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1 - VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

2 - INSTALLATIE

Met het oog op het transport is de frequentieregelaar bij levering niet op de voorzijde van de centrale gemonteerd. De verticale 
steun is af fabriek voorgemonteerd (als optie). Bevestig de regelaar op deze steun zoals weergegeven in onderstaande 
afbeelding.

Centrale aan de buitenzijde: monteer de beschermkap die voor dit doel in de kit werd meegeleverd (als optie), zoals hieronder 
weergegeven.
De regelaar moet verplicht beschermd worden tegen slechte weersomstandigheden en zonlicht. 

1)  Zet het bovenste deel met de zijkanten in elkaar met behulp van 4 bouten.
2)  Plaats de kap op de verticale steun en zet vast met behulp van 4 bouten. Zorg er daarbij voor dat de kap correct op de 
voorzijde van de centrale wordt geplaatst.

1.1 Algemeen
Het installeren, de inbedrijfstelling en de onderhoudswerkzaamheden van deze uitrusting kunnen gevaarlijk zijn als men geen 
rekening houdt met een aantal factoren die eigen zijn aan de installatie (aanwezigheid van spanningen, elektrische component, 
lokatie van de plaatsing...).
Alleen speciaal opgeleide en gekwalificeerde installateurs en technici, die een grondige training over het betreffende product heb-
ben gevolgd, zijn bevoegd deze uitrusting te installeren en in bedrijf te stellen.
Bij alle servicewerkzaamheden moet men zich houden aan de aanbevelingen en instructies uit de gebruiksaanwijzing, op de 
stickers of in de instructies bij de uitrusting, alsmede aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften. 
- Houd u aan alle wettelijke veiligheidsreglementen.
- Draag een aangepaste persoonlijke veiligheidsuitrusting
- Ga voorzichtig om met zware en grote uitrustingen bij het opheffen, verplaatsen en neerzetten

1.2 Bescherming tegen elektrocutie
Alleen personen die gekwalificeerd zijn conform de aanbevelingen van de IEC (Internationale Elektrische Commissie) mogen 
toegang hebben tot de elektrische componenten. Met name wordt geadviseerd voor aanvang van de werkzaamheden alle elek-
trische voedingen van de unit te onderbreken. Schakel de hoofdvoeding uit met behulp van de scheidings- of hoofdschakelaar.
Belangrijk: de componenten in het regelingssysteem bevatten elektronica. Deze kunnen daardoor elektromagnetische storingen 
opwekken of hiervoor gevoelig zijn als zij niet worden geïnstalleerd en gebruikt zoals in deze instructies is aangegeven.

Belangrijk: deze apparatuur is conform de essentiële vereisten van de volgende richtlijnen: 
- Elektromagnetische compatibiliteit: 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn: 2014/35/EEG.
- Machinerichtlijn: 2006/42/EG.
-  Richtlijn betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur: 

2011/65/EU

1.3 Gebruik
Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens 
of zonder ervaring en kennis van het apparaat tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik 
van het apparaat en voor zover zij de mogelijke gevaren ervan hebben begrepen.
Let op dat kinderen niet met het apparaat spelen. 

2.1 Regelaar gemonteerd op de lbk
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2.2 Elders geplaatste regelaar (niet op de lbk gemonteerd)

Als de originele montagesteun niet wordt gebruikt, neem dan onderstaande voorschriften voor montage en afgifte in acht:

Maten
a b c

mm mm mm

R0 tot en met 
R4 200 200 0

R5 200 300 0

Voor maat R5 wordt de afgifte onder het apparaat 
(b) gemeten vanaf de onderkant van de radiator en 
niet vanaf de kabeldoos.

- Montage op een verticaal oppervlak dat geen warmte afgeeft, in een voldoende geventileerde of gekoelde ruimte om de door 
de regelaar geproduceerde warmte af te kunnen voeren
- Neem het werkingsbereik van de regelaar in acht (zie paragraaf 3.3)
- De regelaarsteun moet van onbrandbaar materiaal zijn gemaakt en voldoende stevig zijn om het gewicht van het apparaat te 
dragen
- Het oppervlakte (bodem) onder de regelaar moet van onbrandbaar materiaal zijn.

Vermogen regelaar kW 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11.0 15.0 18.5 22.0 30 37 45

Maat regelaar R0 R0 R0 R0 R1 R1 R1 R2 R2 R3 R3 R3 R4 R4 R5

Vermogensverlies W 45 55 66 84 106 133 174 228 322 430 525 619 835 1024 1240

R0...R4

a
b

R5

H3 = hoogte voorzijde
H4 = hoogte achterzijde

Maat regelaar

Boormaat Afmetingen van de regelaar Gewicht

a b H3 H4 L P

mm mm mm mm mm mm kg

R0 98 317 303 330 125 210 5.1

R1 98 317 303 330 125 223 5.5

R2 98 417 394 430 125 227 7.8

R3 160 473 454 490 203 228 15.1

R4 160 619 600 636 203 257 20.0

R5 160 581/611.5 726 627 203 283 34.0

c c
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3.1 Veiligheidsrichtlijnen 
Koppel voor alle werkzaamheden aan de frequentieregelaar de voeding los en zorg dat er geen spanning meer op staat. Na het 
uitschakelen van de voeding moet u 5 minuten wachten (tijd om de condensatoren te laten ontladen) alvorens met het werk te 
beginnen.
Werkzaamheden aan apparaten mogen altijd alleen door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.

3.2 Controle van de condensatoren 
Raadpleeg het serienummer op het typeplaatje van de regelaar. Dit nummer is als volgt samengesteld: MJJWWRXXXXX, waarbij 
JJ en WW respectievelijk staan voor het jaar en de week van productie
Als de regelaar uitgeschakeld is geweest:
- Gedurende minder dan een jaar, geen speciale actie vereist.
-  Tussen 1 en 2 jaar, activeer de condensatoren in door de regelaar in te schakelen zonder de motor te starten. Het duurt 2 uur 

voordat de condensatoren weer klaar zijn voor gebruik.
- Gedurende meer dan 2 jaar, vervang de regelaar.

3.3 Vermogensaansluiting 
Als de frequentieregelaar wordt geleverd in het kader van een af fabriek uitgeruste centrale met onze regeling, worden alle 
vermogens- en controlekabels bekabeld en gebruiksklaar geleverd. Ook de elementen voor bescherming en uitschakeling zijn 
inbegrepen in de bij de centrale geleverde elektriciteitskast.

Als de frequentieregelaar los wordt geleverd, moet u zelf zorg dragen voor de voedingskabel van de regelaar (3-fase + aarding), 
de kabel tussen de regelaar en de motor (3-fase + afscherming + aarding) en de controlekabels. 
Er moet een handmatige stroomonderbreker worden geïnstalleerd voor de regelaar, op diens voeding. Deze moet kunnen worden 
vastgezet in de open positie gedurende de volledige duur van installatie- en onderhoudswerkzaamheden. De hoofdschakelaar 
moet voldoen aan de lokale veiligheidsvoorschriften. Voor de Europese Unie moet de hoofdschakelaar voldoen aan de eisen van 
de norm EN 60204-1 en moet overeenkomen met een van de volgende types:
- Hoofd/-scheidingsschakelaar van gebruikscategorie AC-23B (EN 60947-3);
-  Scheidingsschakelaar voorzien van een hulpcontact dat zorgt voor stroomonderbreking alvorens de hoofdschakelaar opent 

(EN60947-3)
- Hoofdschakelaar die stroomonderbreking kan bewerkstelligen (EN 60947-2).

Selectie van vermogenskabels en bescherming van de regelaar
De vermogenskabels moeten worden geselecteerd op basis van de lokale wetgeving om de nominale stroom aan te kunnen die 
op het typeplaatje van de regelaar staat vermeld. De PE-geleider moet dezelfde doorsnede hebben als de fasegeleiders. De 
kabel moet minimaal bestand zijn tegen een temperatuur van 70 °C in continubedrijf. Gebruik voor de kabel tussen de regelaar en 
de motor een afgeschermde 600V AC-kabel met afschermingsretour over 360° (bij de retour moet er met name op gelet worden 
dat er geen lagerstroom optreedt, getwiste afscherming niet toegestaan).

Gegevens van de klemmen en vermogenskabeldoorvoeren van de regelaar:

Maat regelaar
Max. kabeldoorsnede Max. doorsnede klemmen

Stugge/flexibele kabel Aanhaalmoment

mm mm² Nm

R0 30 6/4 0,5....0,6

R1 30 6/4 0,5....0,6

R2 30 16/16 1,2....1,5

R3 30 35/25 2,5....4,4

R4 45 50 4,0

R5 45 70 5,6

3 - VERMOGENSAANSLUITINGEN
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Aanbevolen vermogenskabeltypes

Afgeschermde symmetrische kabel met drie fasegeleiders en een coaxiale PE-geleider als af-
scherming. De afscherming moet voldoen aan de voorschriften van de norm CEI 60439-1. Deze 
moet tevens voldoen aan de lokale, nationale of federale wetgeving op het gebied van elektri-
citeit.

Afgeschermde symmetrische kabel met drie fasegeleiders en een coaxiale PE-geleider als af-
scherming. Er is een afzonderlijke PE-geleider vereist als de afscherming niet voldoet aan de 
norm CEI 61439-1.

Afgeschermde symmetrische kabel met drie fasegeleiders en symmetrische PE-geleider, en 
afscherming. De PE-geleider moet voldoen aan de voorschriften van de norm CEI 61439-1.

Vermogenskabeltypes met gebruiksbeperkingen

Een kabel met vier geleiders (drie fasegeleiders en een beschermingsgeleider in één kabel) is 
niet toegestaan voor de motorkabels (toegestaan voor de aansluiting op het net).

Een kabel met vier geleiders (drie fasegeleiders en een PE-geleider in een pvc-buis) is toege-
staan voor netwerkkabels waarbij de doorsnede van de fasegeleiders kleiner is dan 10 mm2 (8 
AWG) of motoren van ≤ 30 kW (40 pk). Verboden in de Verenigde Staten.

Een geribde kabel of EMT-kabel met drie fasegeleiders en een beschermingsgeleider is toege-
staan voor motorkabels met fasegeleiders met een doorsnede van minder dan 10mm2 (8 AWG) 
of motoren van ≤ 30 kW (40 pk).

Incompatibel vermogenskabeltype

U moet geen aparte afgeschermde symmetrische kabel gebruiken voor iedere fasegeleider.

Onze frequentieregelaar is voorzien van een geïntegreerd RFI-filter waarmee hij voldoet aan de eisen van de industriële sector. 
Om te voldoen aan de eisen voor emissie in een particuliere omgeving (EN61000-6-3) moet een extra filter voorzien worden (niet 
meegeleverd) en aangesloten worden om de voeding van de regelaar.
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Vermogen regelaar Maat regelaar Filter voor particuliere omgeving

kW

0.75 R0 Schaffner FN 3268-7-44

1.1 R0 Schaffner FN 3268-7-44

1.5 R0 Schaffner FN 3268-7-44

2.2 R0 Schaffner FN 3268-7-44

3.0 R1 Schaffner FN 3268-16-44

4.0 R1 Schaffner FN 3268-16-44

5.5 R1 Schaffner FN 3268-16-44

7.5 R2 Schaffner FN 3268-30-33

11.0 R2 Schaffner FN 3268-30-33

15.0 R3 Schaffner FN 3268-42-33

18.5 R3 Schaffner FN 3268-42-33

22.0 R3 Schaffner FN 3268-55-34

30 R4 Schaffner FN 3268-75-34

37 R4 Schaffner FN 3268-75-34

45 R5 Schaffner FN 3268-100-35

Neem de maximale lengtes voor de motorkabels in acht (voor een schakelfrequentie tot 4kHz), afhankelijk van de installatie-
omgeving:

Maat regelaar Voor conformiteit met industriële 
omgeving

Voor conformiteit met particuliere 
omgeving

R0 tot en met R5 100 meter 10 meter

Bij het gebruik van 2 motoren op één regelaar moeten 2 motorkabellengtes worden toegevoegd. Let daarbij op dat het totaal de 
bovenstaande maxima niet overschrijdt.

De regelaar is ontwikkeld voor gebruik met differentieelbeschermingssystemen van het type B.
Het RFI-filter van de regelaar is uitgerust met condensatoren die zijn aangesloten tussen de vermogenstrap en het frame. Door 
deze condensatoren en het gebruik van lange motorkabels stijgt de aardlekstroom en kunnen de differentieelschakelaars geac-
tiveerd worden.

De lekstroom van de regelaar is hoger dan 3,5 mA AC, waardoor een sterkere aardsluitbeveiligingsaansluiting (PE) nodig is. Ga 
hiervoor als volgt te werk:
- Voeg een tweede PE-geleider toe met dezelfde doorsnede als die van de originele PE-geleider.
of
- Voorzie een PE-geleider met een minimale doorsnede van 10 mm2 Cu of 16 mm2 Al, 
of
- Installeer een systeem dat zorgt voor automatische stroomonderbreking in geval van een probleem met de PE-geleider.

Doorsnede van de PE-beschermingsgeleider

Doorsnede van de geleiders 
S (mm2)

Minimale doorsnede van de bijbehorende beschermingsgeleider 
Sp (mm2)

S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16

35 < S S/2
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Aansluiting van de vermogenskabels:
Na montage van de regelaar op de verticale steun van de centrale: verwijder de microconsole en demonteer de voorste kap.

Voorbeelden van beschermingen door middel van zekeringen:
Zekering gG Zekering uR of aR

Vermogen 
regelaar

Maat 
regelaar

Nominale 
ingangs-
stroom

Max. 
ingangs-
stroom

Nominale 
stroom

energie-
begrenzing

Nominale 
spanning

Nominale 
stroom

I²t 
(*)

Nominale 
spanning

kW A A A A²s V A A²s V
0.75 R0 2.6 3.2 4 55 500 25 130 690
1.1 R0 3.3 4.7 6 110 500 25 130 690
1.5 R0 4.0 5.9 6 110 500 25 130 690
2.2 R0 5.6 7.2 10 360 500 25 130 690
3.0 R1 7.2 10.1 10 360 500 25 130 690
4.0 R1 9.4 13.0 16 740 500 25 130 690
5.5 R1 12.6 14.1 16 740 500 25 130 690

7.5 R2 17.0 22.7 25 2500 500 40 460 690

11.0 R2 25.0 30.6 32 4000 500 40 460 690
15.0 R3 32.0 44.3 40 7700 500 63 1450 690
18.5 R3 38.0 56.9 50 16000 500 63 1450 690
22.0 R3 45.0 67.9 63 20100 500 80 2550 690
30 R4 61 76 80 37500 500 100 4650 690
37 R4 72 104 100 65000 500 125 8500 690
45 R5 87 122 100 65000 500 160 16000 690

(*) I²t is de energie die de zekering doorlaat in geval van overbelasting. Afhankelijk van de vermoedelijke kortsluiting ter plekke, 
controleer op deze tijd-stroomcurve of de reactietijd van de zekering korter is dan 0,5 seconde. 

De regelaar, de voedingskabel en de motorkabels zijn beveiligd tegen thermische overbelasting mits de kabels correct bemeten 
zijn, afhankelijk van de nominale stroom van de regelaar, de omgevingsomstandigheden en de aansluiting van de motor-PTC's 
op de regelaar.
Er is geen extra thermische beveiliging vereist als aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Werkingsbereik van de regelaar: 
-  Beschermingsgraad IP55
-  Relatieve vochtigheid: 5 tot 95%. Condensatie niet toegestaan. Max. toegestane relatieve vochtigheid bij aanwezigheid van 

corrosieve gassen: 60%.
- Ingangsspanning 3 ~ 380…480 V AC.
- Onbalans van het netwerk max. ± 3 % van de nominale ingangsspanning tussen fasen
- Werking op een hoogte van > 1000 meter: neem contact met ons op
- Werking bij een ruimtetemperatuur van > 40 °C of < -15°C: neem contact met ons op

De regelaar en diens voedingskabel moeten worden beschermd tegen kortsluiting.
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Regelaar Regelaar

Maten RFI-filter 
EMC

Spanningsafhankelijke 
weerstand tussen fase 

en aarde VAR

Netwerk in 
symmetrisch 
TN-schema 

(TN-S)
Afbeelding 1

Netwerk in 
asymmetrisch  

TN-schema
Afbeelding 2

Netwerk in 
IT-schema 

(geïsoleerd sterpunt of 
impedantie  
[>30 ohm])

Afbeelding 3
R0.....R4 1 x EMC - Niet loskoppelen Loskoppelen Loskoppelen

- 1 x VAR Niet loskoppelen Niet loskoppelen Loskoppelen
R5 2 x EMC - Niet loskoppelen Loskoppelen Loskoppelen

1 x VAR Niet loskoppelen Niet loskoppelen Loskoppelen

Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de netwerken in het IT-schema en TN-schema:
Let op, het is niet toegestaan een frequentieregelaar aan te sluiten met een intern RFI-filter in een IT-schema (geïsoleerd sterpunt 
of impedantie) of TN-schema (asymmetrische aarding). Koppel eerst de RFI-filters los alvorens de regelaar op het net aan te 
sluiten: zie onderstaande schets.
Ook de spanningsafhankelijke weerstand tussen fase en aarde is niet geschikt voor gebruik op een netwerk in IT-schema 
(geïsoleerd sterpunt of impedantie). Koppel de spanningsafhankelijke weerstand daarom los alvorens de regelaar op het net aan 
te sluiten.
NB: bij het loskoppelen van het interne RFI-filter verhoogt u emissie en voldoet de regelaar niet meer aan de CEM-normen. 

- Boor de kabeldoorvoeren aan de onderkant van de regelaar op basis van de diameter van de geselecteerde kabels.
- Bewerk de uiteinden van de vermogenskabels zodanig dat een afschermingsretour over 360° mogelijk is.
-  Breng de elektrische bedrading aan zoals op onderstaande schets met inachtneming van de afschermingsretour over 360° 

(markering 7a), de aansluiting van de afscherming en de PE-geleider (markering 7c). Als de regelaar 2 motoren aanstuurt, sluit 
deze 2 motoren dan parallel aan op de klemmen T1/U, T2/V, T3/W en de aardklem. Neem de afschermingsretour over 360° 
voor beide kabels in acht. Als u ons deze kabels laat leveren, dragen die de referenties W1-58 en W1-64 voor toevoermotoren 
en W1-69 en W1-75 voor afzuigmotoren.

- Neem de aanhaalmomenten in acht die onder de schema's worden weergegeven.

Regelaar
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Loskoppelen van RFI-filter (markering 3) en spanningsafhankelijke weerstand (markering 4)
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SCR1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

29
30
31
S4
S5

34
35
36
37
38

AI1
AGND
+10V
AI2

AGND
AO1
AO2

AGND

+24V
DGND
DCOM

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5

DI6

RO1C
RO1A
RO1B
RO2C
RO2A
RO2B
RO3C
RO3A
RO3B

B+
A-

DGND
TERM
BIAS

OUT1
OUT2
SGND

IN1
IN2

X1 Analoge in- en uitgangen
Gemeenschappelijke afscherming van de controlekabels

Ingang druksensor (instelbaar voor 0/10V of 4/20mA)
Gemeenschappelijke analoge ingangen

Referentiespanning +10 Vc.c. max. 20mA
Setpoint ingang (instelbaar voor 0/10V of 4/20mA)

Gemeenschappelijke analoge ingangen

Uitgang motorfrequentie (0/10V)
Uitgang motorstroom (4/20 mA)

Gemeenschappelijke analoge uitgangen

Uitgang hulpspanning +24 Vc.c., max. 250 mA

Gemeenschappelijke hulpuitgang 24V

Gemeenschappelijke digitale ingangen

Stop (0) / Start (1)
Digitaal setpoint 1

Digitaal setpoint 2
Digitaal setpoint 3

Ingang externe storing

Ingang motor-PTC (voor een regelaar die 2 motoren aanstuurt, sluit 
de motor-PTC's in serie aan op DI6)

X2 & X3 Uitgang hulpspanning en digitale ingangen

X6, X7, X8 

X5

X4

Relaisuitgangen

Verbinding RS485 Modbus RTU

Noodstopfunctie

Motor startklaar
250 V AC / 30 V DC
2 A

Draaiende motor
250 V AC / 30 V DC
2 A

Storing motor of regelaar
250 V AC / 30 V DC
2 A

Verbinding RS485 Modbus RTU

In de regelaar geïntegreerde schakelaar om de afsluitweerstand te activeren
Schakelaar voor activering van de polarisatie van de bus

Safe Torque Off. Functie niet gebruikt:
Er is een shunt nodig voor de twee circuits om de regelaar te 
kunnen starten.

Ingangen / Uitgangen:

4 - CONTROLE-AANSLUITINGEN
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Setpoint via microconsole Setpoint via aan/uit-contacten Analoog setpoint
F

re
qu

en
tie

ge
st

uu
rd

C
on

st
an

t d
eb

ie
t o

f c
on

st
an

te
 d

ru
k

(*) Gebruik voor de controlekabels een kabel met getwist aderpaar. Als de kabel langer is dan 10 meter, gebruik dan een afge-
schermde kabel met getwist aderpaar, met afscherming die aan minimaal één uiteinde geaard is (idealiter aan beide uiteinden 
geaard).

Motor ingeschakeld

(Externe storing (optie)

Motor-PTC

Motor ingeschakeld
Setpoint 1
Setpoint 2
Setpoint 3

(Externe storing (optie)
Motor-PTC

Setpoint
(0/10V of 4/20mA)

Motor ingeschakeld

(Externe storing (optie)
Motor-PTC

Druksensor
(0/10V of 4/20mA)

Motor ingeschakeld

(Externe storing (optie)
Motor-PTC

Druksensor
(0/10V of 4/20mA)

Motor ingeschakeld

Setpoint 1
Setpoint 2

(Externe storing (optie)
Motor-PTC

Druksensor
(0/10V of 4/20mA)

Setpoint
(0/10V of 4/20mA)

Motor ingeschakeld

(Externe storing (optie)
Motor-PTC

Setpoint 3 = 
 Setpoint 1 + setpoint 2
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Aansluiting van de druksensor (indien af fabriek aanwezig) 

Kabel met referentie W1-60 (of W1-61 of W1-62) 
voor de toevoerregelaar FD1.
Kabel met referentie W1-71 (of W1-72 of W1-73) 
voor de uitvoerregelaar FD2

Aansluiting van de PTC's op een regelaar die 2 motoren aanstuurt

Motor-PTC 1
Kabel met referentie W1-63 voor de toevoer-

motor 
IF1-1 en W1-74 voor de uitvoermotor EF2-1.

Motor-PTC 2
Kabel met referentie W1-65 voor de toevoer-

motor 
IF1-2 en W1-76 voor de uitvoermotor EF2-2.

Druksensor
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Kabelrouting
Laat controle- en vermogenssignalen nooit via eenzelfde kabel lopen en leid vermogens- en controlekabels nooit parallel aan 
elkaar. 
De motorkabels van verschillende regelaars kunnen wel parallel aan elkaar gelegd worden.
Als controlekabels vermogenskabels moeten kruisen, moet dit gebeuren onder een hoek die de 90° zo dicht mogelijk benadert.
De elektrische kabels moeten correct op elkaar aangesloten worden en moeten geaard zijn. 

Module

Controlekabel

Netwerkkabel

Motorkabel

Voedings- of remweer-
standskabel

Motorkabel

Controlekabel

Aansluiting van de Modbus-verbinding (indien regelingsautomaat af fabriek aanwezig)

Kabel W1-59 voor de toevoerregelaar 
FD1 en kabel W1-70 

voor de uitvoerregelaar FD2.
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Aansluiting:
- Boor de kabeldoorvoeren aan de onderkant van de regelaar op basis van de diameter van de geselecteerde kabels
- Bewerk de uiteinden van de controlekabels zodanig dat een afschermingsretour over 360° mogelijk is
-  Breng de elektrische bedrading aan zoals op onderstaande schets met inachtneming van de afschermingsretour over 360° en 

de kabelrouting
- Neem de aanhaalmomenten in acht (0,5 tot 0,6 Nm)

Gegevens van de klemmen en kabeldoorvoeren voor controle van de regelaar:

Maat regelaar
Max. 

kabeldoorsnede
Klemmen +24V, DCOM, DGND Klemmen DI, AI, AO, RO

Kabeldoorsnede Aanhaalmoment Kabeldoorsnede Aanhaalmoment

mm mm² Nm mm² Nm

R0 tot en met R4 17 0,2....2,5 0,5...0,6 0,14...1,5 0,5...0,6

R5 17 0,2....2,5 0,5...0,6 0,2...2,5 0,5...0,6



NL

  NL - 15 

Aansluiting voor constant debiet of constante druk in kanaal zonder regelingsautomaat.

Als de frequentieregelaar wordt geleverd in het kader van een ventilatiecontrole met constant debiet, moet de differentieeldruksensor 
die nodig is voor het meten van het debiet, worden geïnstalleerd op de ventilatorwand.

Als de frequentieregelaar wordt geleverd in het kader van een ventilatiecontrole met constante druk in het kanaal, wordt de 
differentieeldruksensor die nodig is voor het meten van de druk in het kanaal, meegeleverd in de kit. U moet deze zelf monteren 
en aansluiten. De druksensor in het kanaal moet in een recht deel worden geplaatst. Hij mag niet in de buurt van een bocht 
worden geplaatst (om storing te voorkomen), maar op een minimale afstand van 5 keer de diameter of diagonaal van het kanaal

Drukaansluiting

5xd

5xd
5xd

5xd Drukaansluiting

Verwijder voor het configureren en aansluiten van de druksensor de 2 bouten van de behuizing en open deze

Klemmenlijstr 
uitgang

Klemmenlijst 
voeding

Klemmenlijstr 
uitgang

Klemmenlijst 
voeding

Uitgang 
0-10 V

Uitgang 
0-10 V

Voeding 
24 VDC

Voeding 
24 VAC

3 draden

3 draden
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5 - INBEDRIJFSTELLING
Kalibratie van de differentieeldruksensor (bij werking met constant debiet of constante druk in het kanaal)
Controleer voordat u de druksensor kalibreert, of deze conform de aanbevelingen in de vorige hoofdstukken is geïnstalleerd en 
aangesloten.
Schakel de sensor in en zorg ervoor dat de ventilator stil staat en er geen differentieeldruk wordt uitgeoefend op de 
drukaansluitingen van de sensor. Druk daarna op de kop "Autozero" (automatische nulinstelling) aan de binnenkant van de 
sensor.

Autozero-knop

Let op!

Zodra de sensor is ingeschakeld moet de 
automatische nulinstelling worden uitgevoerd om 
de juiste werking van de sensor te garanderen, 
ongeacht de montagepositie.

Combinaties

Units

Om het meetbereik van de sensor in te stellen, moeten de schakelaars 3 en 4 worden geplaatst zoals hiernaast 
weergegeven:

Identificatie van de switch op de kaart

Switch
Kaart van 
de sensor

Instellen van het  
meetbereik

Switch

Om het apparaat te configureren, schakelt 
u het uit en voert u de juiste instellingen uit 
met de schakelaars zoals aangegeven in de 
tabellen. Schakel het apparaat weer in zodra 
uw sensor is geconfigureerd.

Let op!

Zorg ervoor dat u de hierna volgende 
combinaties realiseert met de switches van de 
sensor. In geval van een verkeerde combinatie 
moet het apparaat worden losgekoppeld en 
moet de schakelaars in de juiste positie worden 
gezet. Schakel het apparaat daarna weer in.

Configuratie van het meetbereik van de sensor:
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De microconsole

1 Scherm van de microconsole 6 Pijlen om door de menu's te bladeren en de parameters in te stellen

2 De functie van deze 2 toetsen wordt omschreven op de laatste regel 
van het scherm

7 Toets voor geforceerd stoppen

3 8 Toets voor geforceerd starten

4 Statuslampje (zie onderstaande tabel) 9 Toets om terug te gaan naar de automatische status

5 Toets voor het openen van een hulppagina over de parameter of het 
geselecteerde menu

10 USB-poort
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1 Geeft aan of de regelaar in AUTO-modus staat of in geforceerde 
handmatige stand

5 Actueel instelpunt

3 Geeft de motorstatus aan (zie onderstaande tabel) 6 Aan deze pagina wordt gewerkt

4 Naam van de regelaar 7 Functie van de toetsen

8 Actuele tijd

Statuspictogram Animatie Status van de regelaar

- Uitgeschakeld

- Uitgeschakeld, starten niet toegestaan

Knipperend Uitgeschakeld, startcommando gegeven, maar starten is niet toegestaan. 
Zie Menu - Diagnose over de microconsole.

Knipperend Storing

Knipperend Ingeschakeld, maar setpoint = 0

Draaiend Ingeschakeld, setpoint niet bereikt

Draaiend Ingeschakeld, setpoint bereikt

en

Led van de slimme microconsole, links op de microconsole:
Led
uit Led brandt Led knippert met normale/hoge snelheid

Microconsole 
uitgeschakeld

Groen Normale werking of verbroken verbinding tussen de 
regelaar en de microconsole, of incompatibiliteit tussen 
de regelaar en de microconsole.

Groen Knipperend met normale snelheid:
Actieve waarschuwing in de regelaar
Snel knipperend:
Gegevensoverdracht bezig tussen de pc en de 
regelaar via de USB-verbinding van de microconsole.

Rood Raadpleeg het scherm om te zien waar het probleem 
vandaan komt.
- Actieve storing van de regelaar
Reset de storing.

Rood Actieve storing van de regelaar
Om de storing te resetten, schakelt u de regelaar uit en 
daarna opnieuw in.

Raadpleeg het hoofdstuk met storingen en waarschuwingen voor meer informatie.
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Opstartwizard:
Zorg er voor het starten van de motor en het inschakelen van de regelaar voor dat deze zijn geïnstalleerd en aangesloten conform 
de aanbevelingen in de vorige hoofdstukken. Controleer of de ventilator ongehinderd kan draaien en of de luchtstroom niet wordt 
geblokkeerd.
De opstartwizard start automatisch met een toegangsniveau "inbedrijfstelling" bij de eerste keer inschakelen. U kunt de 
opstartwizard opnieuw openen via het menu Primaire instellingen / Fabrieksinstellingen herstellen / R tot Z opstartwizard.

Selecteer bij de eerste keer inschakelen de gewenste taal. U 
kunt deze taal daarna wijzigen via parameter P96.01

Voor de rest van de configuratie moet u over toegangsrechten 
van minimaal niveau 2 beschikken. Als dat niet het geval is, 
moet u een wachtwoord invoeren.
Een configuratie die al eerder werd opgeslagen in de regelaar, 
kunt u herstellen door Ja te kiezen. Als u Nee kiest, opent de 
opstartwizard om een nieuwe configuratie te maken.
Bij de eerste keer inschakelen heeft de regelaar nog geen 
opgeslagen configuratie en opent de opstartwizard meteen.

In de regelaar zijn 4 toepassingen voorgeprogrammeerd:
- Vaste frequentie: de regelaar voorziet niet in een 
regelingsfunctie. De op de motor toe te passen frequentie 
wordt ofwel handmatig geregeld via de microconsole, of wordt 
aangeleverd door een extern signaal
- Constant debiet: de regelaar zorgt voor de automatische 
regeling van de centrale met constant debiet. Voor deze 
toepassing is het gebruik van een differentieeldruksensor 
vereist op de inlaatkelk van de ventilator, aan te sluiten op de 
ingang AI1.
- Druk: de regelaar zorgt voor de automatische regeling 
met constante druk in het kanaal. Voor deze toepassing is 
het gebruik van een differentieeldruksensor vereist op het 
luchtuitblaaskanaal, aan te sluiten op de ingang AI1.
- Modbus: deze toepassing is voorbehouden voor 
gebruik met fabrieksinstellingen, raadpleeg hiervoor de 
regelingshandleiding
Selectie van de bron voor setpoints: 
- Microconsole: setpoint handmatig ingesteld via de 
beginpagina van de microconsole
- Aan/uit-contacten: setpoint geselecteerd door de 
potentiaalvrije contacten aangesloten op de digitale ingangen 
DI2 tot en met DI4.
Als u een bedrijfsstatus met vaste frequentie hebt geselecteerd, 
wordt ingang DI2 toegewezen aan setpoint 1, ingang DI3 aan 
setpoint 2 en ingang DI4 aan setpoint 3.
Opmerking: alleen vanaf de ingangen DI2 en DI3 kunt u de 
3 setpoints beheren. Om setpoint 3 te activeren moeten de 
ingangen DI2 en DI3 gelijktijdig geactiveerd worden. Stel voor 
een dergelijke bedrijfsstatus de parameter P28.21 (constante 
frequentiemodus) in op 1 (gecomprimeerd) na het afsluiten 
van de opstartwizard.

Als u een bedrijfsstatus met constant debiet of constante druk 
hebt geselecteerd, wordt ingang DI2 toegewezen aan setpoint 
1, ingang DI3 aan setpoint 2. Voor het gebruik van setpoint 3 
moeten de ingangen DI2 tot en met DI4 gelijktijdig geactiveerd 
worden (niet instelbaar)
- Extern analoog signaal: setpoint gedefinieerd door het 
analoge signaal dat is verbonden met AI2 
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Als u een extern storingscontact wenst aan te sluiten, 
beantwoord deze vraag dan met Ja. Vervolgens moet u de 
richting van de werking (normaal open of normaal gesloten) 
en de werking van dit contact invoeren: fout (waarbij de motor 
wordt stopgezet) of waarschuwing (alleen melding, de motor 
wordt niet stopgezet) 
Dit contact moet potentiaalvrij zijn en aangesloten worden op 
de ingang DI5.

Vul het aantal motoren in dat wordt aangestuurd door de 
frequentieregelaar. Voer daarna het typeplaatje van de op 
de regelaar aangesloten motor in (in geval van 2 motoren, 
voer de gegevens van één motor in). Wij verwerpen alle 
verantwoordelijkheid bij problemen als gevolg van verkeerd 
ingevoerde motorgegevens.

Voer de maximaal toegestane frequentie voor de motor in. 
De minimale frequentie is standaard 20 Hz. 
Bekijk uw bestelling om de maximale frequentie te bepalen. 
Wij verwerpen alle verantwoordelijkheid als deze aanbevelingen 
niet worden opgevolgd.

Coëfficiënten K van de plug fans, aangestuurd door een frequentieregelaar
Ø wiel 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
NPA 31 40 49 60 74 100 139 178 218 268 349 455
NPL - - 64 80 101 134 173 192 259 329 413 558

De volgende schermen zijn afhankelijk van de eerder geselecteerde toepassing. Ze zijn bedoeld voor het instellen van de aan de 
digitale ingangen toegewezen setpoints of het bereik van het analoge setpoint, voor het configureren van het meetbereik van de 
differentieeldruksensor, en in geval van een regeling met constant debiet, voor het definiëren van coëfficiënt K van de ventilator.
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Volg de instructies om de richting van de ventilator te 
controleren (en eventueel aan te passen). Wij verwerpen 
alle verantwoordelijkheid bij problemen als gevolg van een 
verkeerde richting van de ventilator.

Stel de tijd in om gebruik te kunnen maken van de tijdsregistratie 
voor fouten en waarschuwingen.

Bij de laatste stap van de opstartwizard kunt u de configuratie 
opslaan. Als zich later problemen voordoen, kunt u zo 
uw originele instellingen herstellen zonder de opstartwizard 
opnieuw te doorlopen.

Uw regelaar is nu klaar voor gebruik. 
Vergeet niet terug te gaan naar het gebruikersniveau zodra u 
geen instellingen meer hoeft te doen. 

U komt dan op het menuscherm, waarin rechtsboven het 
geselecteerde toegangsniveau staat aangegeven.
U kunt eventueel extra parameters instellen door "Parameters" 
te kiezen. 
Vergeet niet terug te gaan naar het gebruikersniveau 
(parameter 96.02 = 1).
Selecteer Uitgang (linksonder in het scherm) om terug te gaan 
naar het beginscherm
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01 Actuele waarden Basissignalen om het gebruik van de regelaar te kunnen volgen

03 Ingang referenties Waarden van de van verschillende bronnen ontvangen setpoints

04 Waarschuwingen en fouten Informatie over de laatste fouten en waarschuwingen

05 Diagnostiek Verschillende tellers en meters voor het aantal bedrijfsuren met het oog op onderhoudsdoeleinden

07 Systeem info Informatie over de installatie en het gebruik van de regelaar

10 Standaard DI, RO Configuratie van de logische ingangen en relaisuitgangen

12 Standaard AI Configuratie van de analoge ingangen

13 Standaard AO Configuratie van de analoge uitgangen

19 Bedrijfsmodus Selectie van externe stuurbronnen en bedrijfsstatussen

20 Start/stop/draairichting Selectie van externe stuurbronnen voor start / stop / draairichting

21 Start/stop modus Start- en stopmodi; selectie van de bron van de signalen

28 Frequentie-referentie keten Instellingen van de frequentie-referentielogica

De parameters zijn toegankelijk via het menu parameters / volledige lijst.
Ze zijn ingedeeld in groepen, genummerd van 1 tot en met 99.
De groepen 01 tot en met 09 zijn alleen uitleesparameters.
Sommige parameters zijn niet altijd zichtbaar en zijn afhankelijk van de configuratie van de machine. Er zijn drie toegangsniveaus 
gedefinieerd: gebruiker, inbedrijfstelling en fabrikant. 

6 - PARAMETERS

Het beginscherm bestaat uit 3 pagina's.
Op de 1e pagina zijn het motortoerental en de motorstroom 
af te lezen.
Als u een toepassing hebt geselecteerd waarbij het setpoint 
is ingesteld op de microconsole, geeft de toets Referentie            
rechtstreeks toegang tot de instelling van het setpoint. Ook 
het setpoint wordt nog eens weergegeven rechtsboven in het 
scherm.

De 2e pagina is voor de toepassingen met "constant debiet" 
en "constante druk". Hier kunt u een overzicht opvragen van 
het actuele setpoint, de door de sensor gemeten druk en het 
berekende debiet (indien toepassing met constant debiet).

De 3e pagina geeft een grafische weergave van het verloop 
van de uitgangsfrequentie van de regelaar over de laatste 30 
minuten.

Vergeet niet de regelaar op automatische stand te zetten, zodat hij kan opstarten al naargelang de geconfigureerde toepassing.
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28 Frequentie-referentie keten Instellingen van de frequentie-referentielogica

30 Limieten Fuctioneringsgrenzen van de motor

31 Foutf uncties Configuratie van externe gebeurtenissen; selectie van het gedrag van de regelaar in geval van een fout.

32 Bewaking Configuratie van bewakingsfuncties

34 Tijdfuncties Configuratie van tijdfuncties

35 Motor therm beveiliging Instellingen voor thermische motorbeveiliging

36 Belasting-analyzer Geheugen met piekwaarden en amplitudegeheugen

40 Proces PID Waarden van de parameters voor de PID-regeling

45 Energie rendement Instellingen van de energiebesparingscomputers

47 Data-opslag Data-opslag voor de opstartwizard

58 Interne veldbus Configuratie van de RS485-interface

80 Flow berekening Berekening en weergave van het luchtdebiet

95 HW configuratie Instellen van verschillende uitrustingsfuncties

96 Systeem Selectie van de taal; toegangsniveaus; opslaan en herstellen van parameters; opnieuw starten van de 
stuurunit; unitselectie…

97 Motor besturing Schakelfrequentie; slipcompensatie

99 Motorgegevens Instellingen motortypeplaatje

01 Actuele waarden - alleen-lezen Toegangs-
niveau

01.02 Geschatte motortoerental Geschat motortoerental in omw/min 1

01.06 Uitgangsfrequentie Geschatte uitgangsfrequentie van de regelaar in Hz 1

01.07 Motorstroom Motorstroom (absoluut) gemeten in A 1

01.08 Mot.stroom % van mot.nom. Motorstroom (uitgangsstroom van de regelaar) in % van de nominale motorstroom 1

01.09 Mot.stroom % van omv.nom Motorstroom (uitgangsstroom van de regelaar) in % van de nominale motorstroom 1

01.10 Motorkoppel Motorkoppel in % van het nominaal motorkoppel 1

01.11 DC-spanning Interne DC-spanning in de regelaar in V 1

01.13 Uitgangsspanning Motorspanning in V 1

01.14 Uitgangsvermogen Uitgangsvermogen van de regelaar. De unit wordt geselecteerd via parameter 96.16 
Unitselectie 1

01.15 Uitg.verm. % van mot.nom Uitgangsvermogen als percentage van het nominale motorvermogen 1

01.16 Uitg.verm. % van omv. nom. Uitgangsvermogen als percentage van het nominale regelaarvermogen 1

01.17 Motoras vermogen Geschat mechanisch motorasvermogen 1

01.18 Inverter GWh teller Hoeveelheid energie die in de regelaar circuleerde (in beide richtingen) in gigawattuur 1

01.19 Inverter MWh teller Hoeveelheid energie die in de regelaar circuleerde (in beide richtingen) in megawattuur 
01.18 Inverter GWh teller loopt op als de teller 01.19 weer vanaf nul begint 1

01.20 Inverter kWh teller
Hoeveelheid energie die in de regelaar circuleerde (in beide richtingen) in hele 
kilowatturen 
01.19 Inverter MWh teller loopt op als de teller 01.20 weer vanaf nul begint

1

01.30 Nominaal koppel schaling
Koppel dat 100 % overeenkomt met het nominaal motorkoppel. De unit wordt 
geselecteerd via parameter 96.16.
Deze waarde wordt berekend op basis van in groep 99 ingevoerde motorgegevens

1

01.50 Stroom uur kWh

Energieverbruik tijdens het laatste uur. Dit is de energie die werd verbruikt gedurende 
de laatste 60 minuten (niet per se achter elkaar) dat de regelaar in bedrijf was, en niet 
tijdens het laatste kalenderuur. Als de regelaar weer start, wordt de eindwaarde van de 
vorige cyclus hervat.

1

01.51 Vorig uur kWh
Energieverbruik tijdens het vorige uur. Deze parameter registreert de waarde van 01.50 
Stroomuur kWh zodra een totaal van 60 minuten is verlopen. Als de regelaar weer start, 
wordt de eindwaarde van de vorige cyclus hervat.

1

01.52 Stroom dag kWh

Energieverbruik tijdens de laatste dag. Dit is de energie die werd verbruikt gedurende de 
laatste 24 uur (niet per se achter elkaar) dat de regelaar in bedrijf was, en niet tijdens 
de laatste kalenderdag. Als de regelaar weer start, wordt de eindwaarde van de vorige 
cyclus hervat.

1

01.53 Vorige dag kWh
Energieverbruik tijdens de op één na laatste dag. Deze parameter registreert de waarde 
van 01.52 Stroomuur kWh zodra een totaal van 24 uur is verlopen. Als de regelaar weer 
start, wordt de eindwaarde van de vorige cyclus hervat.

1
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10 Standaard DI, RO Toegangs-
niveau

10.02 DI vertraagde status

Weergave van de status van de logische ingangen DI1 tot en met DI6. Deze wordt pas 
bijgewerkt zodra vaker in-/uitgeschakeld wordt.
Bit 0 tot en met 5 komt overeen met de uitgestelde status van DI1 tot en met DI6.
Alleen uitleesparameter.

1

10.03 DI geforc selectie
De statussen van de logische ingangen kunnen geforceerd worden, bijvoorbeeld bij wijze 
van test. Iedere logische ingang wordt aangestuurd door een bit van parameter 10.04, 
alleen als de bijbehorende bit van parameter 10.03 op 1 staat.

3

10.04 DI geforc data Voor het van 0 naar 1 forceren van de waarde van een logische ingang. Alleen de bij 
parameter 10.03 bevestigde ingangen kunnen geforceerd worden. 3

07 Systeeminformatie – alleen-lezen Toegangs-
niveau

07.03 Omvormer id Type regelaar 1

07.04 Firmware naam Naam van het basisprogramma 1

07.05 Firmware versie Versie van het basisprogramma 1

07.11 Cpu gebruik Microprocessorbelasting in % 1

07.25 Customization package name Programmanaam fabrikant 1

07.26 Customization package version Programmaversie fabrikant 1

05 Diagnose – alleen-lezen Toegangs-
niveau

05.01 Aan-tijdteller Aan-tijdteller. Deze teller loopt op als de regelaar is ingeschakeld. 1

05.02 Bedrijfstijdteller Teller van het aantal bedrijfsuren van de motor. De teller loopt op als de regelaar de 
motor voedt. 1

05.04 Vent. aan-tijd teller
Tijd dat de koelventilator van de regelaar in bedrijf is. Deze teller kan vanaf de 
microconsole gereset worden door de toets "Reset" langer dan 3 seconden ingedrukt 
te houden.

1

05.10 Stuurkaart temperatuur Gemeten temperatuur van de stuurkaart 1

05.11 Inverter temperatuur

Geschatte temperatuur van de regelaar in % van de storingslimiet. 
De storingslimiet varieert afhankelijk van het type regelaar.
0,0 % = 0 °C (32 °F)
100,0 % = storingslimiet 

1

04 Waarschuwingen en fouten – alleen-lezen Toegangs-
niveau

04.01 Uitschakel fout Code van de eerste actieve fout (die het uitschakelen heeft veroorzaakt) 1

04.02 Actieve fout 2 Code van de tweede actieve fout 1

04.03 Actieve fout 3 Code van de derde actieve fout 1

04.06 Actieve waarschuwing 1 Code van de eerste actieve waarschuwing 1

04.07 Actieve waarschuwing 2 Code van de tweede actieve waarschuwing 1

04.08 Actieve waarschuwing 3 Code van de derde actieve waarschuwing 1

04.11 Laatste fout Code van de eerst geregistreerde fout (niet actief) 1

04.12 Op één na laatste fout Code van de tweede geregistreerde fout (niet actief) 1

04.13 Op twee na laatste fout Code van de derde geregistreerde fout (niet actief) 1

04.16 Laatste waarschuwing Code van de eerste geregistreerde waarschuwing (niet actief) 1

04.17 Op één na laatste waarschuwing Code van de tweede geregistreerde waarschuwing (niet actief) 1

04.18 Op 2 na laatste waarsch Code van de derde geregistreerde waarschuwing (niet actief) 1

03 Ingangreferenties (setpoints) – alleen-lezen Toegangs-
niveau

03.01 Paneelreferentie Setpoint gegeven door de microconsole in lokale modus (handmatig) 1

03.02 Paneelreferentie afstand Setpoint gegeven door de microconsole in afstandsmodus (automatisch) 1

01.07 EFB referentie 1 Geschaald setpoint ontvangen via de MODBUS-interface 1
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10 Standaard DI, RO Toegangs-
niveau

10.21 RO status Status van de relaisuitgangen RO3…RO1.
Alleen uitleesparameter 1

10.22 RO geforceerd selectie

De relaisuitgangen kunnen geforceerd worden, bijvoorbeeld bij wijze van test. Iedere 
relaisuitgang wordt aangestuurd door een bit van parameter 10.23, alleen als de 
bijbehorende bit van parameter 10.03 op 1 staat.
NB: bij het opnieuw opstarten van de regelaar worden de geforceerde selecties gereset 
(parameters 10.22 en 10.23).

3

10.23 RO geforceerde data Geforceerde waarden op de relaisuitgangen.
Alleen de bij parameter 10.22 bevestigde uitgangen kunnen geforceerd worden. 3

10.24 RO1 bron Functie van relaisuitgang RO1 2

10.25 RO1 AAN vertraging Vertraagde inschakeling van relaisuitgang RO1 (zie onderstaande grafiek) 2

10.26 RO1 UIT vertraging Vertraagde uitschakeling van relaisuitgang RO1 (zie onderstaande grafiek) 2

10.27 RO2 bron Functie van relaisuitgang RO2 2

10.28 RO2 AAN vertraging Vertraagde inschakeling van relaisuitgang RO2 (zie onderstaande grafiek) 2

10.29 RO2 UIT vertraging Vertraagde uitschakeling van relaisuitgang RO2 (zie onderstaande grafiek) 2

10.30 RO3 bron Functie van relaisuitgang RO3 2

10.31 RO3 AAN vertraging Vertraagde inschakeling van relaisuitgang RO3 (zie onderstaande grafiek) 2

10.32 RO3 UIT vertraging Vertraagde uitschakeling van relaisuitgang RO3 (zie onderstaande grafiek) 2

10.101 RO1 Toggle teller Weergave van het aantal statusveranderingen van relaisuitgang RO1. 
Alleen uitleesparameter. 1

10.102 RO2 toggle teller Weergave van het aantal statusveranderingen van relaisuitgang RO2. 
Alleen uitleesparameter 1

10.103 RO3 toggle teller Weergave van het aantal statusveranderingen van relaisuitgang RO3.
Alleen uitleesparameter 1

12 standaard AI Toegangs-
niveau

12.02 AI geforc selectie

De waarden van de analoge ingangen kunnen worden geforceerd, bijvoorbeeld bij wijze 
van test. Ingang AI1 kan worden geforceerd tot de waarde van parameter 12.13 en ingang 
AI2 tot de waarde van parameter 12.23, alleen als de bijbehorende bit van parameter 
12.02 op 1 staat.
NB: bij het opnieuw opstarten van de regelaar worden de geforceerde selecties gereset 
(parameter 12.02).

3

12.11 AI1 actuele waarde
Weergave van de waarde van analoge ingang AI1 in mA of V (afhankelijk van parameter 
12.15).
Alleen uitleesparameter

1

12.12 AI1 geschaalde waarde
Weergave van de waarde van analoge ingang AI1 na schaling. Zie parameters 12.19 
en 12.20.
Alleen uitleesparameter

1

12.13 AI1 geforceerde waarde Geforceerde waarde op de ingang AI1. Alleen van toepassing als de geforceerde modus 
wordt bevestigd voor parameter 12.02. 3

12.15 AI1 eenheid selectie
Unitselectie (V of mA) van de analoge ingang AI1.
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te raden 
deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard. 

2

Status van de geselecteerde 
bron

RO status

tOn = 10.25 of 10.28 of 10.31
tOff = 10.26 of 10.29 of 10.32

Tijd
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12 standaard AI Toegangs-
niveau

12.16 AI1 filtertijd

Instellen van de filtertijdconstante van de analoge ingang AI1
 

                                  I = filteringang (trapsgewijs)
                                 O = filteruitgang
                                  t = tijd
                                 T = filtertijdconstante
NB: het signaal wordt eveneens gefilterd door de interfacecircuits voor signalen 
(tijdconstante van ongeveer 0,25 ms). Deze waarde kan met geen enkele parameter 
worden gewijzigd.

2

12.17 AI1 min
Instellen van de min. waarde (in V of mA) van het signaal op de analoge ingang AI1. Zie 
afbeelding van parameter 12.19.
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. 

2

12.18 AI1 max
Instellen van de max. waarde (in V of mA) van het signaal op de analoge ingang AI1. Zie 
afbeelding van parameter 12.19.
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. 

2

12.19 AI1 geschaald bij AI1 min

Instellen van de daadwerkelijke interne waarde die overeenkomt met de minimale waarde
van de analoge ingang AI1.

NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te raden 
deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard.

2

12.20 AI1 geschaald bij AI1 max

Instellen van de daadwerkelijke interne waarde die overeenkomt met de maximale 
waarde van de analoge ingang AI1. Zie afbeelding van parameter 12.19.
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te raden 
deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard.

2

12.21 AI2 actuele waarde
Weergave van de waarde van analoge ingang AI2 in mA of V (afhankelijk van parameter 
12.25).
Alleen uitleesparameter

1

12.22 AI2 geschaalde waarde

Weergave van de waarde van analoge ingang AI2 na schaling. Zie parameters 12.29 
en 12.30.
Alleen uitleesparameter 1

12.23 AI2 geforceerde waarde Geforceerde waarde op de ingang AI2. Alleen van toepassing als de geforceerde modus 
wordt bevestigd voor parameter 12.02. 3

12.25 AI2 eenheid selectie
Unitselectie (V of mA) van de analoge ingang AI2.
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te raden 
deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard. 

2

12.26 AI2 filtertijd Instellen van de filtertijdconstante van de analoge ingang AI2
Zie afbeelding van parameter 12.16. 2

12.27 AI2 min
Instellen van de min. waarde (in V of mA) van het signaal op de analoge ingang AI2. Zie 
afbeelding van parameter 12.29.
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. 

2

Ongefilterd signaal

Gefilterd signaal

schaling
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12.28 AI2 max
Instellen van de max. waarde (in V of mA) van het signaal op de analoge ingang.
AI2. Zie afbeelding van parameter 12.29.
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. 

2

12.29 AI2 geschaald bij AI2 min

Instellen van de daadwerkelijke interne waarde die overeenkomt met de minimale waarde
van de analoge ingang AI2.

NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te raden 
deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard.

2

12.30 AI1 geschaald bij AI1 max

Instellen van de daadwerkelijke interne waarde die overeenkomt met de maximale 
waarde van de analoge ingang AI2. Zie afbeelding van parameter 12.29.
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te raden 
deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard.

2

12.101 AI1 procent waarde Waarde van analoge ingang AI1 als percentage van de waarde na schaling (12.18 - 
12.17). 1

12.102 I2 procent waarde Waarde van analoge ingang AI2 als percentage van de waarde na schaling (12.28 - 
12.27). 1

13 Standaard AO Toegangs-
niveau

13.02 AO geforc selectie

De waarden van de analoge uitgangen kunnen worden geforceerd, bijvoorbeeld bij wijze 
van test. Uitgang AO1 kan worden geforceerd tot de waarde van parameter 13.13 en 
uitgang AO2 tot de waarde van parameter 13.23, alleen als de bijbehorende bit van 
parameter 13.02 op 1 staat.
NB: bij het opnieuw opstarten van de regelaar worden de geforceerde selecties gereset 
(parameter 13.02).

3

13.11 AO1 actuele waarde
Weergave van de waarde van analoge ingang AO1 in mA of V (afhankelijk van parameter 
13.15).
Alleen uitleesparameter.

1

13.12 AO1 bron Functie van de analoge uitgang AO1 2

13.13 AO1 geforceerde waarde Geforceerde waarde op uitgang AO1. Alleen van toepassing als de geforceerde modus 
wordt bevestigd voor parameter 13.02. 3

13.15 AO1 eenheid selectie
Unitselectie (V of mA) van de analoge uitgang AO1. 
Reset de stuurkaart (door parameter 96.08 in te stellen op reboot, of door de regelaar uit 
te schakelen) om deze wijziging te verwerken.

2

13.16 AO1 filtertijd

Instellen van de filtertijdconstante van de analoge uitgang AO1

                                  I = filteringang (trapsgewijs)
                                 O = filteruitgang
                                  t = tijd
                                 T = filtertijdconstante

2

Gefilterd signaal

Ongefilterd signaal

schaling
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19 Bedrijfsmodus Toegangs-
niveau

19.01 Actuele bedrijfsmodus Bedrijfsmodus van de motor (moet altijd een scalaire modus aanduiden).
Dit is alleen een uitleesparameter. 2

19.12 Ext1 besturingsmodus Automatische regelingsmodus van de motor (moet altijd een snelheidsregeling 
aanduiden). Dit is alleen een uitleesparameter. 2

19.16 Lokale besturingsmodus Handmatige regelingsmodus van de motor (moet altijd een snelheidsregeling 
aanduiden). Dit is alleen een uitleesparameter. 2

19.17 Lokale besturing blokkeren

In-/uitschakelen van de lokale besturing van de microconsole (Start- en Stop-knoppen).
LET OP! Ook als u de handmatige besturing inschakelt, mag u een draaiende motor 
nooit handmatig stopzetten. Zet de motor altijd stop via de automatische besturing 
om naventilatie te garanderen. Schakel de handmatige modus alleen in als de motor 
stilstaat. Wij verwerpen alle verantwoordelijkheid als deze veiligheidsregel niet wordt 
opgevolgd.

2

13.17 AO1 bron min

Instellen van de daadwerkelijke interne waarde van het signaal die overeenkomt met de 
minimale waarde van de analoge uitgang AO1. 

2

13.18 AO1 bron max Instellen van de daadwerkelijke interne waarde van het signaal die overeenkomt met de 
maximale waarde van de analoge uitgang AO1. Zie afbeelding van parameter 13.17. 2

13.19 AO1 uit bij AO1 bron min Functie van de analoge uitgang AO1 2

13.20 AO1 uit bij AO1 bron max Instellen van de max. waarde (in V of mA) van het signaal op de analoge uitgang AO1. 
Zie afbeelding van parameter 13.17. 2

13.21 AO2 actuele waarde Weergave van de waarde van de analoge uitgang AO2 in mA.
Alleen uitleesparameter. 1

13.22 AO2 bron Functie van de analoge uitgang AO2 2

13.23 AO2 geforceerde waarde Geforceerde waarde op uitgang AO2. Alleen van toepassing als de geforceerde modus 
wordt bevestigd voor parameter 13.02. 3

13.26 AO2 filtertijd Instellen van de filtertijdconstante van de analoge uitgang AO2. Zie afbeelding van 
parameter 13.16. 2

13.27 AO2 bron min Instellen van de daadwerkelijke interne waarde van het signaal die overeenkomt met de 
minimale waarde van de analoge uitgang AO2. 2

13.28 AO2 bron max Instellen van de daadwerkelijke interne waarde van het signaal die overeenkomt met de 
maximale waarde van de analoge uitgang AO2. Zie afbeelding van parameter 13.27. 2

13.29 AO1 uit bij AO1 bron min Instellen van de min. waarde in mA van het signaal op de analoge uitgang AO2. Zie 
afbeelding van parameter 13.27. 2

13.30 AO1 uit bij AO1 bron max Instellen van de max. waarde in mA van het signaal op de analoge uitgang AO2. Zie 
afbeelding van parameter 13.27. 2

Signaal (daadwerkelijk)
geselecteerd bij parameter 13.12

Signaal (daadwerkelijk)
geselecteerd bij parameter 13.22
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20 Start/stop/draairichting Toegangs-
niveau

20.01 Ext1 opdrachten

Selectie van de besturingsbron voor het starten en stoppen in automatische 
bedrijfsstatus.
1 = contact gedefinieerd door parameter 20.03
14 = MODBUS-gestuurd RS485

2

20.02 Ext1 start trigger type
Detectiemodus van het start- en stopsignaal:
0 = bij verandering van waarde
1 = bij actuele waarde (aanbevolen)

2

20.03 Ext1 in1 bron Selectie van de besturingsbron voor het starten en stoppen wanneer 20.01 = 1 2

20.40 Run permissie 

Selectie van de bron van het terugkoppelingscontact voor de werking
1 = geen werkingsterugkoppeling
2 tot en met 6 = ingang DI1 tot en met DI5 normaal gesloten
8 tot en met 12 = ingang DI1 tot en met DI5 normaal open
Gebruik ingang DI6 (7 en 13) niet, deze is voorbehouden aan de motor-PTC

2

20.41 Startvergrendeling

Selectie van de bron van het startvergrendelingscontact. Deze functie is hetzelfde als 
het toevoegen van een contact in serie aan de bedrijfsstatus:
1 = geen startvergrendeling
2 tot en met 6 = ingang DI1 tot en met DI5 normaal gesloten
8 tot en met 12 = ingang DI1 tot en met DI5 normaal open
Gebruik ingang DI6 (7 en 13) niet, deze is voorbehouden aan de motor-PTC

2

20.45 Startvergr. stopmodus

Stopmodus bij verlies van het signaal voor toestemming tot opstarten, gedefinieerd in 
20.41
1 = plug fan (aanbevolen)
2 = helling

2

20.46 Run permissie tekst Selectie van de functie die bij het in 20.40 gedefinieerde contact hoort 2

20.47 Startvergrendeling 1 tekst Selectie van de functie die bij het in 20.41 gedefinieerde contact hoort 2

21 Start/stop-modus Toegangs-
niveau

21.03 Stop modus
Selectie van de stopmodus bij ontvangst van een stopcommando
0 = plug fan (aanbevolen)
1 = helling

2

21.14 Voorverwarming ing. bron

Selectie van de bron voor inschakeling van de motorvoorverwarming. 
NB:
• Voor de verwarmingsfunctie moeten signalen voor runvrijgave, vergrendeling en STO 
worden geactiveerd.
• Hiervoor is het ook nodig dat de regelaar geen fout vertoont.
• Bij de voorverwarming wordt gebruik gemaakt van blijvende DC-injectie om stroom te 
produceren.

2

21.16 Voorverwarming stroom Instellen van de continustroom die wordt gebruikt om de motor te verwarmen 0…30% 2

21.18 Auto-herstarttijd

Met de functie voor automatisch herstarten kan de motor automatisch opnieuw gestart 
worden na een korte stroomonderbreking. 
Het automatisch starten wordt uitgeschakeld als deze parameter is ingesteld 
op 0,0 seconden. De andere instelwaarden bepalen de maximale duur van de 
stroomonderbreking voordat automatisch opnieuw gestart wordt (max. duur = 10s)

2
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28 Start/stop-modus Toegangs-
niveau

28.01 Frequentieref helling ingang Frequentiesetpoint voor toepassing helling
Dit is alleen een uitleesparameter 1

28.02 Frequentieref helling uitg. Frequentiesetpoint na toepassing helling
Dit is alleen een uitleesparameter 1

28.11 Ext1 frequentie ref1
Selectie van de bron voor het frequentiesetpoint
Deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te raden 
deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard.

2

28.21 Constante freq functie

Selectiemodus voor de frequentiesetpoints in geval van besturing door digitale ingangen:

Bit 0 = 0: afzonderlijk gebruik van iedere ingang, 1 ingang = 1 setpoint

Bit 0 = 1: gecombineerd gebruik van de ingangen, 3 ingangen = 7 setpoints

Bit 1: altijd op 0 laten

2

28.22 Constante frequentie sel1 Selectie van de ingang voor setpoint 1 (indien 28.21 bit 0 = 0) of van de 1e ingang 
selectie setpoint (indien 28.21 bit 0 = 1) 2

28.23 Constante frequentie sel2 Selectie van de ingang voor setpoint 2 (indien 28.21 bit 0 = 0) of van de 2e ingang 
selectie setpoint (indien 28.21 bit 0 = 1) 2

28.24 Constante frequentie sel3 Selectie van de ingang voor setpoint 3 (indien 28.21 bit 0 = 0) of van de 3e ingang 
selectie setpoint (indien 28.21 bit 0 = 1) 2

28.26 Constante frequentie 1 Frequentiesetpoint 1 1

28.27 Constante frequentie 2 Frequentiesetpoint 2 1

28.28 Constante frequentie 3 Frequentiesetpoint 3 1

28.29 Constante frequentie 4 Frequentiesetpoint 4 1

28.30 Constante frequentie 5 Frequentiesetpoint 5 1

28.31 Constante frequentie 6 Frequentiesetpoint 6 1

28.32 Constante frequentie 7 Frequentiesetpoint 7 1

28.51 Kritische frequentiefunctie

Bit 0: In/-uitschakelen van de kritische frequentiefunctie.
Kritische frequenties (of frequentiebereiken die overgeslagen moeten worden) kunnen 
ingesteld worden om problemen met mechanische resonantie te voorkomen. Als het 
frequentiesetpoint in een kritisch bereik belandt, houdt de op de motor toegepaste 
frequentie zijn vorige waarde totdat het setpoint uit dit bereik komt.
Bit 1: altijd op 0 laten

2

28.52 Kritische frequentie 1 laag
Instellen van de ondergrens van de kritische frequentie 1.
NB: deze waarde moet lager zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de parameter 
28.53.

2

28.53 Kritische frequentie 1 hoog
Instellen van de bovengrens van de kritische frequentie 1.
NB: deze waarde moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de parameter 
28.52.

2

28.54 Kritische frequentie 2 laag
Instellen van de ondergrens van de kritische frequentie 2.
NB: deze waarde moet lager zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de parameter 
28.55.

2

28.55 Kritische frequentie 2 hoog
Instellen van de bovengrens van de kritische frequentie 2.
NB: deze waarde moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de parameter 
28.54.

2

28.56 Kritische frequentie 3 laag
Instellen van de ondergrens van de kritische frequentie 3.
NB: deze waarde moet lager zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de parameter 
28.57.

2

28.57 Kritische frequentie 3 hoog Instellen van de bovengrens van de kritische frequentie 3.
NB: deze waarde moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan de waarde van de parameter 28.56.

2

28.72 Freq acceleratietijd 1

Instellen van het acceleratietempo, dat wil zeggen de tijd die nodig is om van frequentie 
nul naar 200 Hz te gaan. 
Als de regelaar deze frequentie heeft bereikt, blijft hij in hetzelfde tempo versnellen tot 
de bij parameter 30.14 ingestelde waarde (maximale frequentie).

2

28.73
Freq deceleratietijd 1

Instellen van het deceleratietempo, dat wil zeggen de tijd die nodig is om van 200 Hz 
naar frequentie nul te gaan. 2

Ingang gedefini-
eerd door 28.22

Ingang gedefini-
eerd door 28.23

Ingang gedefini-
eerd door 28.24

Huidig setpoint

0 0 0 Stop
1 0 0 Setpoint 1 (28.26)
0 1 0 Setpoint 2 (28.27)
1 1 0 Setpoint 3 (28.28)
0 0 1 Setpoint 4 (28.29)
1 0 1 Setpoint 5 (28.30)
0 1 1 Setpoint 6 (28.31)
1 1 1 Setpoint 7 (28.32)
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30 Limieten Toegangs-
niveau

30.13 Minimum frequentie

Instellen van de minimaal toegestane frequentie
LET OP! Deze waarde mag niet hoger zijn dan 30.14 en moet minimaal 20 Hz zijn. 
Wij verwerpen alle verantwoordelijkheid als deze drempel van 20 Hz niet in acht wordt 
genomen.

2

30.14 Maximum frequentie

Instellen van de maximaal toegestane frequentie
LET OP! Deze waarde mag niet lager zijn dan 30.13. Overschrijd nooit de maximaal 
toegestane turbinesnelheid die wordt vermeld in onze commerciële beschrijving. Wij 
verwerpen alle verantwoordelijkheid als deze maximumwaarde wordt overschreden.

2

30.17 Maximumstroom

Instellen van de maximaal toegestane motorstroom. Deze waarde kan hoger zijn dan de 
nominale waarde die wordt aangegeven op de motor. Dit om te voorkomen dat de motor 
uitvalt bij kortstondige overbelasting. 
Deze parameter heeft geen invloed op de thermische bescherming van de motor waarin 
wordt voorzien door de regelaar op basis van de stroomsterkte die is ingesteld bij 99.06

2

31 Foutfuncties Toegangs-
niveau

31.01 Ext gebeurtenis 1 bron Selectie van de digitale ingang die is toegewezen aan het externe foutcontact
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te 
raden deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard.

2

31.02 Ext gebeurtenis 1 type Selectie van de mate van ernst van de externe fout
0 = gevaarlijke fout (motor wordt stilgezet)
1 = waarschuwing onderhoudsfout (motor wordt niet stilgezet)

2

31.11 Fout reset selectie

Selectie van de bron van het externe signaal voor het resetten van de fouten. Dit 
signaal reset de regelaar na inschakeling met een fout als de oorzaak van de fout is 
verdwenen
0 = handmatig resetten vanaf de microconsole
1 = automatisch resetten
2 tot en met 5 = ingang DI1 tot en met DI5
Gebruik DI6 niet, deze is voorbehouden aan de motor-PTC

2

31.12 Autoreset selectie
Selectie van automatisch geresette fouten. De parameter bestaat uit 16 bits die 
overeenkomen met een type fout. Als de bit op "1" staat, wordt de storing automatisch 
gereset.

2

31.13 Selecteerbare fout Keuze van de fout die automatisch gereset wordt via bit 10 van parameter 31.12 2

31.14 Aantal pogingen Definitie van het aantal door de regelaar uitgevoerde automatische resets gedurende de 
bij parameter 31.15 ingestelde tijd 2

31.15 Totale poging tijd
Instellen van de duur gedurende welke de automatische resetfunctie de regelaar 
probeert te resetten. Het aantal pogingen voor automatisch resetten is vastgesteld in 
parameter 31.14

2

31.19 Motorfase verlies Selectie van het gedrag van de regelaar bij detectie van een faseverlies van de motor 2

31.20 Aardfout Selectie van het gedrag van de regelaar bij detectie van een aardstoring of een 
stroomonbalans in de motor of de motorkabel 2

31.21 Voedingsfase verlies Selectie van het gedrag van de regelaar bij detectie van een faseverlies van het netwerk 2

31.23 Bedrading of aardlek
Selectie van het gedrag van de regelaar bij een fout in de aansluiting van de netwerk- 
en motorkabels (bijv. netwerkkabel aangesloten op de motoraansluitingen van de 
regelaar)

2

31.24 Blokkeerfunctie Selectie van de bedrijfsstatus van de regelaar in geval van blokkering van de rotor. 2

32 Bewaking
U kunt 6 te bewaken waarden definiëren. Als eerder gedefinieerde limieten overschreden worden, wordt een waarschuwing of fout gede-

tecteerd.

Toegangs-
niveau

32.01 Bewaking status
Statuswoord signaalbewaking. Dit geeft aan of de door de functies voor 
signaalbewaking gemeten waarden de limieten al dan niet hebben overschreden.
Dit is alleen een uitleesparameter

1

32.05 Bewaking 1 functie Selectie van het type drempel (hoog, laag, hoog en laag) dat wordt gebruikt voor 
bewakingsfunctie 1. 2

32.06 Bewaking 1 actie Selectie van het gedrag van de regelaar (fout, waarschuwing of geen actie) wanneer het 
gecontroleerde signaal 1 de limieten overschrijdt. 2

32.07 Bewaking 1 signaal Selectie van het door de bewakingsfunctie 1 te controleren signaal. 2

32.08 Bewaking 1 filtertijd Instellen van de filtertijdconstante voor het door de signaalbewaking 1 gecontroleerde 
signaal. 2

32.09 Bewaking 1 laag Instellen van de ondergrens voor de bewakingsfunctie 1 2

32.10 Bewaking 1 hoog Instellen van de bovengrens voor de bewakingsfunctie 1 2

32.11 Bewaking 1 hysterese Instellen van de hysterese voor het door de bewakingsfunctie 1 gecontroleerde signaal 2

5 andere signalen kunnen worden gecontroleerd en ingesteld op basis van ditzelfde principe via parameters 32.15 tot en met 
32.61.
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34 Timerfunctie
Als de regelaar niet wordt aangestuurd door een automaat, is het mogelijk 3 tijdprogramma's in de regelaar te definiëren (ook wel gecombineerde timers 
genoemd):
- er kunnen 12 tijdvensters (timers genoemd in de regelaar) geprogrammeerd worden (parameters 34.12 tot en met 34.46), bepaald door de starttijd van 
de regelaar en de tijd dat deze in bedrijf is. 
- er kunnen 4 seizoenen ingegeven worden: parameters 34.60 tot en met 34.63
- er kunnen 3 uitzonderingsperioden worden geprogrammeerd, met een duur die kan variëren van 1 tot 60 dagen; ze kunnen gedefinieerd worden als 
stopdag (vrije dag) of bedrijfsdag (werkdag): parameters 34.70 tot en met 34.78
- daarnaast kunnen nog 13 uitzonderingsdagen worden ingesteld: parameters 34.79 tot en met 34.90
- Voor ieder tijdvenster kunt u de dagen van de week, seizoenen en uitzonderingsperioden en -dagen kiezen: parameter 34.11 voor tijdvenster 1, 
parameter 34.14 voor tijdvenster 2…
- Ieder tijdprogramma (gecombineerde timer) bestaat uit tijdvensters die zijn toegewezen aan dit programma (parameters 34.100 tot en met 34.102) 
- Om een tijdprogramma te gebruiken voor het in- en uitschakelen van de regelaar:

 ● Bij contact DI1: selecteer het gewenste programma (18, 19 of 20) in parameter 20.03
 ● Selecteer naast aan-contact DI1 (functie EN tussen DI1 en het tijdprogramma), in parameter 20.41, Anders en vervolgens 34.01 en dan het 

gewenste programma.
 ● Activeer in beide gevallen het tijdprogramma door parameter 34.10 op 1 in te stellen

Toegangs-
niveau

34.01 Tijdfuncties status

Status van de gecombineerde timers (tijdprogramma's). De status van een 
gecombineerde timer is het resultaat van de logische functie OF toegepast op alle 
timers in dit tijdprogramma.
Alleen uitleesparameter.

1

34.02 Timer status Status van de timers 1...12.
Alleen uitleesparameter. 1

34.04 Seizoen/uitz.dag status
Seizoenstatus 1...4 en uitzonderingen voor werkdagen en vrije dagen. Er kan één 
seizoen tegelijk actief zijn. Een dag kan gelijktijdig een werkdag en een vrije dag zijn.
Alleen uitleesparameter.

1

34.10 Tijdfuncties vrijgeven
Inschakeling van de tijdprogrammafunctie.
0 = Uitgeschakeld.
1 = Ingeschakeld.

1

34.11
tot

34.46

Timer x configuratie Selectie van de dagen van de week, de seizoenen en uitzonderingsdagen die van 
toepassing zijn op timer x. 1

Timer x starttijd
Instellen van de dagelijkse starttijd van de timer x.
Deze wordt ingesteld in stappen van 1 seconde. 1

Timer x duur Instellen van de duur van timer x. Deze wordt ingesteld in stappen van 1 minuut. 1

34.60
tot

34.63
Seizoen y startdatum

Instellen van de begindatum van seizoen y in het formaat dd.mm, waarbij dd staat voor 
de datum en mm voor de maand.
Een seizoensverandering vindt plaats om middernacht. Er kan één seizoen tegelijk 
actief zijn. De timers starten gedurende uitzonderingsdagen, zelfs als deze niet in het 
actieve seizoen vallen.
De begindata van seizoen 1 tot en met 4 moeten in chronologische volgorde worden 
aangegeven om alle seizoenen te gebruiken. In de fabrieksinstellingen zijn geen 
seizoenen geconfigureerd. Als de parameter niet conform de fabrieksinstelling is en de 
begindata van het seizoen niet in chronologische volgorde staan, geeft de regelaar een 
waarschuwing met betrekking tot de configuratie van het seizoen.

1

34.70 Aantal actieve uitzond.
Instellen van het aantal actieve uitzonderingen. 
Uitzonderingen 1 tot en met 3 betreffen perioden met een instelbare duur, terwijl 
uitzonderingen 4 tot en met 16 dagen zijn (met een duur van 24 uur).

1

34.71 Uitzonderingstypes
Instellen van het type uitzondering voor iedere uitzonderingsperiode: 
0 = werkdag 
1 = vrije dag

1

34.72
34.74
34.76

Uitzondering x start

Instellen van de begindatum van de uitzonderingsperiode in het formaat dd.mm, waarbij 
dd staat voor de datum en mm voor de maand.
Een dag kan voor de ene timer een werkdag zijn en voor de andere timer een vrije dag. 
In dat geval moeten voor dezelfde datum 2 uitzonderingsperioden worden gedefinieerd.

1

34.73
34.75
34.77

Uitzondering x lengte
Duur (in dagen) van de uitzonderingsperiode.
Een uitzonderingsperiode wordt beschouwd als meerdere opeenvolgende 
uitzonderingsdagen.

1

34.78
tot

34.90
Uitzonderingsdag y

Instellen van de datum van uitzonderingsdag y.
Een timer die op een uitzonderingsdag wordt gestart, stopt automatisch om 23.59:59 
uur, zelfs als de duur nog niet afgelopen is.

1

34.100 tot 
en met
34.102

Tijdsfunctie z
Selectie van de timers die van toepassing zijn op tijdprogramma z
0 = Timer niet in gebruik
1 = Timer in gebruik

1
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35 Thermische beveiliging Toegangs-
niveau

35.11 Temperatuur 1 bron
Selectie van de bron van de sensor voor de thermische beveiliging van de motor en het 
type sensor. 
Dit is alleen een uitleesparameter. Deze moet altijd PTC DI6 weergeven.

2

36 Belasting-analyzer
Met deze parametergroep kan een te controleren signaal worden geselecteerd. Telkens wanneer dit signaal de gedefinieerde piekwaarde overschrijdt, 

wordt een tijdgeregistreerd bericht toegevoegd aan het geheugen met gebeurtenissen. Ook de motorstroom, continustroom en het motortoerental op het 
moment van overschrijden van de drempel, worden opgeslagen.

Toegangs-
niveau

36.01 PVL signaal bron 

Selectie van het in het geheugen met piekwaarden in te voeren signaal. Het signaal 
wordt gefilterd door de bij parameter 36.02 gespecificeerde filtertijd te gebruiken.
De piekwaarde wordt opgeslagen, evenals de andere op hetzelfde moment 
geselecteerde signalen, in parameters 36.10 tot en met 36.15.
U kunt het geheugen met piekwaarden resetten bij parameter 36.09. De datum en het 
tijdstip van resetten worden respectievelijk vastgelegd in
parameters 36.16 en 36.17.
Alleen uitleesparameter op toegangsniveau 1

2

36.02 PVL filtertijd Filtertijd voor het geheugen met piekwaarden 2

36.06 Fout reset selectie

Selectie van het door het amplitudegeheugen 2 te bewaken signaal. Het signaal wordt 
iedere 200 ms gemeten.
De resultaten worden weergegeven bij de parameters 36.40 tot en met 36.49.
Iedere parameter staat voor een amplitudebereik en geeft het deel van de metingen 
weer dat zich binnen dat bereik bevindt.
De waarde van het signaal voor 100% wordt gedefinieerd bij parameter 36.07.
U kunt het amplitudegeheugen 2 resetten bij parameter 36.09. De datum en tijd van de 
laatste keer resetten worden respectievelijk vastgelegd in parameters 36.50 en 36.51.

Amplitudegeheugen 1 bevat altijd de motorstroomwaarden. De inhoud hiervan kan 
niet terug gereset worden. Met dit geheugen komt 100% overeen met de maximale 
uitgangsstroom van de regelaar. De gemeten stroom wordt voortdurend opgeslagen. De 
verdeling van de metingen wordt weergegeven bij de parameters 36.20…36.29.

2

36.07 AL2 signaal schaling Instellen van de waarde van het signaal dat hoort bij een amplitude van 100 % voor het 
amplitudegeheugen 2 (zie parameter 36.06) 2

36.09 Reset loggers Resetten van het geheugen met piekwaarden en/of van het amplitudegeheugen 2 (Het 
amplitudegeheugen 1 kan niet gereset worden). 2

36.10 PVL piekwaarde Max. opgeslagen piekwaarde in het geheugen met piekwaarden (zie parameter 36.01). 2

36.11 PVL piek datum Datum (in het formaat dd.mm.jj) waarop de piekwaarde van parameter 36.10 werd 
opgeslagen 2

36.12 PVL piek tijd tijd (in het formaat dd.mm.jj) waarop de piekwaarde van parameter 36.10 werd 
opgeslagen 2

36.13 PVL stroom bij piek Motorstroom op het moment dat de piekwaarde van parameter 36.10 werd opgeslagen 2

36.14 PVL DC-spanning bij piek Spanning van het interne DC-circuit van de regelaar op het moment dat de piekwaarde 
van parameter 36.10 werd opgeslagen 2

36.15 PVL toerental bij piek Motortoerental op het moment dat de piekwaarde van parameter 36.10 werd 
opgeslagen 2

36.16 PVL reset datum Datum van de laatste keer resetten van parameter 36.10 2

36.17 PVL reset tijd Tijd van de laatste keer resetten van parameter 36.10 2

36.20 tot 
36.29 AL1 xx…yy% Verdeling van stroommetingen in veelvouden van 10% (zie parameter 36.06) 2

36.40 tot 
36.49 AL2 xx…yy% Verdeling van metingen van amplitudegeheugen 2, in veelvouden van 10% (zie 

parameter 36.06) 2

36.50 AL2 reset datum Datum van de laatste keer resetten van amplitudegeheugen 2 2

36.51 AL2 reset tijd Tijd van de laatste keer resetten van amplitudegeheugen 2 2
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40 Proces PID set 1 Toegangs-
niveau

40.01 Proces PID uitgang actueel
Weergave van de uitgang van de PID-regelaar (in %). 
Alleen uitleesparameter. 1

40.02 Proces PID feedback act Weergave van de terugkoppelingswaarde van de PID (druk in het kanaal of debiet, 
afhankelijk van de geselecteerde toepassing)
Alleen uitleesparameter.

1

40.03 Proces PID setpoint act
Weergave van de setpointwaarde van de PID (druk in het kanaal of debiet, afhankelijk 
van de toepassing)
Alleen uitleesparameter

1

40.08 Set 1 terugkop 1 bron
Selectie van de terugkoppelingsbron van de PID. 
NB: deze instelling wordt automatisch uitgevoerd door de opstartwizard. Het is af te 
raden deze waarde te wijzigen zonder hulp van de wizard. 

2

40.09 Set 1 terugkop 2 bron Selectie van de tweede terugkoppelingsbron van de PID. De tweede bron wordt alleen 
gebruik als voor de setpointfunctie twee ingangen nodig zijn. 2

40.10 Set 1 terugkop functie Modus voor berekening van de PID-terugkoppeling op basis van twee geselecteerde 
bronnen voor terugkoppeling bij parameters 40.08 en 40.09 2

40.11 Set 1 terugkop filtertijd Instellen van de filtertijdconstante voor de PID-terugkoppeling 2

40.14 Max. setpoint
Maximaal setpoint (met debiet of druk afhankelijk van de geselecteerde toepassing) 
bij de ingang van de PID-regelaar. (voor het opnieuw kalibreren van het signaal bij de 
ingang van de PID in combinatie met parameter 40.15)

2

40.15 Set 1 uitgang schaling
Uitgangsfrequentie die overeenkomt met het ingestelde maximale debiet bij parameter 
40.15. In principe moet deze parameter op dezelfde waarde worden ingesteld als de 
max. ingestelde frequentie voor parameter 30.14.

2

40.16 Set 1 setpoint 1 bron Selectie van de eerste bron voor het PID-setpoint. 2

40.17 Set 1 setpoint 2 bron Selectie van de tweede bron voor het PID-setpoint. De tweede bron wordt alleen 
gebruik als voor de setpointfunctie twee ingangen nodig zijn. 2

40.18 Set 1 setpoint functie Toepassen van een functie op de bronnen van bij parameters 40.16 en 40.17 gekozen 
setpoints 2

40.19 Set 1 intern setpoint sel1

Selectie van de 1e PID-setpoint ingang bij aansturing via digitale ingangen; 2 ingangen 
maken het beheer mogelijk van 3 setpoints:

0 = ongebruikte functie (setpoint vanaf microconsole of analoge ingang)
2 tot en met 6 = ingang DI1 tot en met DI5
Gebruik DI6 niet, deze is voorbehouden aan de motor-PTC

2

40.20 Set 1 intern setpoint sel2 Selectie van de 2e PID-setpoint ingang bij aansturing door digitale ingangen (zie 
parameter 40.19) 2

40.21 Set 1 intern setpoint 1 Setpoint 1 1

40.22 Set 1 intern setpoint 2 Setpoint 2 1

40.23 Set 1 intern setpoint 3 Setpoint 3 1

40.26 Set 1 setpoint min Minimaal setpoint (met debiet of druk afhankelijk van de geselecteerde toepassing) 2

40.27 Set 1 setpoint max
Maximaal setpoint (met debiet of druk afhankelijk van de geselecteerde toepassing) bij 
de ingang van de PID-regelaar. In principe moet deze parameter op dezelfde waarde 
ingesteld worden als bij parameter 40.14.

2

40.32 Set 1 versterking Instellen van de proportionele versterking van de PID-regelaar
Proportionele band = 1/versterking 2

40.33 Set 1 integratietijd
Instellen van de integratietijd van de PID-regelaar. Deze tijd moet dezelfde orde 
van grootte hebben als de reactietijd van het gestuurde proces om onstabiliteit te 
voorkomen. Bij het instellen op 0 wordt de integrale actie uitgeschakeld.

2

40.34 Set 1 differentiatietijd Instellen van de differentiatietijd van de PID-regelaar. Bij het instellen op 0 wordt de 
differentiatie-actie uitgeschakeld. 2

40.35 Set 1 differentiatie filtertijd Instellen van de tijdconstante van het hoofdfilter die de differentiatie-actie van de PID-
regelaar soepel doet verlopen 2

40.36 Set 1 uitgang min Minimale frequentie bij uitgang PID. 2

40.37 Set 1 uitgang max Maximale frequentie bij uitgang PID. In principe moet deze parameter op dezelfde 
waarde worden ingesteld als de max. ingestelde frequentie voor parameter 30.14. 2

40.90 Instellen coëfficiënt k

Coëfficiënt voor berekening van het debiet.
Let op! Deze coëfficiënt houdt rekening met een correctie afhankelijk van het aantal 
motoren en is dus anders dan coëfficiënt k van de ventilator. 
Parameter 40.90 = coëfficiënt k ventilator X aantal motoren X 1,291.
Het wordt geadviseerd om de opstartwizard te starten om deze coëfficiënt te wijzigen.

2

Ingang gedefinieerd 
parameter 40.19

Ingang gedefinieerd
parameter 40.20

Huidig setpoint

0 0 Uit
1 0 Setpoint 1 (40.21)
0 1 Setpoint 2 (40.22)
1 1 Setpoint 3 (40.23)
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45 Energie rendement Toegangs-
niveau

45.04 Bespaarde kWh
Bespaarde energie in kWh vergeleken met een motor die direct start (zie parameter 
45.19).
Alleen uitleesparameter, kan gereset worden via de parameter 45.21.

1

45.07 Besparing 

Financiële besparingen ten opzichte van een motor die direct start.
Deze waarde is gelijk aan het product van de bespaarde energie in kWh (parameter 
45.04) en de eenheidsprijs per kWh (parameter 45.12).
De valuta is vastgelegd in parameter 45.17 Tarifering.
Alleen uitleesparameter, kan gereset worden via de parameter 45.21.

1

45.10 Totaal bespaarde CO2

Daling van de CO2-uitstoot in ton ten opzichte van een motor die direct start. Deze 
waarde wordt berekend door de energiebesparingen in MWh te vermenigvuldigen met 
de waarde van parameter 45.18 (fabrieksinstelling: 0,5 ton/MWh).
Alleen uitleesparameter, kan gereset worden via de parameter 45.21.

1

45.11 Energie-optimalisatie

In-/uitschakelen van de functie voor optimalisering van het energieverbruik. Deze functie 
optimaliseert de stroom om het totale energieverbruik en het geluidsniveau van de 
motor terug te dringen als de regelaar werkt met een nominale laadregeling. Het totale 
rendement van de aandrijving (motor + regelaar) kan met 1 tot 20% worden verbeterd 
afhankelijk van het toerental en het laadkoppel.

1

45.12 Energietarief 1

Instellen van de eenheidsprijs per kWh. 
De valuta is vastgelegd in parameter 45.17.
NB: de prijzen worden uitgelezen op het moment van selectie en kunnen niet met 
terugwerkende kracht worden opgevraagd.

2

45.17 Tarifering Selectie van de valuta voor berekening van behaalde besparingen 2
45.18 CO2 conversie-factor Instellen van de conversie-factor voor CO2-uitstoot (kg/kWh of tn/MWh). 2

45.19 Vergelijking vermogen

Opgenomen vermogen door de motor als deze direct zou starten. Deze waarde dient 
als referentie voor het berekenen van de energiebesparingen.
NB: hoe nauwkeurig de energiebesparingen berekend kunnen worden, is direct 
afhankelijk van de nauwkeurigheid van deze waarde. Als deze parameter niet wordt 
ingevuld, gebruikt de berekening het nominaal vermogen van de motor met het risico de 
energiebesparingen kunstmatig te overdrijven. Veel motoren nemen namelijk niet hun 
nominaal vermogen op.

2

45.21 Reset energieberekeningen Resetten van de parameters van de energiemeters 2

47 Data-opslag
Deze groep wordt gebruikt om de instellingen op te slaan die voortvloeien uit de opstartwizard. Wijzig deze parameters niet. 

Start de opstartwizard als u wijzigingen wil aanbrengen

Toegangs-
niveau

47.01 Min. setpoint
Minimaal debietsetpoint aangeleverd door analoge ingang AI2.
Start de opstartwizard om deze waarde te wijzigen

2

47.21 Coëfficiënt K
Coëfficiënt k van de ventilator 
Start de opstartwizard om deze waarde te wijzigen

2

47.22 Aantal motoren Alleen uitleesparameter. Start de opstartwizard om deze waarde te wijzigen 2

58 Interne veldbus (uitgang RS485) Toegangs-
niveau

58.01 Protocol vrijgeven
In-/uitschakeling van verbinding R S485 gebruikt voor communicatie met de automaat 
van de luchtbehandelingskast.
Parameter toegankelijk als alleen lezen op niveau 1.

2

58.02 Protocol ID Weergave van herziening en ID van het protocol.
Alleen uitleesparameter. 3

58.03 Node adres

Definitie van het adres van de regelaar. Voor een goede werking met onze automaat 
moeten de volgende node adressen worden gebruikt
100 = toevoerregelaar
150 = uitvoerregelaar
Parameter toegankelijk als alleen lezen op niveau 1
Deze instelling gaat pas van kracht nadat de parameter 58.06 op 1 is ingesteld

2

58.04 Baud rate Selectie van het debiet op verbinding RS485
Deze instelling gaat pas van kracht nadat de parameter 58.06 op 1 is ingesteld 2

58.05 Pariteit
Selectie van het type pariteitsbit en het aantal stopbits.
Deze instelling gaat pas van kracht nadat de parameter 58.06 op 1 is ingesteld.
Alleen uitleesparameter op niveaus 1 en 2

2

58.06 Communicatie sturing
Activering van wijzigingen aan de seriële verbinding.
0 = normale werking
1 = met verwerking van wijzigingen 58.01…58.05, 58.14…58.17, 58.25

2

58.07 Communicatie diagnostiek Weergave van de seriële communicatiestatus.
Alleen uitleesparameter. 2

58.08 Ontvangen pakketten

Weergave van het aantal naar de regelaar gestuurde geldige tokens. In normale 
bedrijfsstatus stijgt dit aantal voortdurend.
Deze teller kan vanaf de microconsole gereset worden door de toets "Reset" langer dan 
3 seconden ingedrukt te houden.

2
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96 Systeem Toegangs-
niveau

96.01 Taal
Selectie van de taal van de microconsole.
Bepaalde talen in de lijst zijn wellicht niet beschikbaar. In dat geval wordt standaard 
Engels weergegeven.

1

96.02 Toegangscode Vul de toegangscode in voor het gewenste niveau. Neem indien nodig contact op met 
uw dealer 1

96.03 Toegangsniveau status Actueel toegangsniveau
Alleen uitleesparameter. 1

96.05 Macro actief Weergave van de huidige toepassing. 
Alleen uitleesparameter, start de opstartwizard om deze toepassing te wijzigen. 1

96.08 Stuurkaart boot Reset de stuurunit (gelijk aan een stroomonderbreking van de regelaar).
Na het resetten gaat deze parameter automatisch terug naar 0. 1

96.16 Unit selectie Unitselectie voor de parameters voor vermogen, temperatuur en koppel. 1

96.51 Wis fout en logboek Geschiedenis van fouten en waarschuwingen wissen 3

95 HW-configuratie Toegangs-
niveau

95.01 Voedingsspanning

Instellen van het voedingsspanningsbereik. Met deze parameter kan de regelaar de 
nominale voedingsspanning bepalen. 
LET OP! Een verkeerde instelling kan de motor overtoeren gaan maken. 
Door deze parameter op 0 te zetten, wordt de voedingsspanning automatisch geschat 
door de regelaar (zie parameter 95.03).

2

95.03 Geschatte AC-voedingsspan Door de regelaar geschatte voedingsspanning
Alleen uitleesparameter. 1

80 Flow berekening Toegangs-
niveau

80.01 Actuele flow Weergave van het berekende luchtdebiet
Alleen uitleesparameter. 1

80.10 Flow-berekeningsmodus Activering van de functie voor berekening van het debiet
Alleen uitleesparameters. Start de opstartwizard om de functie te activeren. 2

58.09 Protocol ID

Weergave van het aantal door de regelaar gestuurde geldige tokens. In normale 
bedrijfsstatus stijgt dit aantal voortdurend.
Deze teller kan vanaf de microconsole gereset worden door de toets "Reset" langer dan 
3 seconden ingedrukt te houden.

2

58.10 Alle pakketten

Weergave van het aantal geldige tokens dat naar een willekeurig apparaat op de bus 
wordt gezonden. Bij een normale werking stijgt deze waarde voortdurend.
Deze teller kan vanaf de microconsole gereset worden door de toets "Reset" langer dan 
3 seconden ingedrukt te houden.

2

58.11 UART fouten

Weergave van het aantal fouten in tekens die door de regelaar werden ontvangen. Als 
deze waarde stijgt, duidt dat op een configuratieprobleem bij de bus.
Deze teller kan vanaf de microconsole gereset worden door de toets "Reset" langer dan 
3 seconden ingedrukt te houden.

2

58.12 CRC fouten

weergave van het aantal tokens met CRC-fouten ontvangen door de regelaar. Een 
stijging van deze waarde duidt op de aanwezigheid van interferenties bij de bus.
Deze teller kan vanaf de microconsole gereset worden door de toets "Reset" langer dan 
3 seconden ingedrukt te houden.

2

58.14 Communicatie-verlies actie
Selectie van de bedrijfsstatus van de regelaar in geval van onderbreking van de seriële 
communicatie.
Deze instelling gaat pas van kracht nadat de parameter 58.06 op 1 is ingesteld

3

58.15 Comm-verlies modus
Selectie van het type berichten dat de vertragingsteller reset voor de detectie van 
seriële communicatieverlies.
Deze instelling gaat pas van kracht nadat de parameter 58.06 op 1 is ingesteld.

3

58.16 Communicatie-verlies tijd

Instellen van een vertraging voor de seriële communicatie. Als een communicatieverlies 
voort blijft duren na deze vertraging, wordt de in parameter 58.14 gedefinieerde actie 
uitgevoerd.
Deze instelling gaat pas van kracht nadat de parameter 58.06 op 1 is ingesteld.

3

58.18 EFB controlwoord Weergave van het onbewerkte controlwoord met het oog op debuggen.
Alleen uitleesparameter. 3

58.19 EFB statuswoord Weergave van het onbewerkte statuswoord met het oog op debuggen.
Alleen uitleesparameter. 3

58.25 Besturings-profiel Selectie van het door het protocol gebruikte communciatieprofiel.
Deze instelling gaat pas van kracht nadat de parameter 58.06 op 1 is ingesteld. 3
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97 Motorbesturing Toegangs-
niveau

97.01 Schakelfrequentie ref

Instellen van de schakelfrequentie die door de regelaar wordt gebruikt als er geen 
sprake is van oververhitting.
Een hogere schakelfrequentie zorgt voor minder lawaai, maar leidt tot vermogensverlies 
van de motor (neem contact met ons op).
Het wordt aanbevolen de fabrieksinstelling te behouden (met 2 motoren is het verplicht 
de fabrieksinstelling te behouden). Parameter toegankelijk als alleen lezen op niveau 2.

3

97.02 Minimum schakelfrequentie
Laagst toegestane schakelfrequentie. Deze waarde is afhankelijk van de maat van 
de regelaar. Het wordt aanbevolen de fabrieksinstellingen te behouden. Parameter 
toegankelijk als alleen lezen op niveau 2.

3

97.03 Slip versterking

Instellen van de versterking voor slipcompensatie (voor het verbeteren van het 
geschatte motortoerental). Een waarde van 100% komt overeen met een volledige 
slipcompensatie en 0% staat voor geen enkele slipcompensatie. De fabrieksinstelling is 
100%. Andere waarden kunnen worden gebruikt als een statische toerentalfout wordt 
gedetecteerd, ondanks volledige slipcompensatie.
Voorbeeld (bij nominale belasting en nominale slip van 40 omw/min): er wordt een 
constante toerentalreferentie doorgegeven aan de regelaar van 1000 omw/min. 
Ondanks de volledige slipcompensatie (=100%) wordt een toerental van 998 omw/min 
gemeten op de motoras met een handmatige snelheidsmeter. De statische toerentalfout 
is 1000 omw/min - 998 omw/min = 2 omw/min. De slipversterking moet naar 105% 
worden gebracht (2 omw/min / 40 omw/min
= 5%)

2

97.09 Schakelfrequentiemodus

Selectie van de schakelfrequentiemodus (normaal of geoptimaliseerd met minder 
lawaai).
Let op, door te kiezen voor geoptimaliseerd met minder lawaai is de regelaar minder 
krachtig (lagere maximale sterkte). Neem vooraf contact met ons op.
Parameter toegankelijk als alleen lezen op niveau 2.

3

99 Motorgegevens Toegangs-
niveau

99.03 Motor type De motor moet altijd van het asynchrone type zijn
Alleen uitleesparameter. 3

99.06 Nominale motorstroom

Instellen van de nominale motorstroom. Deze waarde moet exact hetzelfde zijn als op 
het typeplaatje van de motor.
Als meerdere motoren zijn aangesloten op de regelaar moet u het totaal van de 
motorstroomwaarden invoeren (of de opstartwizard starten die dit automatisch doet)
Deze parameter mag niet gewijzigd worden als de motor in bedrijf is.

2

99.07 Nominale motorspanning
Instellen van de nominale motorspanning. Deze waarde moet exact hetzelfde zijn als op 
het typeplaatje van de motor.
Deze parameter mag niet gewijzigd worden als de motor in bedrijf is.

2

99.08 Nominale motorfrequentie
Instellen van de nominale motorfrequentie. Deze waarde moet exact hetzelfde zijn als 
op het typeplaatje van de motor.
Deze parameter mag niet gewijzigd worden als de motor in bedrijf is.

2

99.09 Nominaal motortoerental
Instellen van het nominale motortoerental. Deze waarde moet exact hetzelfde zijn als op 
het typeplaatje van de motor.
Deze parameter mag niet gewijzigd worden als de motor in bedrijf is.

2

99.10 Nominaal motorvermogen

Instellen van het nominale motorvermogen. Deze waarde moet exact hetzelfde zijn als 
op het typeplaatje van de motor.
Als meerdere motoren zijn aangesloten op de regelaar moet u het totaal van de 
motorvermogenswaarden invoeren (of de opstartwizard starten die dit automatisch doet)
Deze parameter mag niet gewijzigd worden als de motor in bedrijf is.

2

99.11 Nominale cos φ motor
Instellen van de vermogensfactor (cos phi) van de motor. Raadpleeg het 
motortypeplaatje. Deze waarde is optioneel. 
Deze parameter mag niet gewijzigd worden als de motor in bedrijf is.

2

99.15 Motor poolparen berekend Berekend aantal poolparen van de motor
Alleen uitleesparameter. 2

99.16 Motor fasevolgorde
Omkeren van de draairichting van de motor. Met deze parameter kan de draairichting 
van de motor gecorrigeerd worden (bijvoorbeeld bij een verkeerde volgorde van de 
fasen van de motorkabel) zonder de bedrading te hoeven wijzigen.

2
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Regelaar-
parameter

Naam 
regelaarparameter

Omschrijving Automaat-
parameter 
(regelaar 

toevoerventilator)

Automaat-
parameter 
(regelaar 

uitvoerventilator)

01.02 Geschat motortoerental Geschat motortoerental in omw/min 1102 2102

01.06 Uitgangsfrequentie Geschatte uitgangsfrequentie van de regelaar in Hz 1101 2101

01.07 Motorstroom Motorstroom (absoluut) gemeten in A 1105 2105

01.13 Uitgangsspanning Motorspanning in V 1104 2104

01.14 Uitgangsvermogen Uitgangsvermogen van de regelaar. De unit wordt geselecteerd via 
parameter 96.16. Unit selectie

1106 2106

01.18 Inverter GWh teller Hoeveelheid energie die in de regelaar circuleerde (in beide 
richtingen) in gigawattuur

1107 2107

01.19 Inverter MWh teller Hoeveelheid energie die in de regelaar circuleerde (in beide 
richtingen) in megawattuur
01.18 Inverter GWh teller loopt op als de teller 01.19 weer vanaf 
nul begint

01.20 Inverter kWh teller Hoeveelheid energie die in de regelaar circuleerde (in beide 
richtingen) in hele kilowatturen.
01.19 Inverter MWh teller loopt op als de teller 01.20 weer vanaf 
nul begint.

05.10 Stuurkaart temperatuur Gemeten temperatuur van de stuurkaart 1120 2120

05.11 Inverter temperatuur Geschatte temperatuur van de regelaar in % van de storingslimiet.
De storingslimiet varieert afhankelijk van het type regelaar.
0,0 % = 0 °C (32 °F)
100,0 % = storingslimiet

1121 2121

07.03 Type regelaar Type regelaar 1147 2147

07.05 Firmware versie Versie van het basisprogramma 1149 2149

28.72 Freq acceleratietijd 1 Instellen van het acceleratietempo, dat wil zeggen de tijd die nodig 
is om van frequentie nul naar 200 Hz te gaan.
Als de regelaar deze frequentie heeft bereikt, blijft hij in hetzelfde 
tempo versnellen tot de bij parameter 30.14 ingestelde waarde 
(maximale frequentie).

1004 2004

28.73 Freq deceleratietijd 1 Instellen van het deceleratietempo, dat wil zeggen de tijd die nodig 
is om van 200 Hz naar frequentie nul te gaan. 1005 2005

30.13 Minimum frequentie Instellen van de minimaal toegestane frequentie
LET OP! Deze waarde mag niet hoger zijn dan 30.14 en moet 
minimaal 20 Hz zijn. Wij verwerpen alle verantwoordelijkheid als 
deze drempel van 20 Hz niet in acht wordt genomen.

1002 2002

30.14 maximum frequentie Instellen van de maximaal toegestane frequentie
LET OP! Deze waarde mag niet lager zijn dan 30.13. 
Overschrijd nooit de maximaal toegestane turbinesnelheid die 
wordt vermeld in onze commerciële beschrijving. Wij verwerpen 
alle verantwoordelijkheid als deze maximumwaarde wordt 
overschreden.

1003 2003

99.06 Nominale motorstroom Instellen van de nominale motorstroom.
Let op, de in de automaat van de lbk ingegeven waarde komt 
overeen met de nominale waarde van één motor, terwijl de 
parameter van de regelaar overeenkomt met de som van de 
nominale waarden van alle op de regelaar aangesloten motoren. 
De automaat maakt deze berekening automatisch aan de hand 
van het aantal motoren die zijn ingevoerd bij parameter 1000 of 
2000.

1011 2011

99.07 Nominale motorspanning Instellen van de nominale motorspanning. 1010 2010

99.08 Nominale motorfrequentie Instellen van de nominale motorfrequentie. 1012 2012

99.09 Nominaal motortoerental Instellen van het nominale motortoerental. 1013 2013

99.10 Nominaal motorvermogen Instellen van het nominale motorvermogen.
Let op, de in de automaat van de lbk ingegeven waarde komt 
overeen met de nominale waarde van één motor, terwijl de 
parameter van de regelaar overeenkomt met de som van de 
nominale waarden van alle op de regelaar aangesloten motoren. 
De automaat maakt deze berekening automatisch aan de hand 
van het aantal motoren die zijn ingevoerd bij parameter 1000 of 
2000.

1014 2014

99.11 Nominale cos φ motor Instellen van de vermogensfactor (cos phi) van de motor. 1015 2015

In geval van een centrale die af fabriek is uitgerust met een regeling, zijn de volgende parameters toegankelijk vanaf de automaat 
van de hoofdkast van de lbk (menu regelaar toevoerventilator en regelaar uitvoerventilator):
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7 - FOUTEN EN WAARSCHUWINGEN
De waarschuwingen en fouten duiden op een storing in de regelaar. 

Bij een waarschuwing wordt de motor niet stopgezet. Zodra de oorzaak van de waarschuwing verdwijnt, verdwijnt de waarschu-
wing automatisch.

Bij een fout wordt de motor echter wel stopgezet. De regelaar moet dan handmatig gereset worden als de oorzaak van de fout 
verdwenen is.

Alle waarschuwingen en fouten worden opgeslagen in het geheugen van gebeurtenissen met de tijd, de datum en andere gege-
vens. In het geheugen van gebeurtenissen wordt het volgende opgeslagen:
• de 8 laatst geregistreerde fouten (inschakeling met een fout of resetten);
• de 10 laatste waarschuwingen of gewone gebeurtenissen.
Actieve fouten, actieve waarschuwingen en geheugens van fouten & gebeurtenissen zijn toegankelijk via het menu Diagnose 
zoeken.

7.1 Waarschuwingen
NB: deze lijst bevat ook gebeurtenissen die uitsluitend betrekking hebben op het geheugen van gebeurtenissen.

Code 
(hex) Waarschuwing / Hulpcode Vermoedelijke oorzaak Aanbevolen werkzaamheden

64FF Fout reset
Fout gereset vanaf de microconsole, PC Drive 
composer, de seriële verbinding of de in-/
uitgangen.

Zuiver informatieve gebeurtenis.

A2B1 Overstroom

De uitgangsstroom overschrijdt de interne 
foutlimiet.
Deze situatie kan veroorzaakt worden door een 
overstroom,
maar ook door een aardfout of een 
netwerkfaseverlies.

Controleer de motorbelasting.
Controleer de acceleratietijden van parametergroep 28 
Frequentie referentie keten.
Controleer de motor en de bedrading (waaronder de volgorde 
van de fasen en de driehoek-sterkoppeling).
Controleer of er geen aardstoring is in de motor of de bedrading 
door de isolatieweerstand van de motor en de bedrading te 
meten.
Controleer of de gegevens van de parameters van groep 
99 Motorgegevens overeenkomen met de waarden op het 
motortypeplaatje.

A2B3 Aardlek

Detectie door de regelaar van een 
asymmetrische belasting
over het algemeen te wijten aan een aardstoring 
in de motor of de motorbedrading.

Controleer of er geen aardstoring is in de motor of de bedrading 
door de isolatieweerstand van de motor en de bedrading te 
meten. 
Als een aardstoring wordt gedetecteerd, repareer of vervang 
dan de motorkabel en/of de motor.
Als er geen aardstoring wordt geconstateerd, neem dan contact 
met ons op.

A2B4 Kortsluiting Kortsluiting in de
motorkabel(s) of de motor

Controleer of er geen bedradingsfout is in de motorkabel en de 
motor.
Controleer de motor en de bedrading (waaronder de volgorde 
van de fasen en de driehoek-sterkoppeling).
Controleer of er geen aardstoring is in de motor of de bedrading 
door de isolatieweerstand van de motor en de bedrading te 
meten.

A2BA IGBT overbelasting

Overtemperatuur
verbindingsdoos van de IGBT.
Dit alarm beschermt de IGBT en kan 
geactiveerd worden door een kortsluiting in de
motorkabel.

Controleer de motorkabel.
Controleer de omgevingsomstandigheden.
Controleer de koelluchtcirculatie en de goede werking van de 
ventilator.
Controleer de vervuilingsgraad van de lamellen van de radiator.
Controleer of het vermogen van de motor goed is afgestemd op 
dat van de regelaar.

A3A1 DC-link overspanning DC-spanning van het tussencircuit is te hoog
(als de regelaar gestopt is). Controleer de instelling van de voedingsspanning (parameter 

95.01 Voedingsspanning). Door een verkeerde instelling kan 
de motor overtoeren gaan maken of kan de remhendel of de 
weerstand overbelast raken.
Controleer de voedingsspanning.
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

A3A2 DC-link onderspanning
DC-spanning van het tussencircuit is niet hoog 
genoeg
(als de regelaar gestopt is).

A3AA DC niet geladen De DC-spanning van het tussencircuit heeft de 
werkingsdrempel nog niet bereikt.

A491 Temperatuur motor-PTC. De door de motor-PTC gemeten temperatuur 
heeft de waarschuwingslimiet overschreden. Controleer de motorkoeling

A4A1 IGBT overtemperatuur Geschatte temperatuur van de IGBT is te hoog

Controleer de omgevingsomstandigheden.
Controleer de koelluchtcirculatie en de goede werking van de 
ventilator.
Controleer de vervuilingsgraad van de lamellen van de radiator.
Controleer of het vermogen van de motor goed is afgestemd op 
dat van de regelaar.



   NL - 40 

Code 
(hex) Waarschuwing / Hulpcode Vermoedelijke oorzaak Aanbevolen werkzaamheden

A4A9 Koeling Te hoge temperatuur van de regelaarmodule

Controleer de omgevingstemperatuur. Als deze hoger wordt 
dan 40 °C/104 °F (maat R5) of 50 °C /122 °F (maten R0…
R4), zorg er dan voor dat de laadstroom niet hoger is dan de 
verminderde laadcapaciteit van de regelaar.
Controleer de koelluchtcirculatie in de regelaarmodule en de 
werking van de ventilator.
Controleer of de kast schoon is en of de regelaarmodule niet 
vervuild is. Reinig indien nodig.

A4B0 Overtemperatuur Overtemperatuur van de vermogensunit

Controleer de omgevingsomstandigheden.
Controleer de koelluchtcirculatie en de goede werking van de 
ventilator.
Controleer de vervuilingsgraad van de lamellen van de radiator.
Controleer of het vermogen van de motor goed is afgestemd op 
dat van de regelaar.

A4B1 Overtemp verschil Groot temperatuurverschil tussen de IGBT van 
de verschillende fasen.

Controleer de motorbedrading.
Controleer de koeling van de regelaarmodule(s).

A4F6 IGBT temperatuur Overtemperatuur van de IGBT van de regelaar.

Controleer de omgevingsomstandigheden.
Controleer de koelluchtcirculatie en de goede werking van de 
ventilator.
Controleer de vervuilingsgraad van de lamellen van de radiator.
Controleer of het vermogen van de motor goed is afgestemd op 
dat van de regelaar.

A580 PU-communicatie Detectie van communicatiefouten tussen de 
stuurunit van de regelaar en de vermogensunit

Controleer de aansluitingen tussen de stuurunit en de 
vermogensunit.

A5A0

STO-functie
Instelbare waarschuwing:
31.22 Aan/uit-signaal
STO

STO-functie (Safe Torque Off) geactiveerd: 
verlies van het signaal of de signalen van het op 
STO aangesloten beveiligingscircuit.

Controleer de aansluitingen van het beveiligingscircuit. 

A5EA Temperatuur meetcircuit Probleem met het meten van de interne 
temperatuur van de regelaar Neem contact met ons op

A5EB PU-kaart voedingsfout De vermogensunit krijgt geen stroom meer Neem contact met ons op

A5EC Fout PU comm. intern Detectie van communicatiefouten tussen de 
stuurunit van de regelaar en de vermogensunit

Controleer de aansluitingen tussen de stuurunit en de 
vermogensunit

A5ED Meetcircuit ADC Fout meetcircuit Neem contact met ons op

A5EE Meetcircuit DFF Fout meetcircuit Neem contact met ons op

A5EF PU status terugkoppeling
De door de uitgangsfasen teruggekoppelde 
status is tegengesteld aan die van de 
controlesignalen.

Neem contact met ons op

A5F0 Laad-terugkoppeling Geen laad-terugkoppelingssignaal Controleer het terugkoppelingssignaal dat door het laadsysteem 
wordt afgegeven.

A6A4 Nominale motorwaarden
Verkeerd ingestelde motorparameters Controleer de instellingen van de configuratieparameters van de 

motor van groep 99.

Verkeerde dimensionering van de regelaar Controleer of de regelaar correct bemeten is voor de motor.

A6A5 Geen motordata De parameters van groep 99 zijn niet ingesteld.

Controleer of alle vereiste parameters van groep 99 zijn 
ingesteld.
NB: het is normaal dat deze waarschuwing verschijnt tijdens 
de inbedrijfstelling, zolang de motorgegevens nog niet 
ingevoerd zijn.

A6A6 Spanningscat niet geselec De spanningscategorie is niet gedefinieerd. Stel deze in bij parameter 95.01 Voedingsspanning.

A6E5 AI parametrisatie
De fysieke instelling van stroom/spanning voor 
een analoge ingang is niet conform de vereiste 
parameterinstellingen.

Raadpleeg het geheugen van gebeurtenissen om de hulpcode 
te achterhalen. De code geeft de analoge ingang weer waarvan 
de instelling het probleem veroorzaakt.
Wijzig de fysieke instelling (op de stuurunit van de regelaar) of 
de parameter 12.15/12.25.
NB. : u moet de stuurkaart resetten (door het apparaat uit 
en vervolgens weer in te schakelen of via parameter 96.08 
Stuurkaart boot), zodat de wijzigingen van de HW configuratie 
worden verwerkt.

A780
Motor geblokkeerd 
Instelbare waarschuwing:
31.24 Blokkeerfunctie

De motor werkt in de blokkeerzone van de 
rotor door bijvoorbeeld een overbelasting of 
onvoldoende vermogen.

Controleer de motorbelasting en de nominale waarden van de 
regelaar.
Controleer de parameterinstellingen van de foutfuncties.

A7CE

EFB comm verlies
Instelbare waarschuwing:
58.14 Communicatie-
verlies actie

Verbinding verbroken op het MODBUS-protocol.

Controleer de status van de master van de verbinding (online/
offline/fout, etc.).
Controleer de kabelaansluiting op de klemmen 29, 30 en 31 
(EIA-485/X5) van de stuurunit.
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Code 
(hex) Waarschuwing / Hulpcode Vermoedelijke oorzaak Aanbevolen werkzaamheden

A7EE

Bedieningspaneel kwijt
Instelbare waarschuwing:
49.05 Communicatie-
verlies actie

Verbinding met de microconsole of het 
geselecteerde computerprogramma als actief 
stuursysteem is verbroken.

Controleer de aansluiting van de microconsole.
Koppel de microconsole los en sluit deze vervolgens weer aan.

A8A0

Bewaking AI
Instelbare waarschuwing:
12.03 Functie
bewaking AI

Een analoog signaal bevindt zich buiten de 
aangegeven limieten voor de analoge ingang.

Controleer het niveau van het signaal op de analoge ingang.
Controleer de bedrading van de ingang.
Controleer de minimale en maximale limieten van de ingang 
van de parametergroep 12 Standaard AI.

A8A1 RO Life Waarschuwing Het relais heeft het aantal aanbevolen 
statusveranderingen overschreden.

Vervang de stuurkaart of de stop met behulp van de 
relaisuitgang.

0001 Uitgang relais 1 Vervang de stuurkaart of gebruik relaisuitgang 1 niet meer.

0002 Uitgang relais 2 Vervang de stuurkaart of gebruik relaisuitgang 2 niet meer.

0003 Uitgang relais 3 Vervang de stuurkaart of gebruik relaisuitgang 3 niet meer.

A8A2 RO Toggle waarschuwing

De snelheid waarmee het relais van status 
verandert, is hoger dan aanbevolen, 
bijvoorbeeld
als een signaal met een snelle 
veranderingsfrequentie hierop wordt 
aangesloten. Het relais overschrijdt weldra zijn 
theoretische levensduur.

Vervang het signaal dat is aangesloten op de bron van 
de relaisuitgang door een signaal met een minder snelle 
vervangingsfrequentie.

0001 Uitgang relais 1 Selecteer een ander signaal via parameter 10.24 Bron RO1.

0002 Uitgang relais 2 Selecteer een ander signaal via parameter 10.27 Bron RO2.

0003 Uitgang relais 3 Selecteer een ander signaal via parameter 10.30 Bron RO3.

A8B0
A8B1
A8B2
A8B3
A8B4
A8B5

Signaalbewaking
(berichttekst instelbaar)
Instelbare waarschuwing:
32.06 Bewaking 1 actie
32.16 Bewaking 2 actie
32.26 Bewaking 3 actie
32.36 Bewaking 4 actie
32.46 Bewaking 5 actie
32.56 Bewaking 6 actie

Waarschuwing gegenereerd door een 
signaalbewakingsfunctie

Controleer de bron van de waarschuwing (parameter 32.07, 
32.17, 32.27, 32.47 of 32.57).

A981

Externe waarschuwing 1
(berichttekst instelbaar)
Instelbare waarschuwing:
31.01 Ext gebeurtenis 1 bron
31.02 Type ext. gebeurtenis 1

Fout gedetecteerd in het externe systeem 1
Controleer het externe systeem.
Controleer de instelling van de parameter 31.01
Ext gebeurtenis 1 bron.

AF88 Seizoen config. waarschuwing U hebt een seizoen geconfigureerd dat begint 
voor het afgelopen seizoen.

De begindata van een seizoen moeten een chronologische 
volgorde aanhouden; zie parameters 34.60 Seizoen 1 
startdatum...34.63 Seizoen 4 startdatum.
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7.2 Foutmeldingen
Code 
(hex) Storing / Hulpcode Vermoedelijke oorzaak Aanbevolen werkzaamheden

1080 Tempo van opslaan/herstellen

Communicatie tussen de regelaar en de 
microconsole of de pc mislukt tijdens het 
aanmaken of herstellen van de opgeslagen 
gegevens.

Begin opnieuw met opslag of herstellen.

1081 Klasse-ID fout De software van de regelaar kan de identificatie 
van de regelaar niet lezen.

Reset de fout voor een nieuwe poging tot het lezen van de 
identificatie van de regelaar.
Als de fout zich opnieuw voordoet, schakel de regelaar dan 
uit en weer in. Begin opnieuw indien nodig. Als het probleem 
aanhoudt,  
neem dan contact met ons op.

2310 Overstroom

De uitgangsstroom overschrijdt de interne 
foutlimiet.
Deze fout kan worden veroorzaakt door een 
overstroom, maar ook door een aardfout of een 
netwerkfaseverlies.

Controleer de motorbelasting.
Controleer de acceleratietijden van parametergroep 28. 
Controleer de motor en de bedrading (waaronder de volgorde 
van de fasen en de driehoek-sterkoppeling). Controleer of de 
begingegevens van de parameters van groep 99 overeenkomen 
met de waarden op het motortypeplaatje. Controleer of er 
geen aardstoring is in de motor of de bedrading door de 
isolatieweerstand van de motor en de bedrading te meten.

2330
Aardlek
Programmeerbare fout:
31.20 Aardstoring

Detectie door de regelaar van een 
asymmetrische belasting, over het algemeen 
te wijten aan een aardstoring in de motor of de 
motorbedrading

Controleer of er geen aardstoring is in de motor of de bedrading 
door de isolatieweerstand van de motor en de bedrading te 
meten. Als er geen aardstoring wordt geconstateerd, neem dan 
contact met ons op.

2340 Kortsluiting Kortsluiting in de motorkabel(s) of de motor
Controleer of er geen bedradingsfout is in de motorkabel en de 
motor.
Schakelaar de regelaar uit en dan weer in.

2381 IGBT overbelasting

Overtemperatuur verbindingsdoos van de 
IGBT. Deze fout beschermt de IGBT en kan 
geactiveerd worden door een kortsluiting in de 
motorkabel.

Controleer de motorkabel.
Controleer de omgevingsomstandigheden.
Controleer de koelluchtcirculatie en de goede werking van de 
ventilator.
Controleer de vervuilingsgraad van de lamellen van de radiator.
Controleer of het vermogen van de motor goed is afgestemd op 
dat van de regelaar.

Code 
(hex) Waarschuwing / Hulpcode Vermoedelijke oorzaak Aanbevolen werkzaamheden

AF8C Proces PID slaapmodus De regelaar schakelt in standby-stand.
Zuiver informatieve waarschuwing. Zie sectie Bewakingsfunctie 
en "boost" van de PID-regelaar (pagina 104) en parameters 
40.43…40.48.

AFAA Autoreset Een fout wordt automatisch gereset.
Zuiver informatieve waarschuwing. Zie instellen van 
parametergroep 31
Foutfuncties

AFE1 Noodstop (off2) De regelaar heeft een noodstoporder ontvangen 
(selectie off2-modus).

Controleer of de aandrijving in alle veiligheid kan doorgaan. Zet 
de noodstopknop vervolgens in de normale stand.
Start de regelaar opnieuw.
Als de noodstop onbedoeld was, controleer de bron die werd 
geselecteerd bij parameter 21.05 Noodstop bron.

AFE2 Noodstop (off1 of off3) De regelaar heeft een noodstoporder ontvangen 
(selectie off1- of off3-modus).

B5A0
STO-gebeurtenis
Instelbare gebeurtenis:
31.22 Aan/uit-signaal STO

STO-functie (Safe Torque Off)
geactiveerd: verlies van het signaal of de 
signalen van het op XSTO aangesloten 
beveiligingscircuit.

Controleer de aansluitingen van het beveiligingscircuit.
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Code 
(hex) Waarschuwing / Hulpcode Vermoedelijke oorzaak Aanbevolen werkzaamheden

3130
Ingangsfase verlies
Programmeerbare fout:
31.21 Faseverlies netwerk

Schommelende spanning van het tussencircuit. 
Mogelijke oorzaak: ontbrekende netwerkfase of 
gesmolten zekering.

Controleer de netzekeringen.
Controleer of de vermogenskabelaansluitingen goed vast zitten.
Controleer een eventuele onbalans van de voedingsspanning.

3181
Bedrading of aardlek
Programmeerbare fout:
31.23 Bedrading of aardlek

Verkeerd aangesloten netwerkkabel 
en motorkabel (bijv. de netwerkkabel is 
aangesloten op de uitgangsklemmen van de 
regelaar).

Controleer de voedingsaansluitingen.

3210 DC-link overspanning DC-spanning van het tussencircuit is te hoog

Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de 
nominale voedingsspanning van de regelaar.
Controleer of er sprake is van statische of tijdelijke 
overspanning binnen het netwerk. 
Controleer de deceleratietijd 
Gebruik de plug fan stopfunctie (indien van toepassing)

3220 DC-link onderspanning

Spanning DC-link te laag.
Mogelijke oorzaak: ontbrekende netwerkfase, 
gesmolten zekering of fout met de 
gelijkrichterbrug.

Controleer de netwerkkabels, de zekeringen en apparatuur.

3381
Verlies uitgangsfase
Programmeerbare fout:
31.19 Motorfase verlies

Fout bij aansluiting van het motorcircuit (de drie 
fasen zijn niet aangesloten) Sluit de motorkabel correct aan.

4110 Stuurkaart temperatuur Temperatuur van de stuurkaart te hoog. Controleer de koeling van de regelaar.
Controleer de hulpkoelventilator.

4210 IGBT overtemperatuur Geschatte temperatuur van de IGBT is te hoog

Controleer de omgevingsomstandigheden.
Controleer de koelluchtcirculatie en de goede werking van de 
ventilator.
Controleer de vervuilingsgraad van de lamellen van de radiator.
Controleer of het vermogen van de motor goed is afgestemd op 
dat van de regelaar.

4290 Koeling Te hoge temperatuur van de regelaarmodule

Controleer de omgevingstemperatuur. Als deze hoger wordt 
dan 40 °C/104 °F (maat R5) of 50 °C /122 °F (maten R0…
R4), zorg er dan voor dat de laadstroom niet hoger is dan de 
verminderde laadcapaciteit van de regelaar. Controleer de 
koelluchtcirculatie in de regelaarmodule en de werking van de 
ventilator.
Controleer of de kast schoon is en of de regelaarmodule niet 
vervuild is. Reinig indien nodig.

42F1 IGBT temperatuur Overtemperatuur van de IGBT van de regelaar.

Controleer de omgevingsomstandigheden.
Controleer de koelluchtcirculatie en de goede werking van de 
ventilator.
Controleer de vervuilingsgraad van de lamellen van de radiator.
Controleer of het vermogen van de motor goed is afgestemd op 
dat van de regelaar.

4310 Overtemperatuur Overtemperatuur van de vermogensunit

Controleer de omgevingsomstandigheden.
Controleer de koelluchtcirculatie en de goede werking van de 
ventilator.
Controleer de vervuilingsgraad van de lamellen van de radiator.
Controleer of het vermogen van de motor goed is afgestemd op 
dat van de regelaar.

4380 Overtemp verschil Groot temperatuurverschil tussen de IGBT van 
de verschillende fasen.

Controleer de motorbedrading.
Controleer de koeling van de regelaarmodule(s).

4981 Temperatuur motor-PTC De door de motor-PTC gemeten temperatuur 
heeft de foutlimiet overschreden. Controleer de motorkoeling.

5081 Hulpventilator defect
Een hulpkoelventilator
(aangesloten op de stekkers van de stuurunit) is 
geblokkeerd of niet goed aangesloten.

Controleer de hulpventilator(s) en de aansluitingen.
Vervang de ventilator als deze defect is.
Controleer of de voorste kap van de regelaarmodule goed vast 
op de plaats zit.
Start de stuurunit opnieuw (via de parameter 96.08 Stuurkaart 
boot of door het apparaat uit en dan weer in te schakelen).

5090 STO hardware fout De STO-diagnosefunctie heeft een materiële 
storing gedetecteerd.

Neem contact met ons op om de defecte uitrusting te 
vervangen.

5091

STO-functie
Programmeerbare fout:
31.22 Aan/uit-signaal
STO

STO-functie (Safe Torque Off)
geactiveerd: verlies van het signaal of de 
signalen van het op STO aangesloten 
beveiligingscircuit tijdens het opstarten of in 
bedrijf.

Controleer de aansluitingen van het beveiligingscircuit.
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5092 PU logica fout Geheugen van de vermogensunit gewist Neem contact met ons op.

5093 Klasse ID mismatch
De regelaar is niet conform de in het geheugen 
opgeslagen informatie.
Mogelijke oorzaak: update software.

Schakelaar de regelaar uit en dan weer in. Begin opnieuw 
indien nodig.

5094 Temperatuur meetcircuit Probleem met het meten van de interne 
temperatuur van de regelaar Neem contact met ons op.

50A0 Ventilator Koelventilator geblokkeerd of losgekoppeld Controleer de werking en de aansluiting van de ventilator.
Vervang de ventilator als deze defect is.

5681 PU-communicatie Detectie van communicatiefouten tussen de 
stuurunit van de regelaar en de vermogensunit

Controleer de aansluitingen tussen de stuurunit en de 
vermogensunit.

5682 Verlies vermogensunit Verkeerde aansluiting tussen de stuurunit van 
de regelaar en de vermogensunit

Controleer de aansluitingen tussen de stuurunit en de 
vermogensunit.

5690 Fout PU comm. intern Interne communicatiefout Neem contact met ons op.

5691 Meetcircuit ADC Fout meetcircuit Neem contact met ons op.

5692 PU-kaart voedingsfout De vermogensunit krijgt geen stroom meer Neem contact met ons op.

5693 Meetcircuit DFF Fout meetcircuit Neem contact met ons op.

5696 PU status terugkoppeling
De door de uitgangsfasen teruggekoppelde 
status is tegengesteld aan die van de 
controlesignalen.

Neem contact met ons op.

5697 Laad-terugkoppeling Geen laad-terugkoppelingssignaal Controleer het terugkoppelingssignaal dat door het laadsysteem 
wordt afgegeven.

6181 FPGA versie incomp. Firmware versies en FPGA niet compatibel.
Start de stuurunit opnieuw (door het apparaat uit en dan weer 
in te schakelen of via de parameter 96.08 Stuurkaart boot). Als 
het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

6481 Taak overbelasting Interne fout
Start de stuurunit opnieuw (door het apparaat uit en dan weer 
in te schakelen of via de parameter 96.08 Stuurkaart boot). Als 
het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

6487 Capaciteit overschreden Interne fout
Start de stuurunit opnieuw (door het apparaat uit en dan weer 
in te schakelen of via de parameter 96.08 Stuurkaart boot). Als 
het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

64A1 Laden interne file Leesfout file
Start de stuurunit opnieuw (door het apparaat uit en dan weer 
in te schakelen of via de parameter 96.08 Stuurkaart boot). Als 
het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

64B2 Fout gebruikersset

Fout bij het laden van de gebruikersmacro.
Motief:
• de gevraagde macro bestaat niet;
• de macro is niet compatibel met het 
stuurprogramma;
• de regelaar werd uitgeschakeld tijdens het 
laden.

Controleer of er een geldige gebruikersmacro bestaat.
Start in geval van twijfel de opstartwizard.

64E1 Fout besturingssysteem Fout in het besturingssysteem
Start de stuurunit opnieuw (door het apparaat uit en dan weer 
in te schakelen of via de parameter 96.08 Stuurkaart boot). Als 
het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

6581 Parameter systeem Het laden of opslaan van de parameters is 
mislukt.

Pas geforceerd opslaan toe bij parameter 96.07 Par opslaan 
handmatig. Probeer opnieuw.

6681
EFB comm verlies
Programmeerbare fout:
58.14 Communicatie-verlies actie

Verbinding verbroken op het MODBUS-protocol

Controleer de status van de master van de verbinding (online/
offline/fout, etc.).
Controleer de kabelaansluiting op de klemmen 29, 30 en 31 
(EIA-485/X5) van de stuurunit.

6682 EFB config file Uitlezen van EFB configuratiefile mislukt. Neem contact met ons op.

6683 EFB parameterinstelling ongeldig

De instelling van de MODBUS-parameters is 
incompatibel of stemt niet overeen met het 
geselecteerde
protocol.

Controleer de instellingen van de parametergroep 58 Interne 
veldbus.
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6684 EFB laadfout

Laden van firmware voor het MODBUS-protocol 
mislukt

Neem contact met ons op.
Versie van de firmware van het MODBUS-
protocol is incompatibel met die van de regelaar

6685 EFB fout 2 Fout voorbehouden aan toepassing van het 
MODBUS-protocol. Controleer de protocoldocumentatie.

6686 EFB fout 3 Fout voorbehouden aan toepassing van het 
MODBUS-protocol Controleer de protocoldocumentatie.

6882 Tekst 32-bit tab overbel Interne fout Reset de fout. 
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

6885 Tekst file overbel Interne fout Reset de storing. 
Als het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op.

7081 Microconsole kwijt
Verbinding met de geselecteerde microconsole
of het geselecteerde computerprogramma als 
actief stuursysteem is verbroken.

Controleer de aansluiting van de microconsole.
Koppel de microconsole los en sluit het weer aan.

7121
Motor geblokkeerd
Programmeerbare fout:
31.24 Blokkeerfunctie

De motor werkt in de blokkeerzone van de 
rotor door bijvoorbeeld een overbelasting of 
onvoldoende vermogen.

Controleer de motorbelasting en de nominale waarden van de 
regelaar.
Controleer de parameterinstellingen van de foutfuncties.

80A0

Bewaking AI
Programmeerbare fout:
12.03 Functie
bewaking AI

Een analoog signaal bevindt zich buiten de 
aangegeven limieten voor de analoge ingang.

Controleer het niveau van het signaal op de analoge ingang.
Controleer de bedrading van de ingang.
Controleer de minimale en maximale limieten van de ingang 
van de parametergroep 12 Standaard AI.

80B0
80B1
80B2
80B3
80B4
80B5

Signaalbewaking
(berichttekst instelbaar)
Programmeerbare fout:
32.06 Bewaking 1 actie
32.16 Bewaking 2 actie
32.26 Bewaking 3 actie
32.36 Bewaking 4 actie
32.46 Bewaking 5 actie
32.46 Bewaking 6 actie

Fout ontstaan door een functie
voor signaalbewaking

Controleer de bron van de fout (parameter 32.07, 32.17, 32.27, 
32.37, of 32.47 en 32.57).

9081

Externe fout 1 (berichttekst
instelbaar)
Programmeerbare fout:
31.01 Bron ext. gebeurtenis 1
31.02 Type ext. gebeurtenis 1

Fout gedetecteerd in het externe systeem 1
Controleer het externe systeem.
Controleer de instelling van de parameter 31.01
Ext gebeurtenis 1 bron.

FA81 Safe Torque Off 1 STO-functie (Safe Torque Off) geactiveerd: 
onderbreking van het circuit STO 1.

Controleer de aansluitingen van het beveiligingscircuit
FA82 Safe Torque Off 2 STO-functie (Safe Torque Off) geactiveerd: 

onderbreking van het circuit STO 2.

FF8E EFB geforceerde trip Triporder bij fout ontvangen via de MODBUS-
interface

Controleer de status van de automaat in de hoofdkast van de 
lbk.

Om een optimale werking van de frequentieregelaar te blijven garanderen, raden wij u aan het volgende schema aan te houden 
voor preventief onderhoud:

Onderdeel Controleren na iedere Vervangen na iedere

Hoofdkoelventilator 1 jaar 3 tot 6 jaar, afhankelijk van de omgeving

Hulpkoelventilator van de elektronische 
kaart

1 jaar 3 tot 6 jaar, afhankelijk van de omgeving

Batterij van de microconsole 1 jaar 9 jaar

Controle van de aanhaalmomenten 1 jaar

Reinigen van de radiator 1 jaar
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