
Guia rápido de programação

Gefran

ADL 100/ 200

SCANCHIP



Outubro de 2012

BRK AMARELO
ACESO QUANDO O COMANDO DE LIBERAÇÃO
DO FREIO  ESTIVER ATIVO

LED´S COR DESCRIÇÃO

CNT ACESSO QUANDO O COMANDO DE ACIONAMENTO
DO CONTATOR DE SAÍDA ESTIVER ATIVO.

AMARELO

EN VERDE ACESO QUANDO INVERSOR ESTIVER ATIVO

ILIM VERMELHO
ACESO QUANDO O INVERSOR ESTIVER OPERANDO
NO LIMITE DE CORRENTE

N= 0 AMARELO
ACESO QUANDO A VELOCIDADE DO MOTOR
FOR IGUAL A ZERO

AL VERMELHO ACESO QUANDO ALGUM ALARME ESTIVER



Tecla Descrição

E

Retorna ao menu anterior

Salva os parâmetros no inversor

Busca um parâmetro de acordo com seu numero par

Cancela alarme

Indica os 10 últimos parâmetros ajustados

Indica uma lista de dados monitorados

Avança para o próximo menu. Confirma
a alteração de um parâmetro

Move o cursor para cima  e incrementa  um valor

Move o cursor para baixo e decrementa um valor

Move o curso para esquerda e retorna o menu
anterior
Move o cursor para direita e avança para o próximo
menu



Exemplo de Auto Ajuste

Parâmetro 2000=  ajustar o valor de tensão
do motor, confirma o valor com a tecla

Selecionar o  03 -STARTUP WIZARD para entra em modo de
AUTO AJUSTE

E

Parâmetros 2002= Ajusta valor de corrente do
motor, confirma o valor com a tecla E

Parâmetro 2004= Ajusta o valor de Rotação do
motor (RPM), confirma o valor com a tecla E

Parâmetro 2006=  ajustar o valor de freqüência
do motor, confirma o valor com a tecla E

Parâmetro 2008=  ajustar o números de polos
do motor, confirma o valor com a tecla E

Parâmetro 2010=  ajustar o valor de potencia
do motor (kW) , confirma o valor com a tecla E

Deixar o valor de Fabrica

Parâmetro 2010=  ajustar o valor de potencia
do motor (kW) , confirma o valor com a tecla
Parâmetro 2010=  ajustar o valor de potencia
do motor (kW) , confirma o valor com a tecla



Auto ajuste Estático

Passo 1:
Depois de colocar os dados
do motor nos passos anteriores
selecionar o RUN AUTOTUNE STILL
apertando a tecla :

E

Passo 2:
Retire o fio do borne nº9
e pressione a tecla:

E

Passo 3:
Coloque o fio que estava no
borne nº9 assim que aparecer
a mensagem :

CLOSE ENABLE INPUT

Após  recolocar o fio do ENABLE, aguarde o fim do auto ajuste até aparecer na tela
ATUTONE  DONE.

OBS : Caso ocorra o ERROR CODE 4, significa que o fio do borne nº9 não foi fechado corretamente, repita a operação novamente

Selecionar o  03 -STARTUP WIZARD



Ajustando o valor do Encoder:

Segue a seqüência do ajuste do Encoder:

Ajustar o valor do
Pulsos do ENCODER e
pressione a tecla :

E

Ajustar o valor da
tensão do Encoder e
pressione a tecla :

E

Com a seta      até chegar no

SET ENCONDER PARAM,

Pressione : E

Aparecerá a seguinte
mensagem :
ENCODER PULSES

Pressione : E

Selecionar o  03 -STARTUP WIZARD



Ajusta o valor da Rotação do Motor

Com a seta      até chegar na
mensagem :
SET MAX MOTOR SPEED

Pressione : E

Selecionar o  03 -STARTUP WIZARDSelecionar o  03 -STARTUP WIZARDSelecionar o  03 -STARTUP WIZARDSelecionar o  03 -STARTUP WIZARD

Aparecerá a seguinte
mensagem :
FULL SCALE SPEED

Pressione : E



Parâmetro :11020

Ajusta a freqüência de Nivelamento
Valor Scanchip = 0 Hz

Exemplo de programação :Ajustar velocidade em HERTZ :

Selecionar o  03 -STARTUP WIZARD

Com a seta      até chegar na
mensagem :
SET APPLICATION PAR?
Pressione : E

Pressione a      até chegar a
opção HZ

Pressione: E

Parâmetro :1122

Ajusta a freqüência de Baixa
Valor Scanchip = 6 HZ

Parâmetro :11024

Ajusta a freqüência de Manutenção
Valor Scanchip = 25 HZ

Parâmetro :11026

Ajusta a freqüência de Alta
Valor Scanchip 50 Hz a 60 jz





Menu de monitoramento

’Selecionar o ‘01 MONITOR

MONITOR                 PAR                                DESCRIÇÃO UNI

Output  Current                           250                                Indica a corrente de saída A

Output Voltage                            252                               Indica a tensão na saída.                                                                                               V

Motor Speed                                260                           Indica a velocidade do motor( Em malha fechada
através do encoder em malha aberta estimada através de cálculo                                             rpm

DC Link Voltage                           270                          Indica a tensão no barramento DC do Inversor                                                                V

Heatsink temperatura                  272                               Indica temperatura no dissipador do inversor.                                                             ºC

Torque corrent ref                        280             Indica de torque para o controle de torque. (Limitado conforme o ajuste em torque confg/ A
Torque curr lim sel.)

Magnet current ref                      282                         Indica a referencia da corrente de magnetização do motor. A

Output Frequency                       254                              indica a freqüência de saída                                                                                          HZ

Torque currente                           284                                     Indica a corrente do torque atual . A

Magnet  currente                        286                                     Indica a corrente do magnetização atual . A

Drive overload accum                 368             Indica a sobrecarga acumulada no inversor baseado em sua corrente em sua corrente
nominal. 200% por 10s/ 150% (freq.< 3HZ)

Ramp setpoint                            628               Indica a velocidade que o motor deve atingir ao final da rampa.                                              rpm

Speed  setpoint                          664                                   Indica a velocidade atual da rampa.                                                                      rpm



Menu de monitoramento

’Selecionar o ‘01 MONITOR

MONITOR                 PAR                                DESCRIÇÃO UNI

Enable state mon                       1066                               Indica o estado da função Lift enable

Start state mon                           1068 Indica o estado da função Lift start.

Digital input x mon                      1200                           Indica  o estado das entradas digitais

Digital output x mon                   1400                          Indica  o estado das saídas digitais

Motor overload accum                 3212                    Indica a sobrecarga acumulada no motor ( 100% = Functions/ Motor Overload)

Bres overload                              3260                  Indica a sobrecarga acumulada no resistor( 100% = Functions/ Bres Overload)

Faststop state mon                      1070                  Indica o estado da entrada fast stop. ( não utilizado)



Drive Config                Par               Descrição
SAVE PARAMETERS                    550          Salva as alteração de parâmetros no inversor.
REGULATION MODE                    552          Seleciona o método de controle do inversor.

CONTROLE MODE SELECT 556    Seleciona a função de controle do inversor. ( Não utilizados.)

APPLICATION SLECCT 558     Seleciona o aplicativo instalado no inversor

MAINS VOLTAGE                        560 Ajusta a tensão de alimentação do inversor.

APLICATION KEY 572     Insere a senha a senha  de acesso a um aplicativo reservado.

STARTUP DISPLAY 574 Ajusta a tela a  ser indica quando o inversor for energizado

DISPLAY BACLKLIGHT 576

LANGUAGE SELECT 578

LOAD DEFAULT 580

SAVE PAR TO KEYPAD                 590     Salva os parâmetros do inversor no teclado.

LOAD PAR FROM KEYPAD            592      Carrega os parâmetros salvos no teclado

KEYPAD MEMORY SELECT 594    Seleciona a área da memória do teclado onde será salvo os paramentos.( Até 5 grupos
de parâmetros podem ser salvos no mesmo teclado.

SAVE TO SD CARD                   596     Salva os parâmetros do inversor no cartão SD.

LOAD FROM SD CARD                598     Carrega os parâmetros salvos no cartão SD para o inversor.

ACCESS MODE                          554        Seleciona o nível do usuário, quanto aos parâmetros a serem exibidos.

Habilita a iluminação permanente do teclado .

Carrega os parâmetros conforme ajuste de fabrica .

Seleciona o Idioma de programação

Menu Drive Config

Selecionar o ‘ 04' Drive Confg



Lift/ Speed                   Par               Descrição                                            Valor Scanchip
Travel Units sel                             11002  Selecionar a unidade de medida das referencias de velocidade.               0 (ZERO)
Multi speed 0                                11020    velocidade mínima ( parado )                                                                   0HZ (ZERO)

Menu Lift/ Speed

Selecionar o ‘ 05 Lift ‘
Seleciona  o  05.01 SPEED

Multi speed 1                               11022     velocidade Nivelamento                                                                                6HZ

Multi speed 2                               11024    velocidade Manutenção                                                                                  25HZ

Multi speed 3                                11026    velocidade Alta                                                                                              60HZ

Actual  mult sps sel                       12010    Indica qual a referencia de velocidade mult speed selecionado no momento



Lift/ Ramps                   Par               Descrição
Accel initial jerk                              11040 Ajusta a velocidade da curva - S da aceleração inicial                                      m/s3
Accleration                                    11042 Ajusta a velocidade máxima de aceleração                                                       m/s2

Menu Lift/ Ramps

Selecionar o ‘ 05 Lift ‘
Seleciona  o  05.02 Ramps

Accel and jerk                                11044 Ajusta a velocidade da curva - S de aceleração final                                        m/s3

Decel ini jerk                                 11046 Ajusta a velocidades da curva- S de desaceleração inicial.                              m/s3

Deceleration                                 11048 Ajusta a velocidades máxima de desaceleração.                                              m/s2

Decel end jerk                              11046 Ajusta a velocidades da curva- S de desaceleração final.                                 m/s3



Drive Config                Par               Descrição
Sequence start mode                   11060    Seleciona o método para habilitar a seqüência lift.
Cont close delay                          11062 Ajusta o retardo para acionar o contator da saída.

Smooth start delay                    11066 Ajusta o período de suavização da partida

Breke close delay                       11068 Ajusta o retardo para acionar o freio.

Current down delay                    11070 Ajusta o retardo para desmagnetizar o motor .

Contator open delay                11072 Ajusta o retardo para abrir o contator da saída.

Speed 0 threshold                     11070 Ajusta o limite mínimo de velocidade para reconhecimento com 0. (RPM)

Speed 0 delay                          11080 Ajusta o retardo para o reconhecimento de velocidade 0. ( ms)

Smooth stard speed                      11082 Ajusta a velocidade de suavização da partida.

Brake open delay                       11064 Ajusta o retardo para soltar o freio .

Menu Lift/ Sequences

Selecionar o ‘ 05 Lift ‘
Seleciona  o  05.3 sequences
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