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Obecné:
Velmi Vám d kujeme za rozhodnutí používat frekven ní m ni e 
serie 3G3JX.

Konvence zna ení model : 
Ozna ení každého modelu obsahuje užite né základní informace a charak-
teristická data jednotlivých p ístroj . Níže je uvedeno vysv tlení typového 
kódu:  

zabudovanýEMC filtr

Oblast ur ení:
E = Evropa

Provedení:
A = ur eno k montáži do rozv d e,

(min krytí IP10), nebo uzav ené 
modely k montáži na st nu

Vstupní nap tí:
2 = t ífázové, t ída 200V
B = jednofázové, t ída 200V
4 = t ífázové, ída 400V

Výkon p ipojitelného motoru:
002 = 0,2kW
004 = 0,4kW
007 = 0,75kW
015 = 1,5kW
022 = 2,2kW
030 = 3,0kW
040 = 4,0kW
055 = 5,5kW
075 = 7,5kW

Ozna ení serie

   3G3JX     -    A  B   0 0 2  -  E F
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Upozorn ní: P ed instalací m ni e 3G3JX prosím pros-
tudujte p iloženou uživatelskou p íru ku a všechna bez-
pe nostní doporu ení. Tento rychlý p ehled je ur en pro 
znalé uživatele v p ípad  servisních zásah  a úprav.

Svorky silového obvodu
Typy m ni  3G3JX, 
kde je výstupní silová svorkovnice ve dvou adách

Typy m ni  3G3JX, 
kde je výstupní silovou svorkovnice v jedné ad

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

N/- P/+ +1

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3 N/- P/+ +1
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Svorky ídících obvod

Název 
svorky Popis Rozsah a poznámky

P24 +24V pro logické 
vstupy

24VDC napájení, 30 mA max.
(Pozn.: Nelze použít k napájení vn jších 
objekt , nezkratujte se svorkou L)

1, 2, 3, 4, 
5

Inteligentní programo-
vatelné dvoustavové 
logické vstupy

27VDC max. (použijte vnit ní zdroj P24 
nebo externí vztažený k potenciálu svorky 
L), 4.7kW vstupní impedance

11 Logický výstup Imax 50 mA p i sepnutí
Umax 27 VDC p i vypnutí

L 
(vpravo)

GND pro log.vstupy spole ná svorka (Nesmí být uzemn no)

CM2 GND pro log. výstup Max. proud svorkou 11 je 50mA

FM Analogový nap tový 
výstup

0 až 10VDC, 1 mA max., st ída 50% 

L (vlevo) GND - analog.signál sou et proud  výstup  OI, O, H, a AM 

OI Analog. vstup - proud rozsah 4 až 19,6 mA, nomináln  20 mA

O Analog. vstup - nap tí rozsah 0 až 9,6 VDC, nomináln  10VDC, 
12VDC max., vstupní impedance   10 kOhm

H Ref. nap tí  +10V nomináln  10VDC, 10 mA max.

H O OI PCS5

Analogové 
vstupy

Analog. 
výstup

Relé porucha

Log. 
výstupLogické vstupy

L 4 3 2 1 L P24 CM2 11

AL2 AL1 AL0

FM

nedotýkejte se

vstupní silové svorky

komunika ní konektor

ídící svorkovnice výstupní silové svorky
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Pozn.: Analogové vstupy O a OI nelze použít sou asn

AL0 P epínací kontakt relé Zatížitelnost kontakt   
Max odporová zát ž = 250VAC,  2.5A; 
30VDC  3A;
Max induktivní zát ž = 250VAC, 0.2A; 
30VDC 0.7A
Minimální zát ž = 5VDC 100mA,
100VAC 10mA

AL1 Spínací kontakt relé (ve 
stavu “ready” sepnut)

AL2 Rozpínací kontakt relé 
(ve stavu “ready” 
rozepnut)

Název 
svorky Popis Rozsah a poznámky
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Základní schema zapojení
Následující schema zapojení znázor uje zapojení motoru a 
napájení pro základní provoz. Signálové zapojení umož uje chod 
vp ed, vzad a nastavení frekvence externím potenciometrem.

(L1)
R

(L2)
S

(N/L3)
T

(T2)
V

(T3)
W

(T1)
U

Motor

Vp ed

L

O

H

Vzad

Reléový kontakt

Signál chod

Výstupy s 
otev eným 
kolektorem

 Externí 
potenciometr  

3G3JX

Napájení z 3f/1f  
sít  (p ekon-
trolujte štítek 
m ni e
NFEF-1fáz. 230V
(svorky L1,N/L3)
HFEF-3fáz. 400V
(svorky L1,L2,L3)

Zát ž

Analog.
reference

P24

2

1

12

CM2

AL0

AL1

AL2

Vstupy

L

Zapojení pro zdrojový 
typ logiky

GND pro logické 
výstupy

GND pro analogové 
signály

AM

3

4

5

OI
4-20mA

0-10V

Voltmetr

Analog.výstup
      0-10V

L

PCS
Propojka
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Ovládání m ni e z operátorského panelu

• LED Run/Stop – Svítí, pokud je m ni  v chodu a motor b ží, nesvítí 
pokud m ni  není v chodu a  výstup je zablokován.

• LED Program/Monitor LED – Svítí, pokud je m ni  p ipraven k editaci 
parametr  (stav programování). Nesvíti pokud m ni  zobrazuje aktuální 
indikované hodnoty (parametry d xxx).

• LED tla . chod aktivní – svítí, pokud je m ni  p ipraven reagovat na 
tla ítko, nesvítí, pokud je zvolen jiný druh ovládání.

• Tla . chod (RUN) – Stiskem tohoto tla ítka uvedete m ni  do chodu 
(motor se otá í). Parametr F004 ur uje sm r otá ení vp ed nebo vzad. 

• Tla . Stop/Reset – Stiskem tohoto tla ítka zastavíte b žící pohon 
(dobíhá po dob hové ramp ), nebo odstraníte zablokování m ni e 
vzniklou chybou.

• Potenciometr – Umož uje p ímé nastavení otá ek motoru ( musí být 
zvolen jako aktivní).

• LED Potenciometr aktivní – svítí, pokud je potenciometr na panelu 
aktivní.

• Zobrazení parametr  – sedmisegmentový ty místný displej zobrazující 
parametry a funk ní kódy

• Jednotky zobrazení: Herz/Amper –Svítí LED jednotky, která p ísluší 
zobrazenému parametru

• LED napájení – svítí, pokud je na vstupu m ni e p ítomno napájecí 
nap tí.

• LED porucha – svítí, pokud je m ni  zablokován poruchou.
• Funk ní tla ítko (FUNC) – slouží k pohybu v nabídce parametr , 

nastavení a zobrazení.
• Tla ítka nahoru/dol  – umož ují pohyb v nabídce parametr  a zm nu 

hodnoty parametr . 
• Tla ítko ulož (Store) – Stiskem této klávesy ukládáte upravené hodnoty 

parametr  do pam ti EEPROM (zakon íte-li úpravu parametru bez stisku 
tla ítka STORE,  z stane zapsána jeho p vodní hodnota).

RUN STOP
RESET

HITACHI

2

    0.0
3G3JX INVERTER

Hz

A

RUN

PRG

POWER

ALARM

Zobrazení hodnoty

Run/Stop LED

Programování aktivní

Tla . RUN aktivní (LED)

Tla . chod

LED napájení

Signalizace jednotky (Hz, A)

Potenciometr na 
panelu aktivní (LED)

Potenciometr

Tla . Stop/Reset

Tal . funkce
Tla . nahoru/dol

Tla . ulož

LED porucha

RUN STOP
RESET
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Jak se pohybovat v nabídce

h 0 0 6

h 0 0 3

c 1 4 9

c 0 0 1

b 1 5 0

b 0 0 1

A1 4 6

A0 0 1

H– – –

C– – –

b – – –

A– – –

F 0 0 4

F 0 0 1

d 0 8 3

d 0 0 1

 000.0

1 2 3.4

Zm na

Zvýšení/
snížení 
hodnoty

Zápis do 
EEPROM

Zobrazená data

Zobrazení Programování

1 2

Návrat do 
seznamu 
parametr

Volba parametru Zm na hodnoty

Uloženo 
pro další 
zapnutí

vypnutí sít

PRG LED = ONPRG LED = ON

1

Zv
ol

te
 fu

nk
ci

 
ne

bo
 s

ku
pi

nu

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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Testovací chod
Testovací chod využívá nastavení minima parametr  pro ov ení 
chodu pohonu. Je možné využít dva zp soby ovládání m ni e: 
 ovládání z operátorského panelu (dále jen OP), nebo ovládání 
pomocí logických vstupních svorek.
• Prov te zapojení napájení a p ipojení motoru (viz schema na 

stran  4)
• Použijete-li pro ovládání logické vstupní svorky, prov te jejich 

správné zapojení  [PCS],[FW], [H], [O], a [L] podle schematu na 
stran  4.

• Nastavení [RV] (vzad) (továrn  na svorce [5]) je volitelné.

Krok Popis  Z OP Ze svorek

1 Zvolte zdroj povelu 
rychlosti

A001 = 00 
(potenciometr 
na OP)

A001 = 01,
vstupní svorky 
[H–O–L]

2 Zvolte zdroj povelu 
chod  vp ed (FW)

A002 = 02
(Tla . Run)

A002 = 01,
svorka [FW]

3 Zvolte zdroj povelu 
chod vzad (REV)

— C005 = 01,
svorka [RV]

4 Zvolte základní 
frekvenci motoru

A003 = 60

5 Zvolte po et pól  
(2 / 4 / 6 / 8)

H004 = 4 (továrn ), m te pouze 
pokud váš motor je odlišný

6 Nastavte displej na 
zobrazení frekvence

Nastavte d001, stiskn te tla . 
FUNC, zobrazí se 0.0

Prov te bezpe nost Odpojte motor od zát že

7 Nastavte poten-
ciometr na OP 
na minimum

prov te zda 
nap tí mezi 
[O]—[L] je  0V

8 Zadání povelu chod 
vp ed

stiskn te 
tla ítko chod

sepn te svorku 
[FW] 

9 Zvýšení rychlosti oto te pot. na 
OP vpravo

zvyšte nap tí na 
svorce [O]

10 Snížení rychlosti oto te pot. na 
OP vlevo

snižte nap tí na 
svorkce [O]

11 Zastavení motoru Stiskn te 
tla ítko stop

rozepn te 
svorku [FW]

12 Zadání povelu chod 
vzad (volba)

— sepn te svorku  
[RV] 

13 Zastavení motoru — rozepn te 
svorku [RV]
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Chybové kódy
Ochrany m ni e zablokují chod p i nadproudu, p ep tí a podp tí. 
Výstup m ni e se zablokuje a motor voln  dobíhá (free run stop - 
FRS). Stiskem tla ítka stop/reset odblokujete m ni  a odstraníte 
chybový stav (nikoliv p í inu chyby!!).

Základní chybové kódy

Kódy 
chyb Název Možná p í ina(y)

E01 Nadproud p i konstantní 
rychlosti

• zkrat na výstupu m ni e
• zablokování h ídele motoru
• p íliš velká zát ž
• motor s dvojím nap t ovým rozsahem 

není správn  zapojen
Pozn.: M ni  hlásí chybu nadproudu p i 

200% nominální hodnoty proudu 
m ni e

E02 Nadproud p i dob hu

E03 Nadproud p i rozb hu 

E04 Nadproud z jiných p í in • Je nastavena p íliš velká síla 
stejnosm rné brzdy (A054) 

• Chyba proudového transformátoru/
zarušení ídících obvod

E05 Ochrana proti p etížení • Je zjišt no p etížení motoru (funkce 
termoelektrické ochrany)

E07 Chyba p ep tí • nap tí na stejnosm rné sb rnici (DC 
bus) p ekro ilo chybovou hranici 
(regenerativní energie z motoru p i 
brzd ní)

E08 Chyba EEPROM • Vnit ní pam t EEPROM je zarušena, 
má vysokou teplotu apod.

E09 Chyba podp tí • nap tí na DC sb rnici pokleslo pod 
úrove  pot ebnou pro správnou funkcí 
ídících obvod

E22 Chyba CPU • chyba vnit ní jednotky CPU 

E12 Vn jší chyba • signál externí chyby na svorce [EXT] 
je aktivní

E13 USP (Ochrana proti 
necht nému rozb hu)

• Je-li zvolena funkce USP, dojde k 
chyb  pokud je p i již sepnutém 
povelu chodu zapnuto napájení

E14 Zemní chyba • Je zjišt no zemní spojení na výstupu 
m ni e. Tato funkce není ur ena k 
ochran  osob. 

E15 Vstupní p ep tí • Vstupní nap tí se drží nad povolenou 
hranicí déle než 60s (m ni  je ve stavu 
klidu - stop)

E21 Teplotní chyba m ni e • Vnit ní teplota m ni e p ekro ila 
povolenou hranici

E30 Chyba p enosu • Vnit ní chyba m ni e, elektrické 
zarušení p enosu mezi CPU a obvody 
interface.



10

Podmínky, p i kterých došlo k chyb
V parametru zobrazení d081 naleznete zapsány základní veli iny, 
p i kterých došlo k poslední chyb . Pohyb mezi jednotlivými údaji 
je možný pomocí šipek nahoru a dol .

E35 Chyba termistoru • Hodnota na vstupu termistoru [5] a [L], 
je mimo p ípustný rozsah

E37 Bezpe nostní stop • Byl zadán povel bezpe nostního stop

E60 Chyba komunikace • Obvod hlídání sí tové komunikace 
zjistil chybu.

 --- Podp tí (je zablokován 
výstup m ni e)

• Nizké vstupní nap tí zp sobilo vypnutí 
chodu a m ni  se po op tovném 
zvýšení nap tí pokusí o restart. V 
p ípad  neúsp šného pokusu vyhlásí 
chybu.

Krok Zobrazení

1. Vyhledejte d081 d081
2. Stiskn te tla ítko
    

Není záznam chyby:
   _ _ _
Je zaznamenána chyba:
E_xx
(kód chyby)

3. Pohyb tla ítky 
nahoru/dol  (je-li 
zaznamenána chyba)

Výstupní frekvence p i chyb :
48.50
Proud motoru p i chyb :
10.3
Nap tí DC sb rnice p i chyb :
189.5
Celkový po et hodin provozu v 
okamžiku vzniku chyby:
15
Celkový po et hodin zapnutí v 
okamžiku vzniku chyby:
18

Kódy 
chyb Název Možná p í ina(y)

1

2
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Návrat k továrnímu nastavení

Pozn: Po ukon ení inicializace m ni e prove te op t 
zkoušku chodu dle postupu na stran  7.

Úkon Zobrazení Funkce/parametr

stiskni ,  a  dle 
pot eby a zvol skupinu b.

b – – – Volba skupiny funkcí “b”

stiskni . b 0 0 1 První parametr ze 
skupiny “b”

stiskni a drž  dokud... b 0 8 4 Volba zp sobu iniciali-
zace

stiskni . 0 0 00 = pouze výmaz 
obsahu pam ti chyb 
(bez inicializace)

stiskni . 0 1 01 = inicializace 
továrních hodnot

stiskni  . b 0 8 4 Inicalizace nyní zm ní 
všechny parametry na 
výchozí hodnoty

stiskni a drž , , , a 

 , nepoušt j.

b 0 8 4 první ást inicializa ní 
sekvence

objeví-li se na displeji  kód 
.00, uvoln te všechna 
tla ítka

_ .0 0 V pr b hu inicializace 
rotuje v prvním digitu 
jeden segment a je 
zobrazen kód .00

inicializace je ukon ena d _ 0 1 zobrazí se funk ní kód 
zobrazení výstupní 
frekvence

STOP
RESET
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Tabulky parametr
Skupina parametr  “d” funkce zobrazení

Kód 
Funkce Název / popis Jedn.

d001 Zobrazení výstupní frekvence Hz

d002 Zobrazení výstupního proudu A

d003 Zobrazení sm ru otá ení motoru —

d004 Zobrazení hodnoty regulované veli iny (PV) PID 
regulace

%

d005 Stav vstupních inteligentních svorek —

d006 Zobrazení stavu výstupních inteligentních svorek —

d007 Zobrazení p epo tené hodnoty frekvence
(výstupní frekvence x b086 násobitel)

dle 
uživ.

d013 Zobrazení výstupního nap tí V

d016 Zobrazení celkového po tu provozních hodin hodina

d017 Zobrazení celkového p ipojení k síti hodina

d080 íta  chyb —

d081 Zobrazení poslední (n-té) chyby —

d082 Zobrazení chyby n-1 —

d083 Zobrazení chyby n-2 —

d102 Zobrazení nap tí ss meziobvodu V

d104 zobrazení termoelektrické ochrany %

Sm r

Vp ed Stop Vzad

2 14 35
íslo svorky

ON
OFF

11AL
íslo svorky

ON
OFF
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Historie chyb a stav m ni e

 E0 7

6 0.0

 4.0

3 9 8.0

d 0 8 3

0.0
hodnota

Zobrazení

d 0 8 1

_ _ _ _Ne

Kód chyby

Frekvence p i 
chyb

Proud motoru 
p i chyb

Nap tí ss. sb r-
nice p i chyb

Ano

Žádná chyba

Je zapsána 
chyba?

Celkový as pro-
vozu p i vzniku 
chyby

1 5

1 8 Celkový as p i-
pojení k síti p i 
vzniku chyby

Podmínky 
chyby

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1

2
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Tabulky obsahující uživatelem nastavitelné funkce se ídí 
následujícími pravidly:
• N které parametry lze nastavit i pro druhý motor (druhé 

nastavení). Tuto skute nost poznáte již podle kódu parametru, 
který je ve tvaru x2xx.

• V n kterých parametrech je možné volit z n kolika kód . Pokud 
tomu tak je, pak jsou možnosti vypsány ve sloupci název/popis.

• N které parametry nelze nastavovat za provozu a ur ité 
nastavení softwarového zámku (b031) zamezí jakékoliv zm ny. 
Pokud jste na pochybách, zastavte m ni  a nahlédn te do 
uživatelské p íru ky. 

Skupina parametr  “F”

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
Nasta
vení

F001 Nastavení výstupní frekvence 0.0

F002 Nastavení rozb hového asu (1) 10.0

F202 Nastavení rozb hového asu (1) pro druhý 
motor

10.0

F003 Nastavení dob hového asu (1) 10.0

F203 Nastavení dob hového asu (1) pro druhý 
motor

10.0

F004 Nastavní sm ru otá ení z OP
• 00Vp ed • 01Vzad

00
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Skupina parametr  “A” standardní funkce 

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení

A001

Nastavení zdroje povelu frekvence
• 00 Potenciometr na OP
• 01 Ovládací svorkovnice
• 02 Nastavení frekvence ve funkce F_01
• 03 Vstup z komunikace RS485 ModBus 
• 10 Vypo tená hodnota

00

A002
Nastavení zdroje povelu k chodu
• 01 Ovládací svorky  FW nebo RV 
• 02 Tla ítko na OP
• 03 Ovládání komunikací RS485 ModBus 

02

A003/
A203 Nastavení základní frekvence 50

A004/
A204 Nastavení maximální frekvence 50

A005

Volba [AT] 
• 02 Svorka [AT] volí mezi [O] a POT 
• 03 Svorka [AT] volí mezi [OI] a POT
• 04 Pouze vstup [O] 
• 05 Pouze vstup [OI]

02

Není-li [AT] p i azeno, rozumi se [AT]=OFF  

A011 O–L aktivní rozsah po áte ní frekvence 0.0

A012 O–L aktivní rozsah kone ná frekvence 0.0

A013 O–L aktivní rozsah po áte ní nap tí 0. %

A014 O–L aktivní rozsah koncové nap tí 100. %

A015
O–L ur ení po áte ní frekvence
• 00 Použije se hodnota A011 
• 01 Použije se 0 Hz

01

A016 asová konstanta filtru vn jšího zadání 8.

A020/
A220 Nastavení pevných frekvencí 6.0

A021 
až 

A035
Nastavení pevných frekvencí 
(pro oba motory) 0.0 

A038 Nastavení frekvence tipování 6.00

A005 02 03 04 05

vstup AT OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON
aktivní [O] POT [OI] POT [O] [OI]
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A039

Zp sob zastavení p i tipování
• 00 Volný dob h motoru (tipování nepovoleno 

p i b hu motoru)
• 01 ízený dob h (tipování nepovoleno p i 

b hu motoru)
• 02 Stejnosm rná brzda (DC) (tipování 

nepovoleno p i b hu motoru)

00

A041/
A241

Volba momentového boostu
• 00 Manuální momentový boost
• 01 Automatický momentový boost

00

A042/
A242 Hodnota manuálního momentového boostu 5.0(A042)/

0.0(A242)

A043/
A243

Nastavení frekvence manuálního momen-
tového boostu

2.5/(A043)
0.0(A243)

A044/
A244

Volba charakteristiky U/f 
• 00 U/f konstantní moment
• 01 U/f redukovaný moment

00

A045/
A245 Nastavení nap t ového zesílení U/f 100.

A051 Volba stejnosm rné brzdy 
• 00 mimo provoz • 01 v provozu 00

A052 Frekvence stejnosm rné brzdy 0.5

A053 as zpožd ní stejnosm rné brzdy 0.0

A054 Síla stejnosm rné brzdy p i dob hu 50.

A055 as provozu stejnosm rné brzdy 0.5

A056 Reakce stejnosm rné brzdy
• 00 na hranu • 01 na úrove 01

A061/
A261 Nastavení horního limitu frekvence 0.0

A062/
A262 Nastavení dolního limitu frekvence 0.0

A063
A065
A067

Nastavení frekven ního skoku (st ed) 0.0

A064
A066
A068

Frekven ní skok (ší ka) 0.5

A071
Aktivace PID regulátoru
• 00 regulátor PID vy azen
• 01 regulátor PID ve funkci

00

A072 PID proporcionální zesílení 1.0

A073 PID integra ní konstanta 1.0

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení
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A074 PID deriva ní konstanta 0.0

A075 M ítko p epo tu skute né hodnoty 1.00

A076

Nastavení vstupu skute né hodnoty
• 00 svorka [OI] (proudový vstup)
• 01 svorka [O] (nap tový vstup)
• 02 z komunikace ModBus 
• 03 vstup z výpo tové funkce

00

A077
Obrácená funkce PID
• 00 PID vstup = SP – PV
• 01 PID vstup = –(SP – PV)

00

A078 PID omezení výstupu 0.0

A081
Volba funkce AVR 
• 00 AVR aktivní • 01 AVR neaktivní
• 02 AVR aktivní, pouze p i dob hu vypnuto

02

A082 Volba nap tí pro AVR 200/400

A085
Volba provozního režimu
• 00 Normální provoz
• 01 Provoz šet ení energie

00

A086 Nastavení provozu šet ení energie 50.0

A092/
A292 Nastavení rozb hového asu (2) 15.0

A093/
A293 Nastavení dob hového asu (2) 15.0

A094/
A294

Volba p echodu mezi první a druhou rampou
• 00 sepnutím svorky 2CH 
• 01 p ekro ením stanovené frekvence

00

A095/
A295 Frekvence zm ny rozb hu Acc1 na Acc2 0.0

A096/
A296 Frekvence zm ny dob hu Dec1 na  Dec2 0.0

A097 Volba rozb hové k ivky
• 00 lineární • 01 S-k ivka 00

A098 Volba dob hové k ivky
• 00 lineární • 01 S-k ivka 00

A101 [OI]–[L] aktivní rozsah po áte ní frekvence 0.0

A102 [OI]–[L] aktivní rozsah koncová frekvence 0.0

A103 [OI]–[L] aktivní rozsah po áte ní proud 0.0

A104 [OI]–[L] aktivní rozsah koncový proud 100.

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení
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A105 [OI]–[L] ur ení po áte ní frekvence
• 00 Použije se hodnota A101 
• 01 Použije se 0 Hz

01

A141 Volba vstupu A pro výpo tovou funkci
• 00 Operátorský panel
• 01 Potenciometr na OP
• 02 Vstup [O]
• 03 Vstup [OI]
• 04 Prom nná z komunikace

01

A142 Volba vstupu B pro výpo tovou funkci
• 00 Operátorský panel
• 01 Potenciometr na OP
• 02 Vstup [O]
• 03 Vstup [OI]
• 04 Prom nná z komunikace

02

A143 Operátor
• 00 ADD (vstup A + vstup B)
• 01 SUB (vstup A – vstup B)
• 02 MUL (vstup A x vstup B)

00

A145 P ídavná frekvence 0.0

A146 Volba znaménka p ídání frekvence
• 00P i ti (p i te A145 k výstupní frekvenci)
• 01Ode ti (ode te A145 od výstupní frekv.)

00

A151 POT aktivní rozsah po áte ní frekvence 0.0

A152 POT aktivní rozsah koncová frekvence 0.0

A153 POT aktivní rozsah po áte ní proud 0.0

A154 POT aktivní rozsah koncový proud 100.

A155 POT ur ení po áte ní frekvence
• 00 Použije se hodnota A151 
• 01 Použije se 0 Hz

01

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení
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Skupina “B” funkce jemného nastavení

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení

b001

Volba zp sobu automatického restartu
• 00po chyb  poplach, automatický start 

nepovolen
• 01restart od 0Hz
• 02restart ze zvolené frekvence
• 03restart ze zvolené frekvence, rozb h na 

frekvenci p ed výpadkem, následn  dob h 
a zastavení, zobrazení chyby

00

b002 Povolený as chyby napájení 1.0

b003 Prodleva po odezn ní chyby napájení p ed 
restartem 1.0

b004
Mžikový výpadek napájení / podp tí 
• 00 je indikováno jako chyba
• 01 není indikováno jako chyba

00

b005
Po et pokus  o restart po mžikovém výpadku 
napájení / podp tí
• 00 pokus o restart 16x
• 01 neomezeno

00

b011

Volba frekvence pro restart po mžikovém 
výpadku napájení / podp tí
• 00 frekvence p ed výpadkem
• 01 start z max. frekvence
• 02 start z nastavené frekvence

00

b012/
b212 Nastavení úrovn  termoelektrické ochrany Ijm 

m ni e

b013/
b213

Charakteristika termoel. ochrany
• 00redukovaný moment
• 01konstantní moment

00

b021/
b221

Ochrana omezení p etížení
• 00mimo funkci
• 01funk ní p i rozb hu a konst. rychlosti
• 02funk ní pouze p i konstantní rychlosti 

01

b022/
b222 Úrove  omezení p etížení Ijm m ni e

 x 1.5

b023/
b223 Dob hová rampa p i omezení p etížení 1.0 

b028/
b228

Volba zdroje omezování 
• 00 hodnota nastavená v b022
• 01 vstup [O]

00

b029 dob hová doba p i restartu z ur ené frekv. 0.5 s

b030 Max. proud p i restartu z ur ené frekvence Ijm 
m ni e
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b031

Volba softwarového zámku
• 00 je-li [SFT]=ON, jsou všechny parametry krom  

b031 blokovány
• 01 stejn  jako 00, krom  krom  F001 a pevných 

rychlostí
• 02 všechny parametry krom  b031 blokovány
• 03 stejn  jako 03 krom F001 a pevných rychlostí
• 10 vysoká úrove  p ístupu

01

b050 Volba ízeného zastavení p i výpadku sít  )
• 00 zakázáno • 01 povoleno 00

b051 po áte ní nap tí pro ízené zastavení 0.0

b052 úrove  “OV-LAD stop” pro ízené zastavení 0.0

b053 dob hový as pro ízené zastavení 1.0

b054 skok frekvence na po átku ízeného zastavení 0.0

b055 konstanta P regulace nap tí DC sb rnice 0.2

b056 konstanta I regulace nap tí DC sb rnice 0.2

b080 Zesílení analogového výstupu [AM] 100.

b082 Nastavení po áte ní frekvence 1.5

b083 Nastavení nosné frekvence 3.0

b084

Zp sob inicializace (návrat k továrním 
parametr m nebo výmaz historie chyb)
• 00 výmaz historie chyb
• 01 návrat k továrním parametr m
• 02 výmaz historie chyb a návrat k továrním 

parametr m

00

b085 • nem te 00

b086 Násobitel frekvence 1.0

b087
Funk nost tla ítka STOP na OP
• 00vždy funk ní • 01nefunk ní mimo 

ovládání z OP
00

b088
Restart po volném dob hu FRS
• 00restart od 0Hz
• 01restart s ur ením okamžitých otá ek a  

zachycením b žícího motoru
00

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení
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b089 Volba zobrazeného parametru p i ovládání po 
komunikaci - 7 možností:
• 01Zobrazení výstupní frekvence (d001)
• 02Zobrazení výstupního proudu (d002)
• 03Zobrazení sm ru otá ení (d003)
• 04Zobrazení zp tnovazební veli iny PID 

regulace (d004)
• 05Zobrazení stavu vstupních inteligentních 

svorek (d005)
• 06Zobrazení stavu výstupních inteligentních 

svorek (d006)
• 07P epo tená hodnota výstupní frekvence 

(d007)

01

b091 Volba chování po povelu Stop 
• 00DEC (dob h po ramp  a zastavení)
• 01FRS (zastavení volným dob hem)

00

b092 Volba chodu chladícího ventilátoru 
• 00 b ží vždy
• 01 b ží pouze za chodu m ni e
• 02 b ží v závislosti na teplot  chladi e

01

b130 Umožn ní prodloužení dob hu v závislosti na 
zvýšení nap tí v meziobvodu (funkce 
LADSTOP)
• 00nepovoleno • 01povoleno

00

b131 Úrove  nap tí pro funkci LADSTOP 380/760

b133 Volba regulace nap tí (funkce AVR) 
stejnosm rné sb rnice 
• 00nepovoleno • 01povoleno

00

b134 Úrove  regulace nap tí stejnosm rné sb rnice 380/760

b140 Potla ení chyby nadproudu
• 00nepovoleno • 01povoleno

01

b150 Automatické snížení taktovací frekvence p i 
zvýšení teploty okolí
• 00nepovoleno • 01povoleno

00

b151 Volba funkce rychlého startu (RDY)
• 00nepovoleno • 01povoleno

00

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení
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Skupina “C” nastavení funkce svorek

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení

C001/
C201 Funkce svorky [1]

svorky mohou 
mít 25 
možných 
význam  (viz 
strana 25)

00

C002/
C202 Funkce svorky [2] 01

C003/
C203 Funkce svorky [3] 18

C004/
C204 Funkce svorky [4] 12

C005/
C205 Funkce svorky [5] 2

C011 Aktivní stav svorky [1]
• 00za klidu 

rozepnuta 
[NO]

• 01za klidu 
sepnuta 
[NC]

00

C012 Aktivní stav svorky [2] 00

C013 Aktivní stav svorky [3] 00

C014 Aktivní stav svorky [4] 00

C015 Aktivní stav svorky [5] 00

C021 Funkce svorky [11] možno zvolit 
12 význam  
(viz strana 26)

00

C026 Funkce chybového relé 05

C028 Volba funkce signálu [AM] • 00frekvence
• 01proud 00

C031 Aktivní stav svorky [11] • 00za klidu 
rozepnut 
(NO)

• 01za klidu 
sepnut 
(NC)

00

C036 Aktivní stav chybového 
relé 01

C038

Indikace nízkého zatížení
• 00nefunk ní
• 01p i rozb hu, dob hu a p i konstantní 

rychlosti
• 02pouze p i konstantní rychlosti

01

C039 Úrove  indikace nízké zát že Ijm m ni e

C041/
C241 Nastavení úrovn  pro hlášení p etížení Ijm m ni e

C042 Dosažení frekvence p i rozb hu 0.0

C043 Dosažení frekvence p i dob hu 0.0

C044 Úrove  odchylky skute né hodnoty od 
žádané hodnoty p i regulaci PID 3.0

C052 PID FBV  horní mez skute né hodnoty 100.0
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C053 PID FBV dolní mez skute né hodnoty 0.0

C070 Volba komunikace m ni e s 
• 02 OPE • 03 ModBus 02

C071
Volba komunika ní rychlosti
• 04 4800 bps
• 05 9600 bps
• 06 19200 bps

04

C072 Nastavení adresy m ni e v síti (1 - 32) 1.

C074
Volba parity (komunikace)
• 00 žádná parita
• 01 sudá parita
• 02 lichá parita

00

C075 Volba stop-bitu (komunikace) 1

C076

Volba chování po chyb  komunikace
• 00 chyba (kód E60)
• 01 dob h, zastavení, hlášení chyby (E60)
• 02 nepodstatná
• 03 volný dob h (coasting)
• 04 dob h a zastavení

02

C077 Povolená doba p erušení komunikace 0.00

C078 Prodleva p i komunikaci 0.

C081 Kalibrace nap t´ového vstupu O 100.0

C082 Kalibrace proudového vstupu OI 100.0

C086 nastavení offsetu signálu [AM] 0.0

C091 Uvoln ní Debug modu (Nepoužívat)
• 00Display • 01No display 00

C101
Pam t´ p i ovládání signály “nahoru/dol ”
• 00 po átek vždy z frekvence v F001
• 01 uchování poslední nastavené 

frekvence
00

C102

Volba reset
• 00 resetuje chybu na náb žnou hranu 

signálu, zastaví chod m ni e
• 01 resetuje chybu na sestupnou hranu 

signálu, zastaví chod m ni e
• 02 resetuje chybu na náb žnou hranu 

signálu, nemá vliv na chod m ni e

00

C141 Volba vstupu A pro logic-
kou operaci na výstupu dev t možností 

pro logickou 
operaci (viz 
strana 26

00

C142 Volba vstupu B pro logic-
kou operaci na výstupu 01

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení
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Skupina funkcí “H” motorové konstanty

C143
Volba logického operátoru
• 00 [LOG] = A AND B
• 01 [LOG] = A OR B
• 02 [LOG] = A XOR B

00

C144 Zpožd ni sepnutí svorky [11] 0.0

C145 Zpožd ní rozepnutí svorky [11] 0.0

C148 Zpožd ní sepnutí výstupního relé 0.0

C149 Zpožd ní rozepnutí vzstupního relé 0.0

Kód 
funkce Název / popis

Tovární 
hodnota

–FEF / –FU
nasta
vení

H003/
H203 Výkon motoru továrn  

nastaveno

H004/
H204

Po et pól  motoru
• 2 póly • 4 póly
• 6 pól • 8 pól

4

H006/
H206 Stabiliza ní konstanta motoru 100

Kód 
funkce Název / popis Tovární 

hodnota
nasta
vení
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Možné významy vstupních inteligentních svorek

Symbol Kód Název vstupní svorky

FW 00 Vp ed chod/stop

RV 01 Vzad chod/stop

CF1 02 Volba pevné rychlosti, Bit 0 (LSB)

CF2 03 Volba pevné rychlosti, Bit 1

CF3 04 Volba pevné rychlosti, Bit 2

CF4 05 Volba pevné rychlosti, Bit 3 (HSB)

JG 06 Tipování

DB 07 Vn jší sepnutí stejnosm rné brzdy

SET 08 Volba druhého motoru

2CH 09 Druhé rozb hové a dob hové asy 

FRS 11 Volný dob h (FRS)

EXT 12 Vn jší porucha

USP 13 Ochrana proti neo ekávanému rozb hu 

SFT 15 Softwarový zámek

AT 16 Volba analogového vstupu U / I 

RS 18 Reset m ni e

PTC 19 Vstup ochranného termistoru (PTC)

STA 20 Start (3-vodi ové ovládání)

STP 21 Stop (3-vodi ové ovládání)

F/R 22 FWD, REV (3-vodi ové ovládání)

PID 23 Deaktivace regulátoru PID 

PIDC 24 Reset regulátoru PID 

UP 27 Dálkové ovládání zvyšování frekvence 

DWN 28 Dálkové ovládání snižování frekvence 

UDC 29 Dálk. ovládání výmaz poslední hodnoty

OPE 31 Nucený p enos ovládání na OP

ADD 50 Povolení p i tení frekvence

F-TM 51 Nucený p enos ovládání na svorkovnici

RDY 52 Rychlý start

SP-SET 53 Speciální nastavení

EMR 64 Bezpe nostní stop

— 255 Nezvoleno
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Možné významy výstupních inteligentních svorek

Konfigurace analogových vstup
Následující tabulka znázor uje volbu analogových vstup  p i r zných 
stavech svorky [AT].

Není-li význam [AT] p i azen žádné svorce, pak pro tabulku výše platí, že AT=OFF.

 Analogové vstupy O a OI nelze použít sou asn  !

Možné významy analogového výstupu
Následující tabulka znázor uje možné významy, které lze p i adit analogo-
vému výstupu [AM], použitím funkce C028  

Symbol Kód Název výstupní svorky

RUN 00 Signál chod

FA1 01 Dosažení frekvence typ 1 (p i konstantní rychlosti)

FA2 02 Dosažení frekvence typ 2 (p i p ekro ení nastavené 
hodnoty)

OL 03 P edb žné hlášení p etížení

OD 04 P ekro ení odchylky regulace PID 

AL 05 Poruchový signál

Dc 06 Hlášení p erušení analogového  vstupu

FBV 07 Výstup relace zp tnovazebního signálu PID

NDc 08 Detekce  komunikace

LOG 09 Výstup logické funkce

ODc 10 chyba volitelné komunikace

LOC 43 indukace nízkého zatížení

A005 02 03 04 05

vstup AT OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON

aktivní [O] POT [OI] POT [O] [OI]

Kód Název funkce Popis odpovídající 
rozsah signálu

00 Analogové zobra-
zení frekvence

Aktuální rychlost 
motoru

0 až max. frekv. 
(Hz)

01
Analogové zobra-
zení proudu 
motoru

Proud motoru (% z 
max. jm. proudu 
m ni e) 

0 až 200%
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UL® Varování, výstrahy a instrukce
Výstrahy pro zapojení a použité síly vodi
Následující výstrahy zahrnují nezbytné pokyny, které je nutno dodržet p i 
provád ní instalace a zapojení m ni e pro spln ní p edpis  a doporu ení 
Underwriters Laboratories® 

Varování: “Používejte pouze m d né vodi e 60/75 °C nebo 
ekvivalentní.”

Varování: “Za ízení s nízkým krytím.”

Varování: “Vhodné pro sít  se symetrickým zkratovým proudem 
ne v tším než      5 000 A, 240 V maximáln  (u mod-
el  S nebo L)”

Varování: “Vhodné pro sít  se symetrickým zkratovým proudem 
ne v tším než      5 000 A, 480 V maximáln  (u mod-
el  H).”

Varování: “Horký povrch - nebezpe í požáru”

Varování: “P ístroj instalujte v prost edí se stupn m zne išt ní 
2.”

Varování: “Nebezpe í úrazu elektrickým proudem — trvá min. 5 
minut po vypnutí.”

Varování: “V každém modelu je obsažena ochrana proti 
p etížení motoru.”
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Utahovací momenty svorek, síly vodi  a 
dimenzování jisti  a pojistek 

P i zapojování musí být použito schválených kabelových koncovek.

vstupní 
nap tí

výstup 
pro 

motor
model m ni e

velikost 
silových 
vodi  

svorky / 
moment

jistící 
prvek

kW mm2 M/(Nm) (A)

200V

0,2
3G3JX-2002 1,25

M3,5/,08
10

3G3JX-AB002 2,0

0,4
3G3JX-2004 1,25

3G3JX-AB004 2,0

0,75
3G3JX-2007

2,0

15

3G3JX-AB007

M4/1,2

10

1,5
3G3JX-2015 15

3G3JX-AB015 5,5
20

2,2
3G3JX-2022 2,0

3G3JX-AB022 5,5
30

3,7 3G3JX-2037 3,5

5,5 3G3JX-2055 5,5
M5/3,0

40

7,5 3G3JX-2075 8,0 50

400V

0,4 3G3JX-4004
1,25

M4/1,2

3

0,7 3G3JX-4007 6

1,5 3G3JX-4015

2,0

10
2,2 3G3JX-4022

3,0 3G3JX-4030
15

4,0 3G3JX-4040

5,5 3G3JX-4055
3,5 M5/3,0

20

7,5 3G3JX-4075 25

velikost svorek pr ez vodi
mm2

moment
(Nm)

logické a analogové svorky 0,1-1,3 0,22-0,25

svorky relé 0,1-2,1 0,5-0,6
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   Zakon ení vodi
 Spoje  provedené p i zapojování 
m ni e musí být provedeny v sou-
ladu s na ízením UL a CSA. Musí 
být použito schválených kabe-
lových koncovek (ok, špi ek). 
Konektory a svorkovnice musí být 
uchyceny originálními uchyco-
vacími prost edky doporu enými dodavatelem.

Motorová p ep t´ová ochrana
M ni e HITACHI 3G3JX obsahují pevnou ochranu proti p etížení, která je 
nastavitelná následujícími parametry:
• B012 “elektronická ochrana p etížení”
• B212 “elektronická ochrana p etížení pro druhý motor”

Do t chto parametr  nastavte jmenovité proudy použitých motor . Rozsah 
nastavení obou parametr  je 0.2 * až 1.0 * násobek jmenovitého proudu 
m ni e.

Varování: Pokud jsou s m ni em propojeny dva a více motor , 
nejsou  chrán ny elektronickou ochranou p etížení. Nainstalujte 
externí termoelektrická relé ke každému z motor .

Kabel

Svorka 
Podpora 


