Συνοπτικός οδηγός έναρξης - ATV 71

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

S1B86982EL00

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΟΦΑΛΜΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
• Διαβάστε και κατανοήστε αυτόν τον συνοπτικό οδηγό έναρξης πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία με αυτόν τον ρυθμιστή.
• Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με όλες τις ηλεκτρικές απαιτήσεις διεθνών και εθνικών κωδικών σε σχέση με τη γείωση όλου του
εξοπλισμού.
• Πολλά τμήματα αυτού του ρυθμιστή, συμπεριλαμβανομένων των πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων, λειτουργούν με την τάση γραμμής. ΜΗΝ
ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρικά μονωμένα εργαλεία.
• ΜΗΝ αγγίζετε αθωράκιστα εξαρτήματα ή ακροδέκτες με κοχλία ρύθμισης όταν υπάρχει τάση.
• ΜΗΝ βραχυκυκλώνετε ακροδέκτες PA/+ και PC/- ή πυκνωτές DC bus.
• Πριν τη συντήρηση του ρυθμιστή:
- Αποσυνδέσετε όλες τις πηγές ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής ισχύος ελέγχου που μπορεί να υπάρχει.
- Τοποθετήστε μια ετικέτα «ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΤΕ» σε όλες τις αποσυνδέσεις ισχύος.
- Ασφαλίστε όλες τις αποσυνδέσεις ισχύος στην ανοιχτή θέση.
- ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 15 ΛΕΠΤΑ για να επιτρέψετε την αποφόρτιση των πυκνωτών DC bus.
- Μετρήστε την τάση του πυκνωτή DC μεταξύ των ακροδεκτών PA/+ και PC/- για να βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι χαμηλότερη από 42 Vdc.
- Αν οι πυκνωτές DC bus δεν αποφορτιστούν εντελώς, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Schneider Electric. Μην επισκευάσετε
ή λειτουργήσετε τον ρυθμιστή.
• Εγκαταστήστε και κλείστε όλα τα καλύμματα πριν την εφαρμογή ισχύος ή πριν την εκκίνηση και διακοπή του ρυθμιστή.
Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
Η εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να εκτελείται μόνο από αρμόδιο προσωπικό. Η Schneider Electric
δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προκύψει από τη χρήση αυτού του προϊόντος.
Οι παρακάτω πληροφορίες είναι σχεδιασμένες για χρήση μονού ρυθμιστή συνδεδεμένου σε μονό ασύγχρονο κινητήρα με μήκος καλωδίου κινητήρα
μικρότερο από 50 μέτρα
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια εγκατάστασης ρυθμιστή (1755843 ή 1755849) και το εγχειρίδιο προγραμματισμού
(1755855) στον ιστότοπο www.schneider-electric.com
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Ελέγξτε την παράδοση του ρυθμιστή

• Αφαιρέστε τον ρυθμιστή από τη συσκευασία και ελέγξτε ότι δεν έχει υποστεί βλάβη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ
Μην λειτουργείτε ή εγκαθιστάτε οποιονδήποτε ρυθμιστή ή αξεσουάρ ρυθμιστή που φαίνεται να έχει υποστεί βλάβη.
Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών θα οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή βλάβη στον εξοπλισμό.
• Ελέγξτε ότι τα στοιχεία αναφοράς του ρυθμιστή που είναι τυπωμένα στην ετικέτα αντιστοιχούν στο δελτίο παράδοσης και τη σχετική παραγγελία.
Σημειώστε τα στοιχεία αναφοράς του μοντέλου ρυθμιστή: ____________και τον σειριακό αριθμό: ______________
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ATV71HU15N4

Ελέγξτε τη συμβατότητα της τάσης γραμμής

• Ελέγξτε ότι η τάση γραμμής είναι συμβατή με το εύρος τροφοδοσίας του ρυθμιστή.
Τάση γραμμής _______ βολτ
Εύρος τάσης ρυθμιστή _______ βολτ
Εύρος ρυθμιστή: ATVpppppp M3 = 200/ 240 V τριφασικό - ATVpppppp N4 = 380 /480 V τριφασικό
ATVpppppp Y = 500 /690 V τριφασικό - ATVpppppp S6 = 500 /600 V τριφασικό

8B0917121134

u h2

D55M3X, D75M3X,
D90N4
C11N4 ... C16N4,
C11Y ... C16Y
C20N4 ... C28N4,
C20Y ... C31Y
C31N4 ... C40N4
C50N4,
C40Y ... C63Y

h1
mm (in.)

h2
mm (in.)

100 (3.9)

100 (3.9)

150 (5.9)

150 (5.9)

200 (7.8)

150 (5.9)

300 (11.8)

250 (9.8)

400 (15.7)

250 (9.8)

uh4

ATV71H

uh4

h3
mm (in.)

D18M3X έως D45M3X,
D22N4 έως D75N4
U22Y έως D90Y,
100 (3.9)
037M3 έως D15M3X,
075N4 έως D18N4,
U15S6X έως U75S6X

h4
mm (in.)

50 (1.9)

u h3

ATV71H

u h3

Στερεώστε τον ρυθμιστή κατακόρυφα
u h1
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1.5KW - 2HP - 380/480V

Ελεύθερος χώρος μπροστά από τον ρυθμιστή: Ελάχιστο 10 mm
Εγκαταστήστε τον ρυθμιστή κατακόρυφα στις ±10°

Για θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος έως 50 °C, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης (1755843 ή 1755849) στον ιστότοπο
www.schneider-electric.com για άλλες θερμικές συνθήκες.

www.schneider-electric.com
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Συνδέστε τον ρυθμιστή: Ισχύς
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Συνδέστε τον ρυθμιστή:
Έλεγχος μέσω εξωτερικής
αναφοράς
5

• Συνδέστε τον ρυθμιστή στη γείωση.
• Ελέγξτε την ονομαστική ένταση του ασφαλειοδιακόπτη ή την ονομαστική
ένταση της ασφάλειας (Βλ. SCCR Παράρτημα S1B86988).
• Ελέγξτε ότι η τάση του κινητήρα είναι συμβατή με την τάση του ρυθμιστή.
Τάση κινητήρα ______βολτ.
• Συνδέστε τον ρυθμιστή στον κινητήρα.
• Συνδέστε τον ρυθμιστή στη τροφοδοσία γραμμής.

0,6 N.m

(Fr1 = Al1 )

5.3 lb.in

3

COM

AI1-

AI1+

+10 v

• Συνδέστε την αναφορά ταχύτητας:

200...690 Vac

ή

• Συνδέστε την εντολή:
Εντολή ελέγχου 2-καλωδίων:
Παράμετρος tCC = 2C

Πηγή
SW1
Εξ
Αποδέκτης
Εσ

LI1: μπροστά
LI2: όπισθεν
... N.m
... lb.in

ATVpppppp
LI2

LI1

+24

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης
(1755843 ή 1755849)
στον ιστότοπο
www.schneider-electric.com
ή στην πινακίδα του ρυθμιστή για
τη ροπή σύσφιξης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

• Για την αποφυγή υπερθέρμανσης ή απώλειας επαφής, οι συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα μεγέθη καλωδίων και τις ροπές
σύσφιξης που αναγράφονται στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο ATVpp.
• Απαγορεύεται η χρήση πολύκλωνων καλωδίων χωρίς πέδιλα για τη σύνδεση στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.
• Πραγματοποιήστε δοκιμή έλξης για να ελέγξετε ότι οι κοχλίες των ακροδεκτών είναι σωστά σφιγμένοι.

Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
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Εφαρμόστε ισχύ στον ρυθμιστή

• Ελέγξτε ότι οι Λογικές είσοδοι δεν είναι ενεργές (LI1, LI2, βλ. σχέδιο 5 ).
• Εφαρμόστε ισχύ στον ρυθμιστή.
• Στην πρώτη ενεργοποίηση, εμφανίζει την κατάσταση ρυθμιστή.
RDY

Τερμ

+0,00Hz

0,0A

RDY

Τερμ

5 Γλώσσα
Ελληνικά

ENT

FranÐßais

ATV71HU15N4

3 δευτερόλεπτα

1.5kW/2HP 380/480Vac
Διαμ. n¬×1

+0,00Hz

0,0A

2 Επίπεδο πρόσβασης
Βασικό

ENT

Τυπικό

Deutsch

Προηγμένη

EspaÐ±ol

Expert

Italiano
<<

RDY

Τερμ

+0,00Hz

RDY

0,0A

1 Μενού ρυθμιστή

ESC

1.1 Απλή εκκίνηση
1.2. Επιτήρηση

Συντόμευση

Τερμ

+0,00Hz

0,0A

Γενικό μενού
1 Μενού ρυθμιστή

<<

>>

2 φορές

Με ενσωματωμένη οθόνη.
Στην πρώτη ενεργοποίηση

E

3 Άνοιγμα/Αποθήκευση ως

1.4. Έλεγχος κινητήρα

4 Κωδικός πρόσβασης

1.5. ΕΙΣΟΔΟΙ / ΕΞΟΔΟΙ

5 Γλώσσα

<<

>>

Συντόμευση

Μεταβαίνει στο μενού
[1 ΜΕΝΟΎ ΡΥΘΜΙΣΤΉ]

www.schneider-electric.com

Κωδικός

Συντόμευση

Μεταβαίνει στο μενού
[2 ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ]

2 Επίπεδο πρόσβασης

1.3. Ρυθμίσεις

Κωδικός

>>

Μεταβαίνει στο μενού [5 ΓΛΏΣΣΑ]
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε τη γλώσσα και πατήστε Εξ

Εμφάνιση για 3 δευτερόλεπτα μετά την
ενεργοποίηση

rdY
ESC

ENT

Συντόμευση

Πατήστε ESC για επιστροφή στο
[ΓΕΝΙΚΌ ΜΕΝΟΎ].
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Ρυθμίστε τις παραμέτρους κινητήρα για ασύγχρονο κινητήρα.

• Ανατρέξτε στην πινακίδα του κινητήρα για τη ρύθμιση των παρακάτω παραμέτρων.
Μενού

Κωδικός

bFr
nPr
UnS
SIM[1.1 ΑΠΛΉ ΕΚΚΊΝΗΣΗ]

nCr
FrS
nSP
ItH

Μενού

Κωδικός

SIM[1.1 ΑΠΛΉ ΕΚΚΊΝΗΣΗ]

tUn

Εργοστασιακή
ρύθμιση

Περιγραφή
[Ον.συχν. κινητ.]:
Ονομαστική συχνότητα κινητήρα (Hz)
[Ισχύς κινητήρα]:
Ισχύς κινητήρα στην πινακίδα κινητήρα (KW)
[Ονομ.τάση κινητήρα]:
Ονομαστική τάση κινητήρα στην πινακίδα κινητήρα (Vac)
[Ονομ.ρεύμα κινητήρ]:
Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα στην πινακίδα κινητήρα (A)
[Ον.συχ/τα κινητήρα]:
Ονομαστική συχνότητα κινητήρα στην πινακίδα κινητήρα (Hz)
[Ταχύτητα κινητήρα]:
Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα στην πινακίδα κινητήρα (rpm)
[Θερμ.ρεύμα κινητήρ.]:
Ρεύμα θερμικής προστασίας κινητήρα στην πινακίδα κινητήρα (A)

[50Hz IEC] 50
Ονομαστική ισχύς
ρυθμιστή
Ονομαστική τάση
ρυθμιστή
Ονομαστικό ρεύμα
ρυθμιστή
50
Ονομαστική
ταχύτητα ρυθμιστή
Ονομαστικό ρεύμα
ρυθμιστή

Περιγραφή

Εργοστασιακή
ρύθμιση

Ρυθμίστε την παράμετρο [Αυτορρύθμιση] (tUn) σε yes. Η
αυτορρύθμιση εκτελείται όσο το δυνατόν πιο σύντομα και στη συνέχεια
η παράμετρος αλλάζει αυτόματα σε [Ολοκ/ρωση] (Ολοκ/ρωση).

nO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Ή ΟΦΑΛΜΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
• Κατά την αυτορρύθμιση, ο κινητήρας λειτουργεί με το
ονομαστικό ρεύμα.
• Μην επισκευάζετε τον κινητήρα κατά την αυτορρύθμιση.

Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών θα οδηγήσει σε
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Ρύθμιση
πελάτη

Ρύθμιση
πελάτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ
• Ασύγχρονος κινητήρας: Είναι σημαντικό να διαμορφωθούν σωστά οι
παρακάτω παράμετροι UnS, FrS, nCr, nSP και nPr πριν
ξεκινήσει η αυτορρύθμιση.
• Σύγχρονος κινητήρας: Είναι σημαντικό να διαμορφωθούν σωστά οι
παρακάτω παράμετροι nCrS, nSPS, PPnS, PHS, LdS και LqS
πριν ξεκινήσει η αυτορρύθμιση.
• Όταν μία ή περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους έχουν αλλάξει μετά
την πραγματοποίηση της αυτορρύθμισης, η ένδειξη YES θα επιστρέψει
στην ένδειξη dOnEκαι η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί.
Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών θα οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή βλάβη στον εξοπλισμό.
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Ρύθμιση βασικών παραμέτρων
Μενού

Κωδικός
ACC

SIM[ΑΠΛΉ ΕΚΚΊΝΗΣΗ]

dEC
LSP
HSP
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Εργοστασιακή
ρύθμιση

Περιγραφή
[Επιτάχυνση]:
Χρόνος επιτάχυνσης (s)
[Επιβράδυνση]:
Χρόνος επιβράδυνσης (s)
[Χαμηλή ταχύτητα]:
Συχνότητα κινητήρα στην ελάχιστη αναφορά (Hz)
[Υψηλή ταχύτητα]:
Συχνότητα κινητήρα στη μέγιστη αναφορά (Hz)

Ρύθμιση
πελάτη

3,0
3,0
0
50

Εκκίνηση του κινητήρα

LI2

LI1

LI1: μπροστά

+24

ATVpppppp

Οθόνη γραφικών
RDY

Τερμ
+38,0Hz
Αναφορά συχνότητ.

Ενσωματωμένη οθόνη γραφικών
0,0A

E

38.0

+ 38.0

Hz

Κωδικός

www.schneider-electric.com
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Δομή μενού
Επίπεδο πρόσβασης
Σύγκριση των μενού που είναι προσβάσιμα από την οθόνη γραφικών / ενσωματωμένη οθόνη γραφικών

[Expert] EPr

drCI-OCtLFUnFLtCOMPLC-

[Προηγμένη] AdU

[1.1 ΑΠΛΉ ΕΚΚΊΝΗΣΗ]
[1.2 ΕΠΙΤΉΡΗΣΗ]
[1.3 ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ]
[1.11 ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ]
[1.12 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ]
[1.13 ΜΕΝΟΎ ΧΡΉΣΤΗ]
Μόνο μία λειτουργία μπορεί να εκχωρηθεί σε κάθε είσοδο.
[1.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ]
[1.5 ΕΙΣΟΔΟΙ/ΕΞΟΔΟΙ]
[1.6 ΕΝΤΟΛΉ]
[1.7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ]
[1.8 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ]
[1.9 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ]
[1.10 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ]
[1.14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΌΜΕΝΗ ΚΆΡΤΑ] (1)
[6 ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΟΘΌΝΗΣ]
Μόνο μία λειτουργία μπορεί να εκχωρηθεί σε κάθε είσοδο.
[7 ΟΘΌΝΗ ΠΟΛΛΑΠ. ΣΗΜΕΊΩΝ]
Αρκετές λειτουργίες μπορούν να εκχωρηθούν σε κάθε είσοδο
ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ EXPERT
Αρκετές λειτουργίες μπορούν να εκχωρηθούν σε κάθε είσοδο.

[2. ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ] (LAC-)

[Κανονική] Std (εργοστασιακή ρύθμιση)

[2 ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ]
[3 ΆΝΟΙΓΜΑ/ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΩΣ]
[4 ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ]
[5 ΓΛΏΣΣΑ]
[1 ΜΕΝΟΎ ΡΥΘΜΙΣΤΉ]

Ενσωματωμένη
οθόνη γραφικών
LACCOdSIMSUPSEtFCSUSr-

[Βασική] bAS

Οθόνη γραφικών

EPr-

Είναι δυνατή η πρόσβαση στο (1) αν υπάρχει η κάρτα PLC.

Πρόσβαση στην Απλή εκκίνηση και στις παραμέτρους.
Εμφανίζεται μια παύλα μετά τους κωδικούς των μενού και υπομενού για να τους διαφοροποιήσει από τους κωδικούς παραμέτρων.
Παράδειγμα: [1.1 ΑΠΛΉ ΕΚΚΊΝΗΣΗ] (SIM-), [ΈΛΕΓΧΟΣ 2/3 ΚΑΛ.] παράμετρος (tcc) .

Ενεργοποίηση
XXX

Εμφανίζει την κατάσταση του ρυθμιστή

ENT

Μενού

ESC

ESC

ENT

SI
M-

Απλοποιημένο μενού για γρήγορη εκκίνηση

Απλή εκκίνηση
ESC

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
προγραμματισμού (1755855) για
ολοκληρωμένη περιγραφή των μενού.

ENT

ESC

e

Πιστοποιητικό CE/ATEX

Πιστοποιητικό ATV71H CE
Πιστοποιητικό ATV71W CE
Πιστοποιητικό ATV71E5 CE

Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.schneider-electric.com

www.schneider-electric.com

4/4

07ATEX0004X

S1B86982EL - 04/2012

