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1. El�szó 

Az inverter funkciók teljes kör� alkalmazásához és a felhasználók biztonsága érdekében is 
kérjük, hogy részletesen olvassa át ezt a kézikönyvet. Kérjük, forduljon a helyi nagy-, vagy 
kiskeresked�jéhez, ha további kérdései lennének. 

Figyelem! 

Az inverter energetikai célú elektronikus készülék, ezért biztonsági okokból kérjük különösen 
figyeljen a “VIGYÁZAT” vagy “FIGYELEM” megjelölés� bekezdésekre! Ezek fontos biztonsági 
el�írások, amelyekre ügyelni kell az inverter beszerelése, üzemeltetése vagy átvizsgálása 
során. Kérjük, figyelmesen kövesse ezen el�írásokat a saját biztonsága érdekében! 

 

 VIGYÁZAT!  A nem megfelel� üzemeltetés személyi sérülést okozhat! 

   

 FIGYELEM!  A nem megfelel� üzemeltetés az invertert vagy a hajtott mechanikai rendszert 
károsíthatja! 

 

 VIGYÁZAT! 

� Ne érintse a NYÁK -ot (Nyomtatott Áramköri Kártya), vagy annak alkatrészeit közvetlenül a 
hálózat lekapcsolása után mindaddig, amíg a töltés-jelz� lámpa ki nem aludt. 

� Meg se kíséreljen vezetéket bekötni, amíg csak a tápfeszültség rá van kapcsolva. Ne próbálja 
meg ellen�rizni a NYÁK alkatrészeket és jeleket, amíg az inverter üzemel. 

� Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani az inverter bels� áramkörét, bekötését vagy 
alkatrészeit. 

� Az inverter földel� kapcsát a 230V-os, I érintésvédelmi osztálynak megfelel�en kell leföldelni. 

 

 FIGYELEM! 
� Ne próbáljon villamos szilárdsági vizsgálatot végezni az inverter bels� alkatrészei között. Az 

inverterben nagyfeszültség hatására sérülékeny, érzékeny félvezet�k vannak. 

� Ne csatlakoztassa a T1(U), T2(V) és T3(W) csatlakozókapcsokat az AC táphálózati  
aljzathoz! 

� Az inverter primer NYÁK-ján lev� CMOS IC érzékeny az elektrosztatikus feltölt�désekre. Ne 
érintse az inverter primer NYÁK-ját. 

2. Átvizsgálás beszerelés el�tt 

Minden invertert teljes mértékben megvizsgáltak és átnéztek szállítás el�tt. Kérjük, végezze el 
az alábbi ellen�rzési folyamatot miután kicsomagolta inverterét. 
 
� Ellen�rizze, hogy látható-e az inverter típusjele? Annak kell lennie, amit megrendelt! 
� Ellen�rizze, hogy szállítás során keletkezett-e károsodás? Ne csatlakoztassa az invertert a 

hálózathoz, ha károsodás bármiféle jele látszik rajta! 
Jelentse a helyi kereskedelmi képvisel�nek, ha bármiféle rendellenes körülményt észlel a fentiekben 
felsoroltak közül! 
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1. Fejezet: Biztonsági el�írások 
 

1.  Üzemeltetési el�írások 

 

A tápfeszültség bekapcsolása el�tt 

 FIGYELEM! 
Válasszon az inverterre megadott bemeneti feszültségnek megfelel� tápforrást! 

 
 

 VIGYÁZAT! 

Különleges óvatosság szükséges a primer áramköri panel bekötésekor. Az L1 és L2 
kapcsokat kell a tápforrásra csatlakoztatni, és nem szabad hibásan a T1, T2 vagy T3 
kapcsokhoz kötni! Ez az inverter tönkremenetelét okozhatja a táphálózat 
bekapcsolásakor. 

 
 

 FIGYELEM! 
� Ne próbálja az invertert burkolatának el�lapjánál fogva szállítani. Biztonságosan 

rögzítse az invertert h�t�borda szerel�kereténél fogva, hogy megóvja a leesést�l, 
ami személyi sérülést vagy magának az inverternek a meghibásodását okozhatja. 

� Az invertert er�s fém-, vagy hasonlóan nem éghet� anyagú lapra szerelje fel. Ne 
szerelje az invertert éghet� anyagra vagy annak közelébe. 

� Egy külön h�t�ventillátor felszerelése is szükséges lehet, ha különféle invertereket 
szerelnek egyetlen vezérl� szerel�lapra. A tokozatba szerelt szerel�lap bels� 
h�mérsékletének 40 fok alatt kell lennie, hogy megel�zzük a túlmelegedést. 

� Kapcsolja ki a tápfeszültséget, miel�tt kiszerelné vagy bármiféle munkát végezne 
bármelyik szerel�lapon. A szerelési eljárásokat az utasításban megadottak szerint 
végezze, hogy megel�zhessen olyan helyzeteket, amelyek m�ködési hibát 
okozhatnak. 

� A készülék használatához alkalmas minden olyan tápforrás, legfeljebb 5000 A RMS 
szimmetrikus áram levehet�, és maximum 240 V feszültség�. 

� Ez a termék nincs ellátva motor-túlpörgés elleni védelemmel.  

� A terméket kizárólag 2-es szennyezettségi fokozatú makro környezetben, vagy ezzel 
egyenérték� beépítésre tervezték. 

 

Amikor a tápfeszültség rá van kapcsolva 
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 FIGYELEM! 

Meg se kísérelje bedugni, vagy kihúzni az inverter hálózati csatlakozóját, amikor a 
tápfeszültség be van kapcsolva. Ellenkez� esetben az inverter károsodhat a 
tápcsatlakozó kihúzása vagy bedugása miatt keletkez� túlfeszültség impulzusoktól. 

 
 

M�ködtetés közben  

 FIGYELEM! 

M�ködtetés közben ne használjon külön készüléket a motor KI-, vagy 
BEkapcsolásához. Ellenkez� esetben, az inverter túláram-motorhibát érzékelhet. 

 
 

  FIGYELEM! 

� Ne vegye le az inverter el�lapját, amikor a táp BE van kapcsolva, hogy az 
áramütésb�l származó személyi sérülést elkerülje. 

� Amikor az önm�köd� újraindulási funkció engedélyezett, a motor és a hajtott 
gépezet önm�köd�en újra fog indulni. 

 
 

 VIGYÁZAT! 
� Ne érintse meg a h�t�bordázatot. 
� Az inverter könnyedén m�ködik az alacsony fordulatszámtól a magas 

fordulatszámig. Kérjük, túlpörgés ellen újra ellen�rizze a motor és a hajtott gépezet 
üzemeltetési tartományát. 

� Ne méregesse a jeleket az inverter NYÁK-lapján m�ködés közben. 
� Minden inverter gyárilag helyesen állítottak be kiszállítás el�tt.  

 
 

 VIGYÁZAT! 
Ne végezzen szétszerelést vagy méréseket miel�tt meg nem gy�z�dne arról, hogy a 
tápfeszültség le van kapcsolva és a betáp LED kialudt. 

 

Ellen�rzés és karbantartás során 

 VIGYÁZAT! 
Az inverter beépítési környezetének a következ� tartományokon belül kell lennie: 
h�mérséklet: –10 OC ~ +40 OC, páratartalom: max. 95% RH (lecsapódás nélkül). 
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 VIGYÁZAT! 
A véd�címke eltávolítása után a környezeti h�mérséklet –10OC ~ +50OC-on belül lehet 
és a páratartalom 95% RH alatti, lecsapódás nélkül. Emellett, az invertert nem érheti 
csepeg� víz vagy fémpor. 
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2. Az üzemeltetési környezet el�írásai 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 

Óvja közvetlen 
napfényt�l 

Védje korrózív gáztól 
vagy folyadéktól 

 

Tartsa távol olajtól, 
zsírtól és gáztól 

 

Tartsa távol sós 
környezett�l 

 

Védje olyan helyeken, 
ahol es� vagy csepeg� 
víz juthat az inverterbe 

Óvja portól és poros 
környezett�l 

 

Óvja er�s rezgést�l 
 

Védje h�t�l 
 

Védje, ahol a környezeti 
h�mérséklet túl magas 

 

Védje er�s 
elektromágneses 

sugárzástól vagy nagyon 
er�s hullámoktól. 

 

Tartsa távol radioaktív 
anyagtól 

Tartsa távol gyúlékony 
anyagoktól 

oil 
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 2. Fejezet El�írások a készülékre és a beszerelésre 
 

1. Üzemeltetési környezet 

Az inverter beszerelési helyszíne rendkívül fontos. Közvetlen összefüggésben áll inverterének 
m�köd�képességével és élettartamával. Kérjük, ellen�rizze a beszerelést, hogy megfelel-e az 
alábbi követelményeknek: 
� Függ�legesen szerelje fel a készüléket 
� A környezeti h�mérséklet: -10OC ~ +50OC 
� Óvja attól, hogy bármiféle f�t�készülék közelében helyezzék el 
� Óvja csepeg� vízt�l vagy párás környezett�l 
� Óvja közvetlen napsugárzástól 
� Óvja olajtól vagy sós, esetleg korrózív gázoktól 
� Óvja attól, hogy korrózív folyadékokkal vagy g�zökkel érintkezzen 
� Védje a belsejébe jutó idegenanyag poroktól, pelyhekt�l, vagy fémdarabkáktól  
� Tartsa távol radioaktív vagy gyúlékony anyagoktól 
� Védje elektromágneses zavaroktól (hegeszt�gépek vagy tápegységek) 
� Védje rezgést�l, ha elkerülhetetlen, rezgéscsillapítót kell beszerelni csökkentésül.  
� Ha az invertert tokozott szerel�lapra szerelik, kérjük, távolítsa el az tetején elhelyezett 

véd�címkét. Ez további légáramlást és h�lést tesz lehet�vé. 
 

Külön h�t�ventillátort az inverter teteje felett kell elhelyezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Az inverter helyes beszereléséhez az inverter el�lapját el�re nézve és tetejét felfelé néz� 
irányban kell elhelyeznie a jobb h�átadás érdekében.  

�  A beszerelésnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEGJEGYZÉS: Maximális h�mérséklet a szekrényben 50 ºC 

Helyes sorolás   Helytelen sorolás   Helyes sorolás        Helytelen sorolás 
   (elölnézet)        (elölnézet)      (oldalnézet)    (oldalnézet) 

Szell�zés & felszerelési irány 
(elölnézet) 

(*) 
(*) 
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2. A típusszámok jelentése 

 
Inverter Típus:   SYN10 S 220 05 AF - - 
Bemeneti névl.  BE: AC 1f  200 ~ 240V 50/60 Hz 
Kimeneti névl.  KI: AC 3f  0 ~ 240V 1.6KVA 4.2A 

 
SYN10         -sorozat 
 S   -bemeneti fázis    S = egyfázisú,  T = háromfázisú 
 220   -bemeneti feszültség  115, 230, 400V 
 05   -motortelyesítmény   01 = 0,2 kW 
           03 = 0,4 kW 
           05 = 0,75 kW 
           07 = 1,5 kW 
           09 = 2,2 kW 
 AF   -sz�r�       _ = sz�r� nélkül, AF = EMI sz�r�  
 -   -védettség     _ = IP20, IP65 = IP65 
 
 
Alapjellemz�k, 200V-os sorozatnál 

Típus: SYN10 S 220 01 AF S 220 03 AF S 220 05 AF S 220 07 AF S 220 09 AF 

Alkalmazható motor névleges telj. (KW) 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 

Motor (LE) 1/4 1/2 1 2 3 

Áram (A) 1.4 2.3 4.2 7.5 10.5 

Látszólagos teljesítmény (KVA) 0.53 0.88 1.6 2.9 4.0 

 
Névl. 

 
Tömeg (kg ) 0.76 0.77 0.8 1.66 1.76 

Bemeneti feszültség max. 1 fázisú (és 3 fázisú, kizárólag 1.5-t�l 2.2kW-ig) 
 200-240V (+10%-15%) , 50/60Hz (+/-5%)  

Kimeneti feszültség max. 3 fázisú, 3x200-3x240V +10%-15%  

Méretek 72x132x118 118x143x172 

 

Alapjellemz�k, 400V-os sorozatnál 

Típus: SYN10 S 115 01 S 115 03 T 400 05 AF T 400 07 AF T 400 09 AF 

Alkalmazható motor névleges telj. (KW) 0,2 0,4 0.75 1.5 2.2 

Motor (LE) 1/4 1/2 1 2 3 

Áram (A) 1,4 2,3 2.3 3.8 5.2 

Látszólagos teljesítmény (KVA) 0,53 0,88 1.7 2.9 4.0 

 
Névl. 

 
Tömeg (kg ) 0,7 0,72 1,6 1,62 1,68 

Bemeneti feszültség max. 3 fázisú, 3x380-3x480V (+10%-15%) , 50/60Hz (+/-5%)  

Kimeneti feszültség max. 3 fázisú, 3x380-3x480V +10%-15%  

Méretek  118x143x172 
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M�ködési jellemz�k 

SYN10 Jellemz�k 

Bemeneti jel jellege PNP jelleg� (FORRÁS) bemenet 

Motorvezérlés módja Szinusz-alakú hullám impulzusszélesség vezérléssel (PWM) 

Frekvencia tartomány 0~120 Hz 0~200 Hz 

Vezérl�jel beviteli módja Digitális:  0.1Hz(0~99.9Hz) 
 1Hz(100~120Hz) 

Analóg: 0.06Hz/60Hz 

D:  0.1Hz(0~99.9Hz) 
 1Hz(100~120Hz) 

A: 0.06Hz/60Hz 

Billenty�zetr�l  Közvetlen beállítás ���� gombbal. 

Küls� jelr�l 0~10V, 4~20mA , 0~20mA 

 
 

Frekv. 
vezérlés 

 

Egyéb funkciók Frekvencia fels�-, és alsó korlát 

Viv�frekvencia 1-8kHz 1-16kHz 

Gyorsítási/Lassítási id�tartam 0.1~ 999 s 

U/f függvény jelalak 6-féle jelalak 

Nyomaték vezérlés Beállítható nyomatéker�sítési szint (kézi beáll.nyom.er�sítés) 

Többfunkciós bemenet 2 pont, használható, mint: többféle fordulatszám 1(Sp1) / Lassú 
ford./ Küls� vészleállítás / Hibajel törlés 2(RST) 

Többfunkciós kimenet Egy relé kimenet beállítható, mint: Hibajel / Forgásjel / Elért 
frekvenciajel.  

Fékez� nyomaték Kb. 20% . Nem használható küls� 
fékellenállás. 

100% küls� fékez� 
ellenállással 

 
 
 

Ált. 
vezérlés 

 

Egyéb funkciók Lassítás vagy szabad kifutás, Ön-hibatörlés, DC fékezési 
frekvencia / Feszültség / Konstansokkal beállítható id�. 

Kijelzés 7 szegmenses *3 kijelzett frekvencia / inverter paraméter / 
hibatárolás / program változat. 

Üzemi h�mérséklet -10 ~ 50ºC  

Páratartalom 0~95% RH lecsapódás nélkül. 

Rezgés 1 G alatt  ( 9.8 m/s2 ) 

EMC el�írás A osztályú ( beépített sz�r�vel ) 

Védettségi szint IP20 

UL  UL508C 

Túlterhelés-védelem 150% 1 percig. 

Túlfeszültség ellen  DC fesz. > 410V (200V sorozat), DC >800V (400V sorozat) 

Túl alacsony feszültség ellen DC fesz. < 200V (200V sorozat), DC <400V (400V sorozat) 

Pillanatnyi hálózat-kimaradás 0 ~ 2 s : SYN10 újraindítható fordulatszám-kereséssel  

 
 

Védelmi 
m�ködés 

 
Lefogott forgórész ellen  Gyorsítás / Lassítás / Állandó fordulat közben 

Kimeneti kapocszárlat Elektronikus áramköri védelem 

Földelési hiba Elektronikus áramköri védelem 

 
Védelmi 
m�ködés Egyéb funkciók H�t�borda védelem, Áramkorlát 

Méretek (Szélesség*Magas*Mélység) mm          72*132*118  118*143*172 

Felszerelés módjai Felszerelhet� szerel�csavarokkal vagy DIN sínre pattan (Opció). 
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3. Bekötés (vezetékezés) 

 

Kompakt megszakító / Mágneskapcsoló 

 

� Garanciális karbantartás és szerviz nem alkalmazható az alábbi helyzetekb�l adódó 
meghibásodások esetén: 

 
(1) A megfelel� kompaktmegszakító hiányából vagy a betáp és a motor közé túl nagy 

névleges áramú megszakító beszereléséb�l adódó inverter meghibásodások. 
 
(2) Az inverter és a motor közé beszerelt mágneskapcsolótól, fázisjavító kondenzátortól 

vagy túlfeszültség levezet�t�l származó inverter meghibásodások.  
 

Típus SYN10 S 220    01/03 
AF 

SYN10 S 220    
05/07 AF 

SYN10 S 220    
09 AF 

SYN10 S 400    
0 AF 

Kompaktmegszakító család 15A 20A 30A 15A 

Primer áramköri 
sorkapocs (TM1) 

 

 

Vezeték méret 

 2.0mm2 

Kapoccsavar M3 

Vezeték méret 

 2.5mm2 

Kapoccsavar 
M3/M4 

Vezeték méret 

 3,5mm2 

Kapoccsavar M4 

Vezeték méret  

3.5mm2 

Kapoccsavar M4 

Jelvezeték kapcsok (TM2) 

1~11 

Vezeték méret 0.75 mm2 (#18 AWG), Kapoccsavar M3 

 
 
 

� Kérjük, használjon megfelel� teljesítmény� 3 fázisú kalickás indukciós motort. 
 
� Ha egy invertert több mint egy motor hajtására használnak, összteljesítményüknek 

kisebbnek kell lennie, mint az inverteré. Minden motor elé külön h�kioldót kell 
felszerelni. Az Fn_18 paraméter 1.0-szeresét használja, ha a motor adattábláján 50Hz 
van megadva és 1.1-szeresét, ha 60Hz van megadva. 

 
� Ne szereljen be fázisjavító kondenzátort, LC, vagy RC alkatrészeket az inverter és a 

motor közé. 
 

T3 T1 T2 
L1 L2 
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A kiegészít� alkatrészek alkalmazása és biztonsági el�írásaik  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Energia betáp forrás ����
� Alkalmazzon megfelel� névleges feszültség� tápforrást, hogy 

megóvja a károsodástól az invertert. 

� A betáp leválasztó-kapcsolót vagy a megszakítót az AC táp és az 
inverter közé kell beszerelni. 

 
Kompakt megszakító: 
� Alkalmazzon megfelel� megszakítót, ami alkalmas az inverter 

névleges feszültségének és az invertert ellátó tápforrás 
áramának KI/BE kapcsolására és az inverter védelmére. 

� Ne használja a megszakítót az inverter Ki vagy BE kapcsolására 
és üzemszer�en a motor forgás / leállás-ra. 

 
Áram-véd�kapcsoló: 
� Áram-véd�kapcsoló is beköthet� a szivárgó áram okozta hibás 

m�ködés megel�zésére és a személyi biztonság védelmére. 
 
Mágneskapcsoló: 
� A mágneskapcsoló kihagyható normál m�ködéskor. Küls� 

vezérlés esetén, önm�köd� újraindítás, vagy fékezési vezérlés 
esetében mágneskapcsolót kell bekötni a primer oldalra. 

� Ne használja a mágneskapcsolót inverter KI és BEkapcsolásra. 
 
Fázisjavító AC fojtótekercs: 
� Ha túl nagy zárlati teljesítmény� tápforrásra csatlakoztunk 

(600KVA felett), külön AC fojtótekercs válhat szükségessé a 
teljesítménytényez� javítására. 

 
Inverter: 
� Az L1 és L2 betáp bemeneti kapcsok nem különböznek 

fázissorrend szempontból, azok tetsz�legesen beköthet�ek. 
Bekötési sorrendjük akár fel is cserélhet� 

� A T1, T2, és T3 kimeneti kapcsot a motor U, V, és W megfelel� 
kapcsaihoz kell csatlakoztatni. Ha a motor az inverter jelével 
ellentétesen forog, egyszer�en cseréljünk fel két vezetéket, ami 
megoldhatja ezt a problémát. 

� A T1, T2, és T3 kimenti kapcsot nem szabad a tápforrásra kötni, 
mert az inverter meghibásodik. 

� Földel�kapocs:  A véd� (földel�) kapcsot a helyi el�írásoknak 
megfelel�en földelje le. 

 
 

Energia 
betáplálás 

Kompaktmeg-
szakító vagy 
áram-véd�kap
csoló   

Mágnes- 
kapcsoló 

AC fojtó- 
tekercs a 
teljesítmény-té
nyez� 
javításához 

Földelés 

SYN10 
Inverter 

Motor 

Földelés 
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A küls� vezetékezést az alábbi követelmények szerint kell végezni. Ellen�rizze és nyugtázza, a 
bekötés helyességét a vezetékezés befejezése után. (Ne használjon csenget�s szakadásvizsgálót 
a vezérl�áramkör vezetékezésének ellen�rzésére.) 
 
EMC bekötés: 
 
Nagyon fontos, hogy az inverter, az árnyékolt motor kábel, és az EMC sz�r�k közötti 
csatlakozásokat az alábbiak szerint vizsgáljuk át: 
 

� Használjon fém földel�lapot és szerelje az invertert és az EMC sz�r�t erre a szerel�lapra. 
� Használjon árnyékolt motor kábelt 4 érrel ( U,V,W,& Föld ). Ne használja az árnyékolást 

véd�földként ( az árnyékolás a nagyfrekvenciás föld ) 
� Távolítsa el az esetleges festéket a két fémet összeköt� csavarfurat körül. Úgy, hogy a fém 

köt�csavar (és az árnyékolás) érintkezzen az inverterrel és a motorral. 
� Ne forrasszon vezetéket az árnyékoláshoz  
� Használjon fém kapcsot a motorkábel és a fém földel�lap között lev� árnyékoláshoz 

csatlakozás céljára. Ekkor létrejön egy kiváló nagyfrekvenciás földcsatlakozásunk az inverter, 
a földelt szerel�lap és az EMC sz�r� között. 

� Tartson olyan kis távolságot az inverter és az EMC sz�r� között, amennyire csak lehet ( < 
30cm ). Ennél hosszabb esetben használjon árnyékolt kábelt fém köt�csavarral és fém 
körmös-alátétet az árnyékolt kábelnek az inverterhez és a fém földel�laphoz kötéséhez. 

� Kizárólag a LISN és a vizsgáló lap közötti földel� csatlakozást kell átvezetni EMC sz�r�n. 
� Használjon az inverter névleges teljesítményével azonos vagy kisebb teljesítmény� motort.      
� Szereljen be zavarsz�r�t az inverter primer áramkörének kimeneti oldalára, ami képes 

elnyelni a vezetett zavarokat (Kizárólag épületvillamossági környezetben). A kisugárzott 
zavarok csökkentésére használjon árnyékolt vezetéket a motor és a hajtás között. Ennek a 
vezetéknek azonban 30 cm-nél távolabb kell lennie a vezérl�áramköri jelvezetékekt�l. 

 
 B Osztály (Épületvillamossági környezet) 
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 A Osztály, Ipari környezet 

 
� Amikor az inverter és a motor közötti távolság több, mint 100m, a csatlakozó 

vezeték-ellenállást figyelmesen kell megválasztani, hogy az alábbi feszültségesés 3% alá 
csökkenjen (V)=√3 x vezeték-ellenállás (Ω/km) x vezetékhossz (m) x áram x 10-3 

 
(B) A vezérl�áramköri vezetékeket elkülönítve, a primer tápáramkört�l és egyéb nagyfeszültség� 

vagy nagyáramú hálózati vezetékt�l távol kell kivezetni, hogy a zavaroktól megóvjuk. 
 

� A zavarok csökkentésére és a lehetséges üzemviteli problémák megel�zésére, árnyékolt, 
csavart érpárú kábelt kell használni a vezérl�áramkör bekötésére, a lenti ábra szerint. 
Kösse a vezeték árnyékolását a földel�kapocshoz. Az árnyékolásnak kizárólag csak az 
egyik végét csatlakoztassa! 

 
A vezetékezési távolságnak 50 m alatt kell lennie. 

 
 

 
 
 
 

(C) Az inverter földel�kapcsát a helyi el�írásoknak megfelel�en, helyesen kell leföldelni.  
 

� A földel� vezetéket az elektromos készülék jellegének megfelel�en kell leföldelni, olyan 
rövid földvezet�vel, amennyire csak lehet. 

� Az inverter földel� vezetékét nem szabad más nagyáramú terhelésekkel együtt (pl. 
hegeszt�gépek vagy nagyáramú motorok) leföldelni. Azokat külön ponthoz kell földelni. 

� A földel� áramkört nem szabad hurkolni, ha különálló invertereket együtt földelünk le. 

Árnyékolás Bevonat 

  

 

     Az Inverter kapcsaihoz  

 

Kösse a rendszer földel�kapcsához Szigetel�szalaggal 

betekerve 

 

 

 

           A vezérelt géphez 

 

Az árnyékolásnak ezt a 

végét ne kösse a 
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(a) helyes       (b) helyes       (c) nem helyes 

 
(D) Vezeték el�írások: Válasszon megfelel� keresztmetszet� vezetéket a primer tápáramkörhöz és 

a vezérl�áramkörhöz az elektromos el�írásoknak megfelel�en. 
 
(E) Befejezésül, ellen�rizze nyugtázásul a vezetékezés helyességét, vezetékek szakadását, és a 

kapoccsavarok megbízhatóságát. 

 Bekötési rajz 

 
Az inverterhez men� vezetékvégeket jelöl�címkékkel és kábelsaruval vagy rásajtolásos 
érvéghüvellyel kell ellátni. 

Egyéb csatlakozások (küls� 24V-os betáppal) 

Tápforrás bemenet
   Egyfázisú hajtások:
   L1-L2 vagy L1-L3

Háromfázisú hajtások:
      L1-L2-L3

Többfunkciós
bemenet

2.5-10K

Többfunkciós
Kimenet

Csak gyári
célra

Földelés
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A primer áramköri sorkapocs ( TM1 ) kapcsainak megnevezései 

Kapocs jele Funkció leírása 

L1/L (R) 

L2 (S) 

L3/N (T) 

Primer tápforrás bemenet a hajtáshoz 
Egyfázisú (1f) hajtások:  L1, L2 vagy L, N 
Háromfázisú (3f) hajtások:  L1, L2, L3 

P 

R 

Küls� fékellenállás kapcsok 
Kizárólag a 1.5 és a 2.2kW-os hajtások esetén 

T1 (U) 

T2 (V) 

T3 (W) 

 
Inverter kimenete a motorhoz 
 

* Meghúzó nyomaték a TM1-hez 0.98Nm  0.75kW-ig vagy 1.274Nm 1,5 - 2.2kW-között. 
* A vezeték névleges feszültségének minimuma 300V(200V sorozatnál), ill. 600V(400V sorozatnál) 
 
A vezérl�áramköri sorkapocs ( TM2 ) kapcsainak megnevezései 

Kapocs jele Kapocs funkciójának leírása 

1 

2 

TRIP 

RELAY 

Hibarelé kimeneti kapcsa. Ez egy többfunkciós kimenet (Lásd az F_21-et) 

A csatlakozási pont névleges adatai: 250VAC/1A   ( 30VDC / 1A ) 

3 FWD 

4 REV 

M�ködésvezérl� kapcsok (Lásd Fn_03)       El�re forgás 

                                                                      Hátra forgás 

5 + 12V A 3 / 4 / 6 / 7 –jel� kapcsok közös pontja 

6 SP1 

7 RESET 

Többfunkciós bemeneti kapcsok (Lásd Fn_19) 

 

8 +10V A potenciométer betáp kapcsa (3-as láb ) 

9 Analóg bementi pont Analóg frekvencia jelbemeneti kapocs (A 
potencio-méter 2-es lába vagy a 0~10V pozitív kapcsa 
/ 4~20mA / 0~20mA) 

10 

1  

0V 
(FM -) 

Analóg közös pont Analóg jel közös pont (A potenciométer 1-es lába vagy 
a 0~10V negatív kapcsa / 4~20mA / 0~20mA) 

11 FM+ Analóg kimenet pozitív 
csatlakozási pont 

Analóg frekvencia jelkimeneti kapocs 

A kimeneti kapocs jelszint: 0 ~ 10VDC / Fn_6 

* A TM2 meghúzó nyomatéka 0.4 Nm. 
* A vezeték névleges feszültségének minimuma 300V 
* A vezérl� vezeték nem futhat azonos véd�cs�ben vagy nyomvonalon, mint a tápé vagy a motoré. 
* A jelbemeneti-, és kimeneti kapcsok (TM2) névleges értékei mind 2-es É.V. osztályúak 
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1-ES KAPCSOLÓ Küls� jel típusa 

 

 
0~20mA analóg jel ( Ha Fn_11 beállítása 1 ) 

 
4~20mA analóg jel ( Ha Fn_11 beállítása 2 ) 

 

 

 
0~10 VDC analóg jel ( Ha Fn_11 beállítása 1 ) 

 

 

3��������Méretek és a sorkapcsok elhelyezkedése 

 
SYN10 S 115, 220 01/03/05�

 

 
 
 
 
 

 
 

                                Mértékegység (mm) 
 

TÍPUS: 
A B C D E F G 

SYN10 S 115 e   
220 01/03/05 

132 116 130 8.2 118 61 72 

 

FÖLD
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SYN10 S 220 07/09           SYN10 T 400 05/07/09 

B C

F

G

D

E TÍPUS
HOSSZ A

143.1 127.5
B

140
C D

8.0

171.7
E

108
F

118
G

Egys.:mm

TM1

TM2

FÖLDELÉS 3XO4.5

TM2

TM1

S220 07/09 and S400

A
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Középs�
pattanóköröm

Csúszókörmök

Hosszanti rések

2.LÉPÉS

1.LÉPÉS

2.LÉPÉS
 (eltolás)

1.LÉ-
PÉS

1.Lépés- 
Célozza be és 
me-r�legesen 
illessze bele a 4db  
csúszókörmöt a 
SYN10 hátlapjának 
4 hosszanti résébe. 
 
2.Lépés- 
Párhuzamosan tolja 
el a DIN sínt, amíg a 
középs� 
pattanóköröm  
bepattanva 
szilárdan rögzíti a 
hátlaphoz képest. 

 

1.Lépés- 
Használjon 
kiscsavarhúzót a 
középs� 
patanóköröm 
benyomásához. 
Majd tolja el az 
invertert az DIN 
sínnek a 
SYN10-ról  való 
leválasztásához. 
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Pattintóköröm Kuhúzott
pattintóköröm

1

2

Csavarhúzó

����	�����	������	��

A sínre rögzítéshez az alján lev� pattintóköröm és 35 mm széles sín szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sínre pattintás A sínr�l levétel 

Szerelés 

Végbakok 

DIN Sín 

A SYN10 rögzítéséhez végbakokat kell használni. 

1   Feszítse a pattintóköröm húzófülét lefelé. 
2   Az invertert felfelé billentve, akassza le a 
sínr�l. 

El�ször akassza az inverter hátulján 
lev� 2 fix körmöt a sín fels� élére, majd 
billentse lefelé ütközésig, amíg a 
pattintóköröm bepattanva rögzül.  
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 3. Fejezet: Programozás 

 

1. Kezel� panel el�írások 

 

 FIGYELEM! 
Ne m�ködtesse a billenty�zetet csavarhúzóval vagy más éles vég� szerszámmal, hogy 
megóvhassa a billenty�zetet a tönkremenetelt�l! 

Rövidített billenty�zet m�ködtetési folyamatábra 

*1  Kijelzett beállítási frekvencia megálláskor. Forgás közben kijelzi a kimen� frekvenciát. 
 
*2  A beállítási frekvencia módosítható akár álló, akár forgó állapotban. 

 
 

(FREK) V 1 

 
 

(FREK) 

�  �  
DATA 
ENT 

RUN 
�� !�� !�� !�� !����

DSP 
FUN 

Táp LED 

F ���  

DSP 

FUN 

DSP 

FUN 

F ���  �����  

� 

��

DATA 

ENT 

(OLVASÁS) 

VÉGE �����  

DATA 

ENT 

(BEÍRÁS) 0,5s 
MÚLVA 

��

��

V 2 

��

��
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2. A paraméterek listája 

 Funkció Fn_ Funkció leírása Mért.egy. Tartomány Alapért Megj. 
01 Gyorsítási id�tartam 0.1Sec 0.1 ~ 999 S 5.0 *1*3 Gyorsítási / Lassítási 

id�tartam 02 Lassítási id�tartam 0.1Sec 0.1 ~ 999 S 5.0 *1*3 

M�köd(tet)ési mód 
03 0: El�re / Állj, Hátra / Állj 

1: Indulj / Állj, El�re / Hátra 
1 0 ~ 1 0  

Motor forgásirány 04 0: El�re 1: Hátra 1 0 ~ 1 0 *1 
U/f függvény jelalak 05 U/f függvény jelalak beállítás 1 1 ~ 6 1/4 *2 

06 Frekvencia fels� korlát 0.1Hz 1.0 ~ 120Hz 
1.0 ~ 200Hz 

50/60Hz *2*3 
*4 Frekvencia fels� / 

alsó korlát 07 Frekvencia alsó korlát 0.1Hz 0.0 ~ 120Hz 
0 ~ 200Hz 

0.0Hz *3 
*4 

SPI frekvencia 08 SP1 frekvencia 0.1Hz 1.0 ~ 120Hz 
1.0 ~ 200Hz 

10Hz *3 
*4 

JOG frekvencia 09 JOG frekvencia 0.1Hz 1.0~ 10.0Hz 
1.0 ~ 200Hz 

6Hz  
*4 

M�ködés vezérlése 10 0: billenty�zetr�l     1: sorkapocsról 1 0 ~ 1 0  

Frekvencia vezérlés 
11 0: billenty�zetr�l 

1: sorkapocsról (0~10v/0~20mA ) 
2: sorkapocsról ( 4~20mA ) 

1 0 ~ 2 0  

Viv�frekvencia 12 Viv�frekvencia beállítás 1 1 ~ 5 
1 ~ 10 

5 
 

 
*4 

Nyomaték tartás 13 Nyomaték er�sítés 0.1% 0.0 ~ 10.0% 0.0% *1 
Leállási módok 14 0:meredekséggel,   1:szabad kifutás 1 0 ~ 1 0  

15 DC fékezési id�tartam 0.1S 0.0 ~ 25.5S 0.5S  
16 DC fékezési frekvencia 0.1Hz 1 ~ 10Hz 1.5Hz  DC fékezés beállítás 
17 DC fékezési szint 0.1% 0.0 ~ 20.0% 8.0%  

Elektronikus 
h�védelem 

18 A védelem a motor névleges áramán 
alapul  

1% 50 ~ 100% 
(0-200 

100%  
*4 

19 Többfunkciós bemenet 1-es kapocs 
(SP1) funkciója 

2  
Többfunkciós 
bemenet 
csatlakozási pont 20 Többfunkciós bemenet 2-es kapocs 

(RST) funkciója 

1: Kúszás 2: Sp1 
3: Vészleállás 
4: Küls� alap blokk 
5. Hibatörlés 6: Sp2 

5  
*4 

Többfunkciós kimenet
21 Többfunkciós kimeneti kapocs 1: M�ködés 3: Hiba 

2: Freki növekedett 
3  

Hátraforgás letiltása 
22 0: HF hátraforgás  megengedett  

1: HF hátraforgás  letiltva 
1 0 ~ 1 0  

Pillanatnyi hál.kimar.  23 0: megengedett 1: letiltva 1 0 ~ 1 0  
Önm�k. újraindulás 24 Önm�köd� újrapróbálások száma 1 0 ~ 5 0  

Gyári beállítás 
25 010: Kezdeti értékek 50Hz –es rendszerekhez    

020: Kezdeti értékek 60Hz –es rendszerekhez 
 *2 

SP2 Frekvencia 26 Frekvencia SP2 0.1Hz 1.0 ~ 200Hz 20 *4 
SP2 Frekvencia 26 Frekvencia SP3 0.1Hz 1.0 ~ 200Hz 30 *4 
Szoftver változata 29 CPU program változat   
Hibák letárolása 30 A legutóbbi 3 hiba kilistázható   

MEGJEGYZÉS: 
*1: Azt jelzi, hogy ez a paraméter csak a motor forgása közben állítható át 
*2: Lásd az Fn_25-öt 
*3: Ha a beállítási tartomány túllépi a 100-at , a beállítás 1-re vált. 
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3. Az egyes paraméterek funkcióinak leírása 
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1. A gyorsítási / lassítási id�tartam kiszámításának képlete: 
 

Beállítási frekvencia  Gyorsítási id�tartam =Fn_01 x 
60 Hz 

 
Beállítási frekvencia Lassítási id�tartam =Fn_02 x 

60Hz 
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1.MEGJ.: Fn_03 csak akkor hatásos, ha Fn_10 = 1 (küls� m�ködésvezérlés) 
 

 

 
  

Megjegyzés: A hátraforgási parancs hatástalan, ha Fn_22 = 1 

Fn_03 = 0 

üzemmód 

 

Fn_03 = 1 

üzemmód 

3 El�re / Állj 

4 Hátra / Állj 

3 Forgás / Állj 

4 El�re / Hátra 

 

5 KÖZÖS 5 KÖZÖS 

TM2 3 láb 

TM2 4 láb 

Fn_03=0 

Kimenet El�re 

El�re 

 Hátra 

 

(megjegyzés) 

Hátra 

 

(note) 
Fn_03=1 

Kimenet 
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Mivel nincs El�re / Hátra nyomógomb a digitális kezel�panelen, ezért az Fn_04 átállításával 
lehet az El�re / Hátra funkciót is beállítani. 

 
MEGJEGYZÉS:  
Ha Fn_22 =1: A Hátra forgás tiltott. Az Fn_04 nem állítható 1-be. Ekkor a kijelz� “LOC”-ot mutat. 

 

"�#$?�.�@7=�=A,,+��&���������'�����(�	��0���1�B�
 

Az Fn_05 = 1-tól 6-ig, kiválasztható a 6 fix U/f jelalak egyike. (lásd az alábbi táblázatokat) 
 

Leírás 50 Hz-es rendszer 

Alkalmazás Általános alkalmazás Nagy indítónyomaték Csökkentett nyomaték 

Fn_5 1 2 3 
 
 
 
U/f jelalak 

 

 
 

 

 

 

 

Leírás 60Hz-es rendszer 

Alkalmazás Általános alkalmazás Nagy indítónyomaték Csökkentett nyomaték 

Fn_5 4 5 6 
 
 
 

U/f jelalak 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fn_5 B C 
1/4 10% 8% 

2/5 15% 10.5% 

3/6 25% 7.7% 

V (%) V (%) V (%) 

V (%) V (%) V (%) 

100 

 

B 

 

C 

100 

 

B 

 

C 

100 

 

B 

 

C 

100 

 

B 

 

C 

100 

 

B 

 

C 

Hz 

  1   2.5   50  120 
Hz 

 1     25   50  120 

Hz 

   1   2.5  50  120 

Hz 

   1   3.0  60  120 
Hz 

 1    3.0   60  120 
Hz 

 1     30   60  120 
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MEGJEGYZÉS: 
Ha Fn_07 = 0 Hz, és a frekvencia parancs 0Hz, az inverter 0 fordulaton áll meg. 
Ha Fn_07 > 0 Hz, és a frekvencia parancs Fn_07, az inverter kimenete az Fn_07 szerintire 
áll be. 
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1. Ha Fn_19 vagy Fn_20 = 2 és a többfunkciós bementi kapcsok BE állapotúak, az inverter 

sp1 –en megadott frekvencián m�ködik. (Fn_08) 
 
2. Ha Fn_19 vagy Fn_20 = 1 és a többfunkciós bementi kapcsok BE állapotúak, az inverter 

kúszómenetre megadott frekvencián m�ködik. (Fn_09) 
 
3. A frekvencia beállítások beolvasásának prioritási sorrendje: Kúszás > Sp1 > Billenty�zeten 

beállított érték vagy küls� frekvenciajel. 
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MEGJEGYZÉS: 
HA Fn_10=1 (küls� m�ködtetés), a vészleállítás a billenty�zeten engedélyezett. 

Bels� 
frekvenciajel 

 

(MEGJEGYZÉS) 

Frekvencia beállító jel 
 

Fn_06 (freki fels� korlát) 
 

Fn_07 (freki alsó korlát) 
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1.MEGJEGYZÉS: 
Ha a kúszmenet vagy az SP1 frekvencia van 
be-kapcsolva, a fordulatszám az SP1-en 

megadott frekvenciára áll be, a billenty�zet � �� �� �� �  

gombjai hatástalanok. Az Sp1 KIkapcsolásakor 
újra az eredeti beállítás tárolódik le. 
 
2.MEGJEGYZÉS: 
Gyorsítási szakaszban a m�ködési parancs 
kiadása után valamint az Sp1 megváltoztatása 
utáni gyorsítás-, vagy lassításkor a billenty�zet 
gombjai hatástalanok. 
 

"�#�3�.�I�+/=���+������0���1�?��,�	�����$��,�CDE�
 
 

F_12 Viv�frekvencia F_12 Viv�frekvencia F_12 Viv�frekvencia 
1 4 kHz 5 8 kHz 9 15 kHz*1 

2 5 kHz 6 10 kHz*1 10 16 kHz*1 

3 6 kHz 7 12 kHz*1   

4 7.2 kHz 8 14.4 kHz*1   

MEGJEGYZÉS:*1 : Ha F_12=7~10, az inverternek kis terheléssel kell m�ködnie. 
           
Annak ellenére, hogy egy IGBT–vel m�köd� inverternek kis hallható zajszintje van m�ködése során, 
lehetséges, hogy nagy viv�frekvenciára átkapcsolva zavarhat küls� elektronikus elemeket (vagy 
másik vezérl�ket) vagy még rezonanciát is okozhat a motorban. A viv�frekvencia helyes 
beállításával általában megoldható ez a probléma. 
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Az inverter kimenet a U/f függvény jelalakon lev� B, C pont feszültsége (Lásd Fn_05 leírást), plusz 
az Fn_13 beállítása szerint növeli a kimeneti nyomatékot 
 
MEGJEGYZÉS : Ha Fn_13 = 0, a nyomatéknövel� funkció hatástalan. 
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Ha Fn_14 = 0: Ha az inverter leállási parancsot érzékel, lelassít az Fn_16-on beállított frekvenciára, 
majd a kimeneti feszültségszint beáll az Fn_17-re; az Fn_15-re beállított id�tartam letelte után az 
inverter teljesen leáll. 
Ha Fn_14 = 1: Az inverter a leállási parancs érzékelésekor azonnal leállítja a kimenetet. A motor 
szabad kifutású leállásba kezd, mialatt az inverter teljesen leáll. 
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1. A motor elektronikus h�védelmének m�ködése az alábbiak szerinti: 
 

(1) Motor névleges árama = Inverter névleges árama x Fn_18 
Fn_18 = Motor névleges árama / inverter névleges árama 

(2) Ha a terhelés a motor névleges áramának 100%-án belüli, a m�ködés folyamatos. Ha a 
terhelés a motor névleges áramának 150%-ára emelkedik a m�ködés csak 1 percig 
folytatódhat, majd leold. (Lásd az (1)-es görbét a 3-as ábrán) 

(3) Miután az elektronikus h�védelmi kapcsoló megvédte a motort, az inverter azonnal 
kikapcsol. Az OLI kezd villogni. A m�ködés újrakezdéséhez, nyomja be a RESET gombot 
vagy aktiváljon egy küls� hibajeltörl� csatlakozást a 2-es sorkapocsba bekötve. 

(4) Ha a motor kis fordulatszámon m�ködik, a h�elvitel hatásfoka alacsonyabb. Az 
elektronikus h�védelem m�ködési szintje is kisebb. (az (1)-es görbér�l a (2)-esre változik 
a 3-as ábrán). Válassza ki az alkalmazott motornak megfelel� Fn_05 beállítást a kívánt 
teljesítmény eléréséhez. 

 
2. Az inverter elektronikus h�védelmének m�ködése az alábbiak szerinti: 
 

(1) Amikor a terhelés az inverter névleges áramának 103%-án belüli, a m�ködés folytatódik. 
Amikor a terhelés az inverter névleges áramának 150%-a, a m�ködés 1 percig 
folytatódhat  ( Lásd az alábbi 3. ábrán az (1) görbét) 

(2)  Miután az elektronikus h�védelmi kapcsoló megvédte a motort, az inverter azonnal 
kikapcsol. Az OL2 kezd villogni. A m�ködés újrakezdéséhez, nyomja be a RESET gombot 
vagy aktiváljon egy küls� hibajeltörl� csatlakozást a 2-es sorkapocsba bekötve. 

 
 Fn_05 = 1,2,3 

50 Hz standard motor 

Fn_05 = 4,5,6 

60 Hz standard motor 

Esés(%) 

100

90 

60 

Decay 

Esés % Perc 
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1. Fn_19, Fn_20 =1 :   KÚSZÓMENET 
2. Fn_19, Fn_20 =2:    Sp1 kapocs 
 
Többsebességes vezérlés  

F_19=2  és F_20=6 

TM2 SP1 kapocs TM2 RESET kapocs Kimen� frekv. 

BE KI SP1 (F_08) 

KI BE SP2 (F_26) 

BE BE SP3 (F_27) 

 
F_19=6  és F_20=2 

TM2 SP1 kapocs TM2 RESET kapocs Kimen� frekv. 

BE KI SP2 (F_26) 

KI BE SP1 (F_08) 

BE BE SP3 (F_27) 

 
3. Fn_19, Fn_20 =3: Küls� vészleállító jel 
 

Ha egy küls� vészleállító jel érkezik, az inverter hozzákezd a lassításhoz és leáll, (Fn_14 
hatástalan). Leállás után E.S. fény villog az inverteren. A vészleállító jel megsz�nte után az 
újraforgáshoz kapcsolja a RUN kapcsolót KI és aztán újra BE. (Fn_10 =1) Vagy nyomja be a  
RUN gombot (Fn_10=0). Az inverter ekkor újrakezdi a m�ködést és újraindul. Ha a vészleállító 
jel megsz�nik az inverter leállása el�tt, az akkor is végrehajtja a vészleállítást. 
 

4. Fn_19, Fn_20 =4: Küls� sorkapocs (azonnali leállás) 
 

Ha egy küls� sorkapocs jel érkezik, az inverter kimenet azonnal kikapcsol (az Fn_14 beálítása 
nem számít) és b.b. villog a kijelz�n. A küls� sorkapocsjel megsz�nése után, kapcsolja a RUN 
kapcsolót KI és aztán újra BE (Fn_10 = 1) vagy nyomja be a RUN gombot (Fn_10=0), az 
inverter újraindul az indítási frekvenciáról. 

 
5. Fn_19, Fn_20 = 5: Az inverter hibajele esetén újraindítás. 

100

90 

60 

20     50  (1.ábra) 20    60  (2.ábra) (3.ábra)   100    150 

Az áram 

százaléka 
1.0 
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1. Fn_21 = 1: Forgási mód-jel 
2. Fn_21 = 2: Frekvencia elérve -jel 
3. Fn_21 = 3: Hibajel 
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MEGJEGYZÉS:  
Ha Fn_04 = 1 (hátra), Fn_22 nem állítható 1-re, a kijelz� “LOC”-ot mutat. Az Fn_04-et 
0-ra kell változtatni Fn_22= 1-re állítása el�tt. 
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1. Ha az AC betáp egy pillanatra a feszültségvédelmi szint alá esik áramszolgáltatói problémák, 
vagy ugyanazon táprenszerre csatlakozó nagyáramú terhelés miatt, az inverter azonnal 
leállítja kimenetét. Ha a tápfeszültség 2s-on belül visszatér, az inverter újraindulhat 
fordulatszám-keres� programja felhasználásával. 

2. Ha Fn_23=0, és ha a pillanatnyi feszültségkimaradás kisebb 2s-nál, az inverter 0,5s-al a 
tápfeszültség visszatérése után újra m�ködni kezd fordulatszám kereséssel. Az önelindítás 
újrapróbálgatási száma nincs korlátozva Fn_24-el. Ha a pillanatnyi feszültségkimaradás 
hosszabb 2s-nál, akkor Fn_24 beállított értéke dönti el, hogy az inverter önm�köd�en 
újraindulhat-e és ha igen, akkor hányszor? 

3. Ha Fn_23=1, az inverter leáll és nem indul újra pillanatnyi feszültségeséskor. Ezt akkor 
használjuk, ha a készülék újraindítása veszélyes lehet hálózatkimaradás után. Használja 
körültekint�en, ha az önelindító funkciót választotta. 
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1. Ha Fn_24 = 0, az inverter nem próbálja meg az újraindítást hibakioldási leállás esetén. 
2. Ha Fn_24 > 0 , az inverter kb. 0,5 s-al a kioldás után újrakezdi a m�ködést a fordulatszám 

keresésen keresztül. Ezután, az inverter felgyorsít vagy lelassít az aktuálisan beállított 
frekvenciára (mintegy megkeresi azt). 

3. Ha az inverter lassításra vagy DC fékezésre van beállítva, a pillanatnyi újraindítás menetét nem 
hajtja végre. 

4. Ha az alábbi helyzetek adódnak el�, az úrapróbálások beírt száma törl�dik: 
 

(1) 10 percen belül nem történik további hiba (a m�ködésben vagy leállásban). 
(2) Benyomják a RESET gombot. 
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1. Ha Fn_25 = 010, az összes paraméter gyári beállítású. Fn_05 =1-re és Fn_06 = 50-re 

áll be. Fn_25 átíródik 000-ra a hibajeltörlési folyamat befejeztével. (50Hz–es m�ködés). 
 
 
2. Ha Fn_25 = 020, az összes paraméter gyári beállítású. Fn_05 =4-re és Fn_06 = 60-ra áll 

be. Fn_25 átíródik 000 -ra a hibajeltörlési folyamat befejeztével.(60Hz–es m�ködés). 
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1. Hibalistázás: A hibák megtörténési sorrendjét a tizedespont helye jelzi. Így x.xx jelzi a 

legújabban megtörtént hibát, xx.x a múltkor történt hibát és xxx. jelzi a legrégebbi hibát a 
hibajelen belül. 

 
 
2. Az Fn_30 fukció bevitele után az x.xx hibajel lesz kijelezve el�ször. Ezután nyomja be az �-ös 

gombot és sorban kiolvashatja xx.x� xxx. � x.xx �,,, egymás után. 
 
 
3. Az Fn_30 fukció bevitele után, ha a RESET gombot benyomta, mindhárom hibajel törl�dik A 

kijelzés -.--, --.-, és ---. –t mutat. Vagyis ekkor nincs letárolt hiba a hiba memóriában. 
 
 
4. Ha a hiba memória O.CC-t jelez, azt jelzi, hogy a legújabb hiba kódja OC-C és így tovább. 
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4. Hibás m�ködés kijelzése és a hiba elhárítása 

4.1 Kézi törlés� leállási hibák 

 

KIJELZÉS JELENTÉSE LEHETSÉGES OK HIBA ELHÁRÍTÁSA 

  
Program hiba 

 
Küls� zaj, zavarok 

 
Kössön párhuzamosan RC 
zavarsz�r�t a zavart okozó 
mágneskapcsolóval 
 

  
EEPROM hiba 
 

 
EEPROM tönkrement 

 
EEPROM csere 

  
A feszültség túl 
nagy, míg 
nincs m�ködés 
 

 
1. Tápfeszültség túl nagy. 
2. Az érzékel� áramkör 

hibás. 
 

 
 1. Tápforrás vizsgálata 

 
2. Vissza az invertert javításra 
 

  
A feszültség túl 
kicsi, míg nincs 
m�ködés 
 

 
1. Tápfeszültség túl kicsi. 
2. Az érzékel� áramkör 

hibás. 
 

 
 1. Tápforrás vizsgálata 

 
2. Vissza az invertert javításra 
 

  
Inverter 
túlmelegszik, 
míg nincs 
m�ködés 
 

 
1. Az érzékel� áramkör 

hibás. 
2. Környezet túlforró vagy 

kevés az átszell�zés 

 
1.Vissza az invertert javításra 
 
2.Növelje az átszell�zést 

 

 
 
 

4-2 Kézi törlés� leállási hibák (Ön-hibatörlés kikapcsolva) 

 

KIJELZÉS JELENTÉSE LEHETSÉGES OK HIBA ELHÁRÍTÁSA 
  

Túláram álló mo- 
torú helyzetben 
 

 
Az érzékel� áramkör hibás 

 

 
Vissza az invertert javításra 
 

  
Túlterhelt motor  
 

 
1. Túl nagy terhelés 
 
2. Helytelen U/f alak beállítás 
 
3. Helytelen Fn_18 beállítás 
 

 
1. Növelje a motorteljesítményt 
 
2. Helyes U/f alak beállítása 
 
3. Állítsa be Fn_18-at a kezelési 

utasítás szerint 
 

 
 

 
Túlterhelt inverter 
 

 
1. Túl nagy terhelés 
 
2. Helytelen U/f alak beállítás 

 
1. Növelje az inverter teljesítményt 
 
2. Helyes U/f alak beállítása 
 

CPF 

EPR 

OH 

OC 

OL1 

OL2 

OV 

LV 
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4-3 Kézi-, és önm�köd� törlés� leállási hibák 

 

KIJELZÉS JELENTÉSE LEHETSÉGES OKOK HIBA ELHÁRÍTÁSA 
  

Pillanatnyi 
túláram induló 
gépnél 
 

 
1. Motor tekercszárlat küls� 

okból 
2. A motorvezeték zárlata a 

föld felé 
3. Tranzisztor modul 

tönkrement 
 

 
1. A motor átvizsgálása 
2. A vezetékezés átvizsgálása 
3. Tranzisztor modul csere 
 

  
Túláram 
gyorsításkor 
 

 
1. Gyorsítási id� túl rövid 
2. Helytelen U/f alak beállítás 
 3. A motor teljesítménye 

nagyobb az inverterénél 
 

 
1. Hosszabb gyorsítási id� 

beállítása  
2. Helyes U/f alak beállítása 
3. Szereljen fel egy nagyobb 

teljesítmény� invertert 
  

Túláram a már 
állandósult 
fordulaton 
 

 
1. Terhelés átmeneti 

változása 
2. Tápfeszültség átmeneti 

változása 
 

 
1. A terhelési elrendezés 

átvizsgálása 
2. Szereljen fel fojtót a táp bemeneti 

oldalára 
 

  
Túláram 
lassításkor 
 

 
Lassítási id� túl rövid 
 

 
Hosszabb lassítási id� beállítása 
 

  
Túláram 
fékezéskor 
 

 
DC fékfreki, fékfesz., vagy 
fékid� beállítás túl hosszú 
 

 
Az Fn_15, Fn_16, vagy Fn_17 
beállításainak csökkentése 
 

  
Túlfeszültség 
m�ködés/lassítás 
során 
 

 
1. Lassítási id� túl rövid 

vagy nagytehetetlenség� 
terhelés 

2. A tápfeszültség 
változá-sa túl nagy 

 

 
1. Hosszabb lassítási id� 

beállítása 
2. Szereljen fel fojtót a táp 

bemeneti oldalára 
3. Növelje az inverter 

teljesítményét 
 

  
Nem elegend� 
feszültségszint 
m�ködéskor 

 
1. Tápfesz. túl alacsony 
2. Tápfeszültség ingadozás 

túl nagy 

 
1. Javítsa a tápfesz. min�ségét 
2. Hosszabb gyorsítási id� 

beállítása 
3. Növelje az inverter teljesítményt 
4. Szereljen fel fojtót a táp bemeneti 

oldalára 
 

  
H�t�borda 
túlmelegedés 
üzem közben 
 

 
1. Terhelés túl nagy 
2. Környezet túlforró vagy 

kevés az átszell�zés 
 

 
1. Terhelés átvizsgálása  
2. Növelje az inverter teljesítményt 
3. Javítsa az átszell�zést 
 

 

 

 

 

OCS 

OCA 

OCC 

OCd 

OCb 

OVC 

LVC 

OHC 
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4-4 Egyéb kijelzések 

 

KIJELZÉS JELENTÉSE LEÍRÁS 
  

Leállás nulla 
fordulaton 

 
Ha Fn_11=0, Fn_7= 0 és a beállított frekvencia < 1 Hz 
Ha Fn_11=1, Fn_7<(Fn_6/100), és a beállított frekvencia 
<(Fn_6/100) 
 

  
Vészleállítás 
billenty�zetr�l  

 
Az inverter küls� m�ködtetésre van beállítva (Fn_10=1). Ha a 
STOP gombot benyomják m�ködés közben, az inverter leáll az 
Fn_14 beállításának megfelel�en és az SP2 villog megállás 
után. A RUN kapcsolót KI, majd BE kell kapcsolni a gép 
újraindításához. 
 

  
Vészleállítás 
kívülr�l 

 
Ha küls� vészleállító jel érkezik a többfunkciós bemeneti 
sorkapcson, az inverter lelassít és megáll. Az inverteren az E.S. 
villog megállás után. (Részleteket lásd az Fn_19 el�írásainál). 
 

  
Küls� BÁZIS 
BLOKKLÁS 

 
Ha a küls� BÁZIS BLOKKLÁS jel érkezik a többfunkciós 
sorkapcson, az inverter azonnal leáll és a b.b. villog jelzésként 
(Részleteket lásd az Fn_19 el�írásainál). 
 

 

4-5 Billenty�zet m�ködési hiba kijelzés 

KIJELZÉS JELENTÉSE LEHETSÉGES OK HIBA ELHÁRÍTÁSA 
  

Motor 
forgásirány 
rögzítve 
 

 
1. Próbálja megfordítani a 

forgásirányt, miközben 
(Fn_22 = 1) 

 
2. Próbálja Fn_22=1-et,  

(miközben Fn_04 = 1) 
 

 
1. Állítsa be: Fn_22 = 0 
 
 
2. Állítsa be: Fn_04 = 0 
 

  
Billenty�zet 
m�ködési hiba 
 

 
1. Nyomja be az � vagy � 

gombot, ha Fn_11=1 
vagy sp1 üzeme közben 

 
2. Próbálja megváltoztatni 

Fn_29-et 
3. Próbálja megváltoztatni 

azt a paramétert, amelyik 
nem engedi az üzem 
közbeni változtatást (lásd 
a paraméterlistát) 

 
1. Az ��vagy a ��frekibeállító 

gombokat csak Fn_11=0 
után használja 

 
2. Ne változtassa Fn_29-et 
 
3. Változtasson álló helyzetben 
 

  
Paraméter 
beállítási hiba 
 

 
1. Fn_6 ≤ Fn_7 

 
1. Fn_6 > Fn_7 
 

SP0 

SP2 

E.S. 

b.b. 

LOC 

Er1 

Er2 
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5. Az általános hibaelhárítás menete 

 

ELTÉRÉS VIZSGÁLANDÓ PONT HIBA ELHÁRÍTÁSA 

A tápfeszültség az L1, L2 kapocsra van 
kötve (világít a töltésjelz�)? 

� Ellen�rizze, a tápfesz. be kapcsolva-e? 

� Kapcsolja KI, majd újra BE a tápot. 

� Ellen�rizze a tápfeszültség szintjét. 

� Ellen�rizze megtekintéssel a csavarok 
biztosítását. 

Van feszültségkimenet a T1, T2 és T3 
kimeneti kapcsokról? 

� Kapcsolja KI, majd újra BE a tápot. 

A terhelés olyan nagy, hogy áll a motor? � Csökkentse a terhelést motorindításhoz. 

Van-e bármely rendellenes körülmény az 
inverter számára? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motor 
nem m�ködik 

 Ki van-e adva az el�re vagy hátra 
parancs? 

� Lásd a felülvizsgálati és a helyes 
vezetékezési hibakezelés utasításait. 

Bejut-e az analóg frekvencia beállítójel? � Megtekintve ellen�rizze, hogy az analóg 
frekvencia bemen�jel bekötése helyes? 

 
 

Az üzemmód beállítás helyes-e? � Ellen�rizze, hogy a frekvencia bemenet 
beállító feszültsége megfelel�-e? 

A bekötés a T1, T2 és T3 kapcsokon 
megfelel�? 

� Digitálisan m�ködtethet�?  
Motor ellenkez�leg 

forog 
Az el�re és hátra bemeneti jelek bekötése 
megfelel�-e? 

� A bekötésnek meg kell felelnie a motor 
U, V, W kapcsainak. 

Az analóg freki bemeneti jelek bekötése 
megfelel�-e? 

� Vizsgálja át a bekötést és korrigálja. 

Az üzemmód beállítás helyes-e? � Üzemmód beállítás ellen�rzése. 

 
 

Motor 
fordulatszám nem 

változtatható 
 A terhelés túl nagy-e? � Terhelés csökkentése 

A motor adatai (pólusszám, névleges 
feszültség) megfelel�ek? 

� Ellen�rizze a motor adatait. 

A sebváltó (ha van) áttétele megfelel�? � Újra ellen�rizze a sebváltó áttételt. 

A maximális kimeneti frekvencia érték 
beállítása helyes? 

� Újra ellen�rizze maximális kimeneti 
frekvenciát 

 
 

Motor túl magas 
vagy túl 
alacsony 

fordulatszámon 
forog 

 
A feszültség a motor kimenetnél 
különösen lecsökkent? 

� Szereljen AC fojtót a táp bementi 
oldalára 

Túl nagy-e a terhelés? � Növeljen inverter és motorteljesítményt 

Túl nagy a terhelés-ingadozás? � Csökkentse a terhelés ingadozását 

 
Rendellenes 
fordulatszám 

ingadozás 
m�ködés közben 

 
A bemeneti tápforrás er�s és stabil-e? � Szereljen AC fojtót a táp bementi 

oldalára 
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Hibaelhárítási menet alapesetekben 

 
INVERTER

Világosan meg-
 hat.-ott hiba

Folytassa az átvizsgá-
lást a hibajel-

zés szerint

Megtekintéssel ellen-
�rizze a vezérl�-, és

 meghajtókártyát

Táp BEkapcsolás

Van fényjelzás a
Vezérl� kártyán ?

Ellen�rizze az
 Fn_30-ban letárolt

3 hibát

Van égés
 vagy törés?

Eltérés
jelzés

Van-e
probléma?

Pontos hiba-
jelzés

Bármilyen hiba-
jel van-e?

Három hibajel tá-
 rolva Fn_30-ban

A hibajelzés
követhet�?

Van jele égésnek
 vagy törés?

A  DM primer
áramkör rendben?

A primer-köri
I.G.B.T.

rendben

Hibás kártya cseréje

A 2-es LED világít?

Is the
DC input voltage
 of control power
supply normal?

IA vezérl� táp
fesz. +5V-ja meg-

van?

Vezérl�kártya vagy di-
gitális rész csere

A vezérl�-
 csere megoldotta a

a problémát?

Az alkatrész átvizsgálása,
Van-e égés vagy  törés?

DM csere

 I.G.B.T. cseréje

Cserélje a mostani za-
varszür�t

Ellen�rizze a kapcso-
kat és bekötéseket

Cseréljen meghajtó-
           kártyát

Tüzetes átvizsgálás szüks.

Az inverter hibája

NEM

NEM

NEM

IGEN

IGEN

IGEN

NEM

RENDELLENES

RENDBEN

IGEN

NEM

NEM

NEM

IGEN

NEM

RENDELLENES

IGEN

NORMÁL

RENDELLENES

NORMÁL

NEM

IGEN
(Folytatás)

RENDELLENES

RENDBEN
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( Folytatás ) 

 
Az inverter paraméterek

átvizsgálása

Csatlakozzon a motorhoz
és folytassa a m�k.-t

Az
összes fázis kimeneti
árama azonos nagy-

ságú?

Van-e
rendellenesség

kijelzés?

Az inverter meghibásodott
tüzetes átvizsgálás szükséges!.

IGEN

Végezze el a paraméter
inicializálást

M�ködési vezérlésmód
kijelölése

Frekvenciaparancs be-
állítása

Jelez a ki-
jelz� frekvenciabe-

állítást?

Van ki-
 men�fesz. az UVW

kapcsokon?

Az inverter most
helyesen m�ködik.

Cseréljen vezérl�kártyát

Cseréljen vezérl�kártyát

A kártya cse-
réje megoldotta a prob-

lémát?

Igen, a probléma
megoldódott.

Nem, a probléma
nem javult.

VAN

NEM

NINCS

IGEN

NINCS

NEM
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Mindennapos átvizsgálás és id�szakos ellen�rzés (felülvizsgálat) 

Az inverter mindennapi és id�szaki átvizsgálást és karbantartást igényel a stabil és biztonságos m�ködéshez. 
A jóval stabilabb és biztonságosabb m�ködéshez el�írt felülvizsgálati pontok az alábbi táblázatban vannak: 
A vizsgálatokat azután végezze, hogy a “táp LED” már 5 perce kialudt, hogy megel�zhesse az inverter 
kondenzátorában visszamaradó töltés okozta személyi sérülést. 

Felülvizsgálati 
id�szak 

Karbantartási 
pont 

Karbantartási leírás 

Napos Éves 

 
Felülvizsgálati 

mód(szer) 

 
Kritérium 

 

 
Ellenintézkedés 

 

Újra ellen�rizze a környezeti 
h�mérsékletet és 
páratartalmat 

°  Lásd a felszerelési 
el�írásokat és méréseket 
h�mér�vel és 
hygrométerrel 

H�mérséklet: -10~40 °C 

Pára: 95% alatt, 
lecsapódás nélkül 

Felszerelési 
környezet 

Ellen�rizze és távolítson el 
minden éghet� anyagot  

°  Megtekintéses ellen�rzés Nincsenek idegen 
tárgyak 

Javítsa a 
felszerelési 
környezetet (pl. 
tokozatba 
építéssel) 

Van bármilyen rendellenes 

rezgés a felszerelés 

helyszínén? 

°   Ellen�rzés megtekintéssel 

és füllel 

 Nincsenek idegen 

tárgyak 

Húzza meg a laza 

csavarokat 

 Inverter 

  felszerelés és 

  földelés 

A földelési ellenállás az 
elfogadható tartományban? 

 ° Mérje ki az ellenállást 
multi-méterrel 

200V kategóriában 100 
ohm alatti 

Javítsa a földelést 

Bemeneti 
tápfeszültség 

A primer áramkör feszültsége 
megfelel�? 

°  Mérje ki a feszültséget 
multi-méterrel 

Feszültségszint adatok 
ellen�rzése 

Javítsa a bemeneti 
tápforrást 

Stabil meghúzott részek?  ° 

Van valami jele törésnek a 
kapocs panelen? 

 ° 

Inverter küls� 
sorkapocs 
szerel� 
csavarok 

Van bármilyen korrózió?  ° 

Megtekintéses 
ellen�rzés. Használjon 
csavarhúzót a 
csavar-meghúzások 
ellen�rzésére 

 

Nincs rendellenesség 

 

Húzza meg a laza 
csavarokat vagy 
hozza vissza 
javításra 

 

Deformált vagy görbült?  ° Az inverter 
bels� 
vezetékezése Sérült a vezetékszigetelés?  ° 

Megtekintéses ellen�rzés 

 

Nincs rendellenesség 

 

Cserélje ki vagy 
hozza vissza 
javításra 

 

H�t�borda Összegy�lt benne por vagy 
szennyez�dés? 

°  Megtekintéses ellen�rzés Nincs rendellenesség Tisztítsa ki a port 

Összegy�lt benne vezet� 
fém vagy olajfolt? 

 ° NYÁK 
(nyomtatott 
áramköri panel) Van túlmelegedett vagy 

elégett alkatrész? 
 ° 

Megtekintéses ellen�rzés 

 

Nincs rendellenesség 

 

Tisztítsa ki vagy 
cserélje a NYÁK-ot 

 

Van rendellenes rezgés vagy 
zaj? 

 ° Ellen�rzés 
megtekintéssel és füllel 

Ventilátor csere H�t� ventilátor 

Összegy�lt benne por vagy 
szennyez�dés? 

°  Megtekintéses ellen�rzés 

Nincs rendellenesség 

 

Tisztítás 

Összegy�lt benne por vagy 
szennyez�dés? 

 ° Megtekintéses ellen�rzés Nincs rendellenesség 

 

Tisztítás Betáp 
alkatrészek 

Ellen�rizze az ellenállást 
minden egyes kapocs között 

 ° Mérés multi-méterrel Nincs rövidzár vagy 
nyitott áramkör a 3 fázisú 
bemeneten  

Betáp alkatrész 
vagy inverter csere 

Van furcsa szag vagy 
folyadékszivárgás rajta? 

°  Kondenzátor 

Van duzzadás, kihasasodás 
vagy kidudorodás rajta? 

°  

Megtekintéses ellen�rzés 

 

Nincs rendellenesség 

 

Kondenzátor vagy 
inverter csere 
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4. Fejezet Karbantartás és átvizsgálás 
 
A SYN10 nem igényel gyakori felülvizsgálatot és karbantartást. 
A hosszú id�tartamú megbízhatóság eléréséhez kérjük, hogy végezze el az alábbi id�szakos 
felülvizsgálatot. Ne felejtse el kikapcsolni a betápot és várni, amíg a táp LED kialszik, miel�tt 
hozzákezdene. (A bels� kondenzátorban visszamaradó nagymennyiség� töltés miatt.) 
 
(1) Takarítsa ki a bels� port és szennyez�dést (pl. NYÁK-panel vagy h�t�bordák közül). 
(2) Ellen�rizze a szerel�csavarokat minden kapcson. Húzza meg a kilazult csavarokat. 
(3) Villamos szilárdsági vizsgálat 

(a) Távolítson el minden vezet�t a SYN10 és a külvilág között. A betápot ki kell kapcsolni. 
(b) A SYN10 bels� villamos szilárdsági vizsgálatot kizárólag a SYN10 f�áramkörén kell elvégezni. 

Használjon DC 500V: Mohm mér�t. A mért ellenállásnak többnek kell lennie, mint 100 Mohm. 

 
Csatlakoztatás a villamos szilárdsági vizsgálathoz 

VIGYÁZAT: Soha ne végezzen villamos szilárdsági vizsgálatot a vezérl�áramkörön! 
 

EMC sz�r� (B osztályú) adatai  

Típus Inverter típusa Méret (mm) Áram (A) 
FT1000-0.4-S SYN10 S 220 01 AF    

SYN10 S 220 03 AF 
36X189X71 6,5 

FT1000-0.75-S SYN10 S 220 05 AF    
SYN10 S 220 07 AF 

36X191X110 18 

FT1000-2.2-S SYN10 S 220 09 AF 41X191X174 29 

FT1000-2.2-T SYN10 T 400 05 AF    
SYN10 T 400 07 AF 
SYN10 T 400 09 AF 

41X191X110 10 

 

DIN sín adatai  

Típus Méret Inverter típus 
DIN E2-201 130x72x7.5 Minden SYN10 típus 

Bemeneti tápforrás 

 

DC-500V      

MOhm mér� 

 Földel�kapocs 

 

Motor 

L1 (R)     T1 (U) 
 
L2 (S) SYN10        T2 (V) 
 
      T3 (W) 
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Feszültség és árammérés 

 
A feszültség-, és árammérés a primer és szekunder oldalon eltérhet a m�szerezettség és a 
nagyfrekvenciás hullám miatt. Lásd az alábbi rajzot az egyfázisú jellemz�k méréséhez.  

 

 
 

Mérés Mérési pont M�szer jellege MEGJEGYZÉS 
(Mért jellemz�) 

Bemeneti feszültség 

Vi 

 Lágyvasas  

Bemeneti áram 

Ii 

 Lágyvasas  

Input power 

Pi 

 Teljesítménymér� P=W1 

Bemeneti telj. tényez� 

PFi 

A teljesítménytényez� kiszámítása a Vi, az Ii és a Pi ismeretében: 

 
Kimeneti feszültség 

Vo 

 Egyenirányító 
(Nem lehet lágyv.) 

Max. fesz. különbség a 
vezetékek közt 3% alatti 

Kimeneti áram 

Io 

 Lágyvasas A SYN10 névl. Árama alatti     

Kimen� teljesítmény 

Po 

 Teljesítménymér� Po=W3+W4 

Kimeneti telj. tényez� 

PFo  

 

V1 

W1 A4 

A5 

A6 

V4 

V5 

V6 

W3 

W4 

L1 
(R) 
 
L2 
(S) 

T1 
(U) 

 
T2 
(V) 

 
T3 

(W) 
 

Különféle 

mér�m�vek 

 

W1 

V4 V5 V6 

A6 A4 A5 

W4 W3 

A1 
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Az olasz BONFIGLIOLI egyedülálló 
hajtóm� kínálatát, villamos motorjait, 
invertereit, bolygóm�veit, variátorait és 
tengelykapcsolóit kínáljuk a legkedvez�bb 
árszinten – raktárról! 
 
Emellett tengelykapcsolók, fékek, 
szorítóhüvelyek, villamos motorok, 
nyomaték határolók széles választékát 
ajánljuk 
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tervezése, gyártása, telepítése igény 
szerint, kiváló hazai referenciákkal. 
Szállítunk komplett kever� m�veket, 
részegységeket, és vállaljuk meglév� 
egységek átalakítását is. 
 
Tanácsadó szolgálatunk 
rendelkezésre áll, várjuk 
érdekl�dését.  
 

 


