Guia Rápido de Programação
do L1000

(Motor Síncrono )

Programação Inicial
Usando o operador digital
Use o operador digital para entrar nos comandos Rodar e Parar, editar parâmetros e exibir dado s, incluindo informações
de alarme e falha.
n Teclas e Displays
Figure 28
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As funções atribuídas ao F1 e F2 variam dependendodo menu exibido atualmente. O
nome de cada função aparece na metade inferior da ja nela de exibição.
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Tecla STOP<1>
Tecla ENTER
<2>
Tecla de Seleção LO/RE

Luz de RUN

• Retorna à exibição anterior.
• Move o cursor um espaço para a esquerda.
• Mantenha pressionado este botão para retornar à ex ibição Referência de Velocidade.
• Move o cursor para a direita.
• Reinicializa o inversor para eliminar uma situação de falha.
Inicia o inversor no modo LOCAL.
O LED Rodar
• fica ligado quando o inversor estiver operando o motor.
• pisca durante a desaceleração para parar ou quando a referência de velocidade for 0.
• pisca rapidamente quando o inversor é desativado por DI, quando o inversor é
parado usando um DI de parada emergencial ou quando o comando Subir/Descer é
ativado durante a alimentação.
Rola para cima para exibir o próximo item, selecion ar os números dos parâmetros e
aumentar os valores de ajuste.
Navega para baixo para exibir o próximo item, selecionar os números dos parâmetros
e aumentar os valores de ajuste.
Para a operação do inversor.
• Insiras os ajustes e valores do parâmetro.
• Selecione um item de menu para mover entre as exibi ções.
Chaveia o controle do inversor entre o operador (LO CAL) e os controles dos
terminais do circuito (REMOTE) para o comando Rodare referência de velocidade. O
LED fica ligado quando o inversor está no modo LOCAL (operação do teclado).
Aceso enquanto o inversor estiver operando o motor.
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N°

Exibição

Nome

Função
Aceso enquanto o operador estiver selecionado para rodar o inversor (modo LOCAL).

LO
RE

12

Luz do LED ALM

.

<1> A tecla STOP tem alta prioridade. Ao pressionar a tecla STOP, o inversor sempre para o motor, até mesmo se um comando Subir/Descer estiver
ativo em qualquer fonte de comando externo Subir/Descer. Para desativar a prioridade da tecla STOP, de fina o parâmetro o2-02 para 0.
<2> A tecla LO/RE somente pode chavear entre LOCALe REMOTE quando o inversor estiver parado. Pelos ajustes padrões, a função da tecla LO/
RE é desativa. Para permitir o uso da tecla LO/RE para chavear entre LOCAL e REMOTE, defina o parâmetro o2-01 para 1.

n Visor LCD
Figure 29
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- MODE - DRV Rdy
Speed Ref (OPR)
U1-01= 0,00%
U1-02= 0,00% RSEQ
U1-03= 0,00A LREF
FWD
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Nº.

Nome

1

Menus do Modo de
Operação

2

Área de Exibição do
Modo

3
4

Pronto
Exibição dos Dados

5

Atribuição da Fonte de
Referência da
Velocidade

6

LO/RE
Exibição

Exibição
MODO
MONITR
VERIFY
PRMSET
A.TUNE
SETUP
DRV
PRG
Rdy
–
OPR
COM
OP
RSEQ
LSEQ
RREF
LREF
HELP

7

Tecla de Função 1
(F1)

(

8

4
5

6

7
Conteúdo

Exibido na Seleção de Modo.
Exibido no Modo Monitor.
Indica o Menu Verificar.
Exibido no Modo de Ajuste de Parâmetro.
Exibido durante o Auto-ajuste.
Exibido no Modo de Configuração.
Exibido no Modo de Operação.
Exibido no Modo de Programação.
Indica que o inversor está pronto para ser rodado.
Exibe dados específicos e dados de operação.
Exibido quando a fonte da referência de velocidade for atribuída ao O perador LCD.
Exibido quando a fonte da referência de velocidade
for atribuída à Comunicação MEMOBUS/ Modbus.
Exibido quando a referência de velocidade for atribuída a um cartão opcional.
Exibido quando o comando Subir/Descer for forneci do por uma fonte remota.
Exibido quando o comando Subir/Descer for forne cido do teclado do operador.
Exibido quando a referência de velocidade for fornecida de uma fonte remota.
Exibido quando a referência de velocidade for f ornecida de um teclado do operador.
Ao pressionar

F1

o menu Ajuda é exibido.

Ao pressionar

F1

o cursor rola para a esquerda.

HOME

Pressionar

F1

leva de volta ao menu superior (Referência de Velocidade).

ESC

Pressionar

F1

leva de volta à exibição anterior.

Nº.

Nome

8

Exibição
FWD
REV

FWD/REV

Conteúdo
Comando Subir Durante
Comando Descer Durante

chaveia entre Subir e Descer quando o comando Subir/Descer é definido
F1
FWD/REV Pressionar
a partir do operador digital.
9

Tecla de Função 2
(F2)

DATA
)
RESET

Pressionar

F1

rola até a próxima exibição.

Pressionar

F1

rola o cursor para a direita.

Pressionar

F1

reinicializa a falha ou erro do inversor existente.

<1> Exibido no Modo de Operação.
<2> Exibido no Modo de Operação e Modo do Monitor.

Alimentando o Inversor

Execute a seguinte verificação com a alimentação desligada antes de alimentar o inversor.
ATENÇÃO!Risco de Choque Elétrico. Não tenha contato com as peças elétricas energizadas. O não cumprimento pode rá resultar em
morte ou ferimentos graves. Nunca toque os terminai s de saída diretamente com suas mãos ou permita que as linhas de saída entrem
em contato com a caixa do inversor.
ATENÇÃO!Perigo de Movimento Súbito. Operar um inversor com circuitos de emergência não testados pode resultar em morte ou
ferimentos graves. Sempre verifique a operação de qu alquer circuito de parada rápida após os fios serem conectados. Os circuitos de
parada rápida são necessários para fornecer um desligamento seguro e rápido do inversor.
ATENÇÃO!Perigo de Movimento Súbito. Certifique-se de que os circuitos de segurança e iniciar/parar estejam devidamente
encapados e no estado correto antes de energizar o inversor. O não cumprimento pode resultar em morte ou ferimentos graves ao
mover o equipamento.
Verificações com a energia
desligada

Descrição

Certifique-se de que a tensão da alimentação está correta no lado do fornecimento do desconector antes de
alimentar o inversor.
Classe 200 V: Vac 50/60 Hz 200 a 240 trifásico
Classe 400 V: Vac 50/60 Hz 380 a 480 trifásico
Tensão da alimentação
Conecte devidamente os terminais de entrada da alimentação (R/L1, S/L2, T/L3). Verifique se a instalação
elétrica está correta, se os terminais estão bem apertados e se não há fios soltos.
Verifique se o motor e o inversor estão devidamenteaterrados.
Conecte devidamente os terminais de saída do inversor U/T1, V/T2 e W/T3 aos terminais de motor U/T1, V/T2
Terminais de saída do inversor
e W/T3. Verifique se a instalação elétrica está corre ta, se os terminais estão bem apertados e se não há fios
e terminais do motor
soltos.
Terminais de circuito do
Verifique as ligações dos terminais de circuito do controle. Verifique se os terminais de circuito do controle estão
corretamente conectados, se os terminais estão bem apertados e se não há fios soltos.
controle
Estado do terminal de controle

do inversor

Abra todos os circuitos de controle do bloco terminal de E/S do inversor.

Exibição do Estado

Quando a alimentação do inversor estiver ligada, as luzes do operador digital aparecerão da seguinte forma:

Nº.

Nome
DIGITAL OPERATOR JVOP-180

Operação
Normal

Descrição
ALM

DRV Rdy
- MODE Speed Ref (OPR)
U1-01= 0,00%
U1-02= 0,00%
U1-03= 0,00A
FWD

RSEQ
LREF

A área de exibição dos dados na metade superior da exibição, exibe a referência da
velocidade. DRV é exibido.

Alterando Ajustes de Parâmetro ou Valores
Este exemplo explica como alterar o C1-02 (Rampa de Desaceleração 1) de 1.50 segundos (padrão) para 2. 50 segundos.

Etapa

1.

Exibição/Resultado
- MODE - DRV Rdy
Speed Ref (OPR)
U1-01= 0.00%

Ative o inversor. A exibição inicial aparece.

U1-02= 0.00% RSEQ
U1-03= 0.00A LREF
FWD
- MODE PRG
Programming

2.

Pressione

até que a tela do modo de configuração de parâmetros apareça.

ou

HELP FWD DATA
-PRMSET- PRG
Initialization

3.

Pressione

A1-00=
0
Select Language

para inserir o menu de árvore de parâmetros.

*

FWD

ˠ

-PRMSET- PRG
Basic Setup

4.

Pressione

ou

C1-01 = 1.50 sec
Accel Ramp 1

para selecionar o grupo de parâmetros C.

φ
Pressione

duas vezes.

C1-01= 1.50 sec
Accel Ramp 1

φ

FWD

ψ
-PRMSETPRG
Accel Ramp 1

-PRMSET- PRG
Accel/Decel

5.

FWD

ψ

C1-01= 1.50 sec
(0.0~600.00)
“1.50 sec”
FWD

φ

ψ

-PRMSETPRG
Decel Ramp 1

6.

Pressione

ou

para selecionar o grupo de parâmetro C1-02.

C1-02= 1.50 sec
(0.0~600.00)
“1.50 sec”
FWD

φ

7.

Pressione

para visualizar o valor da configuração atual (1. 5 s). O dígito na extremidade esquerda

pisca.

PRG
-PRMSETDecel Ramp 1
C1-02= 001.50 sec
(0.0~600.00)
“1.50 sec”
FWD

φ

8.

Pressione

F1

Esquerdo

,

F2

ou

até que o número desejado seja selecionado. “1” pisca.

Direito

ψ

ψ

PRG
-PRMSETDecel Ramp 1
C1-02=001.50 sec
(0.0~600.00)
“1.50 sec”
FWD

φ

ψ

PRG
-PRMSETDecel Ramp 1

9.

Pressione

e digite 0020.0.

C1-02=002.50 sec
(0.0~600.00)
“1.50 sec”
FWD

φ

10.

Pressione

para confirmar a alteração.

ψ

Entry Accepted

-PRMSETPRG
Decel Ramp 1

11.

O sistema retorna automaticamente para a tela mostrada na etapa 4.

C1-02= 2.50 sec
(0.0~600.00)
“1.50 sec”
FWD

φ

ψ

4
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Nº.

Nome
DIGITAL OPERATOR JVOP-180

- MODE -

Falha

Descrição

ALM

DRV

soluções. LED ALM é aceso e DRV é exibido.

EF3

Ext Fault S3
FWD RESET

Falha externa (exemplo)

n Indicações do LED ALARM (ALM)

Tabela 20 Estado e Conteúdos do LED ALARM (ALM)

Estado
Iluminado

Piscando

Desligado

Conteúdo

Exibição

Quando o inversor detecta um alarme ou
o. err
• Quando um alarme ocorre.
• Quando um oPE é detectado.
• Quando uma falha ou erro ocorre durante o Auto-aju ste.
Operação normal (sem falha ou alarme).

n Indicações LED LO/REe LED RUN

LED

Aceso
Quando a origem do
comando Subir/Descer é
atribuída ao operador digital
(LOCAL).

Durante o rodar

Exemplos

Piscando
–

Piscando rapidamente

Desligado

–

Comando Subir/Descer a ser
fornecido a partir de outro
dispositivo que não seja o operador
digital (REMOTE).

• Quando o inversor estiver
definido como LOCAL, um
comando Subir/Descer foi
inserido nos terminais de
entrada depois do inversor
ter sido chaveado como
remoto REMOTE.
• Um comando Subir/Descer
foi inserido através dos
• Durante a desaceleraçao para
terminais de entrada
parar.
• Quando o comando Subir/
enquanto não estava no
Descer for inserido e a
Modo de Operação.
referência de velocidade for
• Durante a desaceleração
0%.
quando um comando de
Parada de Emergência foi
inserido.
• A saída do inversor é
desligada pela função
Desativação Segura.
• Quando o inversor estiver
rodando no modo
REMOTE, é porque a tecla
STOP foi pressionada.

Durante a parada

5

Solução de Problemas

u Detecção de Falhas
n Exibições de Falhas, Causas e Soluções Possíveis
As falhas são detectadas para a proteção do inverso r e causam a parada do inversor ao mesmo tempo que ativam o
terminal de saída de falhas MA-MB-MC. Remova a caus a da falha e limpe a falha manualmente antes de tentar rodar o
inversor novamente.
Soluções Possíveis
Tabela 31 Exibições de Falhas Detalhadas, Causas e
Visor do Operador Digital
boL

bUS

CE
CF
ou

CPF00 ou CPF01

CPF02
CPF03
CPF06
CPF07
CPF08
ou

CPF20 ou CPF21

Nome da Falha
Sobrecarga do Transistor de Frenagem
O transistor de frenagem alcançou seu nível de sobr ecarga.
Erro de Comunicação de Opções
• A conexão foi perdida após estabelecer a comunicação inicial.
• É somente detectado quando a referência de velocidade do comando Subir/Descer for atribuída a
um cartão opcional.
Erro de Comunicação MEMOBUS/Modbus
Os dados de controle não foram recebidos para o tempo de detecção CE definido em H5-09.
Falha de Controle
O limite de torque foi alcançado continuamente por três segundos ou mais ao parar em rampa no
Controle OLV.
Erro do Circuito de Controle
Erro de Conversão A/D
Ocorreu um erro de conversão A/D ou um erro do circuito de controle.
Erro de Conexão da Placa de Controle
Erro de conexão entre a placa de controle e o inver sor
Erro de Dados da Memória EEPROM
Ocorreu um erro nos dados salvos na EEPROM
Erro de Conexão da Placa do Terminal
Erro do Circuito de Controle

<1>

CPF22

Falha IC Híbrida

Erro de Conexão da Placa de Controle
Erro de conexão entre a placa de controle e o inversor
Falha de Sinal da Unidade do Inversor
CPF24
A capacidade do inversor não pode ser detectada corretamente (a capacidade do inversor é verificada
quando o inversor é ligado).
Erro do Circuito de Controle
CPF26 a CPF34
5
Erro de CPU
Desvio de Velocidade (para o Modo de Controle com E ncoder)
dEv
O desvio entre a referência de velocidade e a realimentação da velocidade é maior que o valor em
F1-10 para um tempo maior do que aquele definido em F1-11.
Falha de Pulso no Encoder Z
dv1
O motor concluiu uma rotação completa sem a detecção d o Pulso Z.
CPF23

a

dv2

Detecção de Falha de Ruído no Pulso Z
O pulso Z está fora de fase em mais de 5 graus parao número de vezes especificadas no parâmetro
F1-17.
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dv3

Detecção de Inversão
A referência de torque e a aceleração estão em direções opostas, e a referência de velocidade e
velocidade real do motor divergem em mais de 30% para o número de vezes definidas em F1-18.

dv4

Detecção de Prevenção de Inversão
Os pulsos indicam que o motor está girando na direçã o oposta da referência de velocidade. Defina o
número de pulsos que ativam a detecção da inversão e m F1-19.
Observação: Defina F1-19 como 0 para desativar a detecção de inversão em aplicações nas quais o
motor pode girar na direção oposta da referência de velocidade.

dv6
dv7
dv8
EF0

Detecção de Aceleração Excessiva
A aceleração da cabine do elevador excede o nível de detecção de aceleração excessiva (S6-10)
Limite de Tempo da Detecção da Polaridade do Rotor
Não é possível detectar os polos magnéticos dentro do tempo definido.
Erro de Estimativa da Posição do Rotor PM
Um valor inválido resultou da Busca Inicial de Polo s.
Observação: Reinicialize a falha e tente executar a Busca Inicial de Polos novamente.
Falha Externa do Cartão Opcional
Uma condição de falha externa está presente.

EF3

Falha Externa (terminal de entrada S3)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S3.

EF4

Falha Externa (terminal de entrada S4)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S4.

EF5

Falha Externa (terminal de entrada S5)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S5.

EF6

Falha Externa (terminal de entrada S6)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S6.

EF7

Falha Externa (terminal de entrada S7)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S7.

EF8
Err

FrL

GF

LF
LF2
oC

Falha Externa (terminal de entrada S8)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S8
Erro de Gravação EEPROM
Os dados não podem ser gravadas na EEPROM.
Referência de Velocidade Ausente
O parâmetro d1-18 está definido como 3, a deteçcão da velocidade de nivelamento não está atribuída
a uma entrada digital (H1- 53) e nenhuma velocidade foi selecionada ao inserir um comando
de Subir ou Descer.
Falha de Aterramento
• Uma corrente aterrada excedeu 50% da corrente nomi nal no lado da saída do inversor.
• Definir L8-09 como 1 ativa a detecção da falha de aterramento.
Perda da Fase de Saída
• Perda de fase no lado de saída do inversor.
• Definir L8-07 como 1 ou 2 ativa a Detecção da Perd a de Fase.
Desequilíbrio da Corrente de Saída (detectada quando L8-29 = 1)
Uma ou mais das fases na corrente de saída foram perdidas.
Corrente Excessiva
Os sensores do inversor detectaram uma corrente desaída maior que o nível da corrente excessiva
especificado.

oFA00

Erro de Conexão do Cartão Opcional no Conector Opcional CN5-A
Erro de compatibilidade opcional

oFA01

Falha do Cartão Opcional no Conector Opcional CN5-A
A opção não foi conectada corretamente
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,

oFA05, oFA06

,

oFA10, oFA11

a

oFA12 a oFA17

a

oFA30 a oFA43
oFb00
oFb01
oFb02

a

oFb03 a oFb11

a

oFb12 a oFb17
oFC00
oFC01
oFC02

a

oFC03 a oFC11

a

oFC12 a oFC17

Ocorreu um erro do cartão opcional na porta opcional CN5-A

Falha do Cartão Opcional na Porta Opcional CN5-B
Erro de compatibilidade opcional
Falha do Cartão Opcional na Porta Opcional CN5-B
A opção não foi conectada corretamente
Falha do Cartão Opcional na Porta Opcional CN5-B
O mesmo tipo de cartão opcional já foi conectado
Ocorreu um erro do cartão opcional na Porta Opcional CN5-B
Erro de Conexão do Cartão Opcional na Porta Opcional CN5-C
Erro de compatibilidade opcional
Falha do Cartão Opcional na Porta Opcional CN5-C
A opção não foi conectada corretamente
Falha do Cartão Opcional na Porta Opcional CN5-C
Podem ser usadas simultaneamente no máximo duas placas opcionais PG. Remova a placa opcional
PG instalada na porta opcional CN5-A.
Ocorreu um erro do cartão opcional na porta opcional CN5-C

oFC50

Erro de Conversão AD da Opção do Encoder
Erro do nível de conversão A/D (nível VCC), ou a conversão A/D alcançou o limite de tempo.

oFC51

Erro do Circuito Analógico da Opção do Encoder
Nível de sinal incorreto (sinal de +2,5 V)

oFC52

Limite de Tempo da Comunicação do Encoder
O codificador de sinais alcançou o limite de tempoao esperar o recebimento de dados

oFC53

Erro de Dados na Comunicação do Encoder
Erro de checksum do codificador serial CRC

oFC54

oH

oH1
oL1
oL2
oL3

oL4

Erro do Encoder
Dados absolutos de posição da leitura de alarme EnD at do codificador
(indicador OR do erro EnDat para tensão excessiva, subtensão etc.)
Superaquecimento do Dissipador de Calor
A temperatura do dissipador de calor excedeu o nível de pré-alarme de superaquecimento definido
em L8-02. O valor padrão de L8-02 é determinado pela capacidade do inversor (o2-04).
Superaquecimento do Dissipador de Calor
A temperatura do dissipador de calor excedeu o nívelde superaquecimento do inversor. O nível de
superaquecimento é determinado pela capacidade do inversor (o2-04).
Sobrecarga do Motor
A proteção eletrônica de sobrecarga do motor foi ativada.
Sobrecarga do Inversor
O sensor térmico do inversor ativou a proteção de sobrecarga.
Detecção de Torque Excessivo 1
A corrente excedeu o valor definido para a detecção de torque (L6-02) por uma duração maior que o
tempo permitido (L6-03).
Detecção de Torque Excessivo 2
A corrente excedeu o valor definido para a Detecçãode Torque Excessivo (L6-02) por uma duração
maior que o tempo permitido (L6-06).
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oPr

oS

ov

PF
PF5
PGo
PGoH
rr

Falha de Conexão do Operador Digital Externo
• O operador externo foi desconectado do inversor.
Observação: Ocorrerá uma falha oPr quando todas as seguintes condições forem verdadeiras:
• A saída é interrompida quando o operador é desconectado (o2-06 = 1).
• O comando Subir/Descer é atribuído ao operador (b1-02 = 0 e LOCAL foi selecionado).
Excesso de Velocidade (para o Modo de Controle com Encoder)
A realimentação da velocidade do motor excedeu o valor de F1-08.
Sobrertensão do Barramento CC
A tensão no barramento CC excedeu o nível de detecção de sobretensão.
• Para classe 200 V: aproximadamente 410 V
• Para classe 400 V: aproximadamente 820 V
Perda da Fase de Entrada
A potência de entrada do inversor tem uma fase aber ta ou possui um desequilíbrio considerável de
tensão entre as fases. Detectado quando L8-05 = 1 (ativado).
Erro de Deterioração da Alimentação da Operação de Resgate
Encoder Desconectado (para o Modo de Controle com En coder)
Nenhum pulso do codificador é recebido por uma dura ção maior que o tempo especificado em F114.PGoH
Encoder Desconectado (detectado ao usar um codificad or)
O cabo do codificador não está conectado corretament e.
Falha no Transistor de Frenagem Dinâmica
O transistor de frenagem dinâmica embutido falhou.

SE1

Erro de Resposta do Contator do Motor
O contator do motor não responde dentro do interval o de tempo definido em S1-10 (Tempo de
Atraso do Comando Rodar).

SE2

Erro de Corrente Inicial
A corrente de saída foi menor que 25% da corrente s em carga do motor na inicialização.

SE3

Erro de Corrente de Saída
A corrente de saída foi menor que 25% da corrente s em carga do motor durante a operação.

SE4

SvE
UL3

UL4

Uv1

Uv2
Uv3
voF

Erro de Realimentação de Frenagem
O terminal de entrada configurado para “Realimentaçã o de frenagem” (H1- ₆₆ = 79) não respondeu
dentro do intervalo de tempo do erro SE4 definido em S6-05, depois que um terminal de saída
configurado para “Liberação de frenagem” (H2- ₆₆ = 50) foi fechado.
Erro de Bloqueio de Posição
Desvio de posição durante o Bloqueio de Posição.
Detecção de Torque Baixo 1
A corrente ficou abaixo do valor mínimo definido para a detecção de torque (L6-02) por uma
duração maior que o tempo permitido (L6-03).
Detecção de Torque Baixo 2
A corrente ficou abaixo do valor mínimo definido para a detecção de torque (L6-05) por uma
duração maior que o tempo permitido (L6-06).
Subtensão do barramento CC
Uma das seguintes condições ocorreu quando o invers or foi parado:
• A tensão no barramento CC ficou abaixo do nível de detecção de subtensão (L2-05)
• Para classe 200 V: aproximadamente 190 V
• Para classe 400 V: aproximadamente 380 V (350 V quando E1-01 for menor que 400)
Falha na Tensão da Alimentação de Controle
A tensão está baixa demais para a alimentação de en trada do inversor de controle.
Falha do Circuito de Desvio de Pré-Carga Suave
O circuito de desvio de pré-carga suave falhou.
Erro de Detecção da Tensão de Saída
Foi detectado um problema com a tensão no lado de saída do inversor.

Detecção de Alarme
n Códigos de Alarme, Causas e Soluções Possíveis
Alarmes são funções de proteção do inversor que não necessáriamente causam a parada do inversor. Quando a causa de
um alarme for removida, o inversor retornará ao mes mo estado que teve antes do alarme ocorrer.
Quando um alarme é ativado, a luz ALM no visor do o perador digital pisca, e a exibição do código de alarme pisca. Se
uma saída multifunção for definida para um alarme ( H2-₆₆ = 10), esse terminal de saída será ativado para certos
alarmes.
Observação: Se uma saída multifunção for configurada para ser fechada quando ocorrer um alarme (H2- ₆₆ = 10), ela também será
fechada nos períodos de manutenção, ativando os ala rmes LT-1 a LT-4 (ativados somente se H2=2F)

Visor do Operador Digital
AEr
bb
boL
bUS
CALL
CE
CrST
dEv
EF
EF0

Nome da Falha Menor
Erro do Valor de ID do Nó Opcional de Comunicação (CA Nopen)
O endereço do nó do cartão opcional está fora do intervalo de valores aceitáveis.
Baseblock
A saída do inversor foi interrompida como indicado por um sinal de baseblock externo.
Sobrecarga do Transistor de Frenagem
O transistor de frenagem no inversor foi sobrecarre gado.
Erro de Comunicação de Opções
• Depois de estabelecer a comunicação inicial, a conexão foi perdid a.
• Atribua um comando Subir/Descer ou referência de velocidade ao cartão opcional.
Estado de Prontidão da Comunicação Serial
A comunicação ainda não foi estabelecida.
Erro de Comunicação MEMOBUS/Modbus
Os dados de controle não foram recebidos corretamente por dois segundos.
Não é Possível Reinicializar
Desvio de Velocidade (ao usar um cartão opcional PG )
O desvio entre a referência de velocidade e a realimentação da velocidade é maior que o valor em F1-10
para um tempo maior do que aquele definido em F1-11
.
Erro do Comando Subir/Descer
Tanto o rodar avante como o rodar reverso foram fechados simultaneamente por mais de 0,5s.
Falha Externa do Cartão Opcional
Uma condição de falha externa está presente.

EF3

Falha externa (terminal de entrada S3)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S3.

EF4

Falha externa (terminal de entrada S4)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S4.

EF5

Falha externa (terminal de entrada S5)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S5.

EF6

Falha externa (terminal de entrada S6)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S6.

EF7

Falha externa (terminal de entrada S7)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S7.

EF8
Hbb
HbbF

Falha externa (terminal de entrada S8)
Falha externa no terminal de entrada multifunção S8.
Entrada do Sinal de Desativação Segura
Ambos os canais de Entrada de Desativação Segura es tão abertos.
Entrada do Sinal de Falha no Circuito de Desativação Segura
Um canal de Desativação Segura está aberto enquanto o outro está fechado.

5 Solução de Problemas
HCA

LT-1

LT-2

LT-3

LT-4

oH

oL3

oL4
oS

ov

Alarme de Corrente Elevada
A corrente do inversor excedeu o nível de aviso de c orrente excessiva (150% da corrente nominal).
Tempo de Manutenção da Ventoinha de Resfriamento
A ventoinha de resfriamento alcançou seu período de manutenção esperado e pode ser necessário
substituí-la.
Observação: Uma saída de alarme (H2- ₆₆ = 10) somente será ativada se H2- ₆₆ = 2F.
Tempo de Manutenção do Capacitor
Os capacitores do circuito principal e do circuito de controle estão chegando ao final de sua vida útil
esperada.
Observação: Uma saída de alarme (H2- ₆₆ = 10) somente será ativada se H2- ₆₆ = 2F.
Tempo de Manutenção do Relé de Desvio de Pré-Carga Su ave
O relé de carga suave do barramento CC está chegando a o final de sua vida útil esperada.
Observação: Uma saída de alarme (H2- ₆₆ = 10) somente será ativada se H2- ₆₆ = 2F.
Tempo de Manutenção IGBT (90%)
Os IGBT's alcançaram 90% de sua vida útil esperada.
Observação: Uma saída de alarme (H2- ₆₆ = 10) somente será ativada se H2- ₆₆ = 2F.
Superaquecimento do Dissipador de Calor
A temperatura do dissipador de calor excedeu o nível de pré-alarme de superaquecimento definido em
L8-02 (90-100!C). O valor padrão de L8-02 é determinado pela capa cidade do inversor (o2-04).
Detecção de Torque Excessivo 1
A corrente de saída do inversor (ou o torque em OLV, CLV, CLV/PM) foi maior que L6-02 por uma
duração maior que o tempo definido em L6-03.
Detecção de Torque Excessivo 2
A corrente de saída do inversor (ou o torque em OLV , CLV, CLV/PM) foi maior que L6-05 por uma
duração maior que o tempo definido em L6-06.
Excesso de Velocidade (para o Modo de Controle com Encoder)
A realimentação da velocidade do motor excedeu o va lor de F1-08.
Sobretensão do Barramento CC
A tensão do barramento CC excedeu o ponto de ativaç ão.
Para classe 200 V: aproximadamente 410 V
Para classe 400 V: aproximadamente 820 V

PASS

Com. MEMOBUS/Modbus Modo de Teste Concluído

PGo

Encoder Desconectado (para o Modo de Controle com Encoder)
Detectado quando nenhum sinal do codificador for re cebido por um tempo maior do que aquele
definido em F1-14.

PGoH
SE

TrPC

UL3

UL4

Encoder Desconectado (detectado ao usar um codificador)
O cabo do codificador foi desconectado.
Falha no Teste Automático do MEMOBUS/Modbus
Tempo de Manutenção IGBT (90%)
Os IGBT's alcançaram 90% de sua vida útil esperada.
Observação: Este alarme não irá ativar um terminal de saída mult ifunção que estiver configurado para
a saída de alarme (H2- ₆₆ = 10).
Detecção de Torque Baixo 1
A corrente de saída do inversor (ou o torque em OLV, CLV, CLV/PM) foi menor que L6-02 por uma
duração maior que o tempo definido em L6-03.
Detecção de Torque Baixo 2
A corrente de saída do inversor (ou o torque em OLV, CLV, CLV/PM) foi menor que L6-05 por uma
duração maior que o tempo definido em L6-06.

Uv

voF

Subtensão
Uma das seguintes condições foi cumprida quando o inversor foi parado e um comando Subir/Descer
foi inserido:
• A voltagem do barramento CC ficou abaixo do nível especificado em L2-05.
• O contactor para suprimir a corrente de influxo no inversor foi aberto.
• Tensão baixa na alimentação de entrada do inversorde controle. Este alarme tem uma saída somente
se L2-01 não for 0 e a tensão do barramento CC estiver abaixo de L2-05.
Erro de Detecção da Tensão de Saída
Há um problema com a tensão de saída.

u Erros de Programação do Operador
n Códigos oPE, Causas e Soluções Possíveis
Um Erro de Programação do Operador (oPE) ocorre quando for definido um parâmetro contraditório ou um parâmetro
individual for definido com um valor não apropriado
.
O inversor não irá operar até que o parâmetro ou os parâmetros que estiverem causando o problema forem configurados
corretamente. Um oPE, no entanto, não ativa um alarme ou uma saída de falha. Se ocorrer um oPE, investigue a causa e
para saber a ação apropriada. Quando um oPE aparecer no visor do operador, pressione o botão
ENTER para visualizar U1-18 e veja qual parâmetro e stá causando o oPE.
Tabela 33 Códigos oPE, Causas e Soluções Possíveis
Visor do Operador Digital
oPE01
oPE02
oPE03
oPE04
oPE05
oPE06
oPE07

oPE08

oPE10

Nome do Erro
Falha no Valor da Capacidade do Inversor
A capacidade do inversor e o valor definido em o2-04 não
correspondem.
Erro do Valor do Intervalo de Parâmetros
Use U1-18 para encontrar parâmetros definidos fora do intervalo.
Erro de Seleção da Entrada Digital Multifunção
Um valor contraditório foi atribuído às entradas de co ntato multifunção
H1-03 a H1-08.
Erro de Falta de Correspondência da Placa Terminal
Erro de Seleção da Fonte de Referência
Erro de Seleção dos Modos de Controle
Corrija o valor do método de controle.
Erro de Seleção da Entrada Analógica Multifunção
Um valor contraditório foi atribuído às entradas analógicas multifunção
H3-02 e H3-10.
Erro de Seleção de Parâmetros
Uma função foi definida que não pode ser usada no método de controle
do motor selecionado.
Erro do Valor do Padrão V/f
Os seguintes erros de valor ocorrem quando:
• E1-04 for maior ou igual a E1-06, E1-06 for maior ou igual a E1-07,
E1-07 for maior ou igual a E1-09 ou E1-09 for maiorou igual a E111.

oPE16

Erro das Constantes de Conservação de Energia

oPE18

Erro do Valor do Parâmetro, Erro do Valor do Parâme tro do Ajuste
Online
• A entrada da célula de carga com a condição de carga 1 (S3-29) está
definida com o mesmo valor da condição 2 (S3-30).
• Parâmetros relacionados a DWELL 2 não estão defini dos
corretamente.
• Há um valor contraditório nos parâmetros de control e do ajuste online.

4.5 Autoajuste

u Exemplo de operação do autoajuste
Os seguintes exemplos demonstram o Autoajuste Rotac ional usando OLV (A1-02 = 2).
n Seleção de Tipo de Autoajuste
Etapa

1.

Exibição/Resultado
- MODE - DRV Rdy
Speed Ref (OPR)
U1-01= 0.00%

Ative o inversor. A exibição inicial aparece.

U1-02= 0.00% RSEQ
U1-03= 0.00A LREF
FWD

- MODE - PRG
Auto-Tuning

2.

Pressione

ou

até que a tela do autoajuste apareça.

AUTO
HELP FWD

DATA

- A.TUNE - PRG
Tuning Mode

3.

Pressione

T2- 01= 0 ∗0∗
Standard Tuning

para começar a configurar os parâmetros.

ESC

FWD DATA

- A.TUNE - PRG
Tuning Mode

4.

5.

Pressione

T2-01= 0 ∗0∗
Standard Tuning
“0”
FWD

para selecionar o valor do T2-01.

Salve o ajuste pressionando

.

Entry Accepted

- A.TUNE - PRG
Tuning Mode

6.

O display retorna automaticamente para o display mostrado na Etap a 3.

T2-01= 0 ∗0∗
Standard Tuning
ESC

FWD DATA

n Insira os Dados na Placa Nominal do Motor
Após selecionar o tipo de Autoajuste, insira os dad os solicitados na placa nominal do motor.
Nota: Estas instruções continuam na Etapa 6 no “Seleção do Tipo de Autoajuste”.

Etapa

Exibição/Resultado
- A.TUNE - PRG
Mtr Rated Power

1.

Pressione

T2-02= 3.70kW
(0.00 ~ 650.00)
“3.70kW”
ESC FWD DATA

para acessar ao parâmetro T2-02 de potência de saída do motor.

- A.TUNE - PRG
Mtr Rated Power

2.

3.

Pressione

Pressione

F1

,

Esquerdo

F2

,

,

Direito

potencia do motor, em kW.

4.

Pressione

T2-02= 003.70kW
(0.00 ~ 650.00)
“3.70kW”
FWD

para ver o valor padrão.

para salvar a configuração.

e

para entrar os dados da placa de identi

- A.TUNE - PRG
Mtr Rated Power

ficação de

T2-02= 004.00kW
(0.00 ~ 650.00)
“3.70kW”
FWD

Entry Accepted

Etapa

Exibição/Resultado
- A.TUNE - PRG
Mtr Rated Power

5.

O display retorna automaticamente para o display na Etapa
.
1

T2-02= 4.00kW
(0.00 ~ 650.00)
“3.70kW”
ESC FWD DATA
- A.TUNE - PRG
Mtr Rated Power

6.

T2-02= 4.00kW
(0.00 ~ 650.00)
“3.70kW”
ESC FWD DATA

Repita as Etapas 1 e 5 para configurar os seguintes parâmetros:
• Tensão Nominal do Motor T2-03
• Corrente Nominal do Motor T2-04
• Frequência da Base do Motor T2-05
• Número de Polos do Motor T2-06
• Velocidade Nominal do Motor T1-07

- A.TUNE - PRG
Rated Speed
T2-07= 1450RPM
(0 ~ 24000)
“1450RPM”
ESC FWD DATA

ADVERTÊNCIA!
Perigo de Movimento Súbito. O inversor e o motor po dem ser iniciados de forma inesperada durante o Aut oajuste, o
que pode resultar em morte ou ferimentos graves. Certifique-se de que as áreas ao redor do inversor, motor e carga estejam vazias
antes de iniciar o procedimento de Autoajuste.
ADVERTÊNCIA! Risco de Choque Elétrico. A alta tensão é fornecida ao motor ao executar o Autoajuste Estacionário, mesmo com o
motor parado, o que pode resultar em morte ou ferimentos graves. Não toque no motor até que o Autoajuste seja concluído.
ADVERTÊNCIA! Ao executar o Autoajuste Rotacional dos dados do motor ou o offset do encoder PG, sempre desacople o mo tor do
sistema mecânico (remova os cabos da roda de tração). Ao executar o Autoajuste Rotacional com o sistema mecânico conectado ao
motor, pode causar situações de perigo, lesão na equipe e danos ao equipamento.
AVISO: O Autoajuste Rotacional não funcionará corretamente se um freio de retenção estiver aplicado na carga. Certifique-se de que
o motor possa girar livremente antes de iniciar o Autoajuste. O não cumprimento pode resultar no mau funcionamento do inversor.

Insira a informação solicitada na placa nominal do motor. Pressione
Autoajuste.

para avançar para o display inicia l do

Etapa

Exibição/Resultado
- A.TUNE - DRV
Auto-Tuning

1.

2.

Após inserir o dado listado na placa nominal do motor, pressione

para confirmar.

Pressione
para ativar o autoajuste. O inversor começ a com a injeção de corrente no motor por cerca de
1 min., e em seguida o motor começa a ser girado.
Nota: O primeiro dígito no display indica qual motor está passando pelo Autoa juste (motor 1 ou 2). O segundo
dígito indica o tipo de Autoajuste sendo realizado.

0.00 Hz/ 0.00A
Tuning Ready ?
Press RUN key
ESC FWD
- A.TUNE - DRV Rdy
Tune Proceeding
X.XX Hz/ X.XXA
„ „„ „„„

††† †††
FWD

- MODE -

3.

O Autoajuste é finalizado em aproximadamente de um a dois minutos

DRV

End

Tune Successful
FWD RESET

u Configurações do parâmetro durante o autoajuste do motor de ímãs (PM): T2
Os parâmetros T2- ₆₆ são utilizados para configurar os dados de entradado Autoajuste para o ajuste do motor PM.
n T2-01: Seleção do Modo de Autoajuste PM
Seleciona o tipo de autoajuste a ser realizado.
utoajuste.
Nº

Nome do Parâmetro

T2-01

Seleção do Modo de Autoajuste PM

Intervalo de Valores
0 a 4, 10 a 12

Padrão
0

<1> O autoajuste das características do encoder PG-E3 requer uma opção PG-E3 com um software de versão 1102 ou posterior. Para identificar a
versão do software PG-E3, consulte a etiqueta PG-E3

na opção do campo designado como “C/N” (S + número de quatro dígitos).

Configuração 0: Entrada de dados do motor
Configuração 1: Autoajuste estacionário PM
Configuração 2: Autoajuste da Resistência do Estator Estacionário PM
Configuração 3: Autoajuste dos parâmetros de busca dos polos magnéticos iniciais
Configuração 4: Autoajuste do ângulo de deslocamento (offset) do encoder PG estacionário
Configuração 10: Autoajuste do ângulo de deslocamento (offset) do encoder PG rotacional
Configuração 11: Autoajuste Constante de EMF Força contra Eletromotriz Rotacional
Configuração 12: Autoajuste das características do encoder PG-E3

n T2-04: Potência Nominal do Motor PM
Especifica a potência nominal do motor PM em quilowatts.
Nº
T2-04

Nome do Parâmetro
Potência Nominal do Motor PM

Intervalo de Valores
0.00 para 650.00 kW

Padrão
Dependendo de o2-04

n T2-05: Tensão Nominal do Motor
Define a tensão nominal do motor PM.
Nº
T2-05

Nome do Parâmetro
Tensão Nominal do Motor PM

Intervalo de Valores

Padrão

0.0 a 255.0 V<1>

200.0 V<1>

<1> Os valores mostrados são específicos para os inversores de classe 200 V. Duplicar valor para inversores de classe 400 V.

n T2-06: PM Corrente nominal do motor
Insira a corrente nominal do motor PM na amperagem.
Nº
T2-06

Nome do Parâmetro
Corrente Nominal do Motor PM

Intervalo de Valores
10% a 200% da corrente nominal do
inversor.

Padrão
Dependendo de o2-04

n T2-08: Número de Polos do Motor
Insira o número de polos do motor.
Nº
T2-08

Nome do Parâmetro
Número de Polos do Motor PM

<1> Quando a opção PG-E3 está conectada: Configuraç ão máx. = 48.

n T2-09: Velocidade Nominal do Motor
Insira a velocidade nominal do motor em r/min.
Nota: O T2-09 será exibido no CLV/PM.

Intervalo de Valores
2 a 120

Padrão
6

Nº

Nome do Parâmetro

T2-09

Intervalo de Valores

Velocidade Nominal do Motor PM

0 a 24000 r/min.

Padrão
150 r/min.

n T2-10: Resistência do Estator do Motor PM
Insira a resistência do estator do motor por fase do motor.
Nº
T2-10

Nome do Parâmetro

Intervalo de Valores

Resistência do Estator do Motor PM

0.000 a 65.000
›

Padrão
–

n T2-11: Indutância do Eixo d do Motor PM
Insira a indutância do eixo d do motor por fase.
Nº

Nome do Parâmetro

T2-11

Intervalo de Valores

Indutância do Eixo d do Motor PM

Padrão

0.00 para 600.00 mH

–

n T2-12: Indutância do Eixo q do Motor PM
Insira a indutância do eixo q do motor por fase.
Nº

Nome do Parâmetro

T2-12

Intervalo de Valores

Indutância do Eixo q do Motor PM

Padrão

0.00 para 600.00 mH

–

n T2-13: Seleção da Unidade Constante de Tensão Induz
ida
Induzida
Seleciona as unidades utilizadas no ajuste do coeficiente de tensão induzido.
Nº
T2-13

Nome do Parâmetro
Seleção da Unidade Constante de Tensão Induzida

Intervalo de Valores
0, 1

Padrão
1

Configuração 0: mV (r/min.)
Configuração 1: mV (rad/seg.)

Nota: Se T2-13 estiver definido como 0, o inversor usará E5-24 (Constante 2 da tensão de indução do motor) e definirá
automaticamente E5-09 (Constante 1 da tensão de indução do motor) como 0.0. Se T2- 13 for definido como 1, o inversor usará
E5-09 e definirá automaticamente E5-24 como 0.0.

n T2-14: Constante da Tensão Induzida do Motor PM
Insira a constante de tensão induzida do motor.
Nº
T2-14

Nome do Parâmetro
Ke-Constante da Tensão Induzida do Motor PM

Intervalo de Valores
0.0 a 2000.0

Padrão
Dependendo do T2-02

n T2-16: Número de Pulsos (PG) por Revolução para o jA
uste
do Motor PM
Ajuste
Defina o número de pulsos do encoder PG para o motor de rotação.
Nº
T2-16

Nome do Parâmetro
Resolução do Encoder (Pulsos por Revolução)

Intervalo de Valores
1 a 15000
ppr

Padrão
1024 ppr

n T2-17: Offset do Pulso Z do Encoder (PG)
Define o offset entre o eixo magnético do rotor e a posição zero do encoder PG. Se o valor do offset do encoder PG for
desconhecido ou se o encoder PG for substituído, ex ecute o Autoajuste do Ângulo de Deslocamento (OffSet) do Encoder
(PG).
Nº
T2-17

Nome do Parâmetro
Offset do Pulso Z do Encoder (PG)

Intervalo de Valores
-180.0 a 180.0 graus

Padrão
0.0 grau

n T2-18: Referência da velocidade para autoajuste das
características do encoder PG-E3
Define a referência de velocidade para execução de autoajuste das características do encoder PG-E3.
Nº
T2-18

Nome do Parâmetro
Referência de Velocidade para Autoajuste das Caract
erísticas do Encoder PG-E3

Intervalo de Valores
1 a 30 r/min.

Padrão
10 r/min.

n T2-19: Direção de rotação para autoajuste das carac
terísticas do encoder PG-E3
características
Define a direção de rotação do motor para autoajuste das características do encoder PG-E3.
Nº
T2-19

Nome do Parâmetro
Direção de Rotação para Autoajuste das Características do Encoder PG-E3

Configuração 0: Avanço (Subir)
Configuração 1: Reverso (Descer)

Intervalo de Valores
0, 1

Padrão
0

5 Solução de Problemas
Erro do Valor de PG-F3
oPE21

u

A frequência do sinal do codificador está alta demais.
Falha do Valor do Parâmetro do Elevador
Os parâmetros do elevador não estão configurados corretamente.

Detecção de Falha do Auto-ajuste

Quando as falhas do Auto-ajuste exibidas abaixo for em detectadas, a falha é exibida no operador digital e o motor para
por inércia. Falhas do Auto-ajuste não ativam um te rminal multifunção definido para uma falha ou uma saída de alarme.
Um erro End ₆ indica que o Auto-ajuste foi concluído com êxito c om discrepâncias nos cálculos. Se ocorrer um erro
End₆ , verifique a causa do erro usando a tabela abaixo, e execute o Auto-ajuste novamente após resolver o problema.
Inicie a aplicação se nenhum problema for diagnosticado apesar da exist ência de um erro End
Um erro Er-₆ indica que o Auto-ajuste não foi concluído com êxi to. Se ocorrer um erro Er- ₆ , verifique a causa do erro
usando a tabela abaixo, e execute o Auto-ajuste nov amente após resolver o problema.
n Códigos- de Auto-ajuste, Causas e Soluções PossíveisPossívei
s
Visor do Operador Digital
End1
End2

Nome do Erro
Valor de V/f Excessivo (detectado somente durante o Auto-ajuste Rotacional-, e exibido após concluir o
Auto-ajuste)
Coeficiente de Saturação do Núcleo de Ferro do Motor (detectado somente durante o Auto-ajuste
Rotacional-, e exibido após concluir o Auto-ajuste)

End3

Alarme do Valor da Corrente Nominal (exibido após concluir o -Auto-ajuste)

End4

Erro de Cálculo do Escorregamento Ajustado

End5

Erro de Ajuste de Resistência

End6

Alarme de Indutância de Dispersão

End7

Alarme de Corrente Sem Carga

End8

Aviso de Velocidade de Operação de Resgate

End9

Aviso de Busca da Posição do Polo do Rotor da Operação de Resgate

End10

Aviso da Detecção da Polaridade do Rotor da Operação de Resgate

Er-01

Erro de Dados do Motor

Er-02

Alarme

Er-03

Entrada do Botão STOP

Er-04

Erro de Resistência Linha a Linha

Er-05

Erro de Corrente Sem Carga

Er-08

Erro de Escorregamento Nominal

Er-09

Erro de Aceleração

Er-10

Erro de Direção do Motor

Er-11

Falha da Velocidade do Motor

Er-12

Erro de Detecção da Corrente

Er-13

Erro de Indutância de Dispersão

Er-18

Erro de Tensão de Indução

Er-19

Erro de Indutância

Er-20

Erro de Resistência do Estator

Er-21

Erro de Correção do Pulso Z

Er-22

Erro da Busca Inicial do Polo do Rotor

Er-23

Aviso do Ajuste de Offset do Encoder Não Rotativo

u Erros Relacionados à Função Cópia
n Mensagens, Erros e Solução de Problemas
A tabela abaixo lista as mensagens e erros que podem aparecer ao usar a função Copiar.
Ao executar as tarefas oferecidas pela função Copiar, o operador indicará a tarefa que está sendo exec utada. Quando
ocorrer um erro, é exibido um código no operador para indicar o erro. Observe que erros relacionados à função Copiar
não ativam um terminal de saída multifunção que tenha sido configurado para fechar quando ocorrer uma falha ou um
alarme. Para limpar um erro, simplesmente pressione qualquer tecla no operador e a exibição do erro de saparecerá.
lista a ação corretiva que pode ser executada quando ocorrer um erro.
Observação:1. Sempre que usar a função copiar, o inversor deve ser parado completamente.
2. O inversor não aceitará um comando Subir/Descer enquanto a função Copiar estiver sendo executada.
3. Os parâmetros podem somente ser salvos em um inver sor quando a classe de tensão, capacidade, modo de controle e versão de
software corresponderem.

Tabela 35 Erros de Função Cópia dos Parâmetros
Visor do Operador Digital

Tarefa

CoPy

Valores dos Parâmetros de Gravação (pisca)

CPEr

Falta de Correspondência dos Modos de Controle

CPyE

Erro na Gravação dos Dados

CSEr

Erro da Unidade de Cópia

dFPS

Falta de Correspondência do Modelo do Inversor

ECE

Erro de Cópia

ECS

Erro de Checksum

EdE

Gravação Impossível

EiF

Erro na Gravação dos Dados

End

Tarefa Concluída

EPE

Falta de Correspondência de ID

ErE

Erros de Dados

EvE

Erro de Verificação

iFEr

Erro de Comunicação

ndAT

Falta de Correspondência do Modelo, Classe de Tensão, Capacidade

rdEr

Erro na Leitura dos Dados

rEAd

Valores dos Parâmetros de Leitura (pisca)

vAEr

Falta de Correspondência de Classe de Tensão, Capacidade

vFyE

Os valores dos parâmetros no inversor e aqueles salvos na função de cópia não são iguais

vrFy

Comparando os Valores dos Parâmetros (pisca)

n Métodos de Reinicialização de Falhas
Quando ocorrer uma falha, a causa da falha deve ser removida e o inversor deve ser reinicializado. A t abela abaixo lista as
maneiras diferentes de reinicializar o inversor.
Depois que a Falha Ocorrer

Procedimento
ALARM

DIGITAL OPERATOR JVOP-180

- MODE -

DRV

oC

Resolva a causa da falha, reinicialize
o inversor e reinicie a falha

Pressione

Overcurrent

no operador digital.

FWD RESET

RESET

F1

LO
RE

RESET

ENTER

RUN

Reinicializando através da Entrada
Digital de Reinicialização de Falhas
S4

Feche e depois abra a entrada digital de sinais
de falhas através do terminal S4. S4 está
configurada como “Reinicialização de Falha”
por padrão (H1-04 = 14).

Se os métodos descritos acima não reiniciarem a falha, desligue a alimentação
principal do inversor. Ligue a alimentação novament e depois que o visor do operador
digital for desligado.

F2

ESC

STOP

Variador
Chave de Reset

S4 Entrada digital do Reset
Entrada digital SC comum

2

ON

1

OFF

Observação: Se o comando Subir/Descer estiver presente, o inversor irá ignorar todas as tentativas de reinicializar a falha. Remova o
comando Subir/Descer antes de tentar limpar uma situação de falha.

Er-21

Erro de Correção do Pulso Z

Er-22

Erro da Busca Inicial do Polo do Rotor

Er-23

Aviso do Ajuste de Offset do Encoder Não Rotativo

u Erros Relacionados à Função Cópia
n Mensagens, Erros e Solução de Problemas
A tabela abaixo lista as mensagens e erros que pode m aparecer ao usar a função Copiar.
Ao executar as tarefas oferecidas pela função Copiar, o operador indicará a tarefa que está sendo executada. Quando
ocorrer um erro, é exibido um código no operador para indicar o erro. Observe que erros relacionados à função Copiar
não ativam um terminal de saída multifunção que tenha sido configurado para fechar quando ocorrer uma falha ou um
alarme. Para limpar um erro, simplesmente pressionequalquer tecla no operador e a exibição do erro de saparecerá.
lista a ação corretiva que pode ser executada quando ocorrer um erro.
Observação:1. Sempre que usar a função copiar, o inversor deve s er parado completamente.
2. O inversor não aceitará um comando Subir/Descer enquanto a função Copiar estiver sendo executada.
3. Os parâmetros podem somente ser salvos em um inver sor quando a classe de tensão, capacidade, modo de controle e versão de
software corresponderem.

Tabela 35 Erros de Função Cópia dos Parâmetros
Visor do Operador Digital

Tarefa

CoPy

Valores dos Parâmetros de Gravação (pisca)

CPEr

Falta de Correspondência dos Modos de Controle

CPyE

Erro na Gravação dos Dados

CSEr

Erro da Unidade de Cópia

dFPS

Falta de Correspondência do Modelo do Inversor

ECE

Erro de Cópia

ECS

Erro de Checksum

EdE

Gravação Impossível

EiF

Erro na Gravação dos Dados

End

Tarefa Concluída

EPE

Falta de Correspondência de ID

ErE

Erros de Dados

EvE

Erro de Verificação

iFEr

Erro de Comunicação

ndAT

Falta de Correspondência do Modelo, Classe de Tensão, Capacidade

rdEr

Erro na Leitura dos Dados

rEAd

Valores dos Parâmetros de Leitura (pisca)

vAEr

Falta de Correspondência de Classe de Tensão, C apacidade

vFyE

Os valores dos parâmetros no inversor e aqueles salvos na função de cópia não são iguais

vrFy

Comparando os Valores dos Parâmetros (pisca)
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LISTA DE PARÂMETROS DO INVERSOR YASKAWA L1000 PARAMAQUINAS ACIMA DE 60
M/MIN MALHA ABERTA OU MALHA FECHADA
Para alterar os parâmetros tecle MENU até aparecer no display PROGRAMAÇÃO tecle ENTER e
a lista de parâmetros abaixo aparecerá no display
Descrição

Parâmetro

Valor Scanchip

A1

00
01
02
03

6
2
2
0

Idioma
Nível de Acesso
2-Sem / 3-Com : Encoder
Inicialização (2220)

B1

01
02
03
06
07
08

1
1
0
1
0
1

Seleção de Referência
Seleção de Comando
Método de Parada

C1

01
02

2,5
2,0

Rampa Aceleração
Rampa Desaceleração

C2

01
02
03
04

1,0
1,0
1,0
1,0

Curva S - Inic. Aceleração
Curva S - Fim Aceleração
Curva S - Inic. Desaceleração
Curva S- Fim Desaceleração

C3

01
05

1,0
1

0,7 / 0,8

C4

01

1,00

0,00 / 2,50

C6

03

8.00

O1

03

0

D1

01
02
03
04
05

0 Hz
4 Hz
18 Hz
35Hz
60Hz

01
04
05
09

230 ou 380 V
50 ou 60 Hz
240 ou 390 V
0,5Hz

E1

E2

F1

Valor Variável

Ajuste na
Ajuste
Obra
na Obra

Menu

Rodar em Program.

Compensação de escorregamento
Habilita Limite de Voltagem
Ganho de torque
Frequência Portadora
Modo de visualização Hz ou %

Velocidade Baixa
Velocidade Manutenção
Velocidade Alta 1
Velocidade Alta 2
Tensão Entrada REDE(de acordo c/ inv.)
Freqüência Máxima
Tensão Máxima saida MOTOR
Freqüência Mínima

01
...A
Corrente motor
03
11
...KW
Potência motor
Somente programar os parâmetros do tipo F abaixo se o motor trabalhar em malha fechada
01
Número Pulsos do Encoder
02
3
Operação durante PG Open
03
0
Emergência Sobrevelocidade
04
3
Operação durante desvio de vel.
05
0
Inversão de +A -A
06
1
08
120 %
09
1s
Tempo detecção de Sobrevel.

% Detecção de Sobrevel.

F1

10
11

10 %
1,0 s

H1

03
04
05
06
07

3
4
5
55
F

Função Term. S3
Função Term. S4
Função Term. S5
Função Term. S6

H2

01
02
03

50
51
6

Função Term. M1-M2
Função Term. M3-M4
Função Term. M5-M6

L5

01

3

Numero de reset

L8

07

02

Seleção de Perda de Fase

O1

03

0

Modo de visualização Hz ou %

S1

01
02
03
04
05
06
07
11
12
01

2,5 %
50 %
70 %
0,40 s
1,50 s
metade S1-04
0,10
0,5
1
1

S4

0à 4%
70 à 100%
0 à 2,0 s

Injeção de CC
Corrente CC na partida
Corrente de Frenagem CC parada
Tempo da Injeção Frenag.CC Partida
Tempo da Injeção Frenag.CC Parada
Tempo abertura freio
Tempo fechamento freio
Tempo queda sg-m
Ativa SG-M durante Auto-ajuste
Busca de direção em resgate

MENU AUTO AJUSTE
Para fazer auto tuning do motor tecle MENU até aparecer auto ajuste no display do L1000 e então pressione
ENTER... Depois programar todos os dados abaixo
T1

01
02
03
04
05
06
07
08
09

1
...KW
...V
...A
...Hz
...Polos
...R/min
...pulsos
...A

Modo de auto-ajuste
Potência do motor
Tensão do Motor
Corrente do Motor
Frequência do Motor
Número de polos do Motor
Rotação do Motor
Número de pulsos do encoder
Corrente do Motor vazio

Depois de programado teclar seta para cima até aparecer no display ¨ Fim do auto ajuste? ¨, então nesse
momento deve-se pressionar a contatora de saída SG-M e depois apertar o botão RUN do inversor... Ele
começará o auto-ajuste... Depois de finalizado... colocar em funcionamento normal
BORNES DE LIGAÇÃO INTERFACE - INVERSOR
Borne interface placa 0023

Borne inversor

C
S
D
0
1
CF
S/F1
A1 - SG-M
EMI

SC
S1
S2
S3
S4
M1, M2
M3
M4
M5, M6

