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Prohlášeﾐí o shodě  
Výrobce Iﾐ┗eヴtek Dヴi┗es Ltd. tíﾏto pヴohlašuje, že pヴodukto┗á řada  Optidヴi┗e ODE-ン je ┗ souladu s příslušﾐýﾏi Hezpečﾐostﾐíﾏi ustaﾐo┗eﾐíﾏi 
sﾏěヴﾐiIe pヴo ﾐízká ﾐapětí 2014/30/EU (EMC) a 2014/35/EU a H┞la ﾐa┗ヴžeﾐa a ┗┞ヴoHeﾐa ┗ souladu s ﾐásledujíIíﾏi E┗ヴopskýﾏi haヴﾏoﾐizo┗aﾐýﾏi 
normami:  

 

 

EN 61800-5-1: 2003 Systémy elektrických výkono┗ýIh pohoﾐů s nastavitelnou rychlostí. Bezpečﾐostﾐí požada┗k┞. ElektヴiIké, tepelﾐé a 
energetické. 

EN 61800-3 2nd Ed: 2004 “┞stéﾏ┞ elektヴiIkýIh ┗ýkoﾐo┗ýIh pohoﾐů s nastavitelnou rychlostí. Požada┗k┞ EMC a speIifiIké zkušeHﾐí 
metody. 

EN 55011: 2007 Pヴůﾏ┞slo┗á, ┗ědeIká a lékařská ┗┞sokofヴek┗eﾐčﾐí zařízeﾐí. Chaヴakteヴistik┞ ┗┞sokofヴek┗eﾐčﾐího ヴušeﾐí. 
Meze a ﾏetod┞ ﾏěřeﾐí. 

EN60529 : 1992 “tupﾐě oIhヴaﾐ┞ kヴ┞tíﾏ ふkヴ┞tí – IP kód) 

 

Elektromagnetická kompatibilita  
VšeIhﾐ┞ fヴek┗eﾐčﾐí ﾏěﾐiče ﾏají staﾐdaヴdﾐě zaHudo┗aﾐý EMC filtヴ. Teﾐto EMC filtヴ je ﾐa┗ヴžeﾐ tak aH┞ ヴeduko┗al ヴušeﾐí zpět do ﾐapájeﾐí přes 
ﾐapájeIí kaHel┞. Při spヴá┗ﾐéﾏ zapojeﾐí jsou splﾐěﾐ┞ podﾏíﾐk┞ ┗ýše zﾏíﾐěﾐýIh E┗ヴopskýIh haヴﾏoﾐizo┗aﾐýIh ﾐoヴeﾏ.  
Je poviﾐﾐostí osoH┞ pヴo┗ádějíIí iﾐstalaIi, aby H┞lo zajištěﾐo, že zařízeﾐí nebo systém, do kterého je výrobek začleﾐěﾐ, je v souladu s právními 

předpis┞ EMC v zeﾏi použití. V rámci Evropské unie musí být zařízeﾐí, jehož je teﾐto ┗ýヴoHek součástí, ┗ souladu se sﾏěrnicí EMC 2004/108/EC.  

Při použití fヴek┗eﾐčﾐího ﾏěﾐiče s iﾐteヴﾐíﾏ ﾐeHo doplňko┗ýﾏ e┝teヴﾐíﾏ filtヴeﾏ, ┗ souladu s ﾐásledujíIíﾏi EMC kategoヴieﾏi, jak je definováno 

normou EN61800-ン:ヲヰヰヴ ﾏůže Hýt dosažeﾐo:  
 

Napájeﾐí / T┞p ﾏěﾐiče EMC kategorie 

Kategorie C1 Kategorie C2 Kategorie C3 

1-fázové, 230V/  

ODE-3-x2xxxx-1Fxx 

Neﾐí ┗┞žado┗áﾐ žádﾐý doplňko┗ý filtヴ. 
Použijte stíﾐěﾐý ﾏotoヴo┗ý kaHel. 

Pozn.: Pヴo stíﾐěﾐý ﾏotoヴo┗ý kaHel delší ﾐež ヲヰﾏ ﾏusí Hýt použita ┗ýstupﾐí tluﾏi┗ka/filtヴ. 

 

 

VšeIhﾐa pヴá┗a ┗┞hヴazeﾐa. Bez píseﾏﾐého s┗oleﾐí ┗┞da┗atele ﾐesﾏí Hýt žádﾐá část této uži┗atelské příヴučk┞ reprodukována nebo přeﾐášeﾐa ┗ 
jakékoli foヴﾏě ﾐeHo jakýﾏikoli pヴostředk┞, elektrickými nebo mechanickými, ┗četﾐě fotokopií, zázﾐaﾏů nebo ukládání dat v iﾐfoヴﾏačﾐíﾏ a 

vyhledávacím systému. 

 

Copyright Invertek CZ 2016 
 

Dodavatel ﾐeﾐese žádﾐou zodpo┗ědﾐost za škod┞, způsoHeﾐé ┗ pヴůHěhu ﾐeHo ┗ důsledku přepヴa┗┞, při příjﾏu dodávky, instalace nebo uvedení 

do provozu. Výrobce také ﾐeﾐese žádﾐou odpo┗ědﾐost za škod┞ ﾐeHo následky vzniklé nevhodnou, nebo nesprávnou instalací, nesprávným 

nastavením pヴo┗ozﾐíIh paヴaﾏetヴů pohonu, nesprávným přizpůsoHeﾐíﾏ ﾏěﾐiče k motoru, nesprávnou instalaci, ﾐepřijatelﾐou pヴašﾐostí a 
vlhkostí, ﾐepřijatelﾐýﾏ oHsaheﾏ koヴozﾐíIh látek, ﾐadﾏěヴﾐýﾏi vibracemi nebo okolní teplotou mimo rozsah specifikace.  

 

Obsah tohoto uži┗atelského ﾏaﾐuálu je po┗ažo┗áﾐ za platný v doHě tisku. V zájmu ﾐeustálého zlepšo┗áﾐí si výrobce a dodavatel vyhrazují právo 

zﾏěﾐit technické podmínky výrobku nebo jeho vlastnosti, e┗eﾐtuálﾐě obsah uži┗atelské příヴučk┞ Hez předIhozího upozoヴﾐěﾐí.  
 

Teﾐto uživatelský ﾏaﾐuál je určeﾐ pro použití s verzí firmwaru V3.02. 
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1. Úvod 

1.1. Důležité Hezpečﾐostﾐí iﾐforﾏaIe 
Pヴosíﾏ, přečtěte si důležité Hezpečﾐostﾐí iﾐfoヴﾏaIe ﾐíže a ┗šeIhﾐa ┗aヴo┗áﾐí a ┗ýstヴah┞. 
 

 

NeHezpečí: Upozorňuje ﾐa riziko úrazu elektrickým 
proudem, které ﾏůže ﾏít za ﾐásledek poškozeﾐí zařízeﾐí a 
případﾐé zraﾐěﾐí nebo smrt.  

NeHezpečí: Upozorňuje ﾐa ﾐeHezpečﾐou situaIi, která 
ﾏůže vést ke škodáﾏ ﾐa majetku. 

 

Teﾐto fヴek┗eﾐčﾐí ﾏěﾐič je uヴčeﾐ pヴo pヴofesioﾐálﾐí začleﾐěﾐí do kompletního vybavení nebo systému v rámci pevné instalace. Při 
nesprávné instalaci ﾏůže předsta┗o┗at Hezpečﾐostﾐí ヴiziko. Měﾐič použí┗á vysoké ﾐapětí a pヴoud┞, s vysokou úrovní uložeﾐé 

elektrické energie sloužíIí k řízeﾐí mechanického zařízeﾐí, které by mohly způsoHit zヴaﾐěﾐí. Je ﾐutﾐé ┗ěﾐo┗at velkou pozornost 

návrhu systému a elektroinstalaci, aby se zabránilo ﾐeHezpečí jak v Hěžﾐéﾏ pヴo┗ozu, tak i ┗ případě poヴuIh┞ zařízeﾐí. Instalovat 

tento produkt mohou pouze kvalifikovaní elektrotechnici. 

Návrh systému, instalace, uvedení do provozu a údヴžHa ﾏusí Hýt pヴo┗áděﾐ┞ pouze pracovníky, kteří ﾏají potřeHﾐá školeﾐí a 

zkušeﾐosti. Musí si pečli┗ě přečíst Hezpečﾐostﾐí informace a pokyny ┗ této příヴučIe a dodヴžo┗at ┗eškeヴé zásady týkající se 

dopravy, skladování, instalace a použití ﾏěﾐiče, ┗četﾐě uvedených omezení ┗ oHlasti ži┗otﾐího pヴostředí. 
NeHezpečí úヴazu elektヴiIkýﾏ pヴoudeﾏ! Odpojte a izolujte ﾏěﾐič před zahájeﾐíﾏ jakékoli práce ﾐa ﾐěﾏ. V┞soké ﾐapětí ﾐa 
svorkách a u┗ﾐitř pohonu je přítoﾏﾐo po doHu až 10 minut po odpojení elektrického napájení. Před zahájeﾐíﾏ jakýIhkoli pヴaIí, 
se za použití ┗hodﾐého multimetru vžd┞ ujistěte, že ﾐa ┗šeIh s┗oヴkáIh ﾐeﾐí přítoﾏﾐo ﾐapětí. 
)ajistěte spヴá┗ﾐé uzeﾏﾐěﾐí. )eﾏﾐíIí kaHel ﾏusí být dimenzován na zkratový napájecí proud, který bude za normálních okolností 

oﾏezeﾐ pojistkaﾏi ﾐeHo jističeﾏ. Vhodﾐě diﾏeﾐzo┗aﾐé pojistk┞ ﾐeHo jistič H┞ ﾏěl┞ Hýt uﾏístěﾐ┞ ﾐa stヴaﾐě hla┗ﾐího ﾐapájeﾐí k 
ﾏěﾐiči a dle pヴa┗idel ﾏístﾐí legislati┗┞. 
Nepヴo┗ádějte žádﾐou pヴáIi ﾐa o┗ládaIíIh kaHeleIh, pokud je ﾏěﾐič pod ﾐapětíﾏ. 

 

V rámci Evropské unie ﾏusí Hýt ┗šeIhﾐa zařízeﾐí, jehož je teﾐto ┗ýヴoHek součástí, ┗ souladu se sﾏěヴﾐiIí ヲヰヰヶ/ヴヲ/EC, Bezpečﾐost 
stヴojﾐíIh zařízeﾐí. )ejﾏéﾐa ┗ýヴoHIe zařízeﾐí je zodpo┗ědﾐý za iﾐstalaIi hla┗ﾐího ┗┞píﾐače a zajištěﾐí elektヴiIkého zařízeﾐí ┗ 

souladu s normou EN60204-1. 

Úヴo┗eň iﾐtegヴit┞ posk┞to┗aﾐá ┗stupﾐíﾏi řídíIíﾏi fuﾐkIeﾏi ﾏěﾐiče – ﾐapř. staヴt/stop, ┗před/┗zad a ﾏa┝iﾏálﾐí ヴ┞Ihlost ﾐeﾐí 
dostatečﾐá pヴo použití ┗ Hezpečﾐostﾐě kヴitiIkýIh aplikaIíIh Hez ﾐezá┗islýIh oIhヴaﾐﾐýIh pヴ┗ků. 
VšeIhﾐ┞ aplikaIe, kde H┞ zá┗ada ﾏohla způsoHit ┗ážﾐé, ﾐeHo sﾏヴtelﾐé zヴaﾐěﾐí ﾏusí Hýt předﾏěteﾏ posouzeﾐí ヴizika a další 
ochrany poskytované v případě potřeH┞. 
“taヴt ﾏotoヴu je uﾏožﾐěﾐ po pヴopojeﾐí s┗oヴk┞ č. ヱ a ヲ ﾐa o┗ládaIí s┗oヴko┗ﾐiIi ﾏěﾐiče. 
Akti┗aIí fuﾐkIe autoﾏatiIkého ヴeseto┗áﾐí poヴuIh ﾐa ┗šeIh s┞stéﾏeIh ﾏůže dojít k ﾐeHezpečﾐé situaIi. 
Měﾐiče kヴ┞tí IPヲヰ ﾏusí Hýt iﾐstalo┗áﾐ┞ ┗e skříﾐíIh s kヴ┞tíﾏ IPヵヴ ﾐeHo ┗┞ššíﾏ. 
Měﾐiče jsou uヴčeﾐ┞ pouze pヴo pヴo┗oz ┗e ┗ﾐitřﾐíﾏ pヴostředí. 
Při ﾏoﾐtáži ﾏěﾐiče se ujistěte, že je zajištěﾐo dostatečﾐé Ihlazeﾐí. 
)aﾏezte ┗stupu ┗odi┗ýIh ﾐeHo hořla┗ýIh předﾏětů. Hořla┗é ﾏateヴiál┞ H┞ ﾐeﾏěl┞ Hýt uﾏístěﾐ┞ ┗ Hlízkosti ﾏěﾐiče. 
‘elati┗ﾐí ┗lhkost ﾏusí Hýt ﾏeﾐší ﾐež Γヵ% ふHez koﾐdeﾐzaIeぶ. 
Ujistěte se, že ┗stupﾐí ﾐapětí, fヴek┗eﾐIe a počet fází odpo┗ídají ozﾐačeﾐí ﾐa dodaﾐéﾏ ﾏěﾐiči. 
Nikd┞ ﾐepřipojujte ﾐapájeIí ﾐapětí ﾐa s┗oヴk┞ U, V. 
Neiﾐstalujte žádﾐý t┞p st┞kače ﾏezi ﾏěﾐič a ﾏotoヴ. 
NapájeIí a řídíIí kaHel┞ H┞ ﾏěl┞ Hýt ┗edeﾐ┞ odděleﾐě – ﾏiﾐ. ┗zdáleﾐost ヱヰヰﾏﾏ, křížeﾐí pod úhleﾏ Γヰ°. 
Ujistěte se, že ┗šeIhﾐ┞ s┗oヴk┞ jsou utažeﾐ┞ speIifiko┗aﾐýﾏ utaho┗aIíﾏ ﾏoﾏeﾐteﾏ. 
Nepヴo┗ádějte žádﾐé opヴa┗┞ ﾏěﾐiče. V případě poヴuIh┞ se oHヴaťte ﾐa Vašeho doda┗atele. 
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1.2. R┞Ihlé spuštěﾐí 
Krok Čiﾐﾐost Viz odkaz Strana 

1 )koﾐtヴolujte t┞p kヴ┞tí, ﾏodel a ┗ýkoﾐ ﾐa štítku kヴaHiIe, 
zejména: 

- o┗ěřte ヴozsah ﾐapájeIího ﾐapětí  
- o┗ěřte, zda-li je ┗ýstupﾐí pヴoud ﾏěﾐiče shodﾐý, 

ﾐeHo překヴačuje jﾏeﾐo┗itý pヴoud ﾏotoヴu. 

2.1 Dekodéヴ zﾐačeﾐí ﾏěﾐiče 7 

2 V┞Halte a zkoﾐtヴolujte ﾏěﾐič. V případě poškozeﾐí 
ihned kontaktujte dodavatele. 

   

3 Ujistěte se, že jsou okolﾐí podﾏíﾐk┞ ┗hodﾐé pヴo 
instalaci fヴek┗eﾐčﾐího ﾏěﾐiče. 

9.1 Pヴostředí 26 

4 Iﾐstalujte ﾏěﾐiče do ┗hodﾐého ヴoz┗áděče s ﾐuIeﾐou 
ventilací, pokud je nezbytná (provedení IP20). 

Naﾏoﾐtujte ﾏěﾐič ﾐa stěﾐu ﾐeHo stヴoj ふpヴo┗edeﾐí 
IP66).    

3.1 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

OHeIﾐě 

‘ozﾏěヴ┞ a ﾏoﾐtáž- provedení IP20 

Pok┞ﾐ┞ pヴo ﾏoﾐtáž ┗ ヴoz┗áděči- provedení IP20 

Rozﾏěヴ┞- provedení IP66  

Pok┞ﾐ┞ pヴo ﾏoﾐtáž- provedení IP66  

8 

8 

8 

9 

9 

5 )┗olte odpo┗ídajíIí pヴůřez ﾐapájeIíIh a ﾏotoヴo┗ýIh 
kaHelů. 

9.2 Technická specifikace 26 

6 Jestliže je ﾏěﾐič připojeﾐ ┗ síti IT, odpojte EMC filtヴ 
před připojeﾐíﾏ ﾐapájeﾐí. 

4.2 Odpojení EMC filtru 11 

7 Zkontrolujte, zda-li není poškozeﾐ ﾐapájeIí a ﾏotoヴo┗ý 
kaHel pヴo případ zkヴatu.  

   

8 Připヴa┗te kaHelo┗á ┗edeﾐí.    

9 Zkontrolujte, zda-li je patřičﾐý ﾏotoヴ pヴo daﾐou 
aplikaci vhodný. 

   

10 )ajistěte ┗hodﾐé jištěﾐí ﾏěﾐiče. 9.2 Technická specifikace 26 

11 )apojte ﾐapájeIí kaHel a ujistěte se, zda-li je připojeﾐ 
oIhヴaﾐﾐý ┗odič. 

4.1 

4.3 

4.4 

)eﾏﾐěﾐí  
Opatřeﾐí při zapojeﾐí  
)apojeﾐí ﾐapájeﾐí ﾏěﾐiče 

11 

11 

11 

12 )apojte o┗ládaIí ┗odiče. 4.7 

4.8 

7 

)apojeﾐí řídiIíIh oH┗odů  
Schéma zapojení  

KoﾐfiguヴaIe ┗stupů a ┗ýstupů 

12 

12 

22 

13 Důkladﾐě o┗ěřte iﾐstalaIi a zapojeﾐí ﾏěﾐiče    

14 Nasta┗te paヴaﾏetヴ┞ ﾏěﾐiče. 5.1 

6 

Ovládací panel  

Parametry 

15 

16 
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R┞Ihlé spuštěﾐí – IP20 & IP66 Non Switched 
)apojte spíﾐač “TA‘T/“TOP ﾏezi s┗oヴk┞ ヱ a ヲ. 

 
                   5k – 10kΩ 

 

“epﾐěte spíﾐač pヴo po┗el “TA‘T. 
‘ozpojte spíﾐač pヴo po┗el “TOP. 
 

  
Zapojte potenciometr (5k – 10kΩ) dle obrázku pro změnu rychlosti v 

rozsahu nastavení v P-02 (továrně 0Hz) až P-01 (továrně 50Hz)    

 
                 0....10V 

 
0.......50Hz 

R┞Ihlé spuštěﾐí – IP66 Switched 
 
)apﾐěte ﾏěﾐič poﾏoIí hla┗ﾐího ┗┞píﾐače. 

 
 

 

  

PoteﾐIioﾏetヴeﾏ ﾐasta┗te požado┗aﾐou ヴ┞Ihlost. 
Pozn.: S ヱf. ﾏotoreﾏ je ﾏožﾐý pouze jedeﾐ sﾏěr otáčeﾐí. 

 

 
0.......50Hz 
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2. VšeoHeIﾐé iﾐforﾏaIe 

2.1. Dekodér zﾐačeﾐí ﾏěﾐiče 
Každý ﾏěﾐič je ﾏožﾐé ideﾐtifiko┗at dle ﾏodelo┗ého čísla, ┗iz taHulka ﾐíže. Modelo┗é číslo je u┗edeﾐo ﾐa kヴaHiIi a ﾐa ﾏěﾐiči. Číslo zahヴﾐuje 
pヴo┗edeﾐí ﾏěﾐiče ┗četﾐě jeho doplňků. 
 

 ODE - 3 - 1 2 0021 - 1 F 1 2 -01 ヱf. výstup ﾏěﾐiče 

Modelo┗á řada                Krytí 2 = IP20 

X = IP66 Non Switched 

Y = IP66 Switched 

Generace 

Brzdný          

tranzistor 

1 = bez tranzistoru 

4 = Interní tranzistor 

Velikost        EMC filtr 0 = bez filtru 

F = Interní EMC filtr 

Vstupﾐí ﾐapětí 1 = 110 – 115V 

2 = 200 – 240V 

Počet ┗stupﾐíIh fází 
Výstupní proud x 10 

 
 

2.2. TeIhﾐiIká data ﾏěﾐiče 
   

200 – 240V + / - 10% - 1f. vstup – 1f. výstup 

Modelové číslo Výkon 
[kW] 

Výstupní 
proud [A] 

Velikost 
s EMC filtrem bez EMC filtru 

ODE-3-120043-1F1#-01 ODE-3-120043-101#-01 0.37 4.3 1 

ODE-3-120070-1F1#-01 ODE-3-120070-101#-01 0.75 7.0 1 

ODE-3-120105-1F4#-01 ODE-3-120105-104#-01 1.1 10.5 2 

Poznámka 
Pヴo IPヲヰ pヴo┗edeﾐí, ﾐahヴaďte け#げ čísleﾏ けヲげ 
Pヴo IPヶヶ Noﾐ “┘itIhed pヴo┗edeﾐí, ﾐahヴaďte け#げ písﾏeﾐeﾏ けXげ 
Pヴo IPヶヶ “┘itIhed pヴo┗edeﾐí, ﾐahヴaďte け#げ písﾏeﾐeﾏ けYげ 
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3. Moﾐtáž 

3.1.  OHeIﾐě 
 Měﾐič H┞ ﾏěl Hýt ﾏoﾐto┗áﾐ pouze ┗e s┗islé poloze, ﾐa ﾐehořla┗éﾏ po┗ヴIhu Hez ┗iHヴaIí. K ﾏoﾐtáži použijte ﾏoﾐtážﾐí ot┗oヴ┞, nebo DIN 

lištu.  

 Pヴo┗edeﾐí ﾏěﾐiče IPヲヰ iﾐstalujte pouze ┗ čistéﾏ pヴostředí. 
 Neﾏoﾐtujte ﾏěﾐič poHlíž hořla┗ýIh ﾏateヴiálů. 
 Ujistěte se, že okolﾐí teplota ﾐepřekヴačuje po┗oleﾐou hodﾐotu, ┗iz Γ.ヱ. 
 )ajistěte ┗hodﾐé Ihlazeﾐí Hez ┗li┗ů ┗lhkosti a zﾐečištěﾐí. 

3.2. Instalace v souladu s UL 
Více viz 9.3, strana 27. 

3.3. Rozﾏěr┞ a ﾏoﾐtáž – provedení IP20  

   
Velikost A B C D E F G H I J Váha 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

1 173 160 109 162 5 123 83 50 5.5 10 1.0 

2 221 207 137 209 5.3 150 110 63 5.5 10 1.7 

 

Moﾐtážﾐí šヴouH┞ Velikost  1 – 2 4 x M5  

Utahovací momenty Velikost  1 – 2 ŘídíIí s┗oヴko┗ﾐiIe 0.5 Nm Silové svorky 1 Nm 

  

3.4. Pok┞ﾐ┞ pro ﾏoﾐtáž v rozváděči – provedení IP20 
 Pヴo┗edeﾐí ﾏěﾐiče IPヲヰ iﾐstalujte ┗olﾐě pouze ┗ čistéﾏ pヴostředí, ﾐeHo použijte ┗hodﾐou ヴoz┗áděčo┗ou skříň s dostatečﾐýﾏ kヴ┞tím.    

 Použijte ヴoz┗áděč z tepelﾐě ┗odi┗ého ﾏateヴiálu. 
 )ajistěte dostatečﾐý pヴostoヴ koleﾏ ﾏěﾐiče, ┗iz oHヴázek ﾐíže. 
 V případě ﾐuIeﾐé ┗eﾐtilaIe ヴoz┗áděče zajistěte dostatečﾐý pヴostoヴ ﾐad a pod ﾏěﾐičeﾏ k dosažeﾐí optiﾏálﾐí IiヴkulaIe ┗zduIhu. Vzduch by 

ﾏěl Hýt při┗áděﾐ pod ﾏěﾐičeﾏ a od┗áděﾐ ﾐad ﾏěﾐičeﾏ. 
 V pヴašﾐýIh a koﾐtaﾏiﾐo┗aﾐýIh pヴostředíIh je třeHa do ┗eﾐtilačﾐíIh ot┗oヴů použít odpo┗ídajíIí filtヴ┞. 
 V pヴostředíIh ┗lhkýIh, slaﾐýIh ﾐeHo IheﾏiIk┞ zﾐečištěﾐýIh použijte ﾐe┗eﾐtilo┗aﾐý ヴoz┗aděč s odpo┗ídajíIíﾏ kヴ┞tíﾏ. 

 

 

Pヴo optiﾏálﾐí IiヴkulaIi ┗zduIhu ┗ ヴoz┗áděči je dopoヴučeﾐo zaIho┗at ヴozﾏěヴ┞ ﾐíže.  
 

 

 

 Velikost X Y Z Pヴouděﾐí 
vzduchu 

 mm mm mm m3/h 

1 50 50 33 >20 

2 75 50 46 >40 

  

 

Poznámka: 

Hodﾐota ) odpo┗ídá ﾏoﾐtáži ﾏěﾐičů těsﾐě ┗edle seHe.  
 

Tepelﾐé ztヴát┞ ﾏěﾐiče jsou t┞piIk┞ ン% z okaﾏžitého ┗ýkoﾐu ﾏěﾐiče. 
 

Teplota okolﾐího pヴaIo┗ﾐího pヴostředí ﾏěﾐiče ﾏusí Hýt dodヴžeﾐa. 
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3.5. Rozﾏěr┞ – provedení IP66 
 

 
 

Velikost A B D E F G H I J Váha 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

1 232 207 189 25 179 161 148.5 4 8 3.1 

2 257 220 200 28.5 187 188 176.0 4.2 8.5 4.1 

 

Moﾐtážﾐí šヴouH┞ VšeIhﾐ┞ ┗elikosti 4 x M4  

Utahovací momenty VšeIhﾐ┞ ┗elikosti ŘídíIí s┗oヴko┗ﾐiIe 0.8 Nm  

Silové svorky 1 Nm  

 

 

3.6. Pok┞ﾐ┞ pro ﾏoﾐtáž – provedení IP66 
 Ujistěte se, že je ﾏěﾐič ﾏoﾐto┗áﾐ ┗e ┗hodﾐéﾏ pヴaIo┗ﾐíﾏ pヴostředí ┗iz Γ.ヱ. 
 Měﾐič ﾏusí Hýt ﾏoﾐto┗áﾐ ┗e s┗islé poloze.  
 )ajistěte dostatečﾐý pヴostoヴ koleﾏ ﾏěﾐiče, ┗iz oHヴázek ﾐíže. 
 Moﾐtážﾐí po┗ヴIh a způsoH ﾏoﾐtáže H┞ ﾏěl Hýt diﾏeﾐzo┗áﾐ s ohledeﾏ ﾐa ┗áhu ﾏěﾐiče.  
 Pro zachování krytí měﾐiče je ﾐezH┞tﾐé použití ┗hodﾐýIh kaHelo┗ýIh pヴůIhodek. Ot┗oヴ┞ pヴo ﾐapájeIí a ﾏotoヴo┗ou pヴůIhodku jsou již 

to┗áヴﾐě ┗┞┗ヴtáﾐ┞. Ot┗oヴ pヴůIhodk┞ pヴo o┗ládaIí kaHel je potřeHa pヴoヴazit.  
 

 

 

 

 

 

Velikost X  Y ふﾏezi ﾏěﾐičiぶ 
mm mm 

1 200 10 

2 200 10 

 

                      Poznámka 

 

Tepelﾐé ztヴát┞ ﾏěﾐiče jsou t┞piIk┞ ン% z okaﾏžitého ┗ýkoﾐu ﾏěﾐiče. 
 

Teplota okolﾐího pヴaIo┗ﾐího pヴostředí ﾏěﾐiče ﾏusí Hýt dodヴžeﾐa. 

               Velikosti pヴůIhodek 

Velikost Napájecí kabel Motorový kabel Ovládací kabel 

1 M20 (PG13.5) M20 (PG13.5) M20 (PG13.5) 

2 M25 (PG21) M25 (PG21) M20 (PG13.5) 
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3.7. Rozﾏěr┞ průIhodek a záﾏek hlavﾐího v┞píﾐače 
Pヴo zaIho┗áﾐí kヴ┞tí ﾏěﾐiče je ﾐezH┞tﾐé použití ┗hodﾐýIh kaHelo┗ýIh pヴůIhodek, ┗iz taHulka ﾐíže. Při pヴoヴážeﾐí ﾐeHo ┗ヴtáﾐí ﾐo┗ého ot┗oヴu 
pヴo pヴůIhodku dHejte z┗ýšeﾐé opatヴﾐosti pヴoti ┗ﾐikﾐutí ﾐečistot do ┗ﾐitřﾐího pヴostoヴu ﾏěﾐiče. 
        

Doporučeﾐé rozﾏěr┞ průIhodek: 
 Napájecí a motorový kabel O┗ládaIí a řídíIí kaHel┞ 

 Velikost 

před┗ヴtaﾐýIh děヴ 

PG závit Metrický závit Díra k 

pヴoヴažeﾐí 
PG závit Metrický závit 

Velikost 1 22mm PG13.5  M20  22mm PG13.5  M20  

Velikost 2 27mm  PG21 M25  22mm PG13.5  M20  

 

Kヴ┞tí je dle ﾐoヴﾏ┞ UL splﾐěﾐo pouze tehd┞, pokud jsou použit┞ ﾐoヴﾏalizo┗aﾐé pヴůIhodk┞ a kaHel┞.  

)áﾏek hlavﾐího v┞píﾐače 

Hla┗ﾐí síťo┗ý ┗┞píﾐač ﾏěﾐiče ﾏůže Hýt uzaﾏčeﾐ ┗ poziIi "┗┞pﾐuto" staﾐdaヴdﾐíﾏ ヲヰﾏﾏ ┗isaIíﾏ záﾏkeﾏ. 
Pozn.: platí pouze pro verzi SWITCHED. 

Moﾐtážﾐí otvor┞ průIhodek, verze IPヶヶ )áﾏek hlavﾐího v┞píﾐače, verze IPヶヶ “WITCHED 

  

 
 

3.8. Deﾏoﾐtáž kr┞tu svorkovﾐiIe 
Pヴo přístup ke s┗oヴko┗ﾐiIi ﾏěﾐiče je ﾐutﾐá deﾏoﾐtáž kヴ┞tu s┗oヴko┗ﾐiIe poﾏoIí d┗ou šヴouHů, ┗iz oHヴázek ﾐíže. 
 

verze IP66  

 

 
3.9. Pravidelﾐá údržHa 

Každý fヴek┗eﾐčﾐí ﾏěﾐič H┞ ﾏěl Hýt podヴoHeﾐ pヴa┗idelﾐé údヴžHě, kteヴá zahヴﾐuje: 
 Koﾐtヴolu pヴaIo┗ﾐí teplot┞ okolí, kteヴá H┞ ﾏěla Hýt ﾐižší, ﾐež jak je u┗edeﾐo ┗ části Γ.ヱ. 
 Veﾐtilátoヴ se ﾏusí ┗olﾐě točit a ﾐa Ihladiči ﾐesﾏí Hýt pヴaIh. 
 V případě iﾐstalaIe ﾏěﾐiče ┗ ヴoz┗áděči koﾐtヴolu sta┗u ┗zduIho┗ého filtヴu a ┗eﾐtilátoヴu. 
  )koﾐtヴolujte dotažeﾐí ┗šeIh s┗oヴek ﾏěﾐiče a sta┗ kaHelů. 
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4. )apojeﾐí ﾏěﾐiče 

4.1. )eﾏﾐěﾐí  

 

Teﾐto ﾏaﾐuál je určeﾐ jako ﾐávod pro správﾐou iﾐstalaIi.  
Pokud jsou Hěheﾏ iﾐstalaIe igﾐorováﾐ┞ uvedeﾐé pok┞ﾐ┞, ﾏůže dojít k vážﾐéﾏu úrazu ﾐeHo poškozeﾐí zařízeﾐí. 

 

Před zahájeﾐíﾏ jakékoliv práIe ﾐa ﾏěﾐiči odpojte ﾐapájeIí ﾐapájeﾐí. Teﾐto ﾏěﾐič oHsahuje koﾐdeﾐzátor┞ v┞sokého ﾐapětí, 
které i po v┞pﾐutí hlavﾐího ﾐapětí potřeHují čas k v┞bití. V┞soké ﾐapětí ﾐa svorkáIh a uvﾐitř pohonu je přítoﾏﾐo po doHu až 10 
minut po odpojení elektriIkého ﾐapájeﾐí. Počkejte ted┞ ﾏiﾐiﾏálﾐě deset minut, ﾐež se koﾐdeﾐzátor┞ v┞Hijí na Hezpečﾐou 
úroveň ﾐapětí. Nedodržeﾐí tohoto upozorﾐěﾐí, ﾏůže způsoHit vážﾐé zraﾐěﾐí ﾐeHo smrt. 

 

Instalovat tento produkt mohou pouze kvalifikovaní elektroteIhﾐiIi, kteří jsou oHezﾐáﾏeﾐi s koﾐstrukIí, provozeﾏ a ﾏožﾐýﾏi 
rizik┞ tohoto zařízeﾐí. Než Hudete pokračovat, přečtěte si pečlivě teﾐto ﾏaﾐuál a další příslušﾐé příručk┞. Nedodržeﾐíﾏ tohoto 
upozorﾐěﾐí, ﾏůže dojít k vážﾐéﾏu zraﾐěﾐí ﾐeHo sﾏrti. 

 
Pok┞ﾐ┞ pro zeﾏﾐěﾐí 
)eﾏﾐí s┗oヴka každého ﾏěﾐiče H┞ ﾏěla Hýt saﾏostatﾐě příﾏo připojeﾐa k zeﾏﾐěﾐí ﾐapájeIí sítě. V┞┗aヴujte se ┗┞t┗ářeﾐí 
zeﾏﾐíIh sﾏ┞ček ﾏezi ﾏěﾐiči ﾐeHo ﾏěﾐiči a jiﾐýﾏi zařízeﾐíﾏi. IﾏpedaﾐIe zeﾏﾐí sﾏ┞čk┞ ﾏusí odpo┗ídat Hezpečﾐostﾐíﾏ předpisůﾏ. )eﾏﾐí 
sﾏ┞čk┞ H┞ ﾏěl┞ Hýt pヴa┗idelﾐě koﾐtヴolo┗áﾐ┞. PloIha pヴůřezu zeﾏﾐího ┗odiče PE ﾏusí Hýt stejﾐá jako ostatﾐí pří┗odﾐí ┗odiče. 
)eﾏﾐěﾐí ﾏotoru 
Vžd┞ uzeﾏﾐěte zeﾏﾐíIí s┗oヴku ﾐa stヴaﾐě ﾏotoヴu. 
Unikající proudy 
U ┗šeIh fヴek┗eﾐčﾐíIh ﾏěﾐičů je ﾏožﾐý ┗ýsk┞t uﾐikajíIíIh pヴoudů. Fヴek┗eﾐčﾐí ﾏěﾐiče INVE‘TEK jsou koﾐstヴuo┗áﾐ┞ s ohledeﾏ ﾐa Io ﾐejﾐižší 
hodﾐot┞ uﾐikajíIíIh pヴoudů. Hodﾐotu uﾐikajíIího pヴoudu ﾏůže o┗li┗ňo┗at délka ﾏotoヴo┗ého kaHelu, ﾏodulačﾐí fヴek┗eﾐIe, zeﾏﾐí spojeﾐí a t┞p 
EMC filtヴu. Při použití zařízeﾐí pヴo detekIi uﾐikajíIího pヴoudu ふpヴoudo┗ého Ihヴáﾐičeぶ dodヴžujte ﾐásledujíIí pok┞ﾐ┞: 
 Použijte zařízeﾐí t┞pu B. 
 )ařízeﾐí ﾏusí Hýt ┗hodﾐé pヴo detekIi uﾐikajíIího pヴoudu s oHsaheﾏ stejﾐosﾏěヴﾐé složk┞. 
 Pヴo každý ﾏěﾐič iﾐstalujte z┗lášť pヴoudo┗ý Ihヴáﾐič. 

4.2. Odpojení EMC filtru 
Měﾐiče ┗┞Ha┗eﾐé EMC filtヴeﾏ ﾏají zpヴa┗idla ┗┞šší hodﾐot┞ uﾐikajíIíIh pヴoudů. V případě potřeH┞ je ﾏožﾐé EMC filtヴ odpojit ┗┞šroubováním 

šヴouHu ふpouze ┗eヴze IPヲヰぶ ┗iz obrázek. 

 

Ozﾐačeﾐí šrouHů Odstraﾐěﾐíﾏ šrouHů přerušíte tato spojeﾐí ふEMC, VARぶ 

 

 
 

Fヴek┗eﾐčﾐí ﾏěﾐiče INVE‘TEK ﾏají iﾐtegヴo┗aﾐé pヴ┗k┞ IhヴáﾐíIí ﾏěﾐiče pヴoti přepětí, kteヴé ﾏůže Hýt způsoHeﾐo ﾐapříklad údeヴeﾏ Hlesku. 
 

Při pヴo┗áděﾐí HiPot ふhigh potentialぶ testu je pヴo spヴá┗ﾐý ┗ýsledek testu ﾐezH┞tﾐé odstヴaﾐěﾐí šヴouHu s indexem VAR.   

 
“tíﾐěﾐí kaHelů 
“tíﾐěﾐí kaHelů H┞ ﾏělo Hýt uzeﾏﾐěﾐo ﾐa oHou koﾐIíIh každého kaHelu. 
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4.3.  )apojeﾐí ﾐapájeﾐí ﾏěﾐiče 
 Pro ﾐapájeﾐí ﾏěﾐiče použijte s┗oヴk┞ Lヱ/L, Lヲ/N. 
 Fヴek┗eﾐčﾐí ﾏěﾐiče H┞ ﾏěl┞ Hýt dle ﾐoヴﾏ┞ EN61800-5-ヱ iﾐstalo┗áﾐ┞ se zařízeﾐíﾏ k odpojeﾐí od ﾐapájeIí sítě, kteヴý ┗┞ho┗uje ﾏístﾐíﾏ 

předpisůﾏ. 
 Pヴůřez┞ kaHelů H┞ ﾏěl┞ Hýt diﾏeﾐzo┗áﾐ┞ s ohledeﾏ ﾐa ﾏístﾐí předpis┞, ┗iz Γ.ヲ. 
 Mezi ﾐapájeﾐí ﾏěﾐiče a ﾐapájeIí s┗oヴk┞, H┞ ﾏěl┞ Hýt iﾐstalo┗áﾐ┞ ┗hodﾐé pojistk┞ ┗iz Γ.ヲ.. OHeIﾐě platí použití pojistek s Ihaヴakteヴistikou 

gG ふIEC ヶヰヲヶΓぶ ﾐeHo jističů tříd┞ B.  
 V případě odpojeﾐí ﾏěﾐiče od ﾐapájeﾐí H┞ ﾏělo Hýt opěto┗ﾐé připojeﾐí pヴo┗edeﾐo s odstupeﾏ ンヰs. PotřeHﾐý čas pヴo deﾏoﾐtáž kヴ┞tu 

ﾏěﾐiče a odpojeﾐí kaHeláže je ﾏiﾐiﾏálﾐě ヵ ﾏiﾐ po odpojeﾐí ﾐapájeﾐí.  
 Ma┝iﾏálﾐí zkヴato┗á odolﾐost silo┗ýIh s┗oヴek ﾏěﾐiče dle IECヶヰヴンΓ-1 je 100kA. 

 Na ┗stupﾐí stヴaﾐě ﾏěﾐiče iﾐstalujte síťo┗ou tluﾏi┗ku ┗ případě potřeH┞: 
- z┗ýšeﾐí iﾏpedaﾐIe ﾐapájeIí sítě 

- potlačeﾐí pヴoudo┗ýIh špiček 

- zﾏeﾐšeﾐí defoヴﾏaIe ﾐapájeIího ﾐapětí 
 Pro správné dimenzování tlumivky kontaktujte dodavatele. 

 
4.4.  Zapojení motoru 

 Viﾐutí ﾏotoヴu je ﾐaﾏáháﾐo pulzﾐě šířko┗ou ﾏodulaIí ふPWMぶ a pヴoto ﾏusí Hýt daﾐý ﾏotoヴ ┗hodﾐý pヴo pohoﾐ s fヴek┗eﾐčﾐíﾏ ﾏěﾐičeﾏ.  
 Motoヴ ﾏusí Hýt připojeﾐ ﾐa s┗oヴk┞ U a V pomocí 3-┗odičo┗ého stíﾐěﾐého kaHelu s PVC izolací v souladu s ﾏístﾐíﾏi předpis┞. )eﾏﾐíIí ┗odič 

ﾏusí ﾏít ﾏiﾐiﾏálﾐě stejﾐý pヴůřez jako fázo┗ý ┗odič.  
 “ ohledeﾏ ﾐa EMC ﾐoヴﾏu použijte ┗hodﾐý stíﾐěﾐý kabel. 

 “tíﾐěﾐí kaHelů H┞ ﾏělo Hýt uzeﾏﾐěﾐo ﾐa oHou koﾐIíIh každého kaHelu s ﾏa┝iﾏálﾐí koﾐtaktﾐí ploIhou ﾏezi stíﾐěﾐíﾏ a zeﾏí. 
 V případě použití ﾏěﾐičů ┗ pヴo┗edeﾐí IPヶヶ připojte stíﾐěﾐí ﾐa ┗ﾐitřﾐí zeﾏﾐíIí s┗oヴk┞. 

 
 

4.5.  Tepelná ochrana motoru 
4.5.1. Vyhodnocení tepelﾐého přetížeﾐí 

Každý ﾏěﾐič je ┗┞Ha┗eﾐ tepelﾐou oIhヴaﾐou ﾏotoヴu, kteヴá je ﾐa displeji sigﾐalizo┗áﾐa kódeﾏ poヴuIh┞ さI.t-tヴPざ. Jakﾏile dojde k dosažeﾐí ヱヵヰ% 
po dobu 60s hodnoty nastavené v parametru P-ヰΒ ふjﾏeﾐo┗itý pヴoud ﾏotoヴuぶ, ﾏěﾐič ┗┞hlásí Ih┞Hu さI.t-tヴPざ. 

  4.5.2. Zapojení termistoru 
V případě zapojeﾐí teヴﾏistoヴu ﾏotoヴu postupujte ﾐásledo┗ﾐě. 
 

Zapojení  Použijte teヴﾏistoヴ t┞pu PTC, ヲ.ヵkΩ.  
 V parametru P-15 vyberte vhodnou kombinaci, kde je pro dig. ┗stup č.ン vyhrazena externí porucha, 

ﾐapříklad P-15=3., ┗iz část Α. 
 Nastavte do parametru P-47 = さ" 

 

 

 

1 2 3 4 

 

 

 

4.6.  )apojeﾐí řídíIíIh oHvodů 
 VšeIhﾐ┞ aﾐalogo┗é sigﾐál┞ H┞ ﾏěl┞ Hýt zapojeﾐ┞ stíﾐěﾐýﾏ kaHeleﾏ. Použí┗ejte stíﾐěﾐé kヴouIeﾐé d┗ojliﾐk┞ a stíﾐěﾐí připojte k zeﾏﾐíIí 

s┗oヴIe ﾏěﾐiče. 
 NapájeIí a řídíIí kaHel┞ H┞ ﾏěl┞ Hýt ┗edeﾐ┞ odděleﾐě. 
 Utahovací moment ovládací svorkovnice je 0,5Nm. 

 Pヴůřez┞ o┗ládaIíIh kaHelů: 0.05 – 2.5mm2 
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4.7.  Schéma zapojení 
 

 

Silový obvod 

A Napájení 

B Hla┗ﾐí ┗┞píﾐač 

C Jištěﾐí 
D Dodatečﾐá tluﾏi┗ka 

E Dodatečﾐý EMC filtヴ 

F Dodatečﾐý Hヴzdﾐý ヴezistoヴ 

G “tíﾐěﾐý kaHel ﾏotoヴu 

H Analogový /digitální výstup 

I Reléový výstup 

ŘídíIí oHvod 

Viz Error! Reference source not 
found. 

8 Analogový výstup 0-10V 

9 0 V 

10 Reléový výstup 

Měﾐič Hez poヴuIh┞ = sepﾐuto 11 
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4.8. Použití přepíﾐače REV/ヰ/FWD ふpouze pro verzi IPヶヶ “WITCHEDぶ 
‘e┗eヴzačﾐí přepíﾐač ﾏůže Hýt ┗hodﾐýﾏ ﾐasta┗eﾐí koﾐfiguヴo┗áﾐ pヴo ヴůzﾐé aplikaIe a ﾐe pouze jako “taヴt/ “top/ ‘e┗eヴzaIe. Jedﾐou z koﾏHiﾐaIí 
ﾏůže Hýt ﾐapříklad koﾐfiguヴaIe ┗hodﾐá pヴo HVAC aplikaIe, kde přepíﾐač slouží k uヴčeﾐí způsoHů o┗ládaﾐí ‘učﾐí/ “top/ Auto ふLoIal/Remote). 

Pozn.: S 1f. motoreﾏ je ﾏožﾐý pouze jedeﾐ sﾏěr otáčeﾐí. 
 

     

PoziIe přepíﾐače 

Nastavení 
paraﾏetrů Poznámka 

P-12 P-15 

START STOP START 0 0 
Tovární nastavení 

Povel Start, nastavení rychlosti integr. potenciometrem. 

Fヴek┗eﾐčﾐí žádost ヱ STOP START 0 1 
Fヴek┗eﾐčﾐí žádost ヱ ﾐasta┗eﾐá ┗ P-20. 

Povel Start s nastavením rychlosti integr. potenciometrem. 

“TA‘T s žádostí aﾐ. 
┗stupu č.ヲ  STOP START 0 4 

Po┗el staヴt s ﾐasta┗eﾐíﾏ ヴ┞Ihlosti ﾐa aﾐ. ┗stupu č.ヲ 

Povel Start s nastavením rychlosti integr. potenciometrem. 

START povolen STOP START povolen 3, 4 0 Řízeﾐí po koﾏuﾐikaIi MODBU“ ‘TU. 

Fヴek┗eﾐčﾐí žádost ヱ STOP 
START povolen 

(Modbus RTU) 
3, 4 5 

Řízeﾐí po koﾏuﾐikaIi MODBU“ ‘TU. 
Fヴek┗eﾐčﾐí žádost ヱ ﾐasta┗eﾐá ┗ P-20. 

Fヴek┗eﾐčﾐí žádost ヱ STOP ‘ežiﾏ PI ヴegulátoヴu 5, 6 0 
‘ežiﾏ PI regulátor.  

Fヴek┗eﾐčﾐí žádost ヱ ﾐasta┗eﾐá ┗ P-20. 

START STOP ‘ežiﾏ PI ヴegulátoヴu 5, 6 1 

‘ežiﾏ PI ヴegulátoヴu: žádaﾐá hodﾐota pヴo 

PI regulátor je zadána integr. potenciometrem (P44=1). 

‘ežiﾏ ヴučﾐí o┗ládáﾐí -nastavení rychlosti potenciometrem.  

START povolen STOP START povolen 7, 8 0 Řízeﾐí po koﾏuﾐikaIi CaﾐOpeﾐ 

Fヴek┗eﾐčﾐí žádost ヱ STOP 
START povolen 

(CanOpen) 
7, 8 5 

Řízeﾐí po koﾏuﾐikaIi CaﾐOpeﾐ 

Fヴek┗eﾐčﾐí žádost ヱ ﾐasta┗eﾐá ┗ P-20. 

Pozn.: Pヴo přístup do ヴozšířeﾐé sad┞ paヴaﾏetヴů ふpaヴaﾏetヴ┞ P-15, P-ヱヶ…ぶ ﾐasta┗te do Pヱヴ=ヱヰヱ. 
 

4.9. Zapojení ovládací svorkovnice 
 

-Tovární nastavení Číslo svork┞ Název Popis 

 

1 +24V 100mA. 

2 Digitálﾐí ┗stup č.ヱ さLogiIká ヱざ ヴozsah ┗stupﾐího ﾐapětí: ΒV … ンヰVDC 

さLogiIká ヰざ ヴozsah ┗stupﾐího ﾐapětí: ヰV … ヴVDC 
3 Digitálﾐí ┗stup č.ヲ 

4 
Digitálﾐí ┗stup č.ン/ 

aﾐ. ┗stup č.ヲ 

Dig. vstup: 8 - 30VDC 

An. vstup: 0 - 10V, 0 - 20mA, 4 - 20mA 

5 +10V  +ヱヰV, ヱヰﾏA, ヱkΩ ﾏiﾐ. 

6 
Aﾐ. ┗stup č.ヱ/ 

digitálﾐí ┗stup č.ヴ 

An. vstup: 0 - 10V, 0 -20mA, 4 - 20mA 

Dig. vstup: 8 – 30VDC 

7 0V “pojeﾐo se s┗oヴkou č.Γ 

8 
An. Výstup / 

digitální výstup 

An. výstup: 0 - 10V,  

Dig. výstup: 0 - 24V  
20mA max. 

9 0V “pojeﾐo se s┗oヴkou č.Α 

10 Kontakt relé  

11 Kontakt relé  250VAC, 6A / 30VDC, 5A 
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5. Ovládání 

 

5.1.  Ovládací panel 
K ﾐasta┗eﾐí a ﾏoﾐitoヴo┗áﾐí sta┗u ﾏěﾐiče slouží iﾐtegヴo┗aﾐá klá┗esﾐiIe s displejeﾏ.  

 NAVIGATE 
Pヴo zoHヴazeﾐí okaﾏžitýIh hodﾐot, pヴo přístup i opuštěﾐí 
ﾏódu editaIe paヴaﾏetヴů, pヴo uložeﾐí pヴo┗edeﾐýIh zﾏěﾐ. 

 

 
NAHORU 

Pヴo z┗ýšeﾐí otáček ﾏotoヴu ┗ ヴežiﾏu řízeﾐí z o┗ládaIího 
paﾐelu, pヴo pヴoIházeﾐí a editaIi paヴaﾏetヴů. 

 
DOLŮ 

Pヴo sﾐížeﾐí otáček ﾏotoヴu ┗ ヴežiﾏu řízeﾐí z o┗ládaIího 
paﾐelu, pヴo pヴoIházeﾐí a editaIi paヴaﾏetヴů. 

 

RESET / 

STOP 

Pヴo zasta┗eﾐí ﾏotoヴu ┗ ヴežiﾏu řízeﾐí z o┗ládaIího paﾐelu, 
pro reset poruchy.  

 
START Pヴo staヴt ﾏotoヴu ┗ ヴežiﾏu řízeﾐí z o┗ládaIího paﾐelu. 

 

 

5.2. )ﾏěﾐa paraﾏetrů 5.3.5.3 Přístup do ﾏoﾐitorovaIíIh 
paraﾏetrů 

 5.4. Tovární nastavení 





Pro editaci 

paヴaﾏetヴů 
stiskﾐěte 
tlačítko 
navigate >2s. 





“tiskﾐěte tlačítko 
navigate >2s. 

 

Pヴo přístup k 
továrnímu 

nastavení 

ﾏěﾐiče 
stiskﾐěte 
současﾐě 
tlačítka 
nahoru, dolů a 
stop  > 2s. Na 

displej se 

zobrazí 

さざ 





“tiskﾐěte 
tlačítko 
nahoru, nebo 

dolů pヴo ┗ýHěヴ 
parametru. 





“tiskﾐěte tlačítko ﾐahoヴu, 
ﾐeHo dolů pヴo ┗ýHěヴ 
skupiﾐ┞ paヴaﾏetヴů P-00. 





Pヴo ote┗řeﾐí 
parametru 

krátce 

stiskﾐěte 
tlačítko 
navigate. 





Pヴo ote┗řeﾐí paヴaﾏetヴu 
kヴátIe stiskﾐěte tlačítko 
navigate. 



 

Krátce 

stiskﾐěte stop. 
Na displeji se 

zoHヴazí さざ 

 

 





PoﾏoIí tlačítek 
nahoru, nebo 

dolů ﾐasta┗te 
požado┗aﾐou 
hodnotu. 





“tiskﾐěte tlačítko ﾐahoヴu, 
ﾐeHo dolů pヴo ┗ýHěヴ 
parametru. 

5.5. Reset poruchy 



 

Krátce 

stiskﾐěte 
tlačítko 
stop/reset.  

Na displeji se 

zoHヴazí さざ 

 





Pro návrat k 

┗ýHěヴu 
paヴaﾏetヴů 
krátce 

stiskﾐěte 
tlačítko 
navigate. 





Pro zobrazení hodnoty v 

parametru krátce 

stiskﾐěte tlačítko 
navigate.  





Pヴo opuštěﾐí 
editace 

paヴaﾏetヴů 
stiskﾐěte 
tlačítko 
navigate >2s. 





Pヴo opuštěﾐí čteﾐí 
paヴaﾏetヴů stiskﾐěte 
tlačítko ﾐa┗igate >ヲs. 




 

 

 

 

 



Optidrive ODE-ン ヱPhase Output uži┗atelský ﾏaﾐual ┗eヴze 1.00 

16 www.invertek.cz  
 

6. Parametry 

6.1. Základní sada paraﾏetrů 
Par. Název Minimum Maximum Továrﾐě Jednotka 

P-01 Maximální frekvence P-02 500.0 50.0 Hz / ot./min. 

Maximální rychlost v Hz nebo ot./min. (podle P-10)  

P-02 Minimální frekvence 0.0 P-01 35.0 Hz / ot./min. 

Minimální rychlost v Hz nebo ot./min. (podle P-10) 

P-03 Rozjezdová rampa 0.00 600.0 5.0 s 

Čas zヴ┞Ihleﾐí z ヰHz ﾐa jﾏeﾐo┗itou fヴek┗eﾐIi ﾏotoヴu ふpodle P-09) 

P-04 Zpomalovací rampa 0.00 600.0 5.0 s 

Čas zpomalení z jmenovité frekvence motoru (podle P-ヰΓぶ ﾐa ヰHz. Při ﾐasta┗eﾐí ヰ.ヰヰ je uplatﾐěﾐa hodﾐota ┗ P-24. 

P-05 )půsoH zastaveﾐí/ zastaveﾐí při výpadku ﾐapájeﾐí 0 2 0 - 

V┞Heヴte způsoH zasta┗eﾐí a zasta┗eﾐí při ┗ýpadku ﾐapájeﾐí ﾏěﾐiče. 
Nastavení )půsoH zastaveﾐí )půsoH zastaveﾐí při výpadku ﾐapájeﾐí 

0 )asta┗eﾐí po ヴaﾏpě ふP-04) )asta┗eﾐí při ┗┞užití Hěhu ﾏotoヴu jako geﾐeヴátoヴu 

1 Volﾐý doHěh Volﾐý doHěh 

2 )asta┗eﾐí po ヴaﾏpě ふP-04) Rychlý stop podle (P-ヲヴぶ, ┗olﾐý doHěh P-24 = 0 

P-06 - - - - - 

P-07 Jﾏeﾐovité ﾐapětí motoru 0 150 / 250 115 / 230 V 

Štítko┗á hodﾐota jﾏeﾐo┗itého ﾐapětí ﾏotoヴu 

P-08 Jmenovitý proud motoru Dle výkonu motoru A 

Jﾏeﾐo┗itý pヴoud podle štítku ﾏotoヴu 

P-09 Jmenovitá frekvence motoru 25 120 50 (60) Hz 

Jﾏeﾐo┗itá fヴek┗eﾐIe podle štítku ﾏotoヴu. 
P-10 Jmenovitá rychlost motoru 0 7200 0 ot./min. 

Pokud je paヴaﾏetヴ ﾐasta┗eﾐ do ヰ, pak jsou ┗šeIhﾐ┞ hodﾐot┞ sou┗isejíIíIh paヴaﾏetヴů zoHヴazeﾐ┞ ┗ Hz a koﾏpeﾐzaIe skluzu je 
zakázáﾐa. Při ﾐasta┗eﾐí otáček ┗ ot./ﾏiﾐ. ze štítku ﾏotoヴu  je koﾏpeﾐzaIe skluzu po┗oleﾐa a ﾏěﾐič zoHヴazuje otáčk┞ ┗ ot./ﾏiﾐ. 
VšeIhﾐ┞ paヴaﾏetヴ┞ sou┗isejíIí s ヴ┞Ihlostí ふﾏiﾐiﾏálﾐí, ﾏa┝iﾏálﾐí otáčk┞, předﾐasta┗eﾐá ヴ┞Ihlostぶ Hudou zoHヴazeﾐ┞ ┗ ot./ﾏiﾐ. 
Při zﾏěﾐě paヴaﾏetヴu P-09, dojde k nastavení P-10 zpět do ヰ. 

P-11 )výšeﾐí ﾐapětí při "boost" fázi 0.0 100.0 3.0 % 

PヴoIeﾐtuálﾐí z┗ýšeﾐí ﾐapětí ﾐa počátku さHoostざ fáze. Pヴo ┗íIe iﾐfoヴﾏaIí ┗iz ヶ.ヴ.   
P-12 )půsoH ovládáﾐí 0 9 0 - 

0: Ze svorkovnice. O┗ládáﾐí z řídíIí s┗oヴko┗ﾐiIe ﾏěﾐiče. 
1: Z ovládacího panelu. O┗ládáﾐí ﾏěﾐiče z o┗ládaIího paﾐelu, ﾏožﾐý pouze jedeﾐ sﾏěヴ otáčeﾐí. 
2: Z ovládacího panelu. O┗ládáﾐí ﾏěﾐiče z o┗ládaIího paﾐelu, ﾏožﾐý pouze jedeﾐ sﾏěヴ otáčeﾐí. 
3: Modbus komunikace. O┗ládáﾐí ﾏěﾐiče přes iﾐteヴfaIe MODBU“ ‘TU ふ‘“ヴΒヵぶ, při použití daných rozjezdových a dojezdových ramp 

4: Modbus komunikace. O┗ládáﾐí ﾏěﾐiče přes iﾐteヴfaIe MODBU“ ‘TU ふ‘“ヴΒヵぶ. KoﾏuﾐikaIí je ﾏožﾐo upヴa┗o┗at ヴozjezdo┗ou i 
zpomalovací rampu. 
5 : PI regulátor. O┗ládáﾐí ﾏěﾐiče poﾏoIí PI ヴegulátoヴu s e┝teヴﾐí zpětﾐou ┗azHou. 
ヶ : PI regulátor přičítajíIí hodﾐotu aﾐ. vstupu č.ヱ. O┗ládáﾐí ﾏěﾐiče poﾏoIí PI ヴegulátoヴu s e┝teヴﾐí zpětﾐou ┗azHou, jejíž hodﾐota je 
přičítáﾐa k hodﾐotě aﾐalog. ┗stupu č.ヱ. 
7 : CAN open komunikace. O┗ládáﾐí ﾏěﾐiče přes iﾐteヴfaIe CAN opeﾐ ふ‘“ヴΒヵぶ, při použití daných rozjezdových a dojezdových ramp.  
8 : CAN open komunikace. O┗ládáﾐí ﾏěﾐiče přes iﾐteヴfaIe CAN opeﾐ ふ‘“ヴΒヵぶ. KoﾏuﾐikaIí je ﾏožﾐo upヴa┗o┗at ヴozjezdo┗ou i 
zpomalovací rampu. 
9 : Slave mode. O┗ládáﾐí ﾏěﾐičeﾏ INVE‘TEK připojeﾐého ┗ ヴežiﾏu Masteヴ. Adresa musí být > 1. 

Poznámka: Pokud je P-12 = ヱ, ヲ, ン, ヴ, Α, Β, ﾐeHo Γ, ﾏusí Hýt Ihod po┗oleﾐ pヴopojeﾐíﾏ s┗oヴk┞ č. ヱ a ヲ. 
 

P-13 - - - - - 

P-14 Přístup k rozšířeﾐé sadě paraﾏetrů 0 65535 0 - 

Po nastavení hodnoty je, dle P-ンΑ ふto┗áヴﾐě 101ぶ, uﾏožﾐěﾐ přístup k ヴozšířeﾐé sadě paヴaﾏetヴů. K přístupu do pokヴočilé sad┞ 
paヴaﾏetヴů ﾐasta┗te ヲヰヱ. Hodﾐota ┗ P-ンΑ ﾏůže Hýt zﾏěﾐěﾐa. 
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6.2.  Rozšířeﾐá sada paraﾏetrů 
Par. Název Minimum Maximum Továrﾐě Jednotka 

P-15 FuﾐkIe digitálﾐíIh vstupů 0 17 0 - 

Definice funkce digitálﾐíIh ┗stupů ┗ zá┗islosti ﾐa způsoHu o┗ládáﾐí dle P-12. Tabulku kombinaci funkcí naleznete v sekci 7. 

P-16 Forﾏát aﾐalogového vstupu č.ヱ  U 0-10 - 

 = ヰ až ヱヰ V ふuﾐipoláヴﾐíぶ.  
 = ヰ až ヲヰﾏA  
 =  ヴ až ヲヰﾏA, ﾏěﾐič při poklesu žádosti pod ンﾏA ┗┞hlásí Ih┞Hu .  

 = ヴ až ヲヰﾏA, ﾏěﾐič při poklesu žádosti pod ンﾏA přepﾐe ﾐa ヴ┞Ihlost dle P-20. 

 = ヲヰ až ヴﾏA, ﾏěﾐič při poklesu žádosti pod ンﾏA ┗┞hlásí Ih┞Hu .  

 = ヲヰ až ヴﾏA, ﾏěﾐič při poklesu žádosti pod ンﾏA přepﾐe ﾐa ヴ┞Ihlost dle P-20. 

 = ヱヰ až ヰ V ふuﾐipoláヴﾐíぶ. 
P-17 Modulačﾐí frekveﾐIe 4 32 8 kHz 

Nasta┗eﾐí ┗┞šší ﾏodulačﾐí fヴek┗eﾐIe za účeleﾏ sﾐížeﾐí hluku ﾏotoヴu ﾏá za ﾐásledek z┗ýšeﾐí tepelﾐýIh ztヴát ﾏěﾐiče. Jestliže se na 

displeji ﾏěﾐiče zoHヴazí さヴEdざ, tak H┞la z dů┗odu ┗┞soké teplot┞ Ihladiče sﾐížeﾐa ﾏodulačﾐí fヴek┗eﾐIe ﾐa hodﾐotu ┗iz Pヰヰ-32. 

P-18 Funkce výstupního relé 0 7 1 - 

Koﾐtakt ヴelé ふs┗oヴk┞ č. ヱヰ a ヱヱぶ sepﾐe, je-li fuﾐkčﾐí podﾏíﾐka pヴa┗di┗á.  
0 : Měﾐič v Ihodu. 
ヱ : Měﾐič Hez poruIh┞. 
2 : Žádaﾐá r┞Ihlost je dosažeﾐa. 
ン : Měﾐič v┞hlásil Ih┞Hu. 
4 : Výstupní frekvence >= Limit. Výstupﾐí fヴek┗eﾐIe ﾏěﾐiče >= dle liﾏitu ┗ P-19.  

5 : Výstupní proud >= Limit. Výstupﾐí pヴoud ﾏěﾐiče >= dle liﾏitu ┗ P-19. 

6 : Výstupní frekvence < Limit. Výstupﾐí fヴek┗eﾐIe ﾏěﾐiče < dle liﾏitu ┗ P-19. 

7 : Výstupní proud < Limit. Výstupﾐí pヴoud ﾏěﾐiče < dle limitu v P-19. 

Β : Aﾐalog. vstup č.ヲ > Liﾏit. Žádost ﾐa aﾐalogo┗éﾏ ┗stupu č.ヲ > dle liﾏitu ┗ P-19. 

P-19 Limit výstupního relé 0.0 200.0 100.0 % 

Nastavení limitu pro P-18 4-8 

P-20 Frekveﾐčﾐí žádost ヱ 0.0 P-01 5.0 Hz / ot./min. 

P-21 Frekveﾐčﾐí žádost ヲ 0.0 P-01 25.0 Hz / ot./min. 

P-22 Frekveﾐčﾐí žádost ン 0.0 P-01 40.0 Hz / ot./min. 

P-23 Frekveﾐčﾐí žádost ヴ 0.0 P-01 P-09 Hz / ot./min. 

Fヴek┗eﾐčﾐí žádosti jsou akti┗o┗áﾐ┞ daﾐýﾏi digitálﾐíﾏi ┗stup┞ ﾏěﾐiče, dle ﾐasta┗eﾐí Pヱヵ. 
P-24 2. zpomalovací rampa (rychlý stop) 0.00 600.0 0.00 s 

2. zpomalovací rampa (rychlý stop) je aktivo┗áﾐa poﾏoIí digitálﾐíIh ┗stupů, dle ﾐasta┗eﾐí P-ヱヵ. V případě ┗ýpadku ﾐapájeﾐí ﾏůže 
být automaticky aktivována, nastavení P-05=2,3.  

P-25 Funkce analogového výstupu 0 10 8 - 

Mód digitálﾐí výstup. Podﾏíﾐka splﾐěﾐa = +ヲヴV DC  
0 : Měﾐič v Ihodu. 
ヱ : Měﾐič Hez poruIh┞. 
2 : Žádaﾐá r┞Ihlost je dosažeﾐa. 
ン : Měﾐič v┞hlásil Ih┞Hu. 
4 : Výstupní frekvence >= Limit. Výstupﾐí fヴek┗eﾐIe ﾏěﾐiče >= dle liﾏitu ┗ P-19.  

5 : Výstupní proud >= Limit. Výstupﾐí pヴoud ﾏěﾐiče >= dle liﾏitu ┗ P-19. 

6 : Výstupní frekvence < Limit. Výstupﾐí fヴek┗eﾐIe ﾏěﾐiče < dle liﾏitu ┗ P-19. 

7 : Výstupní proud < Limit. Výstupﾐí pヴoud ﾏěﾐiče < dle liﾏitu ┗ P-19. 

Mód analogový výstup 

8 : Výstupní frekvence. ヰ až P-ヰヱ, ヴozlišeﾐí ヰ,ヱHz . 

9 : Výstupní proud. ヰ až ヲヰヰ% hodﾐot┞ ┗ P-ヰΒ, ヴozlišeﾐí ヰ,ヱA. 
10 : Výstupní výkon. ヰ až ヲヰヰ% jﾏeﾐo┗itého ┗ýkoﾐu ﾏotoヴu. 

P-26 Šířka pásﾏa zakázaﾐé frekveﾐIe 0.0 P-01 0.0 Hz / ot./min. 

P-27 Zakázaná frekvence 0.0 P-01 0.0 Hz / ot./min. 

Nasta┗eﾐíﾏ zakázaﾐé fヴek┗eﾐIe je ﾏožﾐé předejít ┗iHヴaIíﾏ ﾏotoヴu při daﾐýIh fヴek┗eﾐIíIh. Paヴaﾏetヴ ﾐasta┗uje střed pásﾏa 
zakázané frekvence ve spojení s P-ヲヶ. Jestliže je žádaﾐá hodﾐota fヴek┗eﾐIe ┗ ヴozsahu zakázaﾐého pásﾏa, ﾏěﾐič autoﾏatiIký 
přeskočí na horní nebo spodní hranici zakázaného pásma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optidrive ODE-ン ヱPhase Output uži┗atelský ﾏaﾐual ┗eヴze 1.00 

18 www.invertek.cz  
 

Par. Název Minimum Maximum Továrﾐě Jednotka 

P-28 Nastaveﾐí ﾐapětí U/f křivk┞ 0 P-07 0 V 

P-29 Nastaveﾐí frekveﾐIe U/f křivk┞ 0.0 P-09 0.0 Hz 

Nasta┗eﾐíﾏ paヴaﾏetヴů P-28 a P-ヲΓ je ﾏožﾐé uヴčit Hod pヴůHěhu U/f kři┗k┞. 
P-30 Automatický start/restart   - Edge-r  

Je-li připojeﾐo ﾐapájeﾐí ┗e sta┗u 'dig. ┗stup č. ヱ sepﾐut', po┗el “TA‘T ﾐeﾐí akti┗ﾐí. Po připojeﾐí ﾐapájeﾐí se po┗el “TA‘T 
pヴo┗ede zﾏěﾐou ヴozepﾐuto-sepﾐuto ふﾐáHěžﾐá hヴaﾐaぶ ﾐa dig. ┗stupu č. ヱ.  
 Po┗el “TA‘T je zadáﾐ sepﾐutýﾏ dig. ┗stupeﾏ č. ヱ ふkd┞koli┗ぶ. 
 až   Po┗el “TA‘T stejﾐě jako ┗ Auto-ヰ. Při poヴuše učiﾐí ﾏěﾐič ヱ - ヵ pokusů o ‘E“TA‘T ﾏěﾐiče ふdoHa ﾏezi pokus┞ ヲヰsぶ. 
‘eset čítače AUTO-RESTARTU lze provést napájením (vypnout-zapnout), tlačítkeﾏ ‘E“ET ﾐa paﾐelu ﾐeHo ﾐo┗ýﾏ po┗eleﾏ “TA‘T. 

P-31 Povel start v režiﾏu ovládáﾐí z ovládaIího paﾐelu 0 7 1 - 

Teﾐto paヴaﾏetヴ je akti┗ﾐí pouze ┗ případě ﾐasta┗eﾐí o┗ládaﾐí ﾏěﾐiče z o┗ládaIího paﾐelu ふP-ヱヲ=ヱ,ヲぶ, ﾐeHo při řízeﾐí poﾏoIí 
komunikace MODBUS (P-12=3,4). 

Při ﾐasta┗eﾐí ヰ, ヱ, ヴ, ヵ je po┗el staヴt/stop z o┗ládaIí paﾐelu akti┗ﾐí. ふs┗oヴk┞ č.ヱ a ヲ ﾏusí Hýt pヴopojeﾐ┞ぶ.  
Při ﾐasta┗eﾐí ヲ, ン, ヶ, Α je po┗el staヴt zadá┗áﾐ z o┗ládaIí s┗oヴko┗ﾐiIe ﾏěﾐiče ふpo┗el staヴt/stop je z o┗ládaIího paﾐelu igﾐoヴován).  

0 : Minimální rychlost, start na minimální rychlost.  
ヱ : Dosažeﾐá r┞Ihlost, staヴt ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐí ヴ┞Ihlost, kteヴá H┞la dosažeﾐa před posledﾐíﾏ po┗eleﾏ stop.  
2 : Minimální rychlost, start na minimální rychlost. 
ン : Dosažeﾐá r┞Ihlost, start na maximální ヴ┞Ihlost, kteヴá H┞la dosažeﾐa před posledﾐíﾏ po┗eleﾏ stop. 
4 : Aktuální rychlost, staヴt z o┗ládaIího paﾐelu ﾐa ヴ┞Ihlost před posledﾐíﾏ po┗eleﾏ staヴt 

ヵ : Frekveﾐčﾐí žádost ヴ, start z ovládacího panelu na rychlost nastavenou v P-23. 
6 : Aktuální rychlost, staヴt z o┗ládaIí s┗oヴko┗ﾐiIe ﾐa ヴ┞Ihlost před posledﾐíﾏ po┗eleﾏ staヴt 

Α : Frekveﾐčﾐí žádost ヴ, start z ovládací svorkovnice na rychlost nastavenou v P-23. 

P-32 Frekvence "boost" fáze 0.0 P-09 P-09 Hz 

Fヴek┗eﾐčﾐí žádost po doHu tヴ┗áﾐí さHoostざ fáze 

P-33 Doba trvání "boost" fáze 0.0 150 5.0 s 

Čas, po kteヴý tヴ┗á "Hoost" fáze. Po doHu tヴ┗áﾐí "Hoost" fáze ┗ýstupﾐí fヴek┗eﾐIe odpo┗ídá hodﾐotě daﾐé paヴaﾏetヴeﾏ P-ンヲ, přičeﾏž 
ﾐapětí ヴoste liﾐeáヴﾐě z hodnoty dané parametrem P-11 na hodnotu danou parametrem P-07.  

Pokud P-ンン=ヰ, je pヴůHěh "Hoost" fáze zﾐeﾏožﾐěﾐ. 
P-34 Aktivace brzdného tranzistoru (velikost ﾏěﾐiče 2)  0 4 0 - 

0 : Zakázáno 
1 : Povoleno se softw. ochranou. “oft┘aヴo┗á oIhヴaﾐa je ﾐa┗ヴžeﾐa pヴo staﾐdaヴdﾐí Hヴzdﾐé odpoヴ┞ Iﾐ┗eヴtek OptiHヴake ふヲヰヰWぶ. 
2 : Povoleno bez softw. ochrany. Softwarová ochrana je zakázána.  

3 : Povoleno se softw. ochranou. “tejﾐě jako ヱ, Hヴzdﾐý tヴaﾐsistoヴ je akti┗ﾐí pouze při zﾏěﾐě ヴ┞Ihlosti.  
4 : Povoleno bez softw. ochrany. “tejﾐě jako ヲ, Hヴzdﾐý tヴaﾐsistoヴ je akti┗ﾐí pouze při zﾏěﾐě ヴ┞Ihlosti. 

P-35 Zesílení analogového vstupu  0.0 2000.0 100.0 % 

Nasta┗uje zesíleﾐí žádaﾐé hodﾐot┞ ﾐa aﾐalogo┗éﾏ ┗stupu. Například při P-16 0-ヱヰV a zesíleﾐí ヲヰヰ% Hude již ヵV odpo┗ídat ﾏa┝iﾏálﾐí 
frekvenci v P-01. 

P-36 Nastavení komunikace 

Iﾐde┝ ヱ : Adresa ﾏěﾐiče 0 63 1 - 

Index 2 : Rychlost komunikace 9.6 1000 115.2 kbps 

Iﾐde┝ ン : Ch┞Ha koﾏuﾐikaIe /ﾐastaveﾐí zpožděﾐí 0 3000 t 3000 ms 

Iﾐde┝ ヱ : Adresa ﾏěﾐiče: rozsah: 0 – ヶン, to┗áヴﾐě: ヱ 

Index 2:  Rychlost komunikace:  

Pro Modbus RTU: 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps.  

Pro CAN Open: 125, 250, 500, 1000 kbps. 

Iﾐde┝ ン: Ch┞Ha koﾏuﾐikaIe /ﾐastaveﾐí zpožděﾐí: V případě přeヴušeﾐí koﾏuﾐikaIe je ﾏožﾐo ﾐasta┗it čas ふ┗ ﾏilisekuﾐdáIhぶ, po jehož 
upl┞ﾐutí ﾏěﾐič ┗┞hlásí Ih┞Hu. P-36/Index 3=0: chyba se nevyhlásí. 

けげ: po překヴočeﾐí ﾐasta┗eﾐé pヴodle┗┞ ﾏěﾐič ┗┞hlásí Ih┞Hu. 
けげ: po překヴočeﾐí ﾐasta┗eﾐé pヴodle┗┞ ﾏěﾐič zasta┗í po ヴaﾏpě, Hez ┗┞hlášeﾐí Ih┞H┞. 

P-37 Přístupový kód 0 9999 101 - 

Nastavení hodnoty P-ヱヴ k ote┗řeﾐí ヴozšířeﾐé sad┞ paヴaﾏetヴů. 
P-38 Přístup k paraﾏetrůﾏ 0 1 0 - 

ヰ : Odeﾏčeﾐo. VšeIhﾐ┞ paヴaﾏetヴ┞ je ﾏožﾐé ﾏěﾐit. 
ヱ : )aﾏčeﾐo. Paヴaﾏetヴ┞ je ﾏožﾐé pouze číst, zﾏěﾐa kヴoﾏě P-ンΒ ﾐeﾐí ﾏožﾐá. 

P-39 Analog Input 1 Offset -500.0 500.0 0.0 % 

Nastavení offset na analogovém vstupu č.ヱ, ┗e spojeﾐí s ﾐasta┗eﾐíﾏ P-ンヵ. Výsledﾐou hodﾐotu ┗ % je ﾏožﾐé sledo┗at ┗ Pヰヰ-01. 

P00-ヰヱ = ふžádaﾐá hodﾐota (%) x P-35) - P-39 

P-40 Index 1 : Hodnota násobení 0.000 16.000 0.000 - 

Index 2 : Násobená hodnota 0 3 0 - 

Teﾐto paヴaﾏetヴ uﾏožňuje pヴogヴaﾏo┗áﾐí zoHヴazeﾐí alteヴﾐati┗ﾐí jedﾐotk┞ ﾐa displeji ┗ daﾐéﾏ ﾏěřítku, ﾐapříklad ┗ýstupﾐí fヴek┗eﾐIe. 
Index 1 : Nasta┗eﾐí hodﾐot┞ ﾐásoHeﾐí, kteヴou je ﾐásoHeﾐa ┗eličiﾐa dle iﾐde┝u ヲ. 
Index 2 : Defiﾐuje ﾐásoHeﾐou ┗eličiﾐu. 
0 : Rychlost motoru. Je násobena rychlost motoru v Hz, nebo v ot./min pokud je P-10>0. 

1 : Proud motoru. Je násoben proud motoru v A. 

ヲ : Hodﾐota ﾐa aﾐalog. vstupu č.ヲ. Je ﾐásoHeﾐa hodﾐota ﾐa aﾐalog. ┗stupu č.ヲ. 
ン : )pětﾐá vazHa PI regulátoru. Je ﾐásoHeﾐa hodﾐota zpětﾐé ┗azHy PI regulátoru dle P-46. 
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Par. Název Minimum Maximum Továrﾐě Jednotka 

P-41 Proporcionální zesílení PI regulátoru 0.0 30.0 1.0 - 

Číﾏ ┗┞šší setヴ┗ačﾐost, tíﾏ ┗┞šší hodﾐota. Příliš ┗┞soká hodﾐota ┗ede k ﾐestaHilitě. 
P-42 Iﾐtegračﾐí koﾐstaﾐta PI regulátoru  0.0 30.0 1.0 s 

Číﾏ ┗┞šší hodﾐota, tíﾏ poﾏalejší, tluﾏeﾐější ヴeakIe PI-regulátoru. 

P-43 Reakce PI regulátoru  0 1 0 - 

0: Normální, sﾐížeﾐí hodﾐot┞ zpětﾐo┗azeHﾐí ┗eličiﾐ┞ ┗ede ke z┗ýšeﾐí otáček. 
1: Inverzní, z┗ýšeﾐí hodﾐot┞ zpětﾐo┗azeHﾐí ┗eličiﾐ┞ ┗ede ke z┗ýšeﾐí otáček. 

P-44 Žádaﾐá hodﾐota PI regulátoru  0 1 0 - 

ヰ : Digitálﾐě. Žádaﾐá hodﾐota je zadáﾐa hodﾐotou ┗ P-45 

ヱ : Aﾐalogově. Žádaﾐá hodﾐota je zadáﾐa aﾐalogo┗ýﾏ ┗stupeﾏ č.ヱ. 
P-45 Digitálﾐí žádost PI regulátoru  0.0 100.0 0.0 % 

Nasta┗eﾐí žádaﾐé hodﾐot┞ při P-44=0. ヱヰヰ% odpo┗ídá ﾏa┝. hodﾐotě zpětﾐo┗azeHﾐí ┗eličiﾐ┞. 
P-46 )droj zpětﾐé vazH┞ PI regulátoru 0 5 0 - 

ヰ : Aﾐalogový vstup č.ヲ ふs┗oヴka č.ヴぶ Hodﾐotu je ﾏožﾐé ┗┞číst ┗ Pヰヰ-02. 

ヱ : Aﾐalogový vstup č.ヱ ふs┗oヴka č.ヶぶ Hodﾐotu je ﾏožﾐé ┗┞číst ┗ Pヰヰ-01. 

2 : Proud motoru. v % dle P-08. 

ン : Napětí ﾏezioHvodu. 0 – 1000 Volts = 0 – 100%. 

ヴ : Aﾐ. vstup č.ヱ – aﾐ. vstup č.ヲ. ‘ozdíl hodﾐot┞ aﾐalogo┗ýIh ┗stupů č. ヱ a ヲ. Hodﾐota je oﾏezeﾐa ﾐa ヰ.  
ヵ : V┞šší hodﾐota aﾐ. vstup č.ヱ /aﾐ. vstup č.ヲ Pヴo žádost PI ヴegulátoヴu je ┗┞užita ┗┞ší hodﾐota jedﾐoho ze d┗ou aﾐ. ┗stupů. 

P-47 Forﾏát aﾐalogového vstupu č.ヲ - - - U0-10 

 = ヰ až ヱヰ V 

 = ヰ až ヲヰﾏA 

 = ヴ až ヲヰﾏA, ﾏěﾐič při poklesu žádosti pod ンﾏA ┗┞hlásí Ih┞Hu . 

 = ヴ až ヲヰﾏA, ﾏěﾐič při poklesu žádosti pod ンﾏA přepﾐe ﾐa ヴ┞Ihlost dle P-20. 

 = ヲヰ až ヴﾏA, ﾏěﾐič při poklesu žádosti pod ンﾏA ┗┞hlásí Ih┞Hu . 

 = ヲヰ až ヴﾏA, ﾏěﾐič při poklesu žádosti pod ンﾏA přepﾐe ﾐa ヴ┞Ihlost dle P-20. 

 = Použití pヴo ﾏěřeﾐí hodﾐot┞ teヴﾏistoヴu, při ﾐasta┗eﾐí ┗ P-ヱヵ ふﾐasta┗eﾐí e┝teヴﾐí poヴuIh┞ pヴo dig. ┗stup číslo ンぶ. Úヴo┗eň 
poruchy: ンkΩ, ヴeset ヱkΩ 

P-48 Režiﾏ spáﾐku 0.0 25.0 0.0 s 

Akti┗aIe ヴežiﾏu spáﾐku P-48>0.  

V případě Ihodu ﾏěﾐiče ﾐa ﾏiﾐiﾏálﾐí ヴ┞Ihlost ふP-02) po čas ﾐasta┗eﾐý ┗ P-ヴΒ, přejde ﾏěﾐič do ヴežiﾏu spáﾐku. 
P-49 PřeIhod z režiﾏu spáﾐku 0.0 100.0 5.0 % 

Nasta┗eﾐí úヴo┗ﾐě hodﾐot┞ ヴozdílu ﾏezi žádaﾐou hodﾐotou a hodﾐotou zpětﾐé ┗azH┞ pヴo přeIhod/přetヴ┗áﾐí ┗ ヴežiﾏu spáﾐku. 
Podﾏíﾐkou je o┗ládáﾐí ﾏěﾐiče ┗ ヴežiﾏu PI regulator (P-ヱヲ=ヵ,ヶぶ a po┗oleﾐí ヴežiﾏu spáﾐku ふP-48 >0). 

P-50 Hysteréze digitálního výstupu 0.0 100.0 0.0 % 

Nasta┗eﾐí úヴo┗ﾐě h┞steヴéze pヴo P-ヱΓ k zaHヴáﾐěﾐí ヴozkﾏitáﾐí koﾐtaktu ヴelé.  
P-60 )ázﾐaﾏ tepelﾐého přetížeﾐí 0 1 0 - 

0 : Zakázáno. 
1 : Povoleno. Při toﾏto ﾐasta┗eﾐí ﾏěﾐič uIho┗á┗á hodﾐotu přetížeﾐí pヴo ┗ýpočet oIhヴaﾐ┞ ﾏotoヴu i po ┗ýpadku ﾐapájeﾐí. 
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6.3. “ada paraﾏetrů P-ヰヰ pro ﾏoﾐitorováﾐí ﾏěﾐiče 
Par. Název Popis 

P00-01 Napětí ﾐa aﾐalogo┗éﾏ ┗stupu č.ヱ 100% = ﾏa┝. ﾐapětí 
P00-02 Napětí ﾐa aﾐalogo┗éﾏ ┗stupu č.ヲ ヱヰヰ% = ﾏa┝. ﾐapětí 
P00-03 Fヴek┗eﾐčﾐí žádost Zobrazena v Hz (pokud P-10=0), jinak v ot./min. 

P00-04 “ta┗ digitálﾐíIh ┗stupů “tatus digitálﾐíIh ┗stupů ふHiﾐáヴﾐí hodﾐotaぶ 
P00-05 Výstup PI regulátoru (%) Zobrazuje výstupní hodnotu PI regulátoru. 

P00-06 )┗lﾐěﾐí ﾐapětí ﾏezioH┗odu ふVぶ )oHヴazuje hodﾐotu z┗lﾐěﾐí ﾐapětí ┗ ﾏezioH┗odu 

P00-07 Napětí do ﾏotoヴu (V) Efekti┗ﾐí hodﾐota ﾐapětí do ﾏotoヴu 

P-00-08 Napětí stejﾐosﾏěヴﾐého ﾏezioH┗odu (V) Napětí stejﾐosﾏěヴﾐého ﾏezioH┗odu 

P00-09 Iﾐteヴﾐí teplota Ihladiče ふᵒCぶ Teplota Ihladiče ┗e stupﾐíIh Celsia 

P00-10 Počet pヴo┗ozﾐíIh hodiﾐ ふhぶ Nelze ﾏěﾐit aﾐi při ﾐá┗ヴatu k počátečﾐíﾏu ﾐasta┗eﾐí. 
P00-11 Provozní doba od poslední chyby 1 (h) Provozní hodiny od poslední chyby. 

‘esetují se dalšíﾏ Ih┞Ho┗ýﾏ hlášeﾐíﾏ ﾐeHo odpojeﾐíﾏ ﾐapájeﾐí. 
P00-12 Provozní doba od poslední chyby 2 (h) Provozní hodiny od poslední chyby. 

‘esetují se dalšíﾏ Ih┞Ho┗ýﾏ hlášeﾐíﾏ, ﾐikoli┗ ┗šak odpojeﾐíﾏ ﾐapájeﾐí. 
P00-13 Záznam poruchy )oHヴazeﾐí ヴ posledﾐíIh poヴuIh ﾏěﾐiče 

P00-14 Provozní doba od posledního vypnutí (h) Při ┗┞pﾐutí ﾏěﾐiče se pヴo┗ozﾐí hodiﾐ┞ zasta┗í, při zapﾐutí se ヴesetují. 
P00-15 )ázﾐaﾏ ﾐapětí stejﾐosﾏěヴﾐého  

meziobvodu (V) 

Paﾏěť Β hodﾐot ﾐapětí stejﾐosﾏěヴ. ﾏezioH┗odu před Ih┞Ho┗ýﾏ hlášeﾐíﾏ, čas 
vzorkování 256ms 

P00-16 )ázﾐaﾏ teplot┞ Ihladiče ふVぶ Paﾏěť Β hodﾐot teplot┞ Ihladiče před Ih┞Ho┗ýﾏ hlášeﾐíﾏ, čas ┗zoヴko┗áﾐí ンヰs 

P00-17 Záznam proudu motoru (A) Paﾏěť Β hodﾐot pヴoudu ﾏotoヴu před Ih┞Ho┗ýﾏ hlášeﾐíﾏ, čas ┗zoヴko┗áﾐí 256ms 

P00-18 )ázﾐaﾏ z┗lﾐěﾐí ﾐapětí ﾏezioH┗odu ふVぶ Paﾏěť Β hodﾐot z┗lﾐěﾐí ﾐapětí stejﾐosﾏěヴﾐého ﾏezioH┗odu před Ih┞Ho┗ýﾏ 
hlášeﾐíﾏ, čas ┗zoヴko┗áﾐí ヲヲﾏs. 

P00-19 )ázﾐaﾏ iﾐteヴﾐí teplot┞ ﾏěﾐiče ふᵒCぶ Paﾏěť Β hodﾐot iﾐteヴﾐí teplot┞ ﾏěﾐiče před Ih┞Ho┗ýﾏ hlášeﾐíﾏ, čas ┗zoヴko┗áﾐí ンヰs. 
P00-20 Iﾐteヴﾐí teplota ﾏěﾐiče ふᵒCぶ Aktuálﾐí iﾐteヴﾐí teplota ﾏěﾐiče. 
P00-21 PříIhozí data koﾏunikace CANopen  PříIhozí data ふ‘X PDOヱぶ pヴo CANopeﾐ: PIヱ, PIヲ, PIン, PIヴ 

P00-22 Odchozí data komunikace CANopen  Odchozí data (TX PDO1) pro CANopen: PO1, PO2, PO3, PO4 

P00-23 Teplota Ihladiče > ΒヵᵒC ふhぶ )oHヴazuje čas, po kteヴý ﾏěﾐič Hěžel s teplotou Ihladiče > ΒヵᵒC. 
P00-24 Iﾐteヴﾐí teplota ﾏěﾐiče > ΒヰᵒC ふhぶ )oHヴazuje čas, po kteヴý ﾏěﾐič Hěžel s interní teplotou > 80ᵒC. 

P00-25 Otáčk┞ ヴotoヴu ふHzぶ Odhado┗aﾐá ヴ┞Ihlost ヴotoヴu ┗ ﾏódu ┗ektoヴo┗ého řízeﾐí. 
P00-26 Celko┗á spotřeHo┗aﾐá eﾐeヴgie kWh/ MWh )oHヴazuje Ielko┗ou eﾐeヴgii, kteヴou ﾏěﾐič spotřeHo┗al.   
P00-27 Provozní doba ventilátoru (h) Zobrazena v hh:mm:ss.   

P00-28 Softwarová verze  さヱざ zoHヴazuje ┗eヴzi I/O pヴoIesoヴu, さヲさ zoHヴazuje ┗ýkoﾐ. 
P00-29 Výkoﾐ a t┞p ﾏěﾐiče Výkoﾐ, t┞p ﾏěﾐiče a kód soft┘aヴo┗é ┗eヴze. 
P00-30 VýヴoHﾐí číslo ﾏěﾐiče ﾐapř. ヵヴヰヱヰヲンヲヰヰヵ 

P00-31 Id / Iq proud )oHヴazuje ﾏagﾐetizačﾐí ふIdぶ a ﾏoﾏeﾐto┗ou složku ふIケぶ pヴoudu. 
P00-32 Modulačﾐí fヴek┗eﾐIe (kHz) Aktuálﾐí ﾏodulačﾐí fヴek┗eﾐIe ﾏěﾐiče. Tato hodﾐota ﾏůže Hýt ﾐižší ﾐež ﾐasta┗eﾐá ┗  

P-ヱΑ pokud hヴozí přehřátí ﾏěﾐiče. Modulačﾐí fヴek┗eﾐIe ﾏůže Hýt autoﾏatiIk┞ 
sﾐížeﾐa ┗ zájﾏu ﾐepřetヴžitého Ihodu. 

P00-33 Počet ┗ýsk┞tů poヴuIh┞ O-I Teﾐto paヴaﾏetヴ zoHヴazuje počet ┗ýsk┞tů daﾐýIh poヴuIh. 
  

  

  

  

  

  

  

  

P00-34 Počet ┗ýsk┞tů poヴuIh┞ O-Volts 

P00-35 Počet ┗ýsk┞tů poヴuIh┞ U-Volts 

P00-36 Počet ┗ýsk┞tů poヴuIh┞ O-temp  

P00-37 Počet ┗ýsk┞tů poヴuIh┞ H O-I  

P00-38 Počet ┗ýsk┞tů poヴuIh┞ O-hEAt  

P00-39 Počet ┗ýsk┞tů poヴuIh┞ s koﾏuﾐikaIí ModHus 

P00-40 Počet ┗ýsk┞tů poヴuIh┞ s koﾏuﾐikaIí 
CANopen 

P00-41 Počet ┗ýsk┞tů iﾐteヴﾐíIh poヴuIh ﾏěřeﾐí ┗ 
o┗ládaIí části ﾏěﾐiče 

P00-42 Počet ┗ýsk┞tů iﾐteヴﾐíIh poヴuIh ┗ silo┗é části 
ﾏěﾐiče 

P00-43 Celková provozní doba (h)  Celko┗á pヴo┗ozﾐí doHa s připojeﾐýﾏ ﾐapájeﾐíﾏ. 
P00-44 Ch┞Ha ﾏěřeﾐí pヴoudu fáze U  Interní hodnota 

P00-45 Ch┞Ha ﾏěřeﾐí pヴoudu fáze V  Interní hodnota 

P00-46 Ch┞Ha ﾏěřeﾐí pヴoudu fáze W  Interní hodnota 

P00-47 Pヴo┗oz ┗ ヴežiﾏu さfiヴe ﾏodeさ.  Iﾐde┝ ヱ: Ielko┗á pヴo┗ozﾐí doHa ┗ ヴežiﾏu さfiヴe ﾏodeさ. Iﾐde┝ ヲ: počet akti┗aIí.  
P00-48 Zobrazení hodnoty kanálu 1 & 2  Zobrazuje hodnotu kanálu, která je zobrazena v programu OptiTools Studio.   

P00-49 Zobrazení hodnoty kanálu 3 & 4  Zobrazuje hodnotu kanálu, která je zobrazena v programu OptiTools Studio.   

P00-50 Číslo iﾐteヴﾐího soft┘aヴu.  Interní hodnota 
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6.4. “tart poﾏoIí さHoostざ fáze 
Níže je graficky zﾐázoヴﾐěﾐ ヴozHěh ヱf. ﾏotoヴu poﾏoIí ﾏěﾐiče Eン ヱPhase. Výstupﾐí fヴek┗eﾐIe je ihﾐed po staヴtu dle P-32 (50Hz) a 

ﾐapětí ヴoste z hodﾐot┞ ┗ P-ヱヱ ふz┗ýšeﾐé ﾐapětí při さHoostざ fáziぶ ﾐa jﾏeﾐo┗ité ﾐapětí ﾏotoヴu ┗ P-07 po čas ┗ P-33 (doba trvání 

さHoostさ fázeぶ. Po ukoﾐčeﾐí さHoostさ fáze je ﾏožﾐé ﾏotoヴ pl┞ﾐule ヴegulo┗at. 
 

 

                              
 

 

 

 

 

Pヴo optiﾏalizaIi ヴozHěhu ﾏůže Hýt použit ﾐásledujíIí postup: 
1. Motoヴ ﾏusí Hýt k ﾏěﾐiči spヴá┗ﾐě připojeﾐ. 
2. Ujistěte se, že jsou hodﾐot┞ ┗ P-07 a P-ヰΒ spヴá┗ﾐě ﾐasta┗eﾐ┞.  

3. Nastavte parametr P-14 = 101. 

4. Nasta┗te doHu tヴ┗áﾐí さHoostざ fáze ┗ P-33. 

5. Pヴo┗eďte staヴt a sledujte pヴoud ﾐa displeji ﾏěﾐiče ふpヴoud Hude zoHヴazeﾐ po kヴátkéﾏ stiskﾐutí tlačítka NAVIGATE ぶ  

6. Porovnejte hodnotu na displeji s hodnotou v P-08.  

a. Pokud je hodnota na displeji ﾐižší ﾐež Βヰ% ┗ P-08 tak: 

i. Pヴo┗eďte stop 

ii. )┗┞šte P-11 

iii. Pokヴačujte z Hodu ヵ 

b. Pokud je hodﾐota ﾐa displeji ┗┞šší ﾐež Γヰ% ┗ P-08 tak: 

i. Pヴo┗eďte stop 

ii. “ﾐižte P-11 

iii. Pokヴačujte z Hodu ヵ 

7. Po správnéﾏ ﾐasta┗eﾐí hodﾐot┞ ﾐapětí さHoostざ fáze H┞ ﾏěla Hýt hodﾐota proudu po 3-5s mezi 80-90% z P-08. 
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7. KoﾐfiguraIe vstupů a výstupů 

7.1. Přehled 
Měﾐič použí┗á pヴo ﾐasta┗eﾐí fuﾐkIe digitálﾐíIh a aﾐalogo┗ýIh ┗stupů již předeﾏ předﾐasta┗eﾐá ﾏakヴa. 
 P-12 – V┞Híヴá způsoH o┗ládáﾐí ﾏěﾐiče. 
 P-15 – Přiřazuje ﾏakヴo fuﾐkIe digitálﾐíﾏ a aﾐalogo┗ýﾏ ┗stupůﾏ. 

 

7.2. Legenda makro funkcí 
STOP / START   Rozepnuto STOP, sepnuto START 

START    Impulsní sepnutí START 

STOP    Impulsní sepnutí STOP 

AI1 REF    Nasta┗eﾐí ヴ┞Ihlosti poﾏoIí aﾐalogo┗ého ┗stupu č.ヱ 

PR REF V zá┗islosti sepﾐutí digitálﾐíIh ┗stupů je ┗┞Hヴáﾐa předﾐasta┗eﾐá ヴ┞Ihlost P-ヲヰ až P-23. 

(NO)    Spínací kontakt 

(NC)    Rozpínací kontakt 

Fire Mode   Akti┗aIe ヴežiﾏu さFire Modeさ, viz 7.7 

INC SPD    Spínací kontakt, sepnuto – z┗┞šo┗áﾐí otáček 

DEC SPD    Spínací kontakt, sepnuto – sﾐižo┗áﾐí otáček 

KPD REF    Rychlost zadávána z klávesnice 

FB REF    Nastavení rychlosti pomocí komunikace Modbus/CAN Open. 

 

7.3. Makro funkce - ovládaní ze svorkovnice (P-12 = 0) 
P-15 DI1 DI2 DI3 / AI2 DI4 / AI1 Zapojení 

str. 24 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 STOP START Bez funkce AI1 REF P-20 REF Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 1 

1 STOP START AI1 REF PR-REF P-20 P-21 Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 2 

2 STOP START DI2 DI3 Předﾐastaveﾐá r┞Ihlost P-20 - P-23 P-01 3 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

3 STOP START AI1 P-20 REF Externí chyba OK Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 4 

4 STOP START AI1 AI2 Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヲ Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 5 

5 STOP START OK Rychlý STOP (P-24) AI1 P-20 REF Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 6 

6 STOP START Bez funkce Externí chyba OK Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 7 

7 STOP START OK Rychlý STOP (P-24) Externí chyba OK Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 8 

8 STOP START Bez funkce DI3 DI4 Předﾐastaveﾐá r┞Ihlost 9 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

9 STOP START OK Rychlý STOP (P-24) DI3 DI4 Předﾐastaveﾐá r┞Ihlost 10 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

10 (NO) START  STOP  (NC) AI1 REF P-20 REF Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 11 

11 (NO) START   STOP  (NC) (NO) Rychlý STOP (P-24) Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 12 

12 STOP START Rychlý STOP (P-24) OK AI1 REF P-20 REF Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 13 

13 (NO) START  STOP  (NC) (NO) Rychlý STOP (P-24) KPD REF P-20 REF 12 

14 STOP START DI2 Externí chyba OK DI2 DI4 PR 14 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 

15 STOP START P-23 REF AI1 Fire Mode Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 2 

16 STOP START P-23 REF P-21 REF Fire Mode Bez funkce 3 

17 STOP START DI2 

 

Fire Mode DI2 DI4 PR 3 

0 0 P-20 

1 0 P-21 

0 1 P-22 

1 1 P-23 
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7.4. Makro funkce - ovládání z klávesnice (P-12 = 1, 2) 
P-15 DI1 DI2 DI3 / AI2 DI4 / AI1 Zapojení 

str. 24 
 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 STOP START povolen - INC SPD  - DEC SPD  Bez funkce 15 

1 STOP START povolen PI regulátor 5 

2 STOP START povolen - INC SPD  - DEC SPD  KPD REF P-20 REF 15 

3 STOP START povolen - INC SPD  Externí chyba OK - DEC SPD   

4 STOP START povolen - INC SPD  KPD REF AI1 REF AI1 6 

5 STOP START povolen Bez funkce KPD REF AI1 REF AI1 1 

6 STOP START povolen Bez funkce Externí chyba OK KPD REF P-20 REF 4 

7 STOP START povolen OK Rychlý STOP (P-24) Externí chyba OK KPD REF P-20 REF 4 

14 STOP START povolen Bez funkce Externí chyba OK Bez funkce 4 

15 STOP START povolen PR REF KPD REF Fire Mode P-23 P-21 3 

16 STOP START povolen P-23 REF KPD REF Fire Mode Bez funkce 3 

17 STOP START povolen KPD REF P-23 REF Fire Mode Bez funkce 3 

Pozn. 8, 9, 10, 11, 12, 13 = 0  
‘ežiﾏ o┗ládáﾐí ┗iz P-31 

 

 
7.5. Makro funkce - ovládaní po komunikaci (P-12 = 3, 4, 7, 8, 9) 

P-15 DI1 DI2 DI3 / AI2 DI4 / AI1 Zapojení 
str. 24 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 STOP START povolen FB REF (Nastavení rychlosti pomocí komunikace Modbus/CAN Open) 1 

1 STOP START povolen PI regulátor 5 

3 STOP START povolen FB REF P-20 REF Externí chyba OK Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 4 

5 STOP START povolen FB REF PR REF P-20 P-21 Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 2 

6 STOP START povolen FB REF AI1 REF Externí chyba OK Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 4 

7 STOP START povolen FB REF KPD REF Externí chyba OK Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 4 

14 STOP START povolen Bez funkce Externí chyba OK Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 4 

15 STOP START povolen PR REF FB REF Fire Mode P-23 P-21 3 

16 STOP START povolen P-23 REF FB REF Fire Mode Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 2 

17 STOP START povolen FB REF P-23 REF Fire Mode Aﾐalogo┗ý ┗stup č.ヱ 2 

Pozn. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = 0 
Pro P-12 = 3, 4, a P-15 = ヵ, ヶ, Α je staヴt ┗ případě sepﾐutého sigﾐálu DIヲ zadá┗áﾐ sigﾐáleﾏ DIヱ. 
Pro P-12 = 3 or 4 and P-31 = 2, 3, 6 or 7 je start zadáván DI1. 

 

 
7.6. Makro funkce - režiﾏ PI regulátor ふP-12 = 5, 6) 

 

 

  

P-15 DI1 DI2 DI3 / AI2 DI4 / AI1 Zapojení 
str. 24 0 1 0 1 0 1 0 1 

0 STOP START PI regulátor P-20 REF AI2 AI1 5 

1 STOP START PI regulátor AI1 REF AIヲ ふzpětﾐá ┗azHa PI ヴegulátoヴuぶ AI1 5 

3, 7 STOP START PI regulátor P-20 Externí chyba OK AIヱ ふzpětﾐá ┗azHa PI ヴegulátoヴuぶ 4 

4 (NO) START  (NC) STOP  AIヲ ふzpětﾐá ┗azHa PI regulátoru) AI1  

5 (NO) START  (NC) STOP  PI REF P-20 REF AIヱ ふzpětﾐá ┗azHa PI ヴegulátoヴuぶ 11 

6 (NO) START  (NC) STOP  Externí chyba OK AIヱ ふzpětﾐá ┗azHa PI ヴegulátoヴuぶ  

14 STOP START Bez funkce Externí chyba OK AIヱ ふzpětﾐá ┗azHa PI ヴegulátoヴuぶ 1 

15 STOP START P-23 REF PI regulátor Fire Mode AIヱ ふzpětﾐá ┗azHa PI ヴegulátoヴuぶ 2 

16 STOP START P-23 REF P-21 REF Fire Mode AIヱ ふzpětﾐá ┗azHa PI ヴegulátoヴuぶ 2 

17 STOP START P-21 REF P-23 REF Fire Mode AIヱ ふzpětﾐá ┗azHa PI ヴegulátoヴuぶ 2 

Pozn. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = 0 
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7.7. Režiﾏ さFire Modeさ 
 

‘ežiﾏ さFire Modeさ je ﾐa┗ヴžeﾐ tak, aH┞ ﾏěﾐič zajistil ﾐepřetヴžitý pヴo┗oz zařízeﾐí ┗ ﾐouzo┗ýIh podﾏíﾐkáIh do úplﾐého poškozeﾐí. Teﾐto ヴežiﾏ je 
akti┗o┗áﾐ příslušﾐýﾏ digitálﾐíﾏ koﾐtakteﾏ, dle ﾐasta┗eﾐí ┗ P-15. 

V případě přeIhodu do tohoto ヴežiﾏu jsou igﾐoヴo┗áﾐ┞ t┞to poヴuIh┞ ﾏěﾐiče: O-t, U-t, Th-FLt, E-trip, 4-20 F, Ph-Ib, P-Loss, SC-trp, I-t-trp. 

Následující poruchy budou registrovány a automaticky resetovány: O-Volt, U-Volt , h O-I, O-I, Out-F. Seznam poruch viz strana 28. 

 

7.8. Příklad┞ zapojeﾐí 
Zapojení 1 Zapojení 2 Zapojení 3 Zapojení 4 

  
                                                  P-16 = 

                                                 0 – 10V 

                                               4 – 20mA  

  
                              (NC) 

                              Porucha 

Zapojení 5 Zapojení 6 Zapojení 7 Zapojení 8 

 
                                 P-47=      P-16= 

                                 0-10V      0-10V 

                               4-20mA  4-20mA 

 
                    (NO)                     P-16= 

                    Rychlý                  0-10V                  

                    STOP                    4-20mA 

                     

 
                              (NC) 

                              Porucha 

 
                   (NO)   (NC) 

                  Rychlý  Porucha 

                   STOP      

                    

Zapojení 9 Zapojení 10 Zapojení 11 Zapojení 12 

  
                    (NO)  (NC) 

                   Rychlý  Porucha 

                    STOP     

                     

 
           (NO)  (NC) 

         START  STOP 

              ふpulzﾐěぶ 
            

 
           (NO)  (NC)  (NO) 

          START STOP Rychlý STOP 

                     ふpulzﾐěぶ 
           

                                 

Zapojení 13 Zapojení 14 Zapojení 15 Zapojení 16 

 
                    (NC) 

                  Porucha 

 
                             (NC) 

                        Porucha 

 
                    (NO)  (NO) 

            Rychlost  Rychlost 

 

 

 

 

 

 



 Optidrive ODE-ン ヱPhase Output uži┗atelský ﾏaﾐual ┗eヴze ヱ.ヰヰ 

 

 www.invertek.cz. 25 
 

8. Modbus RTU komunikace 

8.1. Úvod 
Fヴek┗eﾐčﾐí ﾏěﾐič Optidヴi┗e Eン je staﾐdaヴdﾐě ┗┞Ha┗eﾐ koﾏuﾐikaIí ModHus ‘TU, koﾐektoヴ ‘Jヴヵ je ﾐa předﾐí stヴaﾐě ﾏěﾐiče. 

8.2. Modbus RTU specifikace 
Protokol Modbus RTU 

Kontrolní chyba CRC 

Rychlost komunikace ΓヶヰヰHps, ヱΓヲヰヰHps, ンΒヴヰヰHps, ヵΑヶヰヰHps, ヱヱヵヲヰヰHps ふpředﾐasta┗eﾐoぶ 
Formát dat ヱ staヴt Hit, Β data Hits, ヱ stop Hits, potlačeﾐá paヴita. 
Hardware signálu RS 485 (dvou drát) 

Uži┗atelský iﾐteヴfaIe RJ45 

 
8.3. Konfigurace RJ45 konektoru 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Struktura Modbus telegramu 
Fヴek┗eﾐčﾐí ﾏěﾐiče Optidヴi┗e Eン podpoヴují Masteヴ/“la┗e koﾏuﾐikaIi ModHus ‘TU, použitíﾏ příkazů ヰン pヴo čteﾐí a ヰヶ pヴo zápis ヴegistヴu. Mﾐoho 
Masteヴ zařízeﾐí Heヴe ヱ. adヴesu ヴegistヴu jako adヴesu ヰ, pヴoto ﾏůže Hýt ﾐutﾐé, odečíst hodﾐotu ヱ od čísla ヴegistヴu ┗iz Β.ヵ. 
 

Příkaz ヰン – čteﾐí dat  Příkaz ヰヶ – zápis dat 

Master Telegram Délka  “la┗e odpo┗ěď Délka  Master Telegram Délka  “la┗e odpo┗ěď Délka 

Slave adresa 1 B  Slave adresa 1 B  Slave adresa 1 B  Slave adresa 1 B 

Fuﾐkčﾐí kód ふヰンぶ 1 B  Počátečﾐí adヴesa 1 B  Fuﾐkčﾐí kód ふヰヶぶ 1 B  Fuﾐkčﾐí kód ふヰヶぶ 1 B 

Adresa 1. registru 2 B  Hodnota 1. registru 2 B  Adresa registru 2 B  Adresa registru 2 B 

Počet ヴegistヴů 2 B  Hodnota 2. registru 2 B  Hodnota 2 B  Hodnota registru 2 B 

Koﾐtヴolﾐí součet 2 B  ...    Koﾐtヴolﾐí součet 2 B  Kontrolní součet 2 B 

    Koﾐtヴolﾐí součet 2 B         

8.5. Popis registrů 
 

Registr 
 

Par. Typ Příkaz Spodní byte Horní byte Rozsah Popis 

1 - R/W 03,06 Příkaz 0..3 Bit 0 : 0 = Stop, 1= Start 

Bit 1 : 0 = zpoﾏaleﾐí po ヴaﾏpě Pヴぶ, 1 = Rychlý stop 2 (P-24) 

Bit 2 : 0 = bez funkce, 1 = reset poruchy 

Bit 3 : 0 = bez funkce, 1 = ┗olﾐý doHěh 

2 - R/W 03,06 Žádaﾐá ヴ┞Ihlost ModHus 0..5000 Žádaﾐá ヴ┞Ihlost ┗ Hz ┝ヱヰ, př.: ヱヰヰ = ヱヰ.ヰHz 

4 - R/W 03,06 Délka ヴaﾏp řízeﾐýIh koﾏuﾐikaIí 0..60000 Délka ヴaﾏp┞ ┗ s ┝ ヱヰヰ, př.: ヲヵヰ = ヲ.ヵ s 

6 - R 03 Kód chyby “ta┗ ﾏěﾐiče  0 = kód poruchy 

1 = aktuálﾐí sta┗ ﾏěﾐiče: 
0 : Stop 

1: Chod 

ヲ: Měﾐič ┗┞hlásil poヴuIhu 

7  R 03 Výstupní frekvence  Výstupﾐí fヴek┗eﾐIe ┗ Hz ┝ヱヰ, př.: ヱヰヰ = ヱヰ.ヰHz 

8  R 03 Proud motoru  Pヴoud ﾏotoヴu ┝ヱヰ, př.: ヱヰ = ヱ.ヰ Aﾏps 

11 - R 03 Status dig. vstupu 0..15 “tatus digitálﾐíIh ┗stupů řídíIí s┗oヴko┗ﾐiIe ふdig. ┗stup ヱ až 
ヴぶ. Nejﾐižší hodﾐota Hitu se ┗ztahuje k dig. ┗stupu č. ヱ. 

20 P00-01 R 03 Hodﾐota aﾐalogo┗ého ┗stupu č.ヱ 0..1000 Hodﾐota aﾐalogo┗ého ┗stupu č.ヱ ┝ヱヰ, př.:  1000 = 100% 

21 P00-02 R 03 Hodﾐota aﾐalogo┗ého ┗stupu č.ヲ 0..1000 Hodﾐota aﾐalogo┗ého ┗stupu č.ヲ ┝ヱヰ, př.:  ヱヰヰヰ = ヱヰヰ% 

22 P00-03 R 03 Hodﾐota fヴek┗eﾐčﾐí žádosti 0..1000 Hodﾐota fヴek┗eﾐčﾐí žádosti ┝ヱヰ, př.: ヱヰヰ = ヱヰ.ヰHz 

23 P00-08 R 03 Napětí ﾐa stejﾐosﾏěヴﾐéﾏ ﾏezioH┗odu 0..1000 Napětí ﾐa stejﾐosﾏěヴﾐéﾏ ﾏezioH┗odu ふVぶ 
24 P00-09 R 03 Aktuálﾐí teplota ﾏěﾐiče 0..100 Aktuálﾐí teplota Ihladiče ふ°Cぶ 

VšeIhﾐ┞ koﾐfiguヴo┗atelﾐé paヴaﾏetヴ┞ jsou přístupﾐé a ﾏohou Hýt čteﾐ┞, ﾐeHo zapiso┗áﾐ┞ použitíﾏ příslušﾐýIh ModHus příkazů. Čísla ヴegistヴů 
pヴo každý paヴaﾏetヴ ふP-ヰヴ až P-ヶヰぶ dostaﾐeﾏe jako ヱヲΒ + daﾐé číslo paヴaﾏetヴu, ﾐapř.: pヴo paヴaﾏetヴ P-ヱヵ je číslo ヴegistヴu ヱ28+15=143.  

U ﾐěkteヴýIh paヴaﾏetヴů ﾏůže Hýt pヴo jejiIh ﾐasta┗eﾐí použita ┗lastﾐí stupﾐiIe. 
 

 

 

 

 

 

1 CAN - 

2 CAN + 

3 0 V 

4 -RS485 (PC) 

5 +RS485 (PC)  

6 +24 V (Optiport) 

7 -RS485 (Modbus RTU) 

8 +RS485 (Modbus RTU) 
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9. Technická data 

9.1. Prostředí 
Okolﾐí teplota pヴaIo┗ﾐího pヴostředí pヴo pヴo┗edeﾐí IPヲヰ:  -ヱヰ … ヵヰ°C, IP66: -10 ... 40°C (bez kondenzace) 

Teplota skladování: -ヴヰ … ヶヰ°C 

Ma┝iﾏálﾐí ┗lhkost pヴaIo┗ﾐího pヴostředí: Γヵ%, Hez koﾐdeﾐzaIe. 
 

9.2. Technická specifikace 
 

Napájení 1x200 – 240V (+ / - 10%), 3f. výstup 

Model 
Velikost 
ﾏěﾐiče 

Výkon 
[kW] 

Jm. 
vstupní 

proud [A] 

Jištěﾐí 
(typ B) 

Napájecí kabel 
[mm2] 

Jm. výstupní 
proud [A] 

Kabel motoru 
[mm2] 

Doporučeﾐá hodﾐota odporu 
Hrzdﾐého rezistoru [Ω] 

ODE-3-120043-1F1#-01 1 0,37 6,8 10 1,5 4,3 1,5 - 

ODE-3-120070-1F1#-01 1 0,75 12,8 16 1,5 7 1,5 - 

ODE-3-220105-1F4#-01 2 1,1 16,2 25 2,5 10,5 1,5 100 

 

 

Poznámka 

Pヴo IPヲヰ pヴo┗edeﾐí, ﾐahヴaďte け#げ čísleﾏ けヲげ.Pヴo IPヶヶ Noﾐ “┘itIhed pヴo┗edeﾐí, ﾐahヴaďte け#げ písﾏeﾐeﾏ けXげ. Pヴo IPヶヶ “┘itIhed pヴovedení, 

ﾐahヴaďte け#げ písﾏeﾐeﾏ けYげ. 
Hodﾐot┞ ┗ýše jsou pouze dopoヴučeﾐýﾏi a ﾏůžou se lišit dle ﾏístﾐíIh předpisů. 
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9.3. Doplňující informace v souladu s UL  
Měﾐič Eン je ﾐa┗ヴžeﾐ tak, aH┞ splňo┗al požada┗k┞ ┗ souladu s ﾐoヴﾏou UL. V zájﾏu zajištěﾐí plﾐého souladu, ﾏusí Hýt plﾐě dodヴžeﾐo ﾐásledujíIí: 
 

Požadavk┞ vstupﾐího ﾐapájeﾐi 
NapájeIí ﾐapětí Napájení 1x200 – 240V (+ / - 10%). 

Ne┗┞┗ážeﾐost Maximální povolená odchylka ﾐapětí ﾏezi fázemi je 3%. 

VšeIhﾐ┞ ﾏěﾐiče z řad┞ Eン ﾏají detekIi ﾐe┗┞┗ážeﾐosti ﾐapájeIího ﾐapětí. Neヴo┗ﾐo┗áha ﾐapájeIího ﾐapětí ┗┞šší ﾐež 
ン% Hude ﾏít za ﾐásledek ┗┞pﾐutí ﾏěﾐiče.   

Frekvence 50 – 60Hz ± 5% 

Zkratová odolnost NapájeIí ﾐapětí Min. výkon [kW]  Max. výkon [kW]  Maximální napájecí zkratový proud 

230V 0.37  1,1 100kA rms (AC) 

Požadavk┞ ﾐa ﾏeIhaﾐiIkou iﾐstalaIi  

VšeIhﾐ┞ ﾏěﾐiče řad┞ Eン jsou uヴčeﾐ┞ pヴo ┗ﾐitřﾐí iﾐstalaIi ┗ koﾐtヴolo┗aﾐéﾏ pヴostředí dle podmínek 9.1. 

Měﾐiče pヴo┗edeﾐí IPヲヰ iﾐstalujte pouze ┗ čistéﾏ pヴostředí. 
Požadavk┞ ﾐa elektriIkou iﾐstalaIi 
Připojeﾐí ┗stupﾐího ﾐapájeﾐí ﾏusí Hýt dodヴžeﾐo dle Hodu ヴ.ン. 

Napájecí a motorové kabely H┞ ﾏěl┞ Hýt ┗┞Híヴáﾐ┞ podle údajů uvedených v bodu Γ.ヲ, ﾐeHo dle platﾐýIh ﾏístﾐíIh předpisů. 

Motorový kabel 75°C – ﾏusí Hýt použit ﾏěděﾐý 

Připojeﾐí ﾐapájeIíIh kaHelů a utaho┗aIí ﾏoﾏeﾐt┞ jsou u┗edeﾐ┞ ┗ bodech 3.3 a 3.5. 

OHeIﾐé požadavk┞ 

 V případě, kd┞ je ﾏotoヴo┗ý teヴﾏistoヴ použit a připojeﾐ k ﾏěﾐiči, ﾏusí Hýt připojeﾐí pヴo┗edeﾐo dle 4.6.2. 
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10. Odstraněﾐí závad 

10.1. Seznam poruch 
Kód 

poruchy 

 Název Postup řešeﾐí 

 00 Bez poruchy  

 01  Zkrat na brzdném rezistoru Pヴo┗ěřte zapojeﾐí Hヴzdﾐého ヴezistoヴu, popřípadě případﾐou zá┗adu ﾐa Hヴzdﾐéﾏ ヴezistoヴu. 
 02  Přetížeﾐí Hヴzdﾐého ヴezistoヴu Pヴodlužte zpoﾏalo┗aIí ヴaﾏpu ふP-ヰヴぶ, sﾐižte setヴ┗ačﾐost zátěže 

 03  Pヴoudo┗é přetížeﾐí ﾏěﾐiče RozHěh ﾏotoru - motor stojí nebo se zastavil: Pヴo┗ěřte zapojeﾐí ﾏotoヴu ふzkヴat ﾐa ┗iﾐutíぶ. 
RozHěh, ﾐeHo Hrzděﾐí po raﾏpě: Příliš ヴ┞Ihlá ふkヴátkáぶ ヴaﾏpa. Pokud ﾐelze ヴaﾏp┞ ┗ P-03, P-04 

pヴodloužit, je třeHa silﾐější ﾏěﾐič. 
 04  Tepelﾐé přetížeﾐí  Pヴoud ┗ětší ﾐež ヱヰヰ% hodﾐot┞ ┗ P-ヰΒ, po uヴčitou doHu, ﾐapř. ヱヵヰ%/ヶヰs. Buď pヴodlužte 

ヴozjezdo┗ou ヴaﾏpu, ﾐeHo sﾐižte zátěž. Pヴo┗ěřte, zda délka kaHelů ﾏotoヴu odpo┗ídá 
specifikaci. 

 05  Závada na výkonovém modulu Pヴo┗ěřte zapojeﾐí ﾏotoヴu ふzkヴat ﾏezi fázeﾏi, zkヴat fáze-zem). 

 06 Přepětí ﾐa stejﾐosﾏěヴﾐéﾏ  
meziobvodu 

Pヴodlužte zpoﾏalo┗aIí ヴaﾏpu ふP-ヰヴぶ. O┗ěřte ﾐapájeﾐí ﾏěﾐiče. 

 07 Podpětí ﾐa stejﾐosﾏěヴﾐéﾏ  
meziobvodu 

Podpětí ﾐa stejﾐosﾏěヴﾐéﾏ ﾏezioH┗odu 

 08 Teplota Ihladiče ﾏěﾐiče 

překヴočeﾐa 

Zkontrolujte okolní teplotu, není-li třeHa zlepšit Ihlazeﾐí ﾏěﾐiče ふ┗ětší ヴoz┗aděč / ﾐuIeﾐé 
Ihlazeﾐíぶ. “ﾐižte ﾏodulačﾐí frekvenci v P-17. 

 09  Příliš ﾐízká okolﾐí teplota Okolﾐí teplota ﾏěﾐiče ﾏusí Hýt ┗┞šší ﾐež -10st. C 

 10  To┗áヴﾐí ﾐasta┗eﾐí paヴaﾏetヴů  

 11  Externí porucha Externí porucha vyvolaná signálem na dig. ┗stupu č. ン. Pokud je e┝teヴﾐí poヴuIha 
┗┞hodﾐoIeﾐíﾏ ﾏotoヴo┗ého teヴﾏistoヴu, ﾏůže jít o přetížeﾐí ﾏotoヴu. 

 12  Ztráta komunikace Optibus )koﾐtヴolujte spojeﾐí ﾏezi ﾏěﾐičeﾏ a e┝teヴﾐíﾏ zařízeﾐíﾏ. )koﾐtヴolujte adヴesu ﾏěﾐiče. 
 13  )┗lﾐěﾐí ﾐapětí ﾏezioH┗odu )koﾐtヴolujte přítoﾏﾐost a symetrii napájecích fází. 

 14  Chybí fáze v napájení Třífázo┗ě ﾐapájeﾐéﾏu ﾏěﾐiči Ih┞Hí jedﾐa z ﾐapájeIíIh fází. Pヴo┗ěřte zapojeﾐí ﾐapájeIíIh 
oH┗odů. 

 15  Okaﾏžité přetížeﾐí ┗ýstupﾐího 
pヴoudu ﾏěﾐiče 

O┗ěřte zapojeﾐí ﾏotoヴu-zkrat na vinutí motoru. 

 16  Vadﾐý teヴﾏistoヴ ﾐa Ihladiči OHヴaťte se ﾐa s┗ého doda┗atele. 
 17  Ch┞Ha iﾐteヴﾐí paﾏěti “tiskﾐěte klá┗esu “TOP, pokud poヴuIha přetヴ┗á, koﾐtaktujte s┗ého doda┗atele. 
 18  Ztráta signálu 4-20mA  Zkontrolujte zapojení analogového vstupu. 

 19  Ch┞Ha iﾐteヴﾐí paﾏěti “tiskﾐěte klá┗esu “TOP, pokud poヴuIha přetヴ┗á, koﾐtaktujte s┗ého doda┗atele. 
 21  Chyba PTC termistoru  Přehřátí PTC teヴﾏistoヴu, zkoﾐtヴolujte zapojeﾐí. 
 22  Vadný ventilátor (pouze verze 

IP66) 

O┗ěřte fuﾐkIi iﾐteヴﾐího ┗eﾐtilátoヴu ﾏěﾐiče. 

 23  V┞soká iﾐteヴﾐí teplota ﾏěﾐiče  Iﾐteヴﾐí teplota ﾏěﾐiče je příliš ┗┞soká, zkoﾐtヴolujte okolﾐí teplotu. 
 50 Ztráta komunikace Modbus   O┗ěřte zapojeﾐí koﾏuﾐikaIe ModHus ‘TU.  

 Zkontrolujte nastavení P-36 Index 3. 

 51 Ztráta komunikace CANopen   O┗ěřte zapojeﾐí koﾏuﾐikaIe CANopeﾐ. 
 Zkontrolujte nastavení P-36 Index 3. 
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