
utrzymywa  w stanie czytelnym, a brakuj ce lub uszkodzone tabliczki wymieni  
na nowe. 

Transport i przechowywanie  

 

OSTRZE ENIE 
 Prawid owa i bezpieczna praca urz dzenia opiera si  na w ciwym 

transporcie, fachowym przechowywaniu, ustawieniu i monta u, jak równie  
uwa nej obs udze i w ciwym utrzymaniu. 

 

 OSTRO NIE 
 Podczas transportu przekszta tnik musi by  chroniony przed uderzeniami 

mechanicznymi i drganiami. Nale y zagwarantowa  równie  ochron  
przed wod  (deszcz) i niedopuszczalnymi temperaturami (patrz tabela na 
stronie 70). 

Uruchamianie 

 

OSTRZE ENIE 
 Prace przy urz dzeniu/systemie podejmowane przez niewykwalifikowany 

personel lub nieprzestrzeganie ostrze  mog  prowadzi  do ci kich 
obra  cia a lub znacznych szkód materialnych. Prace przy 
urz dzeniu/systemie mog  by  podejmowane tylko przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel, który zosta  przeszkolony pod wzgl dem 
ustawiania, instalacji, uruchamiania i obs ugi produktu. 

 Przewody zasilaj ce musz  by  pod czone na sta e. Urz dzenie musi by  
uziemione (IEC 536, Klasa 1, NEC i pozosta e stosowane normy). 

 Wolno stosowa  tylko wy czniki ochronne ró nicowopr dowe typu B. 
Maszyn z zasilaniem trójfazowym wyposa onych w filtry EMC nie wolno 
pod cza  do sieci przez wy czniki ochronne ró nicowopr dowe (patrz 
DIN VDE 0160, Rozdzia  5.5.2, i EN50178, Rozdzia  5.2.11.1). 

 Nast puj ce zaciski mog  znajdowa  si  pod niebezpiecznym napi ciem, 
równie  gdy przekszta tnik nie pracuje: 
- zaciski przy cza sieci L/L1, N/L2, L3. 
- zaciski przy cza silnika U, V, W, DC+, DC- 

 Urz dzenie nie mo e by  u ywane jako 'mechanizm wy czenia 
bezpiecze stwa' (patrz EN 60204, 9.2.5.4). 

 

 OSTRO NIE 
W celu wyeliminowania wp ywu na prac  przekszta tnika indukcyjno ci i 
pojemno ci paso ytniczych przewodów, pod czenia zasilania i silnika oraz kabli 
steruj cych nale y wykona  wg Rys. 2-7 na stronie 23. 
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Praca 

 

OSTRZE ENIE 
 Przekszta tniki MICROMASTER pracuj  z wysokimi napi ciami. 
 Przy pracy urz dze  elektrycznych si  rzeczy okre lone cz ci znajduj  si  

pod wysokim napi ciem. 
 Mechanizmy wy czenia bezpiecze stwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) 

musz  funkcjonowa  we wszystkich rodzajach pracy urz dzenia steruj cego. 
Odblokowanie mechanizmu wy cznika bezpiecze stwa nie mo e prowadzi  
do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. 

 W przypadkach, w których zwarcia w urz dzeniu steruj cym mog  prowadzi  
do znacznych szkód materialnych lub nawet ci kich obra  cia a (tzn. 
zwarcia niebezpieczne potencja owo), musz  by  przewidziane zewn trzne 
rodki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub 

wymuszenia pracy nie powoduj cej niebezpiecze stwa przy wyst pieniu 
zwarcia (np. wy cznik kra cowy, blokady mechaniczne itd.). 

 Okre lone nastawy parametrów mog  spowodowa  automatyczne ponowne 
uruchomienie przekszta tnika po zaniku napi cia zasilaj cego. 

 Dla prawid owej ochrony przed przeci eniem silnika nale y dok adnie 
skonfigurowa  parametry silnika. 

 Urz dzenie oferuje wewn trzn  ochron  silnika przed przeci eniem wg 
UL508C, Rozdzia  4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domy lnie 
uaktywniona. Ochrona silnika przed przeci eniem mo e by  równie  
zapewniona przez zewn trzny czujnik temperatury typu PTC (domy lnie 
P0601 jest nieaktywne).  

 Urz dzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach pr dowych, 
które przy maksymalnym napi ciu 230 V / 460 V dostarczaj  pr d 
symetryczny najwy ej 10 000 A (wart. skut.), je li jest zabezpieczone przez 
bezpieczniki typu H lub K (patrz tabele od strony 69).  

 Urz dzenie nie mo e by  u ywane jako 'mechanizm wy czenia 
bezpiecze stwa’ (patrz EN 60204, 9.2.5.4). 

Naprawy 

 

OSTRZE ENIE 
 Naprawy przy urz dzeniu mog  by  podejmowane tylko przez serwis firmy 

Siemens, warsztaty naprawcze, które zosta y dopuszczone przez firm  
Siemens lub przez wykwalifikowany personel, który zosta  gruntownie 
zaznajomiony ze wszystkimi ostrze eniami i procedurami obs ugi zawartymi 
w tym podr czniku.  

 W razie potrzeby uszkodzone cz ci lub elementy sk adowe musz  by  
zast pione cz ciami z przynale nej listy cz ci zamiennych. 

 Przed otwarciem urz dzenia nale y od czy  zasilanie. 

Demonta  i z omowanie 

 WSKAZÓWKA 
 Opakowanie urz dzenia nadaje si  do ponownego u ytku. Opakowanie 

nale y zachowa  do pó niejszego u ycia. 
ruby i z czki zatrzaskowe pozwalaj  na atwe rozebranie urz dzenia na 

cz ci sk adowe. Cz ci te mo na przeznaczy  do powtórnego u ycia lub 
utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami albo zwróci  je do wytwórcy. 
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1 Przegl d 

Rozdzia  ten zawiera: 
Zestawienie najwa niejszych w ciwo ci przekszta tników z serii  
MICROMASTER 420. 

1.1 Przekszta tnik MICROMASTER 420...........................................................................12 
1.2 ciwo ci ..................................................................................................................13 
 

 
 

1.1 Przekszta tnik MICROMASTER 420 
Przekszta tniki cz stotliwo ci z serii MICROMASTER 430 s  przeznaczone do 
regulacji pr dko ci obrotowej silników trójfazowych. Ro ne dost pne modele 
pokrywaj  zakres pobieranej mocy od 120 W (jednofazowe) do 11 kW (trójfazowe). 

Przekszta tniki s  wyposa one w sterowanie mikroprocesorowe i wykorzystuj  
najnowsz  technologi  IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor = tranzystor 
bipolarny z izolowan  bramk ). Dzi ki temu s  one niezawodne i wszechstronne. 
Specjalny proces modulacji szeroko ci impulsów z programowaln  cz stotliwo ci  
no  umo liwia cich  prac  silnika. Liczne funkcje ochrony oferuj  znakomit  
ochron  dla przekszta tnika i silnika. 

Przekszta tnik MICROMASTER 420 z ustawieniami fabrycznymi jest 
przystosowany do wielu zada  regulacji pr dko ci. Poprzez funkcjonalnie 
pogrupowane parametry przekszta tnik MICROMASTER 420 mo e by  
dopasowany do bardzo wymagaj cych zastosowa .  

Przekszta tnik MICROMASTER 440 mo e by  u yty zarówno w pojedynczych 
aplikacjach, jak równie  mo e by  zintegrowany w systemie automatyki. 
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1.2 ciwo ci 

Cechy g ówne 
atwa instalacja 
atwe uruchamianie 

 Wykonanie zgodne z dyrektywami kompatybilno ci elektromagnetycznej EMC 
 Mo liwo  pracy w sieciach IT 
 Krótkie i powtarzalne czasy reakcji na sygna y steruj ce 
 Obszerna oferta parametrów umo liwiaj ca konfiguracj  dla szerokiego 

zakresu zastosowa  
atwe pod czanie przewodów si owych 

 Budowa modu owa dla najbardziej elastycznej konfiguracji 
 Wysokie cz stotliwo ci pulsowania dla cichej pracy silnika 
 Szczegó owe informacje o statusie przekszta tnika i zintegrowane funkcje 

komunikatów 
 Opcje np. komunikacja z komputerem PC, podstawowy panel operatorski 

(BOP), zaawansowany panel operatorski (AOP), modu  komunikacyjny 
PROFIBUS 

ciwo ci funkcjonalne 
 Regulacja pr du strumienia (FCC) dla lepszej dynamiki i sterowania silnika 
 Szybkie ograniczenie pr du (FCL) dla zapewnienia pracy bez wy cze  
 Wbudowane hamowanie pr dem sta ym 
 Hamowanie mieszane dla lepszej mocy hamowania 
 Czasy przyspieszania i hamowania z programowalnym wyg adzaniem 
 Regulator technologiczny (PI) 
 Charakterystyka wielopunktowa U/f 

ciwo ci ochronne 
 Ochrona przed zbyt wysokim i zbyt niskim napi ciem 
 Ochrona przed zbyt wysok  temperatur  przekszta tnika 
 Ochrona przed doziemieniem 
 Ochrona przed zwarciem 
 Ochrona silnika przez kontrol  i2t 
 Przy cze czujnika temperatury PTC/KTY dla ochrony silnika 
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2 Instalacja 

Rozdzia  ten zawiera: 
 Dane ogólne do instalacji 
 Wymiary przekszta tników 
 Wytyczne okablowania dla minimalizacji wp ywu zak óce  

elektromagnetycznych 
 Szczegó y do instalacji elektrycznej 

 

2.1 Informacje ogólne.........................................................................................................14 
2.2 Warunki otoczenia pracy .............................................................................................15 
2.3 Instalacja mechaniczna ...............................................................................................16 
2.4 Instalacja elektryczna...................................................................................................19 

 
 

 

OSTRZE ENIE 
 Prace przy urz dzeniu/systemie podejmowane przez niewykwalifikowany 

personel lub nieprzestrzeganie ostrze  mog  prowadzi  do ci kich 
obra  cia a lub znacznych szkód materialnych. Prace przy 
urz dzeniu/systemie mog  by  podejmowane tylko przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel, który zosta  przeszkolony pod wzgl dem 
ustawiania, instalacji, uruchamiania i obs ugi produktu. 

 Przewody zasilaj ce musz  by  pod czone na sta e. Urz dzenie musi by  
uziemione (IEC 536, Klasa 1, NEC i pozosta e stosowane normy). 

 Wolno stosowa  tylko wy czniki ochronne ró nicowopr dowe typu B. 
Maszyn z zasilaniem trójfazowym wyposa onych w filtry EMC nie wolno 
pod cza  do sieci przez wy czniki ochronne ró nicowopr dowe (patrz 
DIN VDE 0160, Rozdzia  5.5.2, i EN50178, Rozdzia  5.2.11.1). 

 Nast puj ce zaciski mog  znajdowa  si  pod niebezpiecznym napi ciem, 
równie  gdy przekszta tnik nie pracuje: 
- zaciski przy cza sieci L/L1, N/L2, L3. 
- zaciski przy cza silnika U, V, W, DC+, DC- 

 Po wy czeniu urz dzenia zawsze odczeka  5 minut dla roz adowania, przed 
rozpocz ciem prac instalacyjnych. 

 Urz dzenie nie mo e by  u ywane jako 'mechanizm wy czenia 
bezpiecze stwa' (patrz EN 60204, 9.2.5.4). 

 Minimalny przekrój przewodu uziemiaj co-wyrównawczego musi przynajmniej 
odpowiada  przekrojowi kabla zasilaj cego. 

 

 OSTRO NIE 
W celu wyeliminowania wp ywu na prac  przekszta tnika indukcyjno ci i 
pojemno ci paso ytniczych przewodów, pod czenia zasilania i silnika oraz kabli 
steruj cych nale y wykona  wg Rys. 2-7 na stronie 23. 
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2.1 Informacje ogólne 

Instalacja po okresie przechowywania  
Po d szym okresie przechowywania kondensatory przekszta tnika musz  by  
ponownie uformowane. Wymagania s  podane poni ej. 

 

 

Rys. 2-1 Formowanie 

2.2 Warunki otoczenia pracy 

Temperatura otoczenia pracy 
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Rys. 2-2 Temperatura otoczenia pracy 

 

Czas sk adowania poni ej 1 roku: Formowanie nie jest wymagane 
Czas sk adowania 1 do 2 lat Przed za czeniem pod czy  

na 1 godzin  do napi cia 
Czas sk adowania 2 do 3 lat Przed za czeniem formowa  

odpowiednio wg krzywej 
Czas sk adowania 3 i wiecej lat Przed za czeniem formowa  

odpowiednio wg krzywej 

100 

50 

75 

0,5 1 

Napi cie 
      [%] 

Czas t [h] 
2 4 6 8 



2  Instalacja Wydanie 04/02 

 Siemens Sp. z o.o.         MICROMASTER 420 
16 03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49  Instrukcja Obs ugi 

Wilgotno  powietrza 
Wilgotno  wzgl dna  95 %, kondensacja wilgoci niedopuszczalna 

Wysoko  zainstalowania 
Dla wysoko ci zainstalowania > 1000 m lub powy ej 2000 m n.p.m. obowi zuj  
nast puj ce krzywe redukcyjne: 

80

100

0 1000 2000 3000 4000

Dopuszczalny pr d wyj ciowy

%

Wysoko  zainstalowania n.p.m. [m]

Dopuszczalne napi cie zasilania

80

100

0 1000 2000 3000 4000

%

Wysoko  zainstalowania n.p.m. [m]

77

 

Rys. 2-3 Wysoko  zainstalowania 

Uderzenia i drgania 
Przekszta tnik nie mo e by  nara any na przypadkowy upadek lub nag e 
uderzenia. Nie nale y instalowa  przekszta tnika w obszarze, gdzie mo e on by  
nara ony na ci e drgania. 
Wytrzyma  mechaniczna wg DIN IEC 68-2-6 

 Wychylenie: 0,075 mm (10 ... 58 Hz) 
 Przyspieszenie: 9,8 m/s2 (> 58 ... 500 Hz) 

Promieniowanie elektromagnetyczne 
Nie nale y instalowa  przekszta tnika w pobli u róde  promieniowania 
elektromagnetycznego. 

Zanieczyszczenia powietrza 
Nie nale y instalowa  przekszta tnika w rodowisku zawieraj cym 
zanieczyszczenia powietrza takie, jak kurz, agresywne gazy itd. 

Woda 
Nale y uwa , eby zabezpieczy  przekszta tnik przed niebezpiecze stwem 
zalania wod . Nie instalowa  przekszta tnika np. pod rurami, na których mo e 
wyst powa  kondensacja Nie instalowa  przekszta tnika w miejscach, gdzie mo e 
wyst pi  nadmierna wilgotno  lub kondensacja. 
 

Instalacja i ch odzenie 

 OSTRO NIE 
NIE WOLNO instalowa  przekszta tników w pozycji poziomej. 
Przekszta tniki mog  by  montowane obok siebie bez bocznych odst pów. 

Nale y upewni  si , czy otwory wentylacyjne przekszta tnika nie s  zas oni te.. 
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2.3 Instalacja mechaniczna 

 

OSTRZE ENIE 
 Dla zapewnienia bezpiecznej pracy urz dzenia wymagane jest, aby by o ono 

instalowane i uruchamiane przez wykwalifikowany personel przy ca kowitym 
przestrzeganiu ostrze  podanych w tej instrukcji obs ugi. 

 Szczególnie nale y przestrzega  zarówno ogólnych i lokalnych przepisów 
instalacji i bezpiecze stwa dla prac przy urz dzeniach z niebezpiecznymi 
napi ciami (np. EN 50178), jak równie  u ycia fachowych narz dzi. Ponadto 
stosowa  si  do przepisów o u ywaniu sprz tu ochrony osobistej. 

 Zaciski zasilania, napi cia sta ego i zaciski silnika mog  znajdowa  si  pod 
niebezpiecznymi napi ciami równie , gdy przekszta tnik nie znajduje si  w 
stanie pracy; po wy czeniu urz dzenia zawsze odczeka  5 minut dla 
roz adowania, przed rozpocz ciem prac instalacyjnych. 

 Przekszta tniki mog  by  montowane obok siebie bez bocznych odst pów. 
Jednak przy monta u jeden nad drugim nale y zachowa  odst py 100 mm. 

4 

 

160 mm
6.30"

55 mm
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Ø 4.5 mm
0.17"

Ø 4.8 mm
0.19"
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138 mm
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Wielko
obudowy B

Wielko  obudowy C

 
 

Rys. 2-4 Szablon otworów dla MICROMASTER 420 
 

Tabela 2-1 Wymiary i momenty dokr cania dla MICROMASTER 420 

Wlk. obudowy Wymiary ca kowite Rodzaj mocowania Moment dokr. 

A S x W x G mm 73 x 173 x 149 

2 ruby M4 
2 nakr tki M4 
2 podk adki M4 lub zatrzasn  
 na szynie standardowej 

2,5 Nm 
z u ytymi 
podk adkami 

B S x W x G mm 149 x 202 x 172 
4 ruby M4 
4 nakr tki M4 
4 podk adki M4 

2,5 Nm 
z u ytymi 
podk adkami 

C S x W x G mm 185 x 245 x 195 
4 ruby M5 
4 nakr tki M5 
4 podk adki M5 

2,5 Nm 
z u ytymi 
podk adkami 
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2.3.1 Monta  na szynie standardowej dla wielko ci budowy A 

Monta  przekszta tnika na szynie 35 mm (EN 50022) 
1. Zaczepi  górn  cz  zatrzasku 

przekszta tnika o górn  kraw  szyny. 
2.  Przycisn  

przekszta tnik 
do szyny, przy 
czym powinien 
zaskoczy  
dolny zatrzask 
szyny 

 
 
 
 

Demonta  przekszta tnika z szyny standardowej 35 mm 

1. W celu odblokowania mechanizmu zatrzasku 
przekszta tnika, w  wkr tak w mechanizm 
zwalniaj cy. 

2. Nacisn  do do u przez co zwolni si  dolny 
zatrzask. 

3. Zdj  przekszta tnik z szyny. 
 
 
 
 

 
 

 

Mechanizm zwalniaj cy

Górny
zatrzask
szyny

Dolny
zatrzask
szyny
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2.4 Instalacja elektryczna 

 

OSTRZE ENIE 
PRZEKSZTA TNIK MUSI BY  ZAWSZE UZIEMIONY. 

 Dla zapewnienia bezpiecznej pracy urz dzenia wymagane jest, aby by o ono 
instalowane i uruchamiane przez wykwalifikowany personel przy ca kowitym 
przestrzeganiu ostrze  podanych w tej instrukcji obs ugi. 

 Szczególnie nale y przestrzega  zarówno ogólnych i lokalnych przepisów 
instalacji i bezpiecze stwa dla prac przy urz dzeniach z niebezpiecznymi 
napi ciami (np. EN 50178), jak równie  u ycia fachowych narz dzi. Ponadto 
stosowa  si  do przepisów o u ywaniu sprz tu ochrony osobistej. 

 Nigdy nie wolno wykonywa  prób izolacji przewodów pod czonych do 
przekszta tnika przy u yciu wysokich napi . 

 Zaciski zasilania, napi cia sta ego i zaciski silnika mog  znajdowa  si  pod 
niebezpiecznymi napi ciami równie , gdy przekszta tnik nie znajduje si  w 
stanie pracy; po wy czeniu urz dzenia zawsze odczeka  5 minut dla 
roz adowania, przed rozpocz ciem prac instalacyjnych. 

 OSTRO NIE 
Przewody sterownicze, zasilaj ce i silnikowe musz  by  uk adane oddzielnie.  
Nie wolno uk ada  ich w tym samym kanale kablowym/instalacyjnym. 
 

2.4.1 Informacje ogólne 

 

OSTRZE ENIE 
Przekszta tnik musi by  zawsze uziemiony. Brak odpowiedniego uziemienia 
mo e prowadzi  do najbardziej niebezpiecznych stanów wewn trz urz dzenia i 
powodowa  powa ne nast pstwa. 

Praca w sieciach nieuziemionych (IT)  
Przekszta tnik MICROMASTER b dzie pracowa  w sieci nieuziemionej i 
pozostawa  w stanie pracy w przypadku po czenia jednej fazy wej ciowej do 
ziemi. W przypadku doziemienia fazy wyj ciowej, przekszta tnik MICROMASTER 
wy czy si  i wy wietli komunikat F0001. 
Przy sieciach nieuziemionych musi by  usuni ty kondensator 'Y' wewn trz 
urz dzenia. Sposób demonta u tego kondensatora pokazany jest w za cznikach 
D i E. 

Praca z zabezpieczeniem ró nicowo-pr dowym  
W przypadku zainstalowania zabezpieczenia ró nicowo-pr dowego przekszta tniki 
pracuj  bez niepo danych wy cze , je li spe nione s  nast puj ce warunki: 

 Zastosowano wy cznik ró nicowo-pr dowy typu B. 
 Pr d zadzia ania wy cznika ró nicowo-pr dowego wynosi 300 mA. 
 Przewód zerowy sieci jest uziemiony. 
 Ka dy wy cznik ró nicowo-pr dowy zasila tylko jeden przekszta tnik. 
 Kable wyj ciowe s  krótsze ni  50 m (ekranowane) lub 100 m (nieekranowane). 
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Praca z d ugimi kablami  
Nieograniczona praca przekszta tnika zgodnie z danymi znamionowymi jest 
gwarantowana z kablami o d ugo ci do 50 m (ekranowane) lub 100 m 
(nieekranowane). 
 
Przy zastosowaniu d awików wyj ciowych wed ug katalogu DA 51.2 dopuszczalne 

 nast puj ce d ugo ci kabli: 
 ekranowane:  200 m 
 nieekranowane:  300 m 

 
 

2.4.2 Przy cza zasilania i silnika  

 

OSTRZE ENIE 
Przekszta tnik musi by  zawsze uziemiony. 

 Przed wykonywaniem lub zmian  pod cze  przy urz dzeniu od czy  
zasilanie sieciowe. 

 Sprawdzi , czy przekszta tnik jest skonfigurowany dla w ciwego napi cia 
zasilania: jedno-/trójfazowe przekszta tniki MICROMASTER (230 V) nie mog  
by  przy czane do wy szego napi cia. 

 W przypadku pod czenia silników synchronicznych lub wielu silników 
po czonych równolegle, przekszta tnik musi pracowa  z charakterystyk  U/f 
(P1300 = 0, 2 lub 3). 

 

 

OSTRO NIE 
Po pod czeniu zasilania i przewodów silnika nale y sprawdzi , czy przednie 
os ony zosta y poprawnie zamocowane. Dopiero po tym za czy  napi cie 
zasilaj ce urz dzenie! 
 

 UWAGA 
 Upewni  si , e pomi dzy urz dzeniem sieciowym, a przekszta tnikiem 

zainstalowano odpowiednie wy czniki mocy/bezpieczniki o podanym pr dzie 
znamionowym (patrz rozdz. 7 Dane techniczne, strona 69). 

 U ywa  tylko przewodów miedzianych klasy 1 60/75 oC (dla zachowania 
zgodno ci z normami UL). Momenty dokr cania patrz rozdz. 7 Tabela 7-2, 
strona 70. 
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Dost p do zacisków zasilania i silnika 
Dost p do zacisków zasilania i silnika uzyskuje si  przez zdj cie przednich os on 
(patrz równie  za cznik A, B i C).  
Po usuni ciu przednich os on i uzyskaniu dost pu do zacisków wykona  
pod czenia zasilania i silnika, jak przedstawiono na Rys. 2-6. 
 

 

Rys. 2-5 Zaciski przy czeniowe przekszta tnika MICROMASTER 420 
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Rys. 2-6 Przy cza silnika i zasilania 
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2.4.3 Unikanie zak óce  elektromagnetycznych  

Przekszta tniki zosta y zaprojektowane do pracy w rodowisku przemys owym, w 
którym spodziewane s  wysokie poziomy zak óce  elektromagnetycznych. Zwykle 
prawid owa instalacja zapewnia bezpieczn  i bezb dn  prac . W przypadku 
wyst pienia trudno ci nale y przestrzega  nast puj cych wytycznych. 

Wymagane rodki 
 Upewni  si , czy wszystkie urz dzenia w szafie s  dobrze uziemione, 

pod czone przy pomocy krótkich przewodów uziemiaj cych o du ym 
przekroju do wspólnego punktu uziemiaj cego, lub wspólnej szyny 
uziemiaj cej 

 Upewni  si , czy ka de urz dzenie steruj ce pod czone do przekszta tnika 
(np. sterownik PLC) jest pod czone przy pomocy krótkiego przewodu o du ym 
przekroju do tego samego uziemienia lub punktu uziemiaj cego co 
przekszta tnik. 

 Pod czy  przewód powrotny z silnika sterowanego przez przekszta tnik 
bezpo rednio do przy cza uziemiaj cego (PE) przynale nego przekszta tnika. 

 Preferowane s  przewody p askie, gdy  wykazuj  one ni sz  impedancj  przy 
wy szych cz stotliwo ciach. 

 Ko ce przewodów nale y zarabia  w sposób czysty. Uwa  przy tym, aby 
nieekranowane przewody by y mo liwie jak najkrótsze. 

 Kable sterownicze nale y uk ada  oddzielnie od kabli si owych. 
Skrzy owania kabli si owych i sterowniczych wykonywa  pod k tem 90°. 

 W miar  mo liwo ci do po cze  sterowniczych u ywa  kabli ekranowanych. 
 Upewni  si , czy wszystkie styczniki w szafie eliminuj  zak ócenia, albo 

wyposa one s  w uk ady RC przy stycznikach pr du przemiennego, albo diody 
roz adowcze przy stycznikach pr du sta ego, gdzie pe ni  one rol rodka 
umi cego przy cewkach. Skuteczne s  tak e warystorowe ochronniki 

przeciwprzepi ciowe. Jest to wa ne w przypadku, gdy styczniki s  sterowane 
przez przeka niki przekszta tnika. 

 Do pod czenia silnika u ywa  przewodów ekranowanych i uziemia  ekran na 
obydwu ko cach kabla przy pomocy obejm kablowych. 

 

 

OSTRZE ENIE 
Przy instalacji przekszta tników nie wolno odst powa  od przepisów 
bezpiecze stwa! 

 



Wydanie 04/02 2  Instalacja 

MICROMASTER 420  Siemens Sp. z o.o. 
Instrukcja Obs ugi  03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49 23 

2.4.4 Metody ekranowania 

yta przy czeniowa dla ekranów 
Opcjonalna p yta przy czeniowa dla ekranów umo liwia atwe i skuteczne 
pod czenie niezb dnego ekranowania. Nale y przestrzega  wskazówek 
instalacyjnych podanych w dokumentacji na p ycie CD-ROM dostarczanej wraz z 
przekszta tnikiem. 

Ekranowanie bez p yty przy czeniowej dla ekranów 
W przypadku je li p yta przy czeniowa dla ekranów jest niedost pna, 
przekszta tnik mo e by  ekranowany w sposób pokazany na Rys. 2-7. 

 
 
1 Kabel zasilaj cy 
2 Kabel sterowniczy 
3 Kabel silnikowy  
4 Filtr zabudowany od ty u 
5 Metalowa ciana tylna  
6 Dla pewnego mocowania ekranowania kabli silnikowych i sterowniczych do metalowej tylnej ciany stosowa  

odpowiednie obejmy 
7 Przewód ekranuj cy 

Rys. 2-7 Wytyczne okablowania dla minimalizacji wp ywu zak óce  elektromagnetycznych  
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3 Uruchamianie 

Rozdzia  ten zawiera: 
 Schemat blokowy przekszta tnika MICROMASTER 420 
 Przegl d mo liwo ci uruchamiania i paneli wskazuj cych/operatorskich 
 Przegl d do szybkiego uruchamiania przekszta tnika MICROMASTER 420 

 

3.1 Schemat blokowy .........................................................................................................25 

3.2 Tryby uruchamiania......................................................................................................26 
3.3 Praca podstawowa.......................................................................................................37 

 
 

 

OSTRZE ENIE 
 Przekszta tniki MICROMASTER pracuj  z wysokimi napi ciami. 
 Przy pracy urz dze  elektrycznych si  rzeczy okre lone cz ci znajduj  si  

pod wysokim napi ciem. 
 Mechanizmy wy czenia bezpiecze stwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) 

musz  funkcjonowa  we wszystkich rodzajach pracy urz dzenia steruj cego. 
Odblokowanie mechanizmu wy cznika bezpiecze stwa nie mo e prowadzi  
do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. 

 W przypadkach, w których zwarcia w urz dzeniu steruj cym mog  prowadzi  
do znacznych szkód materialnych lub nawet ci kich obra  cia a (tzn. 
zwarcia niebezpieczne potencja owo), musz  by  przewidziane zewn trzne 
rodki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub 

wymuszenia pracy nie powoduj cej niebezpiecze stwa przy wyst pieniu 
zwarcia (np. wy cznik kra cowy, blokady mechaniczne itd.). 

 Okre lone nastawy parametrów mog  spowodowa  automatyczne ponowne 
uruchomienie przekszta tnika po zaniku napi cia zasilaj cego. 

 Dla prawid owej ochrony przed przeci eniem silnika nale y dok adnie 
skonfigurowa  parametry silnika. 

 Urz dzenie oferuje wewn trzn  ochron  silnika przed przeci eniem wg 
UL508C, Rozdzia  4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domy lnie 
uaktywniona. Ochrona silnika przed przeci eniem mo e by  równie  
zapewniona przez zewn trzny czujnik temperatury typu PTC pod czony do 
jednego z wej  binarnych.  

 Urz dzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach pr dowych, 
które przy maksymalnym napi ciu 230 V / 460 V dostarczaj  pr d 
symetryczny najwy ej 10 000 A (wart. skut.), je li jest zabezpieczone przez 
bezpieczniki typu H lub K (patrz tabele od strony 69). 

 Urz dzenie nie mo e by  u ywane jako 'mechanizm wy czenia 
bezpiecze stwa’ (patrz EN 60204, 9.2.5.4). 

 

 

OSTRO NIE 
Uruchamianie mo e by  podejmowane tylko przez wykwalifikowany personel. 
Zawsze w szczególny sposób przestrzega  przedsi wzi cia rodków 
bezpiecze stwa i ostrze . 
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3.1 Schemat blokowy 

 
Rys. 3-1 Schemat blokowy przekszta tnika MICROMASTER 420  
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3.2 Tryby uruchamiania 
W wersji standardowej MICROMASTER 440 wyposa ony jest w panel SDP (patrz 
Rys. 3-2). Fabrycznie skonfigurowany przekszta tnik z panelem SDP mo na u  
do wielu aplikacji. Je li nastawy fabryczne nie s  odpowiednie, to mo na je 
dopasowa  do warunków aplikacji przy pomocy panela BOP (patrz Rys. 3-2) lub 
panela AOP (patrz Rys. 3-2). ). Panele BOP i AOP s  dost pne jako opcje. 
Ponadto nastawy fabryczne mo na dopasowa  przy pomocy komputera PC i 
programów uruchomieniowych „Drive Monitor“ lub „STARTER“. Oprogramowanie 
to znajduje si  na p ycie CD-ROM z dokumentacj  urz dzenia. 

 
 SDP BOP AOP 
 (Status Display Panel( (Basic Operator Panel) (Advanced Operator Panel) 
Panel wy wietlacza statusu  Podstawowy panel operatorski Zaawansowany panel operatorski 

Rys. 3-2 Panele obs ugi dost pne dla przekszta tnika MICROMASTER  420  

Wskazówki do wymiany panela operatorskiego znajduj  si  w Za czniku A tego 
podr cznika. 
 
UWAGA 
Fabryczne ustawienie cz stotliwo ci silnika mo na zmienia  przy pomocy 
prze cznika DIP pod panelem SDP. Przekszta tnik jest dostarczany z 
nast puj cymi ustawieniami fabrycznymi: 

 Prze cznik DIP 2: 
 Pozycja OFF: ustawienia 

europejskie 
(50 Hz, kW itd.) 

 Pozycja ON: ustawienia 
pó nocno-ameryka skie  
(60 Hz, hp itd.) 

 Prze cznik DIP 1:  
Nie do u ytku przez klienta. 

 
 
 

Prze cznik DIP dla
ustawienia cz st.sil.

 

Rys. 3-3 Prze czniki DIP do wyboru 
cz stotliwo ci silnika 
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3.2.1 Uruchomienie i praca z panelem SDP 

 

 

 

Dodatkowo musz  by  spe nione nast puj ce warunki: 
 Liniowe sterowanie U/f pr dko ci silnika przez potencjometr analogowy. 
 Najwy sza pr dko  3000 min-1 przy 50 Hz (3600 min-1 przy 60 Hz); 

sterowana przy pomocy potencjometru przez wej cia analogowe 
przekszta tnika. 

 Czas przyspieszania/hamowania = 10 s 
Ustawienia dla bardziej z onych zastosowa  mo na znale  w Li cie 
Parametrów i w rozdziale 3.2.2 "Uruchamianie przy pomocy panela BOP lub AOP". 

Tabela 3-1 Ustawienia fabryczne dla pracy z panelem SDP 

 Zaciski Parametr Funkcja domy lna 
Wej cie binarne 1 5 P0701 = '1' Za cz, w prawo 

Wej cie binarne 2 * 6 P0702 = '12' Zmiana kierunku obrotów 

Wej cie binarne 3 7 P0703 = '9' Kwitowanie b du 

Wyj. przeka nikowe 10/11 P0731 = '52.3' Sygnalizacja b du 

Wyj cie analogowe 12/13 P0771 = 21 Cz stotliwo  wyj ciowa 

Wej cie analogowe 3/4 P0700 = 0 Zadawanie cz stotliwo ci 

 1/2  Zasilanie wej cia analogowego 
 

Panel SDP wyposa ony jest od frontu w dwie diody LED, 
które wskazuj  status roboczy przekszta tnika (patrz 
rozdzia  6.1). 

Przy wykorzystaniu panela SDP nast puj ce nastawy 
fabryczne przekszta tnika musz  by  zgodne z danymi 
silnika: 

 Moc znamionowa silnika 
 Napi cie silnika 
 Pr d znamionowy silnika 
 Cz stotliwo  znamionowa silnika 

(Zalecane s  silniki standardowe firmy Siemens.) 
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Obs uga podstawowa z panelem SDP 
Z na onym panelem SDP mo na: 

 Uruchamia  i zatrzymywa  silnik (wej. binarne 1 przez zewn. prze cznik) 
 Zmienia  kierunek obrotów (wej. binarne 2 przez zewn trzny prze cznik) 
 Kasowa  b dy (wej. binarne 3 przez zewn trzny prze cznik) 
 Regulacja pr dko ci obrotowej silnika odbywa si  przez pod czenie wej cia 

analogowego, jak pokazano na Rys. 3-4. 
 

5.0 k 

Start/Stop
Zm. kier.

Kwit.b du

Wej cia binarne

Wej cie analogowe

 

Rys. 3-4 Obs uga podstawowa z panelem SDP 
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3.2.2 Uruchamianie przy pomocy panela BOP lub AOP 

Wymagania wst pne: 
Zako czona instalacja mechaniczna i elektryczna. 

 
WSKAZÓWKA 

Zalecamy uruchamianie zgodnie z tym schematem.  
 
 

Ustawienie cz stotliwo ci silnika 

Prze cznik DIP 2: Off = 50 Hz / On = 60 Hz 

Szybkie uruchomienie P0010=1 
Patrz rozdzia  3.2.3.1 

Dalsze uruchamianie przez P0004 i P0003 

Przegl d struktury parametrów mo na znale  w 
rozdziale 5.3 

Szczegó owy opis wszystkich parametrów, patrz Lista 
Parametrów. 

Za czenie 
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3.2.2.1 Uruchamianie przy pomocy panela BOP 

Przy pomocy podstawowego panela BOP mo na 
odczytywa  i zmienia  warto ci parametrów. Do 
parametryzacji przy pomocy panela BOP nale y zdj  
panel SDP i w jego miejsce na  panel BOP (patrz 
za cznik A). 

 Panel BOP posiada pi ciopozycyjny wy wietlacz 
siedmiosegmentowy, na którym wy wietlane s  numery i 
warto ci parametrów, komunikaty alarmów i b dów, jak 
równie  warto ci zadane i rzeczywiste. Panel BOP nie 
posiada mo liwo ci zapami tywania zestawów 

parametrów. 

Tabela 3-2 przedstawia nastawy fabryczne dla pracy z panelem BOP. 

 UWAGA 
 Przy ustawieniach fabrycznych za czanie/wy czanie, regulacja pr dko ci, 

zmiana kierunku obrotów i podawanie warto ci zadanej pr dko ci nast puje 
przez zaciski sterownicze. Aby sterowa  tymi funkcjami przy pomocy panela 
BOP nale y odpowiednio ustawi  parametry P0700 i P1000 (patrz te  Lista 
Parametrów). 

 Panel BOP mo na pod napi ciem zdejmowa  i nak ada  na przekszta tnik. 
Je li panel BOP zosta  skonfigurowany do sterowania rozkazami przekszta tnika 

(P0700 = 1), to po zdj ciu panela BOP nap d zatrzyma si . 
 
Tabela 3-2 Ustawienia fabryczne dla pracy przy u yciu panela BOP 

Parametr Znaczenie Ustawienie fabryczne dla Europy  
(Ameryki Pó nocnej) 

P0100 Rodzaj pracy Europa/USA 50 Hz, kW (60Hz, hp) 

P0307 Moc (moc znamionowa silnika) Jednostka (kW (Hp)) zale nie od nastawy P0100 
[warto  zale na od urz dzenia] 

P0310 Cz stotliwo  znamionowa 
silnika 

50 Hz (60 Hz) 

P0311 Pr dko  znamionowa silnika 1395 (1680) 1/min [w zale no ci od wykonania] 

P1082 Cz stotliwo  maksymalna 
silnika 

50 Hz (60 Hz) 
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Przyciski na panelu BOP  
 

Panel/Przycisk Funkcja Dzia anie 

 

Wy wietlacz 
statusu Wy wietlacz LCD pokazuje bie ce ustawienia przekszta tnika. 

 

Uruchamiani
e silnika 

Naci ni cie przycisku powoduje uruchomienie silnika. Przycisk ten nie jest 
fabrycznie aktywny. W celu uaktywnienia ustawi  P0700 = 1. 

 

Zatrzymywan
ie silnika 

WY 1 Naci ni cie przycisku powoduje zatrzymanie silnika w wybranym 
czasie rampy zatrzymywania. W nastawach fabrycznych przycisk nie 
jest aktywny, aby uaktywni  nale y ustawi  P0700 = 1. 

WY 2 Dwukrotne naci ni cie (lub jednokrotne d sze naci ni cie) przycisku 
powoduje swobodny wybieg silnika a  do zatrzymania. Funkcja ta jest 
zawsze aktywna. 

 

Zmiana 
kierunku 

Naci ni cie przycisku powoduje odwrócenie kierunku obrotów. Kierunek 
przeciwny b dzie wskazywany przez znak (-) lub przez migaj  kropk  
dziesi tn . W nastawach fabrycznych przycisk nie jest aktywny, aby 
uaktywni  nale y ustawi  P0700 = 1. 

 

Pe zanie 
silnika 

Naci ni cie tego przycisku przy braku napi cia na wyj ciu przekszta tnika 
powoduje uruchomienie i prac  silnika przy wcze niej wybranej cz stotliwo ci 
pe zania. Przy zwolnieniu przycisku silnik zatrzymuje si . Naciskanie tego 
przycisku przy wiruj cym silniku nie ma adnego dzia ania. 

 
Funkcje 

Przycisk ten mo e by  u ywany tylko do odczytu dodatkowych informacji.  
Naci ni cie tego przycisku przez 2 s podczas pracy, niezale nie od 
aktualnego parametru, wy wietli nast puj ce informacje:  
1. Napi cie po redniego obwodu napi cia sta ego  

(oznaczone przez d – jednostka [V]). 
2. Pr d wyj ciowy (A) 
3. Cz stotliwo  wyj ciowa (Hz) 
4. Napi cie wyj ciowe (oznaczone przez o – jednostka [V]). 
5. Wielko  wybrana w parametrze P0005 (je li P0005 jest skonfigurowane 

tak, e wskazywana jest jedna z powy szych wielko ci (3,4 lub 5), to 
dana wielko  nie b dzie ponownie pokazywana).  

Dalsze naciskanie powoduje kolejne przechodzenie przez powy sze 
wielko ci. 
Funkcja skoku 
Poprzez krótkie naci ni cie przycisku Fn mo na natychmiast przeskoczy  z 
ka dego parametru (rXXXX lub PXXXX) do r0000. Mo na wtedy w razie 
potrzeby zmieni  inny parametr. Po powrocie do r0000 naci ni cie przycisku 
Fn powoduje powrót do punktu wyj ciowego. 

 

Dost p do 
parametrów Naci ni cie tego przycisku umo liwia dost p do parametrów. 

 

Zwi kszanie 
warto ci Naciskanie tego przycisku zwi ksza wy wietlan  warto .  

 

Zmniejszanie 
warto ci Naciskanie tego przycisku zmniejsza wy wietlan  warto . 

Rys. 3-5 Przyciski na panelu BOP 
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Zmiana parametrów przy pomocy panela BOP 
Poni ej opisano procedur  zmiany warto ci parametru P0004. Zmiana warto ci 
parametru indeksowanego jest pokazana na przyk adzie parametru P0719. W ten 
sam sposób nale y post powa  z pozosta ymi parametrami, które maj  by  
ustawione przy pomocy panela BOP. 
 
Zmiana P0004 – funkcja filtrowania parametrów 

Krok  Wynik na wy wietlaczu 

1 Nacisn  , aby uzyska  dost p do 
parametrów  

2 Naciska  , a  wy wietli si  P0004 
 

3 Nacisn  , aby uzyska  poziom dost pu do 
warto ci parametru  

4 Nacisn   lub  , aby uzyska dan  
warto   

5 Nacisn  , aby potwierdzi  i zapami ta  
warto   

6 Dla u ytkownika widoczne s  tylko parametry 
rozkazów 

  

 
Zmiana parametru indeksowanego  
P0719 – wybór ród a rozkazów/warto ci zadanej 

Krok  Wynik na wy wietlaczu 

1 Nacisn  , aby uzyska  dost p do 
parametrów  

2 Naciska  , a  wy wietli si  P0719 
 

3 Nacisn  , aby wej  do poziomu wyboru 
indeksu  

4 Nacisn  , aby wy wietli  aktualnie 
ustawion  warto   

5 Nacisn   lub , aby uzyska dan  
warto   

6 Nacisn  , aby potwierdzi  i zapami ta  
warto   

7 Naciska  , a  wy wietli si  r0000 
 

8 Nacisn  , aby powróci  do wy wietlania 
wielko ci standardowej (zdefiniowanej przez 
klienta) 

  

Rys. 3-6 Zmiana ustawie  parametrów przy pomocy panela BOP 
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WSKAZÓWKA 
W niektórych przypadkach, podczas zmiany parametrów, panel BOP wy wietla 
komunikat . Oznacza to, e w danym momencie przekszta tnik jest zaj ty 
innymi zadaniami o wy szym priorytecie. 

Zmiana pojedynczych pozycji warto ci parametru  
W celu szybkiej zmiany warto ci parametru, pojedyncze cyfry na wy wietlaczu 
mo na zmienia  w nast puj cy sposób: 
Upewni  si , e znajdujemy si  na poziomie zmiany warto ci parametrów (patrz 
"Zmiana parametrów przy pomocy panela BOP"). 

1. Nacisn   (przycisk funkcyjny) – miga pierwsza pozycja z prawej strony. 
2. Zmieni  warto  tej pozycji przez naciskanie  / . 
3. Ponowne naci ni cie przycisku funkcyjnego  powoduje miganie nast pnej 

pozycji. 
4. Powtarza  kroki 2 do 4, a  do uzyskania danej warto ci. 
5. Nacisn  przycisk , aby opu ci  poziom zmiany warto ci parametrów. 

WSKAZÓWKA 
Przycisk funkcyjny mo e by  równie  u ywany do kwitowania stanów b du. 
 

3.2.2.2  Uruchamianie przy pomocy panela AOP 

Panel AOP dostarczany jest jako opcja. Do rozszerzonych 
funkcji tego panela nale : 

 Wieloj zyczne menu tekstowe 
 Zapami tywanie/ adowanie wielu zestawów 

parametrów 
 Programowanie przez komputer PC 
 Mo liwo  obs ugi do 30 przekszta tników 

Szczegó ów nale y szuka  w podr czniku panela AOP, 
lub skontaktowa  si  z lokalnym przedstawicielem firmy 

Siemens. 
 

3.2.3 Funkcje uruchamiania przy pomocy panela BOP / AOP 

3.2.3.1 Szybkie uruchamianie (P0010=1)  

Wymaganiem wst pnym dla szybkiego uruchamiania jest ca kowite zako czenie 
prac instalacyjnych.  
Wa  informacj  jest, e parametr P0010 jest u ywany do uruchamiania,  
a P0003 do wyboru poziomu parametrów (poziomu dost pu). Odpowiednio do 
wysoko ci wymaga  stawianych dla nap du nale y ustawi  poziom dost pu na 1 
do 3. Im ni szy poziom dost pu, tym wi cej parametrów b dzie pomijanych, tzn. 
nie b  one wy wietlane podczas szybkiego uruchamiania. Parametry te b  
posiada y warto ci ustawione fabrycznie lub obliczone wewn trznie. 
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Do szybkiego uruchamiania nale  szczególnie parametry dotycz ce danych 
silnika oraz czasy ramp przyspieszania i hamowania. Szybkie uruchamianie jest 
zako czane przez parametr P3900. Ustawienie tego parametru na warto  1 
powoduje wykonanie wymaganych oblicze  silnika na podstawie danych podanych 
z tabliczki znamionowej silnika i ustawienie warto ci fabrycznych dla wszystkich 
parametrów, które nie nale  do szybkiego uruchamiania. Ostatecznie 
przekszta tnik automatycznie przechodzi do stanu "Gotowo  do pracy". Ten 
sposób post powania zalecany jest dla parametryzacji w standardowym poziomie 
dost pu (P0003 = 1). 
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Schemat przebiegu szybkiego uruchamiania (tylko dla poziomu dost pu 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Specyficzne parametry silnika – patrz tabliczka znamionowa silnika.  
2) Parametry te oferuj  wi cej mo liwo ci ustawie  ni  tu pokazano. Dla dalszych mo liwo ci 

ustawie  patrz Lista Parametrów. 

P0010 Filtr parametrów uruchamiania 
0 Gotowo  do pracy 
1 Szybkie uruchamianie 
30 Przywracanie ustawie  fabrycznych 
Wskazówka  
P0010 musi by  zawsze ustawiony z powrotem na „0“, 
przed za czeniem silnika. Je li na koniec szybkiego 
uruchamiania ustawi si  P3900 = 1, to P0010 zostanie 
automatycznie ustawiony na „0“. 

P0100 Praca w Europie / Ameryce Pn. 
0 Moc w kW; f standard 50 Hz 
1 Moc w hp; f standard 60 Hz 
2 Moc w kW; f standard 60 Hz 
Wskazówka 
Ustawienia 0 i 1 przy pomocy prze czników DIP 
umo liwia trwa  parametryzacj  przekszta tnika. 

P0305 Pr d znamionowy silnika1) 
Zakres ustawie : 0 – 2 x pr d znam. przekszt. (A) 
Pr d znamionowy silnika (A) z tabliczki znamionowej. 

P0307 Moc znamionowa silnika1) 
Zakres ustawie : 0,01 kW – 2000 kW 
Moc znamionowa silnika (kW) z tabliczki znam.  
Je li P0100 = 1, warto ci b  podawane w hp. 

P0310 Cz stotliwo  znamionowa silnika1) 
Zakres ustawie : 12 Hz – 650 Hz 
Cz stotliwo  znam. silnika (Hz) z tabliczki znam. 

P0700 Wybór ród a rozkazów2) 
(ZA  / WY  / Zmiana kier. obrotów) 
0 Ustawienie fabryczne 
1 Panel operatorski BOP 
2 Zaciski / wej cia binarne 

P1000 Wybór wart. zadanej cz stotliwo ci 2) 
0 Brak warto ci zadanej cz stotliwo ci 
1 Przyciski   na panelu operatorskim BOP 
2  Analogowa warto  zadana 

P1080 Cz stotliwo  minimalna 
Ustawia najmniejsz  cz stotliwo  silnika (0–650 Hz), 
z któr  pracuje silnik niezale nie od warto ci zadanej 
cz stotliwo ci. Warto  ta obowi zuje dla obu 
kierunków obrotów. 

P1082 Cz stotliwo  maksymalna 
Ustawia najwi ksz  cz stotliwo  silnika (0–650 Hz), 
z któr  pracuje silnik niezale nie od warto ci zadanej 
cz stotliwo ci. Warto  ta obowi zuje dla obu 
kierunków obrotów. 

P1120 Czas przyspieszania 
Zakres ustawie : 0 s – 650 s 
Czas, jaki potrzebuje silnik dla przyspieszenia od 
stanu zatrzymania do cz stotliwo ci maksymalnej. 

P1121 Czas hamowania 
Zakres ustawie : 0 s – 650 s 
Czas, jaki potrzebuje silnik dla zahamowania od 
cz stotliwo ci maksymalnej do stanu zatrzymania. 

P3900  Koniec szybkiego uruchamiania 
0 Ko czy szybkie uruchamianie na bazie aktualnych 

ustawie  (bez obliczenia silnika). 
1 Ko czy szybkie uruchamianie na bazie ustawie  

fabrycznych (z obliczeniem silnika)  
2 Ko czy szybkie uruchamianie na bazie aktualnych 

ustawie  (z obliczeniem silnika i resetem ustawie  
wej /wyj ). 

3 Ko czy szybkie uruchamianie na bazie aktualnych 
ustawie  (z obliczeniem silnika bez resetu 
ustawie  wej /wyj ). 

P0304 Napi cie znamionowe silnika 1) 
Zakres ustawie : 10 V – 2000 V 
Napi cie znam. silnika (V) z tabliczki znamionowej. 

P0311 Pr dko  znamionowa silnika1) 
Zakres ustawie : 0 – 40.000 obr./min 
Pr dko  znam. silnika (obr./min) z tabliczki znam. 
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Dane silnika do parametryzacji  

 

Rys. 3-7 Przyk ad typowej tabliczki znamionowej silnika 
(dane na tabliczce znamionowej s  tylko przyk adowe) 

 UWAGA 
 P0308 i P0309 s  widoczne tylko wtedy, gdy P0003  2. Pokazywany b dzie 

tylko jeden z tych parametrów w zale no ci od ustawie  P0100. 
 P0307 podawany jest w kW lub HP, zale nie od ustawienia P0100. 

Szczegó owe informacje, patrz Lista Parametrów. 
 Zmiana parametrów silnika jest mo liwa tylko przy P0010 = 1 (ustawienie 

fabryczne) i P0004 = 0 lub 3. 
 Upewni  si , e przekszta tnik jest odpowiednio skonfigurowany dla silnika. 
 Przestrzega  danych na silniku dla po czenia w gwiazd /trójk t! 

 

3.2.3.2 Przywracanie ustawie  fabrycznych (reset przekszta tnika) 

W celu przywrócenia nastaw fabrycznych wszystkich parametrów nale y wykona  
nast puj ce ustawienia parametrów (wymagane u ycie panela BOP, AOP lub opcji 
komunikacyjnej): 
1. Ustawi  P0010 = 30 
2. Ustawi  P0970 = 1 

UWAGA 
Proces przywracania ustawie  fabrycznych mo e trwa  a  do 3 minut. 
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3.3 Praca podstawowa 
Pe ny opis parametrów standardowych i rozszerzonych znajduje si  w Li cie 
Parametrów. 

 UWAGA 
1. Przekszta tnik nie posiada g ównego wy cznika sieciowego i znajduje si  pod 

napi ciem, gdy tylko zostanie ono pod czone. Przy zablokowanym wyj ciu 
czeka on na naci ni cie przycisku START lub na nadej cie binarnego 
sygna u ZA  na zacisku 5 (kierunek obrotów w prawo). 

2. Je li na ony jest BOP lub AOP i wybrano wy wietlanie cz stotliwo ci 
wyj ciowej (P0005 = 21), to przy zatrzymanym przekszta tniku odpowiednia 
warto  zadana b dzie wy wietlana w odst pach oko o 1,0 s. 

Przekszta tnik zaprogramowano fabrycznie do standardowych zastosowa  z 4-
biegunowymi standardowymi silnikami firmy Siemens, które maj  jednakow  
moc znamionow , jak przekszta tniki. Przy zastosowaniu innych silników 
nale y wprowadzi  ich dane z tabliczki znamionowej silnika. Sposób odczytu 
danych z tabliczki znamionowej przedstawiono na Rys. 3-7. 

3. Zmiana parametrów silnika jest mo liwa tylko przy P0010 = 1 (szybkie 
uruchamianie) i P0004 = 0 lub 3. 

4. W celu uruchomienia silnika P0010 musi by  z powrotem ustawione na 0. 

 

Praca z panelem BOP/AOP 
Wymagania wst pne 
P0010 = 0 (aby odpowiednio zainicjalizowa  rozkaz PRACA )  
P0700 = 1 (uaktywnia przyciski Start/Stop na panelu BOP (P0701 = 4 dla AOP)) 
P1000 = 1 (pozwala na zmian  warto ci zadanej potencjometrem silnika) 

 
1. Nacisn  zielony przycisk  , aby uruchomi  silnik. 

2. Przy za czonym silniku nacisn  przycisk  . Pr dko  silnika zwi ksza si  
do 50 Hz. 

3. Kiedy przekszta tnik osi gnie 50 Hz, nacisn  przycisk  . Pr dko  silnika i 
wy wietlana warto  zmniejszaj  si . 

4. Kierunek obrotów zmienia  przy pomocy przycisku  . 

5. Silnik jest zatrzymywany przy pomocy czerwonego przycisku . 
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Zewn trzna ochrona silnika przed przegrzaniem 
 
Przy pracy poni ej pr dko ci znamionowej zmniejszona jest skuteczno  
ch odzenia wentylatora zamontowanego na wale silnika. Z tego powodu dla ci ej 
pracy przy niskich cz stotliwo ciach dla wi kszo ci silników wymagana jest 
redukcja mocy. Ochrona silnika przed przegrzaniem jest zagwarantowana pod 
warunkiem zastosowania w silniku czujnika temperatury typu PTC i pod czenia  
go do listwy zacisków steruj cych przekszta tnika wg poni szego schematu. 
 

 

 WSKAZÓWKA:  
Dla uaktywnienia funkcji wy czania nale y ustawi  parametr P0701, P0702 lub 
P0703 = 29 (b d zewn trzny – F0085). 

 

1 k

PTC
silnik

8

9

5, 6
lub 7

Zaciski
sterowania
przekszta-
tnika

 
Rys. 3-8 Sposób pod czenia 

czujnika temperatury 
uzwoje  silnika 
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4 ytkowanie przekszta tnika 
MICROMASTER 420 

Rozdzia  ten zawiera: 
 Obja nienie ró nych sposobów sterowania przekszta tnika 
 Zestawienie trybów sterowania przekszta tnika. 

 

4.1 Warto  zadana cz stotliwo ci (P1000).....................................................................39 
4.2 ród a rozkazów (P0700).............................................................................................40 
4.3 Funkcja wy czania i hamowania................................................................................41 
4.4 Tryby sterowania (P1300) ...........................................................................................42 
4.5 Komunikaty b dów i alarmów.....................................................................................42 

 
 

 

OSTRZE ENIE 
 Przy pracy urz dze  elektrycznych si  rzeczy okre lone cz ci znajduj  si  

pod wysokim napi ciem. 
 Mechanizmy wy czenia bezpiecze stwa wg EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) 

musz  funkcjonowa  we wszystkich rodzajach pracy urz dzenia steruj cego. 
Odblokowanie mechanizmu wy cznika bezpiecze stwa nie mo e prowadzi  
do niekontrolowanego lub niezamierzonego ponownego uruchomienia. 

 W przypadkach, w których zwarcia w urz dzeniu steruj cym mog  prowadzi  
do znacznych szkód materialnych lub nawet ci kich obra  cia a (tzn. 
zwarcia niebezpieczne potencja owo), musz  by  przewidziane zewn trzne 
rodki lub mechanizmy w celu samodzielnego zagwarantowania lub 

wymuszenia pracy nie powoduj cej niebezpiecze stwa przy wyst pieniu 
zwarcia (np. wy cznik kra cowy, blokady mechaniczne itd.). 

 Przekszta tniki MICROMASTER pracuj  z wysokimi napi ciami. 
 Okre lone ustawienia parametrów mog  spowodowa  automatyczne 

ponowne uruchomienie przekszta tnika po zaniku napi cia zasilaj cego. 
 Dla prawid owej ochrony przed przeci eniem silnika nale y dok adnie 

skonfigurowa  parametry silnika. 
 Urz dzenie oferuje wewn trzn  ochron  silnika przed przeci eniem wg 

UL508C, Rozdzia  4.2. Patrz P0610 i P0335, kontrola i2t jest domy lnie 
uaktywniona. Ochrona silnika przed przeci eniem mo e by  równie  
zapewniona przez zewn trzny czujnik temperatury typu PTC (domy lnie 
P0601 jest nieaktywne).  

 Urz dzenie jest przystosowane do zastosowania w obwodach pr dowych, 
które przy maksymalnym napi ciu 230 V / 460 V dostarczaj  pr d 
symetryczny najwy ej 10 000 A (wart. skut.), je li jest zabezpieczone przez 
bezpieczniki typu H lub K (patrz tabele od strony 69). 

 Urz dzenie nie mo e by  u ywane jako 'mechanizm wy czenia 
bezpiecze stwa’ (patrz EN 60204, 9.2.5.4). 
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4.1 Warto  zadana cz stotliwo ci (P1000) 
 Ustawienie fabryczne: zacisk 3/4 (AIN+/ AIN -, 0…10 V odpowiada  

  0…50/60 Hz)  
 Pozosta e ustawienia: patrz Lista Parametrów (P1000) 

WSKAZÓWKA 
Odno nie uniwersalnego protoko u komunikacji szeregowej USS patrz Podr cznik 
Referencyjny, odno nie PROFIBUS patrz Podr cznik Referencyjny oraz Instrukcja 
Obs ugi do modu u PROFIBUS. 

4.2 ród a rozkazów (P0700) 

UWAGA 
Czasy przyspieszania/hamowania i funkcje zaokr glania ramp oddzia ywuj  
równie  na proces uruchamiania i zatrzymywania silnika. Dalsze szczegó y do tych 
funkcji mo na znale  w parametrach P1120, P1121, P1130 – P1134 . 

Uruchamianie silnika 
 Ustawienie fabryczne: zacisk 5 (wej cie binarne 1 (DIN1), wysoki) 
 Pozosta e ustawienia: patrz P0700 do P0704 

Zatrzymywanie silnika 
 Istnieje kilka sposobów na zatrzymanie silnika: 
 Ustawienie fabryczne: 

 WY 1 (4.3.1)  Zacisk 5 (wej cie binarne 1 (DIN1), niski) 
 WY 2 (4.3.2)  Nacisn  przycisk WY  na BOP/AOP  

    jednokrotnie na d ej (2 sekundy) przycisk WY  
    lub nacisn  dwukrotnie (niemo liwe przy  
    ustawieniach fabrycznych bez BOP/AOP) 

 WY 3 (4.3.3)  Nie aktywne w ustawieniach fabrycznych 
 Dalsze ustawienia:  Patrz P0700 do P0704 

Zmiana kierunku obrotów silnika 
 Ustawienie fabryczne: zacisk 6 (wej cie binarne 2 (DIN2), wysoki) 
 Dalsze ustawienia:  patrz P0700 do P0704 
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4.3 Funkcja wy czania i hamowania 

4.3.1 WY 1 

Rozkaz ten (w wyniku anulacji rozkazu ZA ) powoduje zatrzymanie przekszta tnika 
w wybranym czasie rampy hamowania. 

Parametr do zmiany czasu rampy hamowania: patrz P1121 

UWAGA  
 Rozkaz ZA  i nast puj cy po nim WY 1 musz  mie  to samo ród o.  
 Je li rozkaz ZA /WY 1 jest ustawiony dla wi cej ni  jednego wej cia 

binarnego, to dzia  b dzie tyko ostatnie ustawione wej cie binarne, np. 
aktywne jest DIN3. 

 Rozkaz WY 1 mo e by czony z hamowaniem pr dem sta ym lub 
hamowaniem mieszanym . 

4.3.2 WY 2 

Rozkaz ten powoduje swobodny wybieg silnika a  do zatrzymania (zablokowanie 
impulsów). 

UWAGA 
Rozkaz WY 2 mo e mie  jedno lub kilka róde . Przez ustawienia fabryczne 
rozkaz WY 2 ustawiony jest na BOP/AOP. ród o to dzia a nawet je li 
zdefiniowane zostan  inne ród a przy pomocy jednego z parametrów P0700 do 
P0704. 

4.3.3 WY 3 

Rozkaz WY 3 powoduje szybkie zatrzymanie silnika. 
Do uruchomienia silnika przy ustawionym WY 3 wej cie binarne musi by  zwarte 
(stan wysoki). Je li WY 3 jest zwarty, to przy pomocy WY 1 i WY 2 mo na 
uruchamia  i zatrzymywa  silnik.  
Je li WY 3 jest rozwarte, to nie mo na uruchomi  silnika.  

 Czas rampy hamowania:   patrz P1135 

UWAGA  
Rozkaz WY 3 mo e by czony z hamowaniem pr dem sta ym lub hamowaniem 
mieszanym. 
 

4.3.4 Hamowanie pr dem sta ym  

Hamowanie pr dem sta ym jest mo liwe w po czeniu z WY 1 i WY 3. Uzwojenia 
silnika s  zasilane pr dem sta ym w celu szybkiego zahamowania silnika i 
utrzymywania wa u a  do ko ca czasu hamowania. 

 Uaktywnienie hamowania pr dem sta ym:  patrz P0701 P0704 
 Ustawienie okresu hamowania DC:    patrz P1233 
 Ustawienie pr du hamowania DC:    patrz P1232 
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UWAGA 
Je li nie ustawiono adnego wej cia binarnego dla hamowania pr dem sta ym, to 
hamowanie pr dem sta ym b dzie aktywne przy P1233  0 po ka dym rozkazie 
WY 1 z czasem nastawionym w P1233. 
 

4.3.5 Hamowanie mieszane 

Hamowanie mieszane jest mo liwe zarówno z WY 1, jak i z WY 3. Przy 
hamowaniu mieszanym do pr du przemiennego wprowadzana jest sk adowa sta a 
pr du. 
Ustawianie pr du hamowania:     patrz P1236 
 
 

4.4 Tryby sterowania (P1300) 
Podstaw  wszystkich trybów sterowania przekszta tnika MICROMASTER 420 jest 
sterowanie liniowe U/f. Dla ró nych przypadków zastosowa  istniej  nast puj ce 
warianty do wyboru: 

 Sterowanie liniowe U/f,  P1300 = 0   
Mo e by  stosowane w aplikacjach ze zmiennym i sta ym momentem 
obrotowym, jak np. przeno niki i pompy wypieraj ce. 

 Sterowanie liniowe U/f z regulacj  pr du strumienia (FCC)  P1300 = 1   
Ten tryb sterowania mo e by  u ywany do poprawienia wydajno ci i dynamiki 
odpowiedzi silnika. 

 Sterowanie paraboliczne U/f  P1300 = 2   
Ten tryb sterowania mo e by  u ywany do aplikacji ze zmiennym momentem 
obrotowym, jak np. dmuchawy i pompy. 

 Sterowanie wielopunktowe U/f  P1300 = 3   
Informacje do tego trybu sterowania mo na znale  w Podr czniku 
Referencyjnym MICROMASTER 420. 
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4.5 Komunikaty b dów i alarmów 

SDP  
Przy zamontowanym panelu SDP b dy i alarmy wskazywane s  przez dwie diody 
LED na panelu; dalsze informacje znajduj  si  w rozdziale 6.1 na stronie 59. 
Prawid owa praca przekszta tnika wskazywana jest przez nast puj  sekwencj  
diod LED: 

 Zielona i ta = Gotowo  do pracy 
 Zielona = Praca 

BOP  
Je li zamontowany jest panel BOP, wówczas w przypadku wyst pienia b du 
wy wietlane jest 8 ostatnich komunikatów b dów w parametrze P0947 i 8 
ostatnich komunikatów alarmów w parametrze P2110. Dalsze informacje znajduj  
si  w Li cie Parametrów. 

AOP  
Je li zamontowany jest panel AOP, wówczas kody komunikatów b dów i alarmów 

 wy wietlane w postaci tekstowej na wy wietlaczu LCD. 
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5 Parametry systemowe 

Rozdzia  ten zawiera: 
 Przegl d struktury parametrów przekszta tnika MICROMASTER 440 
 Lista parametrów w formie skróconej 

 

5.1 Wprowadzenie do parametrów systemowych przekszta tnika MICROMASTER ....45 
5.2 Przegl d parametrów...................................................................................................46 
5.3 Lista parametrów (forma skrócona) ............................................................................47 
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5.1 Wprowadzenie do parametrów systemowych 
przekszta tnika MICROMASTER 
Parametry mog  by  zmieniane tylko przy u yciu panela BOP, AOP lub 
interfejsu szeregowego. 

Przy pomocy panela BOP mo na wprowadza  i zmienia  parametry w celu 
ustawienia zamierzonych w ciwo ci przekszta tnika jak np. czasy ramp, 
cz stotliwo  minimalna i maksymalna, itd. Wybrane numery parametrów i 
ustawienia warto ci parametrów przedstawiane s  na 5-cio pozycyjnym 
wy wietlaczu LCD, który jest dostarczany jako opcja. 

 Parametry do podgl du s  przedstawiane z rxxxx,  
a parametry do ustawiania z Pxxxx. 

 P0010 inicjalizuje „Szybkie uruchamianie“. 
 Przekszta tnik uruchomi si  tylko wtedy, gdy P0010 b dzie ustawione na 0. 

Funkcja ta przebiega automatycznie, gdy P3900 > 0. 
 P0004 dzia a jak filtr umo liwiaj cy dost p do parametrów odpowiednio do ich 

funkcjonalno ci. 
 Przy próbie zmiany parametru, który w danym trybie nie mo e by  zmieniany, 

np. nie mo e by  zmieniany podczas pracy lub przy szybkim uruchamianiu, 
zostanie wy wietlone  . 

 Komunikat zaj to ci 
W niektórych przypadkach przy zmianie warto ci parametru na panelu BOP 
wy wietli si  na maks. 5 sekund . Oznacza to, e przekszta tnik jest 
zaj ty zadaniami o wy szym priorytecie. 

 

5.1.1 Poziom dost pu  

Do dyspozycji u ytkownika s  trzy poziomy dost pu; Standardowy, Rozszerzony i 
Ekspert. Poziom dost pu ustawiany jest przez parametr P0003. Dla najcz stszych 
zastosowa  wystarczaj  poziomy Standardowy (P0003 = 1) lub Rozszerzony 
(P0003 = 2). 

Ilo  parametrów, które ukazuj  si  wewn trz ka dej grupy funkcjonalnej zale y od 
poziomu dost pu ustawionego w parametrze P0003. Szczegó owe informacje o 
parametrach patrz Lista Parametrów w dokumentacji na p ycie CD-ROM. 
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5.2 Przegl d parametrów 

P0004 = 2
Jedn. przekszta tnika

P0004 = 3
Dane silnika

P0004 = 7
Rozkazy i
we/wy binarne

P0004 = 8
We/wy
analogowe

P0004 = 10
Kana  warto ci zad.
i zadajnik rozruchu

P0004 = 12
ciwo ci

nap du

P0004 = 13
Regulacja silnika

P0004 = 20
Komunikacja

P0004 = 21
Alarmy, ostrze enia
i kontrola

P0004 = 22
Regulator PI

P0004 = 0
(brak filtrowania)
umo liwia
bezpo redni dost p
do parametrów.
Dla BOP-2 zale nie
od wybranego
poziomu dost pu.

P0004 = 2
Jednostka przekszta tnika

P0004 = 2, P0003 = 1
Parametry z poziomem dost pu 1
jednostki przekszta tnika

P0004 = 2, P0003 = 2
Parametry z poziomem dost pu 1 i 2

jednostki przekszta tnika

P0004 = 2, P0003 = 4

Parametry z poziomem dost pu 1, 2, 3 i 4
jednostki przekszta tnika

P0004 = 2, P0003 = 3
Parametry z poziomem dost pu 1, 2 i 3
jednostki przekszta tnika

P0
00

3 =
 1, Poziom Standardow

y
P0

00
3 

= 2
, Poziom Rozszerzony

P0
00

3 =
 3, Poziom Eksper t

P00
03

 =
 4

, P
oziom Serw

isowy

 

Rys. 5-1 Przegl d parametrów 
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5.3 Lista parametrów (forma skrócona) 
Obja nienia do nast puj cej tabeli: 

 Fabr.:  Ustawienie fabryczne 

 Poz:  Poziom dost pu 

 SP Status przekszta tnika, wskazuje w jakim stanie przekszta tnika 
mo na zmienia  parametr (patrz P0010). 

 U Uruchamianie 
 P Praca 
 G Gotowo  do pracy 

 SU Szybkie uruchamianie 
 T  Parametr mo e by  zmieniany w trybie szybkiego uruchamiania. 
 N  Parametr nie mo e by  zmieniany w trybie szybkiego  

 uruchamiania 
 

Zawsze 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
r0002 Stan nap du - 2 - - 

P0003 Poziom dost pu 1 1 UPG N 

P0004 Filtr parametrów 0 1 UPG N 

P0010 Parametry szybkiego uruchamiania 0 1 UG N 

Szybkie uruchamianie 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 

P0100 Europa / Ameryka Pó nocna 0 1 U T 

P3900 Koniec szybkiego uruchamiania 0 1 U T 

Przywracanie ustawie  fabrycznych (reset parametrów) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
P0970 Przywracanie ustawie  fabrycznych 0 1 U N 
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Jednostka przekszta tnika (P0004 = 2) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
r0018 Wersja oprogramowania (Firmware) - 1 - - 

r0026 CO: Napi cie obwodu po redniego DC - 2 - - 

r0037 CO: Temperatura przekszta tnika [°C] - 3 - - 

r0039 CO: Licznik zu ycia energii [kWh] - 2 - - 

P0040 Kasowanie licznika zu ycia energii P0039 0 2 UG N 

r0200 Aktualny numer kodu sekcji mocy - 3 - - 

P0201 Numer kodu sekcji mocy 0 3 U N 

r0203 Typ przekszta tnika - 3 - - 

r0204 ciwo ci sekcji mocy - 3 - - 

r0206 Moc znamionowa przekszta tnika kW/hp - 2 - - 

r0207 Pr d znamionowy przekszta tnika - 2 - - 

r0208 Napi cie znamionowe przekszta tnika - 2 - - 

r0209 Pr d maksymalny przekszta tnika - 2 - - 

P0210 Napi cie zasilania 230 3 UG N 

r0231[2] Maksymalna d ugo  kabli - 3 - - 

P0290 Reakcja przekszta tnika przy przeci eniu 2 3 UG N 

P0291[1] Konfiguracja ochrony sekcji mocy 1 4 UPG - 

P0292 Alarm przeci enia przekszta tnika 15 3 UPG N 

P0294 Alarm przy przeci eniu I2t 95,0 4 UPG - 

P1800 Cz stotliwo  pulsowania 4 2 UPG N 

r1801 CO: Aktualna cz stotliwo  pulsowania - 3 - - 

P1802 Tryb pracy modulatora 0 3 UPG N 

P1803[1] Maksymalna modulacja 106,0 4 UPG - 

P1820[3] Odwrócenie kolejno ci faz wyj ciowych 0 2 UG N 

r3954[13] Wersja CM i identyfikator GUI - 4 - - 

r3980 Wybór ród a rozkazów uruchamiania 0 4 G - 
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Dane silnika (P0004 = 3) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
r0035[3] CO: Temperatura silnika - 2 - - 

P0300[1] Wybór typu silnika 1 2 U T 

P0304[1] Napi cie znamionowe silnika 230 1 U T 

P0305[1] Pr d znamionowy silnika 3.25 1 U T 

P0307[1] Moc znamionowa silnika 0.75 1 U T 

P0308[1] Znamionowy wspó czynnik mocy silnika 0.000 3 U T 

P0309[1] Sprawno  znamionowa silnika 0.0 3 U T 

P0310[1] Cz stotliwo  znamionowa silnika 50.00 1 U T 

P0311[1] Pr dko  znamionowa silnika 0 1 U T 

r0313[1] Liczba par biegunów silnika - 3 - - 

P0320[1] Pr d magnesowania silnika 0.0 3 UG T 

r0330[1] Po lizg znamionowy silnika - 3 - - 

r0331[1] Znamionowy pr d magnesowania - 3 - - 

r0332[1] Znamionowy wspó czynnik mocy - 3 - - 

P0335[1] Ch odzenie silnika 0 3 UG T 

P0340[1] Obliczenie parametrów silnika 0 3 UG N 

P0344[1] Ci ar silnika 9.4 3 UPG N 

P0346[1] Czas magnesowania 1.000 3 UPG N 

P0347[1] Czas rozmagnesowywania 1.000 3 UPG N 

P0350[1] Rezystancja stojana (faza-faza) 4.0 2 UPG N 

P0352[1] Rezystancja kabla 0.0 3 UPG N 

r0370[1] Rezystancja stojana [%} - 4 - - 

r0372[1] Rezystancja kabla [%] - 4 - - 

r0373[1] Znamionowa rezystancja stojana [%] - 4 - - 

r0374[1] Rezystancja wirnika [%] - 4 - - 

r0376[1] Znamionowa rezystancja wirnika [%] - 4 - - 

r0377[1] Ca kowita reaktancja rozproszenia [%] - 4 - - 

r0382[1] Reaktancja g ówna [%] - 4 - - 

r0384[1] Sta a czasowa wirnika - 3 - - 

r0386[1] Sta a czasowa rozproszenia ca kowitego - 4 - - 

r0395 CO: Ca kowita rezystancja stojana [%] - 3 - - 

P0610[1] Reakcja przy przekroczeniu i2t silnika 2 3 UG - 

P0611[1] Sta a czasowa I2t silnika 100 2 UG - 

P0614[1] Poziom alarmowy przeci enia I2t silnika 100 2 UPG - 

P0640[1] Wsp. przeci alno ci silnika [%] 150.0 2 UPG T 

P1910 Wybór identyfikacji danych silnika 0 2 UG T 

r1912[1] Zidentyfikowana rezystancja stojana - 2 - - 
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Rozkazy i wej cia/wyj cia binarne (P0004 = 7) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
r0002 Stan nap du - 2 - - 

r0019 CO/BO: S owo sterowania panela BOP - 3 - - 

r0052 CO/BO: S owo stanu 1 - 2 - - 

r0053 CO/BO: S owo stanu 2 - 2 - - 

r0054 CO/BO: S owo sterowania 1 - 3 - - 

r0055 CO/BO: Dodatkowe s owo sterowania - 3 - - 

P0700[1] Wybór ród a rozkazów 2 1 UG T 

P0701[1] Funkcja wej cia binarnego 1 1 2 UG - 

P0702[1] Funkcja wej cia binarnego 2 12 2 UG - 

P0703[1] Funkcja wej cia binarnego 3 9 2 UG - 

P0704[1] Funkcja wej cia binarnego 4 15 2 UG - 

P0719[2] Wybór ród a rozkazów/warto ci zadanej 0 3 UG - 

r0720 Liczba wej  binarnych - 3 - - 

r0722 CO/BO: Stan wej  binarnych - 2 - - 

P0724 Czas nieczu ci dla wej  binarnych 3 3 UG - 

P0725 Wej cia binarne PNP / NPN 1 3 UG - 

r0730 Liczba wyj  binarnych - 3 - - 

P0731[1] BI: Funkcja wyj cia binarnego 1 52:3 2 UPG - 

r0747 CO/BO: Stan wyj  binarnych - 3 - - 

P0748 Inwersja wyj  binarnych 0 3 UPG - 

P0800[1] BI: adowanie zestawu parametrów 0 0:0 3 UG - 

P0801[1] BI: adowanie zestawu parametrów 1 0:0 3 UG - 

P0840[1] BI: ZA /WY 1 722:0 3 UG - 

P0842[1] BI: ZA /WY 1 z rewersem 0:0 3 UG - 

P0844[1] BI: 1. WY  2 1:0 3 UG - 

P0845[1] BI: 2. WY  2 19:1 3 UG - 

P0848[1] BI: 1. WY  3 1:0 3 UG - 

P0849[1] BI: 2. WY  3 1:0 3 UG - 

P0852[1] BI: Zwolnienie impulsów 1:0 3 UG - 

P1020[1] BI: Wybór sta ej cz stotliwo ci bit 0 0:0 3 UG - 

P1021[1] BI: Wybór sta ej cz stotliwo ci bit 1 0:0 3 UG - 

P1022[1] BI: Wybór sta ej cz stotliwo ci bit 2 0:0 3 UG - 

P1035[1] BI: Wybór potencjometru sil. - MOP (WY EJ) 19:13 3 UG - 

P1036[1] BI: Wybór potencjometru sil. –MOP (NI EJ) 19:14 3 UG - 

P1055[1] BI: Wybór JOG w prawo 0:0 3 UG - 

P1056[1] BI: Wybór JOG w lewo 0:0 3 UG - 

P1074[1] BI: Blokada dodatkowej wart. zadanej 0:0 3 UPG - 

P1110[1] BI: Blokada ujemnej warto ci zadanej 0:0 3 UG - 

P1113[1] BI: Wybór zmiany kierunku obrotów 722:1 3 UG - 

P1124[1] BI: Wybór czasów ramp JOG 0:0 3 UG - 

P1230[1] BI: Zwolnienie hamowania DC 0:0 3 UPG - 

P2103[1] BI: ród o kwitowania b du 1 722:2 3 UG - 

P2104[1] BI: ród o kwitowania b du 2 0:0 3 UG - 

P2106[1] BI: B d zewn trzny 1:0 3 UG - 
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Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 

P2220[1] BI: Wybór sta ej warto ci zadanej PI bit 0 0:0 3 UG - 

P2221[1] BI: Wybór sta ej warto ci zadanej PI bit 1 0:0 3 UG - 

P2222[1] BI: Wybór sta ej warto ci zadanej PI bit 2 0:0 3 UG - 

P2235[1] BI: ród o potencjometru sil. WY EJ reg.PI 19:13 3 UG - 

P2236[1] BI: ród o potencjometru sil. NI EJ reg.PI 19:14 3 UG - 

Wej cia/wyj cia analogowe (P0004 = 8) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 

r0750 Liczba wej  analogowych - 3 - - 

r0751 BO: S owo stanu wej cia analogowego - 4 - - 

r0752[1] Warto  na wej ciu analogowym [V] lub [mA] - 2 - - 

P0753[1] Czas wyg adzania wej cia analogowego 3 3 UPG - 

r0754[1] Warto  na wej. anal. po skalowaniu [%] - 2 - - 

r0755[1] CO: Wart. na wej. an. po skalowaniu [4000h] - 2 - - 

P0756[1] Typ wej cia analogowego 0 2 UG - 

P0757[1] Warto  x1 skalowania wej. anal. [V / mA] 0 2 UPG - 

P0758[1] Warto  y1 skalowania wej. anal. 0.0 2 UPG - 

P0759[1] Warto  x2 skalowania wej. anal. [V / mA] 10 2 UPG - 

P0760[1] Warto  y2 skalowania wej. anal. 100.0 2 UPG - 

P0761[1] Szeroko  strefy martwej wej. a. [V / mA] 0 2 UPG - 

P0762[1] Opó nienie utraty sygna u na wej. anal. 10 3 UPG - 

r0770 Liczba wyj  analogowych - 3 - - 

P0771[1] CI: Funkcja wyj cia analogowego 21:0 2 UPG - 

P0773[1] Czas wyg adzania wyj cia analogowego 2 2 UPG - 

r0774[1] Warto  na wyj. anal. [V] lub [mA] - 2 - - 

P0776[1] Typ wyj cia analogowego 0 2 UG - 

P0777[1] Warto  x1 skalowania wyj. anal. [V / mA] 0.0 2 UPG - 

P0778[1] Warto  y1 skalowania wyj. anal. 0 2 UPG - 

P0779[1] Warto  x2 skalowania wyj. anal. [V / mA] 100.0 2 UPG - 

P0780[1] Warto  y2 skalowania wyj. anal. 20 2 UPG - 

P0781[1] Szeroko  strefy martwej wyj. a. [V / mA] 0 2 UPG - 

Kana  warto ci zadanej i generator ramp (P0004 = 10) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 

P1000[1] Wybór ród a warto ci zadanej cz stotliwo ci 2 1 UG - 

P1001 Sta a cz stotliwo  1 0.00 2 UPG - 

P1002 Sta a cz stotliwo  2 5.00 2 UPG - 

P1003 Sta a cz stotliwo  3 10.00 2 UPG - 

P1004 Sta a cz stotliwo  4 15.00 2 UPG - 

P1005 Sta a cz stotliwo  5 20.00 2 UPG - 

P1006 Sta a cz stotliwo  6 25.00 2 UPG - 

P1007 Sta a cz stotliwo  7 30.00 2 UPG - 

P1016 Tryb sta ej cz stotliwo ci - bit 0 1 3 UG - 

P1017 Tryb sta ej cz stotliwo ci - bit 1 1 3 UG - 

P1018 Tryb sta ej cz stotliwo ci - bit 2 1 3 UG - 
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Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 

r1024 CO: Aktualna sta a cz stotliwo  - 3 - - 

P1031[1] Pami  warto ci zadanej pot. sil. MOP 0 2 UPG N 

P1032 Blokada odwrotnego kier. pot. sil. MOP 1 2 UG N 

P1040[1] Warto  zadana potencjometru sil. MOP 5.00 2 UPG N 

r1050 CO: Cz stotliwo  wyj ciowa pot. sil. MOP - 3 - - 

P1058[1] Cz stotliwo  JOG w prawo 5.00 2 UPG N 

P1059[1] Cz stotliwo  JOG w lewo 5.00 2 UPG N 

P1060[1] Czas przyspieszania JOG 10.00 2 UPG N 

P1061[1] Czas hamowania JOG 10.00 2 UPG N 

P1070[1] CO: Cz stotliwo  wyj ciowa pot. sil. MOP  755:0 3 UG N 

P1071[1] CI: Wybór g ównej warto ci zadanej 1:0 3 UG N 

P1075[1] CI: Wybór skalowania g ównej wart. zadanej 0:0 3 UG N 

P1076[1] CI: Wybór dodatkowej warto ci zadanej 1:0 3 UG N 

r1078 CO: czna warto  zadana cz stotliwo ci - 3 - - 

r1079 CO: Wybrana warto  zadana cz stotliwo ci - 3 - - 

P1080[1] Cz stotliwo  minimalna 0.00 1 UPG T 

P1082[1] Cz stotliwo  maksymalna 50.00 1 UG T 

P1091[1] Cz stotliwo  pomijana 1 0.00 3 UPG - 

P1092[1] Cz stotliwo  pomijana 2 0.00 3 UPG - 

P1093[1] Cz stotliwo  pomijana 3 0.00 3 UPG - 

P1094[1] Cz stotliwo  pomijana 4 0.00 3 UPG - 

P1101[1] Szeroko  pasma cz stotliwo ci pomijanej 2.00 3 UPG - 

r1114 CO: Warto  zadana po bloku zmiany kier. - 3 - - 

r1119 CO: Wart. zad. przed zadajnikiem rozruchu - 3 - - 

P1120[1] Czas przyspieszania 10.00 1 UPG T 

P1121[1] Czas hamowania 10.00 1 UPG T 

P1130[1] Czas zaokr glenia pocz. rampy przysp. 0.00 2 UPG - 

P1131[1] Czas zaokr glenia ko c. rampy przysp. 0.00 2 UPG - 

P1132[1] Czas zaokr glenia pocz. rampy hamowania 0.00 2 UPG - 

P1133[1] Czas zaokr glenia ko c. rampy hamowania 0.00 2 UPG - 

P1134[1] Typ zaokr glania 0 2 UPG - 

P1135[1] Czas hamowania WY 3  5.00 2 UPG T 

P1140[1] BI: Wybór zwolnienia zadajnika rozruchu (ZR) 1:0 4 UG - 

P1141[1] BI: Wybór startu zadajnika rozruchu (ZR) 1:0 4 UG - 

P1142[1] BI: Wybór zwolnienia wart. zadanej ZR 1:0 4 UG - 

r1170 CO: Wart. zadana po zadajniku rozruchu - 3 - - 
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ciwo ci nap du (P0004 = 12) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
P0005 Wybór wy wietlacza roboczego 21 2 UPG - 

P0006 Tryb wy wietlania 2 3 UPG - 

P0007 Pod wietlenie wy wietlacza 0 3 UPG - 

P0011 Blokada dla parametrów u ytkownika 0 3 UPG - 

P0012 Klucz dla parametrów u ytkownika 0 3 UPG - 

P0013[20]  Lista parametrów u ytkownika 0 3 UPG - 

P1200 Lotny start 0 2 UPG - 

P1202[1] Pr d silnika: lotny start 100 3 UPG - 

P1203[1] Szybko  przeszukiwania: lotny start 100 3 UPG - 

r1204 owo stanu: lotny start - 3 - - 

P1210 Automatyczny ponowny rozruch 1 2 UPG - 

P1211 Liczba prób automat. ponownego rozruchu 3 3 UPG - 

P1215 Zwolnienie hamulca trzymaj cego silnika 0 2 G - 

P1216 Opó nienie zwolnienia hamulca trzymaj cego 1.0 2 G - 

P1217 Czas trzymania hamulca po rampie ham. 1.0 2 G - 

P1232 Pr d hamowania DC 100 2 UPG - 

P1233 Czas trwania hamowania DC 0 2 UPG - 

P1236 Hamowanie mieszane 0 2 UPG - 

P1240[1] Konfiguracja regulatora Udc-max 1 3 UG - 

r1242 CO: Poziom za czenia regulatora Udc-max  - 3 - - 

P1243[1] Wsp. dynamiczny regulatora Udc-max  100 3 UPG - 

P1250[1] Wspó czynnik wzmocnienia reg. Udc 1,00 4 UPG - 

P1251[1] Czas ca kowania regulatora Udc 40,0 4 UPG - 

P1252[1] Czas ró niczkowania regulatora Udc 1,0 4 UPG - 

P1253[1] Ograniczenie wyj ciowe regulatora Udc 10 3 UPG - 

P1254 Autom. detekcja poziomu za czenia reg. Udc 1 3 UG - 
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Regulacja silnika (P0004 = 13) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
r0020 CO: Warto  zadana cz stotliwo ci - 3 - - 

r0021 CO: Cz stotliwo  wyj ciowa - 2 - - 

r0022 Pr dko  wirnika - 3 - - 

r0024 CO: Cz stotliwo  wyj ciowa przekszta tnika - 3 - - 

r0025 CO: Napi cie wyj ciowe - 2 - - 

r0027 CO: Pr d wyj ciowy - 2 - - 

r0034[1] CO: Temperatura silnika (I2t) - 2 - - 

r0036 CO: Wykorzystanie obc. przekszta tnika - 3 - - 

r0056 CO/BO: S owo stanu regulacji silnika - 3 - - 

r0067 CO: Ograniczony pr d wyj ciowy - 3 - - 

r0071 CO: Maksymalne napi cie wyj ciowe - 3 - - 

r0078 CO: Pr d Isq - 3 - - 

r0084 CO: Strumie  szczeliny powietrznej - 4 - - 

r0086 CO: Pr d czynny - 3 - - 

P1300[1] Tryb sterowania 0 2 UG T 

P1310[1] Ci e forsowanie napi cia 50.0 2 UPG - 

P1311[1] Forsowanie napi cia przy przyspieszaniu 0.0 2 UPG - 

P1312[1] Forsowanie napi cia przy rozruchu 0.0 2 UPG - 

r1315 CO: czne forsowanie napi cia - 4 - - 

P1316[1] Cz stotl. ko cowa forsowania napi cia 20.0 3 UPG - 

P1320[1] Programowalna cz st. koordynacji U/f 1 0.00 3 UG - 

P1321[1] Programowalne napi cie koordynacji U/f 1 0.0 3 UPG - 

P1322[1] Programowalna cz st. koordynacji U/f 2 0.00 3 UG - 

P1323[1] Programowalne napi cie koordynacji U/f 2 0.0 3 UPG - 

P1324[1] Programowalna cz st. koordynacji U/f 3 0.00 3 UG - 

P1325[1] Programowalne napi cie koordynacji U/f 3 0.0 3 UPG - 

P1333 Cz stotliwo  pocz tkowa dla FCC 10.0 3 UPG - 

P1335 Kompensacja po lizgu 0.0 2 UPG - 

P1336 Ograniczenie po lizgu 250 2 UPG - 

r1337 CO: Cz stotliwo  po lizgu U/f - 3 - - 

P1338 Wzmocnienie t umienia rezonansu U/f 0.00 3 UPG - 

P1340 Wzmocnienie prop. regulatora Imax  0.000 3 UPG - 

P1341 Czas ca kowania regulatora Imax 0.300 3 UPG - 

r1343 CO: Wyj cie cz stotliwo ciowe reg. Imax - 3 - - 

r1344 CO: Wyj cie napi ciowe reg. Imax  - 3 - - 

P1350[1] agodny wzrost napi cia 0 3 UPG - 

 



Wydanie 04/02 5  Parametry systemowe 

MICROMASTER 420  Siemens Sp. z o.o. 
Instrukcja Obs ugi  03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49 55 

Komunikacja (P0004 = 20) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
P0918 Adres modu u komunikacji (np. PROFIBUS) 3 2 UG - 

P0927 Wybór ród a zmiany parametrów 15 2 UPG - 

r0964[5] Dane wersji oprogramowania (Firmware) - 3 - - 

r0967 owo sterowania 1 - 3 - - 

r0968 owo stanu 1 - 3 - - 

P0971 Transfer warto ci z RAM do EEPROM 0 3 UPG - 

P2000[1] Cz stotliwo  odniesienia 50.00 2 UG - 

P2001[1] Napi cie odniesienia 1000 3 UG - 

P2002[1] Pr d odniesienia  0.10 3 UG - 

P2009[2] Normalizacja USS  0 3 UG - 

P2010[2] Szybko  transmisji danych USS 6 2 UPG - 

P2011[2] Adres USS 0 2 UPG - 

P2012[2] ugo  PZD telegramu USS  2 3 UPG - 

P2013[2] ugo  PKW telegramu USS 127 3 UPG - 

P2014[2] Czas kontrolny telegramu USS 0 3 UG - 

r2015[4] CO: PZD ze z cza BOP (USS) - 3 - - 

P2016[4] CI: PZD do z cza BOP (USS) 52:0 3 UG - 

r2018[4] CO: PZD ze z cza COM (USS) - 3 - - 

P2019[4] CI: PZD do z cza COM (USS) 52:0 3 UG - 

r2024[2] Bezb dne telegramy USS - 3 - - 

r2025[2] Odrzucone telegramy USS - 3 - - 

r2026[2] d ramki USS - 3 - - 

r2027[2] d przepe nienia USS - 3 - - 

r2028[2] d parzysto ci USS - 3 - - 

r2029[2] Nie rozpoznany pocz tek telegramu USS - 3 - - 

r2030[2] d bloku znaku kontrolnego USS - 3 - - 

r2031[2] d d ugo ci USS - 3 - - 

r2032 BO: S owo ster.1 ze z cza BOP (USS) - 3 - - 

r2033 BO: S owo ster.2 ze z cza BOP (USS) - 3 - - 

r2036 BO: S owo ster.1 ze z cza COM (USS) - 3 - - 

r2037 BO: S owo ster.2 ze z cza COM (USS) - 3 - - 

P2040 Czas kontrolny telegramu modu u kom. (CB) 20 3 UG - 

P2041[5] Parametry modu u komunikacji (CB) 0 3 UG - 

r2050[4] CO: PZD z modu u komunikacji (CB) - 3 - - 

P2051[4] CI: PZD do modu u komunikacji (CB) 52:0 3 UG - 

r2053[5] Identyfikacja modu u komunikacji (CB) - 3 - - 

r2054[7] Diagnostyka modu u komunikacji (CB) - 3 - - 

r2090 BO: S owo sterowania 1 z modu u kom. (CB) - 3 - - 

r2091 BO: S owo sterowania 2 z modu u kom. (CB) - 3 - - 
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Alarmy, ostrze enia i kontrola (P0004 = 21) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
r0947[8] Ostatni komunikat b du - 2 - - 

r0948[12]  Czas wyst pienia b du - 3 - - 

r0949[8] Warto  b du - 3 - - 

P0952 Liczba zapami tanych b dów 0 3 UG - 

P2100[3] Wybór numeru alarmu 0 3 UG - 

P2101[3] Warto  reakcji Stop 0 3 UG - 

r2110[4] Numer alarmu - 2 - - 

P2111 czna liczba alarmów 0 3 UG - 

r2114[2] Licznik czasu pracy - 3 - - 

P2115[3] Zegar czasu rzeczywistego AOP 0 3 UG - 

P2120 Licznik wskaza  0 4 UPG - 

P2150[1] Cz stotliwo  histerezy f_his 3.00 3 UPG - 

P2155[1] Warto  progowa cz stotl. f_1 30.00 3 UPG - 

P2156[1] Czas opó nienia cz stotl. progowej f_1 10 3 UPG - 

P2164[1] Histereza uchybu cz stotliwo ci 3.00 3 UPG - 

P2167[1] Cz stotliwo  wy czenia f_wy  1.00 3 UPG - 

P2168[1] Czas opó nienia T_wy  10 3 UPG - 

P2170[1] Warto  progowa pr du I_prog 100.0 3 UPG N 

P2171[1] Czas opó nienia wart. progowej pr du 10 3 UPG N 

P2172[1] Wart. progowa napi cia obw. DC 800 3 UPG N 

P2173[1] Czas opó nienia napi cia obwodu DC 10 3 UPG N 

P2179 Wart. prog. pr du dla detekcji biegu ja owego 3.0 3 UPG N 

P2180 Czas opó nienia dla detekcji biegu ja owego 2000 3 UPG N 

r2197 CO/BO: S owo kontrolne 1 - 2 - - 

P3981 Reset aktywnego b du 0 4 UG - 
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Regulator PI (P0004 = 22) 
Nr param. Nazwa parametru Fabr. Poz. SP SU 
P2200[1] BI: Zwolnienie regulatora PI 0:0 2 UPG - 

P2201 Sta a warto  zadana PI 1 0.00 2 UPG - 

P2202 Sta a warto  zadana PI 2 10.00 2 UPG - 

P2203 Sta a warto  zadana PI 3 20.00 2 UPG - 

P2204 Sta a warto  zadana PI 4 30.00 2 UPG - 

P2205 Sta a warto  zadana PI 5 40.00 2 UPG - 

P2206 Sta a warto  zadana PI 6 50.00 2 UPG - 

P2207 Sta a warto  zadana PI 7 60.00 2 UPG - 

P2216 Tryb sta ej warto ci zadanej PI - bit 0 1 3 UG - 

P2217 Tryb sta ej warto ci zadanej PI - bit 1 1 3 UG - 

P2218 Tryb sta ej warto ci zadanej PI - bit 2 1 3 UG - 

r2224 CO: Aktualna sta a warto  zadana PI - 2 - - 

P2231[1] Pami  wart. zad. pot. sil. regulatora PI 0 2 UPG - 

P2232 Blokada zmiany kier. pot. sil. reg. PI 1 2 UG - 

P2240[1] Warto  zadana pot. sil. regulatora  PI 10.00 2 UPG - 

r2250 CO: Aktualna warto  zad. pot. sil. reg. PI - 2 - - 

P2253[1] CI: Warto  zadana regulatora PI 0:0 2 UPG - 

P2254[1] CI: ród o dod. wart. zadanej reg. PI 0:0 3 UPG - 

P2255 Wzmocnienie warto ci zadanej reg. PI 100.00 3 UPG - 

P2256 Wzmocnienie dod. warto ci zadanej reg. PI 100.00 3 UPG - 

P2257 Czas przyspieszania dla wart. zad. r. PI 1.00 2 UPG - 

P2258 Czas hamowania dla wart. zad. r. PI 1.00 2 UPG - 

r2260 CO: Wart. zadana PI po zadajniku rozr. PI - 2 - - 

P2261 Sta a czasowa filtra wart. zad. PI 0.00 3 UPG - 

r2262 CO: Odfiltrowana wart. zad. PI po zad. rozr. - 3 - - 

P2264[1] CI: Warto  aktualna reg. PI 755:0 2 UPG - 

P2265 Sta a czasowa filtra wart. aktualnej reg. PI 0.00 2 UPG - 

r2266 CO: Odfiltrowana wart. aktualna reg. PI - 2 - - 

P2267 Maksymalna wart. aktualna reg. PI 100.00 3 UPG - 

P2268 Minimalna wart. aktualna reg. PI 0.00 3 UPG - 

P2269 Wzmocnienie wart. akt. reg. PI 100.00 3 UPG - 

P2270[1] Wybór funkcji wart. akt. reg. PI 0 3 UPG - 

P2271 Typ przetwornika PI 0 2 UPG - 

r2272 CO: Wyskalowana warto  aktualna reg. PI - 2 - - 

r2273 CO: Uchyb regulatora PI - 2 - - 

P2280 Wzmocnienie proporcjonalne reg. PI 3.000 2 UPG - 

P2285 Czas ca kowania reg. PI 0.000 2 UPG - 

P2291 Górna granica wyj cia PI 100.00 2 UPG - 

P2292 Dolna granica wyj cia PI 0.00 2 UPG - 

P2293 Czas rampy przysp./hamowania ogr. PI 1.00 3 UPG - 

r2294 CO: Aktualne wyj cie regulatora PI - 2 - - 
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6 Wykrywanie i usuwanie b dów 

Rozdzia  ten zawiera: 
 Przegl d stanów pracy przekszta tnika z panelem SDP 
 Wskazówki do wykrywania b dów z panelem BOP 
 Lista komunikatów b dów i alarmów 

6.1 Wykrywanie b dów z panelem SDP..........................................................................59 
6.2 Wykrywanie b dów z panelem BOP..........................................................................60 

6.3 Komunikaty b dów......................................................................................................61 

6.4 Komunikaty alarmów....................................................................................................64 
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OSTRZE ENIE 
 Naprawy urz dzenia mog  by  podejmowane tylko przez serwis firmy 

Siemens, warsztaty naprawcze dopuszczone przez firm  Siemens, lub 
przez wykwalifikowany personel, który zosta  szczegó owo zapoznany ze 
wszystkimi ostrze eniami i procedurami obs ugi zawartymi w tym 
podr czniku.  

 W razie potrzeby uszkodzone cz ci lub komponenty zast pi  przez cz ci z 
przynale nej listy cz ci zamiennych. 

 Przed otwarciem przekszta tnika od czy  zasilanie. 
 

6.1 Wykrywanie b dów z panelem SDP 
Tabela 6-1 zawiera 
obja nienia wskaza  
stanów na panelu SDP 
przy pomocy diod LED. 
 
 
 
 
 

Tabela 6-1 Komunikaty o pracy i b dach na panelu SDP 

 

 
Brak napi cia sieci  

 

 

d – zbyt wysoka 
temperatura przekszta tnika 

 

 
Gotowo  do pracy  

 

 

Alarm ograniczenia pr du – 
Obie diody LED b yskaj  
jednocze nie 

 

 
d przekszta tnika inny ni  

wymienione poni ej 
  

 

Pozosta e alarmy – Obie diody 
LED b yskaj  przemiennie 

 

 
Przekszta tnik pracuje   

 

Wy czenie podnapi ciowe/ 
alarm podnapi ciowy 

 

 
d – przeci enie pr dowe   

 
Przekszta tnik nie jest gotowy 

 

 
d – zbyt wysokie napi cie   

 

d pami ci ROM - Obie diody 
LED migaj  jednocze nie 

 

 
d – przegrzanie silnika   

 

d pami ci RAM - Obie diody 
LED migaj  przemiennie 

 

Diody LED do wskazywania 
stanów przekszta tnika 

  Wy czona 
  Za czona 
  migotanie, ok. 0,3 s  
  yskanie, ok. 1 s 
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6.2 Wykrywanie b dów z panelem BOP 
Alarmy i b dy przedstawiane s  na panelu BOP w postaci Axxx lub Fxxx. 
Poszczególne komunikaty zebrane s  w rozdziale 6.3. 
W przypadku, gdy silnik nie startuje po wydaniu rozkazu ZA : 

 Sprawdzi , czy P0010 = 0. 
 Sprawdzi , czy wyst puje wa ny sygna  ZA . 
 Sprawdzi , czy P0700 = 2 (przy sterowaniu przez wej. binarne) lub 

 P0700 = 1 (przy sterowaniu z panela BOP). 
 Sprawdzi , czy wyst puje warto  zadana (0 do 10 V na zacisku 3) lub, czy 

warto  zadana zosta a podana we w ciwym parametrze, zale nie od ród a 
warto ci zadanej (P1000). Dalsze szczegó y patrz Lista Parametrów 

Je li po tej zmianie parametrów silnik nie obraca si , ustawi  P0010 = 30, 
nast pnie P0970 = 1 i nacisn  przycisk P, eby przywróci  fabryczne ustawienia 
parametrów przekszta tnika. 
Teraz u  prze cznika pomi dzy zaciskami 5 i 8 na listwie sterowania. Nap d 
powinien teraz osi gn  warto  zadan  podan  na wej ciu analogowym. 

UWAGA 
Dane silnika musz  pasowa  do zakresu pr du i do napi cia przekszta tnika. 
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6.3 Komunikaty b dów 
Przy wyst pieniu b du przekszta tnik wy cza si  i na wy wietlaczu pojawia si  
kod b du. 

WSKAZÓWKA 
Komunikaty b dów mo na pokwitowa  nast puj co: 
Mo liwo  1:  Wy czy  i ponownie za czy  zasilanie przekszta tnika 

Mo liwo  2:  Nacisn  przycisk   na panelu BOP lub AOP 
Mo liwo  3:  Poprzez wej cie binarne 3 

Komunikaty b dów s  zapami tywane w parametrze r0947 pod ich numerami 
kodowymi (np. F0003 = 3). Przynale  warto  b du mo na znale  w 
parametrze r0949. Je li b d nie posiada adnej warto ci, to warto  b dzie 
wynosi  0. Nast pnie mo na odczyta  czas wyst pienia b du (r0948) i liczb  
komunikatów b dów (P0952) zapami tanych w parametrze r0947. 
 

F0001 Przeci enie pr dowe WY 2 
Przyczyna 

 Moc silnika (P0307) nie odpowiada mocy falownika (P0206) 
 Zbyt d ugie kable silnikowe 
 Zwarcie w przewodach silnikowych 
 Doziemienie 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
1. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekszta tnika (P0206)? 
2. Czy zachowane s  warto ci graniczne d ugo ci kabli? 
3. Czy wyst puje zwarcie lub doziemienie w kablach silnikowych lub w silniku? 
4. Czy parametry silnika odpowiadaj  zastosowanemu silnikowi? 
5. Czy warto  rezystancji stojana (P0350) jest prawid owa? 
6. Czy silnik jest przeci ony lub zablokowany wirnik? 

 Zwi kszy  czas przyspieszania (P1120) 
 Zmniejszy  forsowanie (P1311 & P1312) 

F0002 Zbyt wysokie napi cie WY 2 
Przyczyna 

 Zablokowany regulator napi cia obwodu po redniego Udc (P1240 = 0) 
 Napi cie obwodu po redniego (r0026) wy sze ni  warto  wyzwalania (P2172) 
 Zbyt wysokie napi cie mo e by  spowodowane zarówno przez zbyt wysokie napi cie zasilania, jak i 

przez prac  generatorow  silnika. Praca generatorowa mo e by  powodowana przez szybkie 
hamowanie, lub przez aktywne obci enie silnika 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
1. Czy napi cie zasilania (P0210) le y w dopuszczalnym zakresie? 
2. Czy w czony jest regulator napi cia obwodu po redniego Udc (P1240) i poprawnie 

sparametryzowany? 
3. Czy czas hamowania (P1121) odpowiada momentowi obci enia? 
4. Czy wymagana moc hamowania le y w dopuszczalnym zakresie? 
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F0003 Zbyt niskie napi cie WY 2 
Przyczyna 

 Awaria zasilania 
 Nag y skok obci enia powy ej podanych warto ci granicznych 

Diagnoza i usuwanie 
Sprawdzi  nast puj ce punkty: 

1. Czy napi cie zasilania (P0210) le y w dopuszczalnym zakresie? 
2. Czy nie ma chwilowych zaników napi cia zasilania? 

F0004 Przegrzanie przekszta tnika WY 2 
Przyczyna 

 Niewystarczaj ce przewietrzanie 
 Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 

1. Czy obci enie i cykl obci enia le y w dopuszczalnym zakresie? 
2. Czy wentylator obraca si , gdy przekszta tnik pracuje? 
3. Czy cz stotliwo  pulsowania (P1800) ma warto  fabryczn ? W razie potrzeby przywróci  
4. Czy temperatura otoczenia le y w dopuszczalnym zakresie? 

F0005 Ca ka cieplna I2t przekszta tnika WY 2 
Przyczyna 

 Przekszta tnik jest przeci ony 
 Zbyt wysoki cykl obci enia 
 Moc silnika (P0307) jest wi ksza ni  moc przekszta tnika (P0206) 

Diagnoza i usuwanie 
Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
1. Czy obci enie i cykl obci enia le y w dopuszczalnym zakresie? 
2. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekszta tnika (P0206)? 

F0011 Przegrzanie silnika WY 1 
Przyczyna 

 Silnik jest przeci ony 
 Z e dane silnika 
 D ugotrwa a praca przy niskich pr dko ciach 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
1. Czy dane silnika s  prawid owe (tabl. znamionowa)?, je li nie, przeprowadzi  szybkie 

uruchomienie 
2. Czy cykl obci enia jest prawid owy? 
3. Zmniejszy  forsowanie napi cia (P1310, P1311, P1312) 
4. Czy parametr temperaturowej sta ej czasowej silnika (P0611) jest w ciwie ustawiony? 
5. Sprawdzi  parametr alarmu ca ki cieplnej silnika (P0614) 

F0041 B d identyfikacji danych silnika WY 2 
Przyczyna 

Nie powiod a si  identyfikacja danych silnika 
Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
 Czy silnik jest przy czony do przekszta tnika? 
 Czy dane silnika w parametrach od P0304 do P0311 s  poprawne? 
 W jaki sposób musi by  przy czony silnik (gwiazda, trójk t)? 
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F0051 B d pami ci EEPROM parametru WY 2 
Przyczyna 

Niepowodzenie podczas procesu odczytu lub zapisu parametru w pami ci EEPROM. 
Diagnoza i usuwanie 

1. Przywrócenie ustawie  fabrycznych, a nast pnie parametryzacja od nowa 
2. Skontaktowa  si  z Dzia em Doradztwa Technicznego / Serwisu 

F0052 B d stosu mocy WY 2 
Przyczyna 

d odczytu danych mocy lub niew ciwe dane sekcji mocy 
Diagnoza i usuwanie 

d sprz towy, skontaktowa  si  z Dzia em Doradztwa Technicznego / Serwisu 

F0060 Przekroczenie czasu oczekiwania ASIC WY 2 
Przyczyna 

Wewn trzna awaria komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

1. Je li b d wyst puje nadal, wymieni  przekszta tnik 
2. Skontaktowa  si  z Dzia em Serwisu! 

F0070 B d warto ci zadanej modu u komunikacji (CB) WY 2 
Przyczyna 

Brak warto ci zadanych z magistrali komunikacyjnej podczas czasu kontrolnego telegramu 
Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  modu  komunikacyjny (CB) i partnera komunikacji (urz dzenie master) 

F0071 B d warto ci zadanej USS (z cze BOP) WY 2 
Przyczyna 

Brak warto ci zadanych z USS podczas czasu kontrolnego telegramu 
Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  po czenia przesy u danych i mastera USS 

F0072 B d warto ci zadanej USS (z cze COM) WY 2 
Przyczyna 

Brak warto ci zadanych z USS podczas czasu kontrolnego telegramu 
Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  po czenia przesy u danych i mastera USS 

F0080 Utrata sygna u na wej ciu analogowym WY 2 
Przyczyna 

 Przerwanie przewodu 
 Sygna  poza warto ciami granicznymi 

F0085 B d zewn trzny WY 2 
Przyczyna 

Zewn trzne wyzwolenie b du przyk adowo przez wej cie binarne 
Diagnoza i usuwanie 

Usun  przyczyn  b du zewn trznego lub zablokowa  np. wej cie binarne dla b du zewn trznego 
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F0101 Przepe nienie stosu WY 2 
Przyczyna 

d programowy lub awaria procesora 
Diagnoza i usuwanie 

1. Wykona  procedury autotestu 
2. Wymieni  przekszta tnik 

F0221 Sprz enie zwrotne PID poni ej warto ci minimalnej WY 2 
Przyczyna 

Sprz enie zwrotne PID poni ej warto ci minimalnej P2268 
Diagnoza i usuwanie 

1. Zmieni  warto  P2268 
2. Ustawi  wzmocnienie sprz enia zwrotnego 

F0222 Sprz enie zwrotne PID powy ej warto ci maksymalnej WY 2 
Przyczyna 

Sprz enie zwrotne PID powy ej warto ci maksymalnej P2267 
Diagnoza i usuwanie 

1. Zmieni  warto  P2267 
2. Ustawi  wzmocnienie sprz enia zwrotnego 

F0450 Niepowodzenie testu BIST WY 2 
Przyczyna 

Wart. b du = 1: Nie powiod y si  niektóre testy dla cz ci sekcji mocy 
 2: Nie powiod y si  niektóre testy dla cz ci modu u regulacji 
 4: Nie powiod y si  niektóre testy funkcjonalne 
 8: Nie powiod y si  testy modu u wej /wyj  
 16: Awaria wewn trznej pami ci RAM podczas testu za czania 

Diagnoza i usuwanie 

d sprz towy, skontaktowa  si  z Dzia em Doradztwa Technicznego / Serwisu 
 
 

6.4 Komunikaty alarmów 
Komunikaty alarmów zapami tywane s  w parametrze r2110 pod ich numerem 
kodowym (np. A0503 = 503) i mo na je stamt d odczyta . 
 

A0501 Warto  graniczna pr du 
Przyczyna 

 Moc silnika (P0307) nie odpowiada mocy falownika (P0206) 
 Zbyt d ugie kable silnikowe 
 Doziemienie 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
 Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekszta tnika (P0206)? 
 Czy zachowane s  warto ci graniczne d ugo ci kabli? 
 Czy wyst puje zwarcie lub doziemienie w kablach silnikowych lub w silniku? 
 Czy parametry silnika odpowiadaj  zastosowanemu silnikowi? 
 Czy warto  rezystancji stojana (P0350) jest prawid owa? 
 Czy silnik jest przeci ony lub zablokowany wirnik? 
 Zwi kszy  czas przyspieszania (P1120) 
 Zmniejszy  forsowanie (P1311 & P1312) 
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A0502 Górna warto  graniczna napi cia 
Przyczyna 

 Osi gni to górn  warto  graniczn  napi cia 
 Alarm mo e si  ukaza  podczas rampy hamowania, gdy wy czony jest regulator napi cia w 

obwodzie po rednim DC (P1240 = 0) 
 Zbyt krótki czas hamowania (P1121) 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
 Czy napi cie zasilania (P0210) le y w dopuszczalnym zakresie? 
 Czy w czony jest regulator napi cia obwodu po redniego Udc (P1240) i poprawnie 

sparametryzowany? 
 Czy czas hamowania (P1121) odpowiada momentowi obci enia? 

A0503 Dolna warto  graniczna napi cia 
Przyczyna 

 Awaria zasilania 
 Napi cie zasilania (P0210) i nast pnie równie  napi cie obwodu po redniego (r0026) poni ej 

zdefiniowanej warto ci granicznej (P2172) 
Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
 Czy napi cie zasilania (P0210) le y w dopuszczalnym zakresie? 
 Czy nie ma chwilowych zaników napi cia zasilania? 

A0504 Przegrzanie przekszta tnika 
Przyczyna 

Przekroczono próg alarmowy temperatury radiatora ch odz cego przekszta tnika (P0614); prowadzi to 
do redukcji cz stotliwo ci pulsowania i/lub cz stotliwo ci wyj ciowej (zale nie od ustawienia w 
parametrze P0610). 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
 Czy obci enie i cykl obci enia le y w dopuszczalnym zakresie? 
 Czy wentylator obraca si , gdy przekszta tnik pracuje? 
 Czy cz stotliwo  pulsowania (P1800) ma warto  fabryczn ? W razie potrzeby przywróci  
 Czy temperatura otoczenia le y w dopuszczalnym zakresie? 

A0505 Ca ka cieplna I2t przekszta tnika 
Przyczyna 

Przekroczono granic  alarmu (P0294), cz stotliwo  wyj ciowa i/lub cz stotliwo  pulsowania zostan  
zredukowane w przypadku, gdy ustawiono P0610 = 1. 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
1. Czy obci enie i cykl obci enia le y w dopuszczalnym zakresie? 
2. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekszta tnika (P0206)? 

A0506 Cykl obci enia przekszta tnika 
Przyczyna 

Temperatura radiatora ch odz cego i temperatura modelu z cza le  poza dopuszczalnymi zakresami. 
Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
1. Czy obci enie i cykl obci enia le y w dopuszczalnym zakresie? 
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A0511 Ca ka cieplna I2t silnika 
Przyczyna 

 Silnik jest przeci ony 
 Zbyt wysoki cykl obci enia 

Diagnoza i usuwanie 

Niezale nie od rodzaju kontroli temperatury sprawdzi : 
1. Zmniejszy  forsowanie napi cia (P1310, P1311, P1312) 
2. Czy parametr temperaturowej sta ej czasowej silnika (P0611) jest w ciwie ustawiony? 
3. Sprawdzi  parametr alarmu ca ki cieplnej silnika (P0614) 
4. Czy silnik pracowa  przez d szy czas przy niskich pr dko ciach? 

  

A0541 Aktywna identyfikacja danych silnika 
Przyczyna 

Zosta a wybrana lub w nie jest wykonywana identyfikacja danych silnika (P1910). 

A0600 Utrata danych RTOS 
Przyczyna 

d programowy. 

A0700 Alarm 1 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0701 Alarm 2 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0702 Alarm 3 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0703 Alarm 4 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0704 Alarm 5 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 
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A0705 Alarm 6 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0706 Alarm 7 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0707 Alarm 8 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0708 Alarm 9 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0709 Alarm 10 modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Specyficzny alarm modu u komunikacji 
Diagnoza i usuwanie 

Patrz podr cznik modu u komunikacji 

A0710 B d komunikacji CB 
Przyczyna 

Utrata komunikacji z CB (modu  komunikacji) 
Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  modu  sprz t komunikacji 

A0711 B d konfiguracji modu u komunikacji (CB) 
Przyczyna 

Modu  komunikacji (CB) zg asza b d konfiguracji 
Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  parametry modu u komunikacji 

A0910 Wy czony regulator Udc-max 
Przyczyna 

Regulator Udc max zosta  dezaktywowany, poniewa  nie by  w stanie utrzyma  napi cia obwodu 
po redniego (r0026) wewn trz warto ci granicznych (P2172) 

 Wyst puje, gdy napi cie zasilania (P0210) jest permanentnie za wysokie 
 Wyst puje, gdy silnik jest nap dzany przez aktywne obci enie, które powoduje przej cie silnika do 

pracy regeneratywnej 
 Wyst puje podczas rampy hamowania przy bardzo wysokich momentach obci enia 
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Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
 Czy napi cie zasilania (P0756) le y w dopuszczalnym zakresie? 
 Czy cykl obci enia i wielko  obci enia le  w dopuszczalnych granicach? 

A0911 Aktywny regulator Udc-max 
Przyczyna 

Regulator Udc max jest aktywny; czasy rampy hamowania b  automatycznie wyd ane, aby 
utrzyma  napi cie obwodu po redniego (r0026) wewn trz warto ci granicznej (P2172). 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
 Parametr napi cia wej ciowego przekszta tnika 
 Czy czasy hamowania nie s  zbyt krótkie? 

A0920 Niew ciwie ustawione parametry przetwornika ADC 
Przyczyna 

Parametry przetwornika analogowo-cyfrowego ADC nie powinny by  ustawione na jednakowe warto ci, 
poniewa  prowadzi oby to do nielogicznych rezultatów. 
Wart. b du = 0: Identyczne ustawienia parametrów dla wyj cia 
 1: Identyczne ustawienia parametrów dla wej cia 
 2: Ustawienia parametrów dla wyj cia nie odpowiadaj  typowi przetwornika ADC 

A0921 Niew ciwie ustawione parametry przetwornika DAC 
Przyczyna 

Parametry przetwornika cyfrowo-analogowego DAC nie powinny by  ustawione na jednakowe warto ci, 
poniewa  prowadzi oby to do nielogicznych rezultatów. 
Wart. b du = 0: Identyczne ustawienia parametrów dla wyj cia 
 1: Identyczne ustawienia parametrów dla wej cia 
 2: Ustawienia parametrów dla wyj cia nie odpowiadaj  typowi przetwornika DAC 

A0922 Brak obci enia na przekszta tniku 
Przyczyna 

Brak obci enia przekszta tnika.  
Niektóre funkcje mog  przebiega  inaczej ni  w normalnych warunkach obci enia. 

Diagnoza i usuwanie 

Sprawdzi  nast puj ce punkty: 
 Czy obci enie jest przy czone do przekszta tnika? 
 Czy parametry silnika odpowiadaj  przy czonemu silnikowi? 

W nast pstwie niektóre funkcje mog  dzia  inaczej ni  w normalnym stanie obci enia. 

A0923 Za dano zarówno JOG w lewo, jak równie  JOG w prawo 
Przyczyna 

Za dano zarówno JOG w lewo i JOG w prawo (P1055/P1056). Powoduje to zamro enie aktualnej 
warto ci cz stotliwo ci wyj ciowej zadajnika rozruchu. 

Diagnoza i usuwanie 

Zapewni  aby oba sygna y nie pojawia y si  jednocze nie. 
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7 Dane techniczne 

Rozdzia  ten zawiera: 
 Tabela 7-1 zawiera ogólne dane techniczne przekszta tników 

MICROMASTER  420  
 Tabela 7-2 zawiera momenty dokr cania dla przy czy si owych 
 Tabela 7-3 w ró nych tabelach zawiera przegl d specyficznych  

danych technicznych poszczególnych przekszta tników 
MICROMASTER 420 
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Tabela 7-1  Ogólne dane techniczne przekszta tników MICROMASTER 420 

ciwo  Dane 
Napi cie sieci i 
zakresy mocy 

1 AC 200 V do 240 V  10 %  0,12 kW – 3,0 kW 
3 AC 200 V do 240 V  10 % 0,12 kW – 5,5 kW 
3 AC 380 V do 480 V  10 % 0,37 kW – 11,0 kW 

Cz stotliwo  zasilania 47 Hz do 63 Hz 

Cz stotliwo  wyj ciowa 0 Hz do 650 Hz 

Wspó czynnik mocy  0,7 

Sprawno  przekszta tnika 96 % do 97 % 

Przeci alno  1,5 x Znamionowy pr d wyj ciowy (tzn. 150 % przeci alno ci) przez 60 s,  
w cyklu 300 s 

Pr d adowania wst pnego nie wy szy ni  znamionowy pr d wej ciowy 

Metody sterowania Sterowanie liniowe U/f; sterowanie liniowe U/f z regulacj  strumienia pr du 
(FCC); sterowanie paraboliczne U/f; Sterowanie wielopunktowe U/f 

Cz stotliwo  pulsowania 2 kHz do 16 kHz (krok co 2 kHz) 

Sta e cz stotliwo ci 7, programowalne 

Zakresy pomijanych cz stotliwo ci 4, programowalne 

Rozdzielczo  warto ci zadanej 0,01 Hz cyfrowo, 0,01 Hz szeregowo, 10 bit analogowo 
(potencjometr silnikowy 0,1 Hz (0,1 % w trybie PI) 

Wej cia binarne 3, programowalne (izolowane), prze czane aktywny wysoki/aktywny niski 
(PNP/NPN) 

Wej cie analogowe 1, dla warto ci zadanej lub sprz enia zwrotnego reg. PI (0 V do 10 V, 
skalowane lub mo e by  u ywane jako 4. wej cie binarne) 

Wyj cie przeka nikowe 1, programowalne DC 30 V/5 A (obc. rezyst.), AC 250 V/2 A (obc. ind.) 

Wyj cie analogowe 1, programowalne (0 mA do 20 mA) 

Interfejs szeregowy RS-485, opcja RS-232 

Kompatybilno  
elektromagnetyczna 

Jako opcja filtry EMC wg EN 55011, Klasa A lub B;  
dost pne równie  z wbudowanymi filtrami klasy A  

Hamowanie Hamowanie pr dem sta ym, hamowanie mieszane 

Stopie  ochrony IP 20 

Temperatura pracy  -10 C do +50 C 

Temperatura przechowywania -40 C do +70 C 

Wilgotno  wzgl dna < 95 % (kondensacja wilgoci niedopuszczalna)) 

Wysoko  zainstalowania Do 1000 m n.p.m. bez redukcji mocy 

Funkcje ochronne przed zbyt niskim napi ciem, przed zbyt wysokim napi ciem, 
przed przeci eniem, przed doziemieniem, przed zwarciem, 
przed utykiem silnika, przed zablokowaniem wirnika, 
przed przegrzaniem silnika, przed przegrzaniem przekszta tnika, 
blokada parametrów 

Normy UL, cUL, CE, C-tick 

Znak CE Zgodnie z Dyrektyw  Niskonapi ciow  73/23/EWG 
i Dyrektyw  o kompatybilno ci elektromagnetycznej EMC 89/336/EWG 

 
 

Tabela 7-2  Momenty dokr cania dla przy czy si owych 

Wielko  obudowy  A B C 
Moment dokr cania [Nm] 1,1 1,5 2,25 
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Tabela 7-3  Dane techniczne przekszta tników MICROMASTER 420  

Z uwagi na zgodno  instalacji z UL musz  by  stosowane bezpieczniki SITOR o odpowiednim 
pr dzie znamionowym. 

 

Zakres napi cia wej ciowego 1 AC 200 V – 240 V, ± 10 %  
(ze zintegrowanym filtrem klasy A) 

Symbol 
zamówieniowy 

6SE6420- 2AB11-
2AA0 

2AB12-
5AA0 

2AB13-
7AA0 

2AB15-
5AA0 

2AB17-
5AA0 

2AB21-
1BA0 

2AB21-
5BA0 

2AB22-
2BA0 

2AB23-
0CA0 

Moc znam. silnika [kW] 0,12 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 

Moc wyj ciowa [kVA] 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,4 3,2 4,6 6,0 

Maks. pr d wyj ciowy [A] 0,9 1,7 2,3 3,0 3,9 5,5 7,4 10,4 13,6 

Pr d wej ciowy [A] 1,4 2,7 3,7 5,0 6,6 9,6 13,0 17,6 23,7 

10 10 10 10 16 20 20 25 32 Zalecany bezpiecznik [A] 
 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3807 3NA3807 3NA3810 3NA3812 

Min. kabel wej ciowy [mm2] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 4,0 6,0 

Maks. kabel wej. [mm2] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0 

Min. kabel wyj ciowy [mm2] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

Maks. kabel wyj. [mm2] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0 

Ci ar [kg] 1,2  1,2 1,2 1,3 1,3 3,3 3,6 3,6 5,2 

S [mm] 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 149,0 149,0 149,0 185,0 
W [mm] 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 202,0 202,0 202,0 245,0 Wymiary 
G [mm] 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 172,0 172,0 172,0 195,0 

 
 
 

Zakres napi cia wej ciowego 3 AC 200 V – 240 V, ± 10 %  
(ze zintegrowanym filtrem klasy A) 

Symbol 
zamówieniowy 

6SE6420- 2AC23-
0CA0 

2AC24-
0CA0 

2AC25-
5CA0 

Moc znam. silnika [kW] 3,0 4,0 5,5 

Moc wyj ciowa [kVA] 6,0 7,7 9,6 

Maks. pr d wyj ciowy [A] 13,6 17,5 22,0 

Pr d wej ciowy [A] 10,5 13,1 17,5 

25 32 35 Zalecany bezpiecznik [A] 
 3NA3810 3NA3812 3NA3814 

Min. kabel wej ciowy [mm2] 2,5 2,5 4,0 

Maks. kabel wej ciowy [mm2] 10,0 10,0 10,0 

Min. kabel wyj ciowy [mm2] 1,5 2,5 4,0 

Maks. kabel wyj ciowy [mm2] 10,0 10,0 10,0 

Ci ar [kg] 5,2 5,7 5,7 

S [mm] 185,0 185,0 185,0 
W [mm] 245,0 245,0 245,0 Wymiary 
G [mm] 195,0 195,0 195,0 
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Zakres napi cia wej ciowego 1 AC / 3 AC 200 V – 240 V, ± 10 %  
(bez filtra)  

Symbol 
zamówieniowy 

6SE6420- 2UC11
-2AA0 

2UC12
-5AA0 

2UC13
-7AA0 

2UC15
-5AA0 

2UC17
-5AA0 

2UC21
-1BA0 

2UC21
-5BA0 

2UC22
-2BA0 

2UC23
-0CA0 

Moc znam. silnika [kW] 0,12 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 

Moc wyj ciowa [kVA] 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,4 3,2 4,6 6,0 

Maks. pr d wyj ciowy   [A] 0,9 1,7 2,3 3 3,9 5,5 7,4 10,4 13,6 

[A] 0,6 1,1 1,6 2,1 2,9 4,1 5,6 7,6 10,5 

10 10 10 10 10 16 16 20 25 

Pr d wej ciowy, 3 AC 
 
Zalecany bezpiecznik 

[A] 
 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3805 3NA3807 3NA3810 
[A] 1,4 2,7 3,7 5,0 6,6 9,6 13,0 17,6 23,7 

10 10 10 10 16 20 20 25 32 

Pr d wej ciowy, 1 AC 
 
Zalecany bezpiecznik 

[A] 
 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3807 3NA3807 3NA3810 3NA3812 

Min. kabel wej ciowy [mm2] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 

Maks. kabel wej. [mm2] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0 

Min. kabel wyj ciowy [mm2] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 

Maks. kabel wyj. [mm2] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0 

Ci ar [kg] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,9 2,9 3,1 5,2 

S [mm] 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 149,0 149,0 149,0 185,0 
W [mm] 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 202,0 202,0 202,0 245,0 Wymiary 
G [mm] 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 172,0 172,0 172,0 195,0 

 
 
 

Zakres napi cia wej ciowego 3 AC 200 V – 240 V, ± 10 %  
(bez filtra) 

Symbol 
zamówieniowy 

6SE6420- 2UC24-
0CA0 

2UC25-
5CA0 

Moc znam. silnika [kW] 4,0 5,5 

Moc wyj ciowa [kVA] 7,7 9,6 

Maks. pr d wyj ciowy  [A] 17,5 22 

Pr d wej ciowy [A] 13,1 17,5 

32 35 Zalecany bezpiecznik [A] 
 3NA3812 3NA3814 

Min. kabel wej ciowy [mm2] 2,5 4,0 

Maks. kabel wej ciowy [mm2] 10,0 10,0 

Min. kabel wyj ciowy [mm2] 2,5 4,0 

Maks. kabel wyj ciowy [mm2] 10,0 10,0 

Ci ar [kg] 5,5 5,5 

S [mm] 185,0 185,0 
W [mm] 245,0 245,0 Wymiary 
G [mm] 195,0 195,0 
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Zakres napi cia wej ciowego 3 AC 380 V – 480 V, ± 10 %  
(ze zintegrowanym filtrem klasy A) 

Symbol 
zamówieniowy 

6SE6420- 2AD22-
2BA0 

2AD23-
0BA0 

2AD24-
0BA0 

2AD25-
5CA0 

2AD27-
5CA0 

2AD31-
1CA0 

Moc znam. silnika [kW] 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 

Moc wyj ciowa [kVA] 4,5 5,9 7,8 10,1 14,0 19,8 

Maks. pr d wyj ciowy  [A] 5,9 7,7 10,2 13,2 18,4 26,0 

Pr d wej ciowy [A] 5,0 6,7 8,5 11,6 15,4 22,5 

16 16 20 20 25 35 Zalecany bezpiecznik [A] 
 3NA3805 3NA3805 3NA3807 3NA3807 3NA3810 3NA3814 

Min. kabel wej ciowy [mm2] 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 

Maks. kabel wej. [mm2] 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 

Min. kabel wyj ciowy [mm2] 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0 

Maks. kabel wyj. [mm2] 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 

Ci ar [kg] 3,1 3,3 3,3 5,4 5,7 5,7 

S [mm] 149,0 149,0 149,0 185,0 185,0 185,0 
W [mm] 202,0 202,0 202,0 245,0 245,0 245,0 Wymiary 
G [mm] 172,0 172,0 172,0 195,0 195,0 195,0 

 
 
 

Zakres napi cia wej ciowego 3 AC 380 V – 480 V, ± 10 %  
(bez filtra) 

Symbol 
zamówieniowy 

6SE6420- 2UD13
-7AA0 

2UD15
-5AA0 

2UD17
-5AA0 

2UD21
-1AA0 

2UD21
-5AA0 

2UD22
-2BA0 

2UD23
-0BA0 

2UD24
-0BA0 

2UD25
-5CA0 

2UD27
-5CA0 

2UD31
-1CA0 

Moc znam. silnika [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 

Moc wyj ciowa [kVA] 0,9 1,2 1,6 2,3 3,0 4,5 5,9 7,8 10,1 14,0 19,8 

Maks. pr d wyj ciowy [A] 1,2 1,6 2,1 3,0 4,0 5,9 7,7 10,2 13,2 18,4 26,0 

Pr d wej ciowy [A] 1,1 1,4 1,9 2,8 3,9 5,0 6,7 8,5 11,6 15,4 22,5 

10 10 10 10 10 16 16 20 20 25 32 Zalecany 
bezpiecznik 

[A] 
 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3803 3NA3805 3NA3805 3NA3807 3NA3807 3NA3810 3NA3814 

Min. kabel wej ciowy [mm2] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 

Maks. kabel wej. [mm2] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 

Min. kabel wyj ciowy [mm2] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 4,0 

Maks. kabel wyj. [mm2] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 

Ci ar [kg] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,1 3,3 3,3 5,2 5,5 5,5 

S [mm] 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 149,0 149,0 149,0 185,0 185,0 185,0 
W [mm] 173,0 173,0 173,0 173,0 173,0 202,0 202,0 202,0 245,0 245,0 245,0 Wymiary 
G [mm] 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0 172,0 172,0 172,0 195,0 195,0 195,0 
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8 Opcje 
W rozdziale tym podano przegl d opcji dla przekszta tników MICROMASTER 420. 
Dalsze informacje o opcjach mo na znale  w katalogu lub dokumentacji na p ycie 
CD z dokumentacj . 

8.1 Opcje niezale ne od urz dzenia 
 Podstawowy panel operatorski (BOP) 
 Zaawansowany panel operatorski (AOP) 
 Modu  komunikacyjny PROFIBUS, DeviceNet, CanOpen 
 Zestaw po czeniowy PC-Przekszta tnik 
 Zestaw po czeniowy PC-AOP 
 Zestaw do monta u panela BOP/AOP na drzwiach dla jednego przekszta tnika 
 Zestaw do monta u panela AOP na drzwiach dla wielu przekszta tników (USS) 
 Programy uruchomieniowe STARTER i DriveMonitor 

8.2 Opcje zale ne od urz dzenia 
 Filtr EMC klasy A 
 Filtr EMC klasy B 
 Dodatkowy filtr EMC klasy B 
 Filtr klasy B z niskimi pr dami up ywu 
 Sieciowy d awik komutacyjny 

 
Celem stosowania d awika sieciowego jest zmniejszenie wp ywu 
oddzia ywania przekszta tnika na sie  zasilaj  – zmniejszenie zawarto ci 
harmonicznych pr du. D awiki sieciowe musz  by  stosowane w przypadku 
pracy z sieci  s ab  (moc zwarciowa sieci uK > 1%). W przypadku zasilania 
dwóch lub wi kszej ilo ci przekszta tników cz stotliwo ci z jednego punktu 
przy czeniowego sieci, stosowanie d awików sieciowych jest równie  
wymagane. 
 

 D awik wyj ciowy 
 

awik wyj ciowy (silnikowy) zmniejsza stromo  narastania zbocza 
napi cia wyj ciowego. Ogranicza równie  warto  pr dów pojemno ciowych 
wynikaj cych z adowania i roz adowywania pojemno ci kabla silnikowego 
stanowi cych dodatkowe obci enie dla modu u mocy w przypadku 
zastosowania d ugich (> 50m dla kabli ekranowanych) po cze  kablowych. 

 
 P yta przy czeniowa ekranów 
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9 Kompatybilno  elektromagnetyczna 
(EMC) 

Rozdzia  ten zawiera: 
Informacje o kompatybilno ci elektromagnetycznej EMC. 
 

9.1 Kompatybilno  elektromagnetyczna EMC................................................................75 
 
 

9.1 Kompatybilno  elektromagnetyczna EMC 
Wszyscy producenci / integratorzy urz dze  elektrycznych, które „w ca ci 
wykonuj  istotn  funkcj  i s  umieszczane na rynku jako pojedyncze jednostki 
przewidziane dla u ytkownika ko cowego“ musz  spe nia  wymagania dyrektywy 
kompatybilno ci elektromagnetycznej EWG/89/336.  
Istniej  trzy drogi do wykazania spe nienia wymaga  przez producenta/integratora: 

9.1.1 Certyfikacja w asna 

Deklaracja producenta, e zachowane b  obowi zuj ce normy europejskie dla 
rodowiska elektrycznego, dla którego zosta o przewidziane to urz dzenie.  

W deklaracji producenta mog  by  przywo ywane tylko takie normy, które zosta y 
oficjalnie opublikowane w dzienniku Official Journal Wspólnoty Europejskiej. 

9.1.2 Techniczny opis konstrukcji 

Dla danego urz dzenia mo na wystawi  techniczne dokumenty konstrukcyjne, 
które opisuj  jego charakterystyki EMC. Dokumenty te musz  by  zatwierdzone 
przez „kompetentny organ“ wyznaczony przez odpowiedni  europejsk  organizacj  
rz dow . Procedura ta pozwala na stosowanie norm, które znajduj  si  jeszcze  
w przygotowaniu. 

9.1.3 Certyfikat badania typu EMC 

Procedura ta jest stosowana tylko do urz dze  nadawczych komunikacji radiowej. 
Wszystkie urz dzenia MICROMASTER s  certyfikowane pod wzgl dem zgodno ci 
z wytycznymi kompatybilno ci elektromagnetycznej EMC, je eli zostan  
zainstalowane zgodnie z zaleceniami z rozdzia u 2. 
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9.1.4 Zgodno  wytycznych EMC z przepisami o wy szych 
harmonicznych pr du 

Od stycznia 2001 wszystkie urz dzenia elektryczne podlegaj ce dyrektywie EMC 
musz  spe nia  wymagania normy EN 61000-3-2 "Warto ci graniczne emisji 
wy szych harmonicznych pr du (wej cie urz dzenia  16 A na faz )". 

Wszystkie nap dy z regulowan  pr dko ci  firmy Siemens z serii 
MICROMASTER, MIDIMASTER, MICROMASTER Eco i COMBIMASTER,  
które w rozumieniu normy s  sklasyfikowane jako „Urz dzenia profesjonalne“, 
spe niaj  wymagania tej normy. 

Specjalne uwzgl dnienie dla nap dów o mocy 250 W do 550 W, zasilanie 1 AC, 
230 V, przy stosowaniu w aplikacjach nieprzemys owych. 

Jednostki w tym zakresie napi cia i mocy dostarczane s  z nast puj cymi 
ostrze eniami: 

”Przy czenie tego urz dzenia do sieci publicznej wymaga zezwolenia operatora 
sieci”. Dalsze informacje znajduj  si  w normie EN 61000-3-12, Rozdzia  5.3 i 6.4. 
Jednostki pod czone do sieci przemys owych1 nie wymagaj  zezwolenia (patrz 
EN 61800-3, Rozdzia  6.1.2.2).  

Emisje wy szych harmonicznych pr du z tych produktów opisano w poni szej 
tabeli: 

Tabela 9-1 Dopuszczalna emisja wy szych harmonicznych 

Moc  Typowy pr d wy szej 
harmonicznej (A) 

Typowy pr d wy szej 
harmonicznej (%) 

Typowe zniekszta cenie 
napi cia 

   Moc transformatora rozdzielczego 

   10 kVA 100 kVA 1 MVA 

 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 THD (%) THD (%) THD (%) 

250 W 1AC 230 V  2.15 1.44 0.72 0.26 0.19 83 56 28 10 7 0.77 0.077 0.008 

370 W 1AC 230 V  2.96 2.02 1.05 0.38 0.24 83 56 28 10 7 1.1 0.11 0.011 

550 W 1AC 230 V  4.04 2.70 1.36 0.48 0.36 83 56 28 10 7 1.5 0.15 0.015 

 
Dopuszczalne pr dy wy szych harmonicznych dla „urz dze  profesjonalnych“ o 
mocy wej ciowej >1 kW nie s  jeszcze zdefiniowane. Na tej podstawie ka de 
urz dzenie elektryczne zawieraj ce powy sze nap dy i posiadaj ce moc 
wej ciow  >1 kW, nie wymaga zezwolenia na przy czenie. 

Alternatywnie mo na unikn  konieczno ci wnioskowania o zezwolenie na 
przy czenie przez dopasowanie d awików wej ciowych, które s  zalecane w 
katalogu technicznym (poza urz dzeniami 550 W 1 AC 230 V ). 

                                                        

1 Sieci przemys owe s  okre lane jako sieci, które nie zasilaj  budynków u ywanych do 
celów mieszkalnych. 
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9.1.5 Klasyfikacja zachowania kompatybilno ci elektromagn. EMC 

Istniej  trzy ogólne klasy zachowania kompatybilno ci elektromagnetycznej,  
które zosta y wyspecyfikowane poni ej: 

Klasa 1: Podstawowe zastosowanie przemys owe 
Zgodno  z normami europejskimi EN 68000-3 (Norma przedmiotowa EMC dla 
uk adów nap dowych) dla stosowania w rodowisku Drugim (przemys owym) i 
ograniczonym rozprzestrzenianiu. 

Tabela 9-2 Podstawowe zastosowanie przemys owe 

Zjawisko EMC Norma Poziom 
Emisje:   

Wypromieniowywanie EN 55011 Warto  graniczna A1 

Emisje zwi zane z przewodzeniem EN 55011 Warto  graniczna A1 

   

Odporno  na zak ócenia:   

Wy adowania elektrostatyczne EN 61000-4-2 Wy adowanie 8 kV w powietrzu 

Impulsy zak ócaj ce EN 61000-4-4 Kable si owe 2 kV, kable sterownicze 1 
kV 

Pole elektromagnetyczne o wysokiej 
cz stotliwo ci 

IEC 1000-4-3 26 – 1000 MHz, 10 V/m 

Klasa 2: Zastosowanie przemys owe z filtrem 
Przy tym zachowaniu zgodno ci z wytycznymi EMC producent/integrator mo e 
samodzielnie certyfikowa  swoje urz dzenia odno nie zachowania wytycznych 
EMC dla rodowiska przemys owego, pod wzgl dem charakterystyk jako ci 
kompatybilno ci elektromagnetycznej uk adu nap dowego. Warto ci graniczne 
jako ci odpowiadaj  normom dla Generowanych Emisji Przemys owych i 
Odporno ci na Zak ócenia EN 50081-2 i EN 50082-2. 

Tabela 9-3 Zastosowanie przemys owe z filtrem 

Zjawisko EMC Norma Poziom 
Emisje:   

Wypromieniowywanie EN 55011 Warto  graniczna A1 

Emisje zwi zane z przewodzeniem EN 55011 Warto  graniczna A1 

   

Odporno  na zak ócenia:   

Zniekszta cenia napi cia zasilania IEC 1000-2-4 
(1993) 

 

Wahania napi cia, zaniki, asymetria, 
wahania cz stotliwo ci 

IEC 1000-2-1  

Pola magnetyczne EN 61000-4-8 50 Hz, 30 A/m 

Wy adowania elektrostatyczne EN 61000-4-2 Wy adowanie 8 kV w powietrzu 

Impulsy zak ócaj ce EN 61000-4-4 Kable si owe 2 kV, kable sterownicze 1 
kV 

Pole elektromagn. o wysokiej cz st., 
modulowane amplitudowo 

ENV 50 140 80 – 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, kable 
si owe i sygna owe 

Pole elektromagnetyczne o wysokiej 
cz stotliwo ci, modulowane impulsowo 

ENV 50 204 900 MHz, 10 V/m 50 % cykl pracy, 
cz stotliwo  powtarzania 200 Hz 
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Klasa 3: Zastosowanie z filtrem dla obszarów mieszkalnych, rzemios a i 
drobnego przemys u 

Przy tym zachowaniu zgodno ci z wytycznymi EMC producent/integrator mo e 
samodzielnie certyfikowa  swoje urz dzenia odno nie zachowania wytycznych 
EMC dla obszarów mieszkalnych, rodowiska rzemios a i drobnego przemys u, pod 
wzgl dem charakterystyk jako ci kompatybilno ci elektromagnetycznej uk adu 
nap dowego. Warto ci graniczne jako ci odpowiadaj  normom dla Generowanych 
Emisji Przemys owych i Odporno ci na Zak ócenia EN 50081-1 i EN 50082-1. 

 

Tabela 9-4 Zastosowanie z filtrem dla obszarów mieszkalnych, rzemios a i drobnego 
przemys u 

Zjawisko EMC Norma Poziom 
Emisje:   

Wypromieniowywanie EN 55011 Warto  graniczna B 

Emisje zwi zane z przewodzeniem EN 55011 Warto  graniczna B 

   

Odporno  na zak ócenia:   

Zniekszta cenia napi cia zasilania IEC 1000-2-4 
(1993) 

 

Wahania napi cia, zaniki, asymetria, 
wahania cz stotliwo ci 

IEC 1000-2-1  

Pola magnetyczne EN 61000-4-8 50 Hz, 30 A/m 

Wy adowania elektrostatyczne EN 61000-4-2 Wy adowanie 8 kV w powietrzu 

Impulsy zak ócaj ce EN 61000-4-4 Kable si owe 2 kV, kable sterownicze 1 
kV 

Pole elektromagnetyczne o wysokiej 
cz stotliwo ci, modulowane 
amplitudowo 

ENV 50 140 80 – 1000 MHz, 10 V/m, 80 % AM, kable 
si owe i sygna owe 

Pole elektromagnetyczne o wysokiej 
cz stotliwo ci, modulowane impulsowo 

ENV 50 204 900 MHz, 10 V/m 50 % cykl pracy, 
cz stotliwo  powtarzania 200 Hz 

 
* Dla tych warto ci granicznych decyduj ce jest, czy przekszta tnik jest 

prawid owo zainstalowany w obudowie rozdzielnicy z metalu. Warto ci 
graniczne nie b  osi gni te bez zabudowania przekszta tnika. 

 
UWAGA 

 Aby uzyska  te poziomy, nie nale y przekracza  fabrycznie ustawionej 
cz stotliwo ci impulsowania i nie wolno stosowa  kabli d szych ni  25 m. 

 Przekszta tniki MICROMASTER s  przewidziane wy cznie do zastosowa  
profesjonalnych. Dlatego nie podlegaj  one obszarowi obowi zywania normy 
EN 61000-3-2 o emisjach pr dów wy szych harmonicznych. 

 Przy zamontowanych filtrach maksymalne napi cie zasilania wynosi 460 V. 
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Tabela 9-5 Tabela zgodno ci 

Model Uwagi 
Klasa 1 – Podstawowe zastosowanie przemys owe 

6SE6420-2U***-**A0 Urz dzenia bez filtra, wszystkie napi cia i moce. 

Klasa 2 – Zastosowanie przemys owe z filtrem 

6SE6420-2A***-**A0 Wszystkie urz dzenia z wbudowanym filtrem klasy A 

6SE6420-2A***-**A0 mit 
6SE6400-2FA00-6AD0 

Urz dzenia o wielko ci obudowy A (400-480 V), z zewn trznym filtrem 
klasy A zabudowanym od spodu. 

Klasa 3 – Zastosowanie z filtrem dla obszarów mieszkalnych, rzemios a i drobnego przemys u 

6SE6420-2U***-**A0 mit 
6SE6400-2FB0*-***0 

Urz dzenia bez filtra, wyposa one w zewn trzny filtr klasy B 
zabudowywany od spodu. 

* oznacza, e ka da warto  jest dopuszczalna. 
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Za czniki 

A Wymiana panela operatorskiego 
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B Zdejmowanie os on, wlk. obudowy A 
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C Zdejmowanie os on,  
wielko ci obudowy B i C 

 



Wydanie 04/02 Od czanie kondensatora Y przy wielko ci obudowy A 

MICROMASTER 420  Siemens Sp. z o.o. 
Instrukcja Obs ugi  03-821 Warszawa, ul. upnicza 11, tel. (022) 870 98 11, fax (022) 870 91 49 83 

D Od czanie kondensatora Y przy wielko ci 
obudowy A 
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E Od czanie kondensatora Y przy wielko ci 
obudowy B i C 
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F Stosowane normy 

 

Europejska Dyrektywa Niskonapi ciowa 
Paleta produktów MICROMASTER spe nia wymagania Dyrektywy 
Niskonapi ciowej 73/23/EWG wraz z poprawk  wprowadzon  przez Dyrektyw  
Niskonapieciow  98/68/EWG. Urz dzenia s  certyfikowane zgodnie z 
nast puj cymi normami: 
EN 60146-1-1 Przekszta tniki pó przewodnikowe – Wymagania ogólne  
   i przekszta tniki z komutacj  sieciow  
EN 60204-1 Bezpiecze stwo maszyn – Wyposa enie elektryczne maszyn 

 

 Europejska Dyrektywa Maszynowa 
Seria przekszta tników MICROMASTER nie podlega zakresowi dzia ania 
Dyrektywy Maszynowej. Jednak produkty zosta y ca kowicie ocenione pod 
wzgl dem zachowania istotnych wymaga  dyrektywy odno nie zdrowia i 
bezpiecze stwa przy zastosowaniu w typowej aplikacji maszynowej. 
Deklaracja legalizacji dost pna jest na yczenie. 

 

 Europejska Dyrektywa Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 
Przy zainstalowaniu zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym 
podr czniku, przekszta tniki MICROMASTER spe niaj  wszystkie wymagania 
Dyrektywy Kompatybilno ci Elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z definicj  
podan  przez Norm  Przedmiotow  EMC dla Systemów Nap dowych  
EN 61800-3. 

 

   

Underwriters Laboratories (Laboratoria Ubezpieczycieli) 
Wed ug UL i cUL DOPUSZCZONE URZ DZENIA PRZEKSZTA TNIKOWE 
5B33 dla zastosowania przy stopniu zanieczyszczenia 2. 

 

 ISO 9001 
Firma Siemens posiada system zarz dzania jako ci , który spe nia wymagania 
normy ISO 9001. 
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G Lista skrótów 

AC Pr d przemienny 

AIN Wej cie analogowe 

AOP Zawansowany panel operatorski 

BOP Podstawowy panel operatorski 

CT Sta y moment obrotowy 

DC Pr d sta y 

DIN Wej cie binarne 

EEC Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) 

ELCB Wy cznik ró nicowo-pr dowy 

EMC Kompatybilno  elektromagnetyczna 

EMI Zak ócenie elektromagnetyczne 

FCC Regulacja pr du strumienia 

FCL Szybkie ograniczenie pr du 

IGBT Tranzystor bipolarny z izolowan  bramk  

LCD Wy wietlacz ciek okrystaliczny 

LED Dioda elektroluminescencyjna 

PI Regulator proporcjonalno-ca kuj cy 

PLC Programowalny sterownik logiczny 

PTC Termistorowy czujnik temperatury z charakterystyk  dodatni  

SDP Panel statusowy 

SP Status przekszta tnika 

SU Szybkie uruchamianie 

We/Wy Wej cie i wyj cie 
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Widok urz dzenia Wielko  obudowy A Wielko  obudowy B i C 

 
 
 
z panelem SDP  

 

 

Przy cza si owe 

 

 

Zaciski 
sterownicze 

  

 

Dost p do 
kondensatora „Y“
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W celu uzyskania dalszych informacji  
lub pomocy technicznej prosimy kierowa  si  do: 
 

Doradztwo techniczne: 

tel:   (022) 870 91 12 lub (032) 208 41 73 

fax:   (022) 870 91 49 lub (032) 208 41 79 

e-mail: micromaster@siemens.pl 

Adres internetowy: 

Informacje ogólne oraz techniczne mo na uzyska   

równie  pod poni szym adresem internetowym: 

 

http://www.siemens.pl/micromaster 

 

 


