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Ważne informacje dla użytkownika

Przed instalacją, konfiguracją, eksploatacją lub konserwacją produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz 
dokumenty wymienione w rozdziale o dodatkowych źródłach dotyczące instalacji, konfiguracji oraz eksploatacji produktu. 
Poza wszelkimi obowiązującymi kodeksami, przepisami i normami, użytkownicy muszą zapoznać się z instrukcjami 
instalacji i oprzewodowania.

Czynności obejmujące instalację, regulację, wprowadzenie do użytku, użytkowanie, montaż, demontaż i konserwację muszą 
być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z obowiązującymi zasadami i sztuką inżynierską.

W przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z zaleceniami producenta może nie zapewniać ono odpowiedniego 
poziomu ochrony.

Firma Rockwell Automation, Inc. w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pośrednie ani wtórne 
szkody wynikające z użycia lub zastosowania urządzenia.

Przykłady i schematy zawarte w niniejszej instrukcji są przedstawione wyłącznie w celach ilustracyjnych. Z uwagi na dużą 
ilość zmiennych i wymagań związanych z określoną instalacją, firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczywiste zastosowanie oparte na przykładach i schematach.

Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi odpowiedzialności patentowej w zakresie użycia informacji, obwodów, 
urządzeń i oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji.

Powielanie zawartości niniejszej instrukcji, w całości lub w części, bez pisemnego pozwolenia firmy Rockwell Automation, 
Inc. jest zabronione.

W miejscach, gdzie było to konieczne w niniejszej instrukcji, użyto uwag przypominających o względach bezpieczeństwa.

Etykiety mogą być również umieszczone na urządzeniu lub wewnątrz urządzenia w celu poinstruowania o określonych 
środkach ostrożności. 

Allen-Bradley, Rockwell Software i Rockwell Automation, są znakami towarowymi Rockwell Automation, Inc.

Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation stanowią własność właściwych firm.

OSTRZEŻENIE: Oznacza informacje o działaniach lub okolicznościach, które mogą wywołać wybuch w niebezpiecznym 
środowisku, mogący prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci, uszkodzenia mienia bądź strat ekonomicznych.

UWAGA: Oznacza informacje o działaniach lub okolicznościach, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci, 
uszkodzenia mienia bądź strat ekonomicznych. Uwagi pomagają zidentyfikować ryzyko, uniknąć go i rozpoznać konsekwencje.

WAŻNE Oznacza informacje o krytycznym znaczeniu dla pomyślnego zastosowania i opanowania obsługi produktu.

RYZYKO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO: Na urządzeniu lub w jego wnętrzu, np. na przemienniku lub silniku mogą znajdować 
się etykiety ostrzegające o obecności niebezpiecznego napięcia.

RYZYKO POPARZENIA: Na urządzeniu lub w jego wnętrzu, np. na przemienniku lub silniku mogą znajdować się etykiety 
ostrzegające o możliwości nagrzania się powierzchni do wysokiej temperatury.

RYZYKO WYŁADOWAŃ ŁUKOWYCH: Etykiety ostrzegające o niebezpiecznym wyładowaniu łukowym mogą znajdować się na 
urządzeniu lub w jego wnętrzu, np. na modułowej rozdzielnicy napędowej. Wyładowanie łukowe spowoduje poważny uraz 
lub śmierć. Należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Przestrzegać WSZELKICH prawnych wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy oraz sprzętu ochrony osobistej.
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Wstęp

Podręcznik Szybkiego Uruchamiania został opracowany z myślą o zaznajomieniu użytkownika z 6 PODSTAWOWYMI 
KROKAMI niezbędnymi do uruchomienia po raz pierwszy przemiennika częstotliwości PowerFlex Seria 750 do wykorzy-
stania w prostych zastosowaniach.

Kto powinien korzystać z niniejszego podręcznika

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wykwalifikowanego personelu.
• Użytkownicy muszą zrozumieć zagrożenia towarzyszące instalacji urządzeń elektromechanicznych.
• Użytkownicy muszą zrozumieć i przestrzegać lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących 

instalacji urządzeń elektrycznych.
• Użytkownicy muszą być w stanie programować i obsługiwać przemienniki częstotliwości.
• Użytkownicy muszą rozumieć ustawienia i funkcje parametrów.

Urządzenie

W niniejszej publikacji zawarte zostały wytyczne dotyczące urządzenia w konfiguracji jak poniżej:
• Przemiennik PowerFlex Seria 750 do instalacji wolnostojącej. 
• Pojedynczy przemiennik nie wykorzystywany do współdzielenia obciążeń ani do wielu silników.
• Przemiennik wyposażony w interfejs Human Interface Module (HIM) PowerFlex 20-HIM-A6 lub 20-HIM-C6S.
• Przemiennik wykorzystywany z silnikami indukcyjnymi.

Obsługiwane zastosowania

Celem tej publikacji jest pokazanie przemiennika w typowych zastosowaniach takich jak wentylatory, pompy, sprężarki i 
przenośniki taśmowe.

Instalacja

W treści niniejszego podręcznika założono, że przemiennik zostanie zainstalowany zgodnie z wytycznymi 
Rockwell Automation obejmującymi następujące elementy.

• Instalacja przemiennika spełnia wymagania mechaniczne dotyczące orientacji przestrzennej urządzenia, przepływu 
chłodzącego powietrza i sprzętu montażowego.

• Instalacja przemiennika spełnia wymagania dotyczące środowiska, w którym się odbywa, obejmujące temperaturę 
powietrza w bezpośrednim otoczeniu urządzenia, warunki atmosferyczne i klasę obudowy.

• Instalacja przemiennika spełnia wymagania elektryczne dotyczące zasilania AC, parametrów silników, okablowania i 
uziemienia, a także przeciążeń i ochrony przed zwarciami.

• Instalacja przemiennika jest zgodna z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, normami i 
wymaganiami.

WAŻNE Przemiennik PowerFlex serii 750 nadaje się do wykorzystania do wielu rodzajów silników i wielu zastosowań, które nie zostały 
przedstawione w niniejszym podręczniku.
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Wstęp
Szczegółowe informacje

Poniższa tabela wyszczególnia publikacje zawierające ogólne informacje o przemiennikach.

Materiały Opis

Dane techniczne przemienników PowerFlex Seria 750, 
publikacja 750-TD001

Zawiera szczegółowe informacje na następujące tematy:
• Specyfikacje przemiennika
• Specyfikacje opcji
• Wartości znamionowe bezpieczników i wyłączników 

automatycznych

Przemiennik PowerFlex serii 750 Instrukcja instalacji, 
publikacja 750-IN001

Zawiera szczegółowe informacje na następujące tematy:
• Instalacja przemiennika
• Oprzewodowanie zasilania
• Okablowanie we / wy

Podręcznik programowania przemienników PowerFlex 
serii 750, publikacja 750-PM001

Zawiera szczegółowe informacje na następujące tematy:
• Opcje we / wy, sterowania i sprzężenia zwrotnego
• Parametry i programowanie
• Błędy, alarmy, wykrywanie i usuwanie usterek

Podręcznik programowania przemienników PowerFlex 
serii 750, publikacja 750-RM002

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania 
konkretnych funkcji przemienników w najczęstszych 
zastosowaniach.

Wytyczne dot. oprzewodowania i uziemienia dla 
przemienników z modulacją szerokości impulsu (PWM), 
Instrukcja instalacji, publikacja DRIVES-IN001

Zawiera podstawowe informacje potrzebne do 
prawidłowej instalacji, ochrony, podpięcia i uziemienia 
przemienników z modulacją szerokości impulsu (PWM).

Podręcznik użytkownika dla PowerFlex 20-HIM-A6 / -C6S 
HIM (interfejs HIM), publikacja 20HIM-UM001

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące podzespołów 
interfejsu HIM, jego obsługi i funkcji.

Technika zastosowania kalkulatora rezystora hamowania 
dynamicznego, publikacja PFLEX-AT001

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące podzespołów 
hamowania dynamicznego, jego obsługi i funkcji.

Podręcznik użytkownika dwuportowej karty rozszerzeń 
PowerFlex 20-750-ENETR, publikacja 750COM-UM008

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, 
konfiguracji, użytkowania oraz wykrywania i usuwania 
usterek dwuportowej karty rozszerzeń EtherNet / IP.

Podręcznik użytkownika adaptera wbudowanej 
komunikacji EtherNet / IP przemiennika PowerFlex 755, 
publikacja 750COM-UM001

Zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, 
konfiguracji, użytkowania oraz wykrywania i usuwania 
usterek adaptera wbudowanej komunikacji EtherNet / IP.
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Krok 1: Zebranie niezbędnych informacji
Krok 1: Zebranie niezbędnych informacji

Po pierwszym podłączeniu przemiennika do zasilania należy wprowadzić informacje dotyczące konkretnego zastosowania. 
Należy wprowadzić dane z tabliczki znamionowej silnika oraz skonfigurować we / wy. 

Krok 1: Zebranie niezbędnych informacji pomaga użytkownikowi sprawdzić przed uruchomieniem przemiennika, czy 
posiada potrzebne informacje.

Zapisanie danych z tabliczki znamionowej silnika

Należy zapisać dane z tabliczki znamionowej silnika, aby mogły one zostać wprowadzone do parametrów Danych Silnika 
podczas włączania zasilania. Można również zapisać dane maksymalnie pięciu kombinacji przemiennik / silnik. Do 
zapisania w formie opisowej nazwy każdej kombinacji przemiennik / silnik i odpowiadających im parametrów można użyć 
poniższej tabeli.

Nazwa Przemiennik / Silnik
(przykład, Główny 
Wentylator Wyciągowy / 
Wywiewny)

Przemiennik / Silnik 1: Przemiennik / Silnik 2: Przemiennik / Silnik 3: Przemiennik / Silnik 4: Przemiennik / Silnik 5:

Nr 
parametru

Nazwa 
parametru

Przemiennik / Silnik 1: Przemiennik / Silnik 2: Przemiennik / Silnik 3: Przemiennik / Silnik 4: Przemiennik / Silnik 5:

25 Motor NP Volts

26 Motor NP Amps

27 Motor NP Hertz

28 (1)

(1) Zalecane jest używanie prędkości z poślizgiem zamiast prędkości synchronicznej (w obr. / min).
Przykład: Należy użyć 1750 obr. / min zamiast 1800 obr. / min dla silnika 60 Hz.

Motor NP RPM

29 (2)

(2) Domyślną jednostką dla parametru 29 [Motor NP Pwr Units] są konie mechaniczne (KM).

Mtr NP Pwr Units ❑ kW ❑ KM ❑ kW ❑ KM ❑ kW ❑ KM ❑ kW ❑ KM ❑ kW ❑ KM

30 Motor NP Power

31 (3)

(3) Aby obliczyć: Liczba biegunów = 120 x parametr 27 [Motor NP Hertz] / parametr 28 [Motor NP RPM]. Wynik należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej.
Przykład: 120 x 60 Hz / 1800 obr. / min = 4 bieguny

 Motor Poles
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Krok 2: Weryfikacja instalacji przemiennika
Krok 2: Weryfikacja instalacji przemiennika

Bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie każdej instalacji przemiennika przed jego pierwszym podłączeniem do zasilania. 
Jest to szczególnie ważne jeżeli instalacja nie była wykonana bezpośrednio przez użytkownika. Przed przejściem do Krok 3: 
Włączenie zasilania, konfigurowanie przemiennika i obrócenie wału silnika należy się upewnić, że każdy przemiennik jest 
gotowy do włączenia.

Identyfikacja typu przemiennika

Są dwa typy przemienników PowerFlex serii 750 - PowerFlex 753 i PowerFlex 755. Między tymi typami przemienników 
występują istotne różnice, które będą omawiane w następnych krokach. Jeżeli nie zostało stwierdzone jaki typ 
przemiennika jest instalowany, skorzystaj z pomocy umieszczonej w Określenie typu przemiennika na stronie 24.

Weryfikacja oprzewodowania zasilania

Należy dokonać wizualnego sprawdzenia podłączeń oprzewodowania zasilania do każdego przemiennika. Należy upewnić 
się, że odpowiednie przewody podłączone są do zacisków wyjścia i wejścia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących 
miejsca wykonania podłączeń, patrz Oprzewodowanie zasilania na stronie 25.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przemiennik musi być zablokowany i oznaczony przed 
kontynuowaniem czynności Krok 2: Weryfikacja instalacji przemiennika. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może 
prowadzić do powstania obrażeń ciała i / lub urządzeń.

Nazwa Przemiennik / Silnik
(przykład, Główny 
Wentylator Wyciągowy / 
Wywiewny)

Przemiennik / Silnik 1: Przemiennik / Silnik 2: Przemiennik / Silnik 3: Przemiennik / Silnik 4: Przemiennik / Silnik 5:

Zainstalowany przemiennik ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755 ❑ 753 ❑ 755

Sprawdzenie oprzewodowania
Przemiennik 1

Oprzewodowanie 
prawidłowe

Przemiennik 2
Oprzewodowanie 

prawidłowe

Przemiennik 3
Oprzewodowanie 

prawidłowe

Przemiennik 4
Oprzewodowanie 

prawidłowe

Przemiennik 5
Oprzewodowanie 

prawidłowe

Zasilanie wyjściowe AC powinno znajdować się na 
L1, L2, L3 / R, S, T. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Połączenie wyjściowe do silnika powinno znajdować się na 
T1, T2, T3 / U, V, W. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Prawidłowe uziemienie końcówek przewodów w zaciskach 
uziemienia PE. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Jeżeli jest w wyposażeniu, rezystor hamowania dynamicznego 
należy połączyć do BR1 i BR2.
Jeżeli oprzewodowanie zostało wykonane, należy przejść do 
Rezystor hamowania dynamicznego na stronie 68, aby zapisać 
informacje z tabliczki znamionowej rezystora hamowania 
dynamicznego.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

WAŻNE Rockwell Automation zaleca używanie okablowania typu XLPE na wyjściu przemiennika.
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Krok 2: Weryfikacja instalacji przemiennika
Sprawdzenie konfiguracji zworek mocy (ważne w przypadku zasilania sieci zasilających 
izolowanych)

Przemienniki PowerFlex serii 750 zawierają warystory MOV i kondensatory CMC z potencjałem zerowym na masie. 
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemiennika i / lub problemami eksploatacyjnymi, przyrządy te muszą być 
prawidłowo skonfigurowane.

Należy zapisać, że konfiguracja zworek mocy dla każdego przemiennika jest prawidłowa.

Sprawdzenie oprzewodowania we / wy
Aby prawidłowo skonfigurować przemiennik, należy znać źródło wartości prędkości zadanej oraz polecenia startu / 
zatrzymania. Są trzy miejsca, w których źródła sygnału (takie jak przyciski i potencjometry) są podłączone do 
przemiennika.

1. Główna płyta sterująca przemiennika.
• Łączówka TB1 w PowerFlex 753
• Port wbudowanej komunikacji EtherNet / IP w PowerFlex 755
• Łączówka TB1 w PowerFlex 755 Di0

2. Moduł rozszerzający we / wy.

3. Moduł sieci komunikacyjnej.

WAŻNE Prawidłowo skonfigurowany przemiennik ma wszystkie zworki połączone lub rozłączone, w zależności od tego czy źródło zasilania 
jest uziemione bezpośrednio czy nie. Jeśli nie wszystkie zworki są połączone lub rozłączone, zworki mocy nie są prawidłowo 
skonfigurowane. Rodzaj źródła zasilania musi zostać dokładnie określony i zworki muszą być skonfigurowane w odniesieniu do 
niego. Aby uzyskać więcej informacji na temat źródeł napięcia oraz umiejscowienia zworek na przemienniku, patrz Zworki mocy 
na stronie 29.

Poprawna konfiguracja zworek zasilania

Źródło zasilania Pozycje zworek (1)

(1) Patrz Lokalizacja zworek mocy na stronie 30.

Sieć z uziemionym punktem neutralnym transformatora. Wszystkie podłączone

 Sieć z uziemionym punktem neutralnym transformatora. Wszystkie rozłączone

Przemiennik 1
Zworki mocy są

skonfigurowane prawidłowo.

Przemiennik 2
Zworki mocy są

skonfigurowane prawidłowo.

Przemiennik 3
Zworki mocy są

skonfigurowane prawidłowo.

Przemiennik 4
Zworki mocy są

skonfigurowane prawidłowo.

Przemiennik 5
Zworki mocy są

skonfigurowane prawidłowo.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

WAŻNE Przemiennik może być zawsze sterowany poprzez HIM w zakresie sterowania prędkością, startem i zatrzymaniem. W przypadku 
takich warunków pracy, należy przejść do Krok 3: Włączenie zasilania, konfigurowanie przemiennika i obrócenie wału silnika na 
stronie 12.
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Krok 2: Weryfikacja instalacji przemiennika
Gdzie podłączone są źródła sygnału?
Ten diagram pomaga określić gdzie podłączone są źródła sygnału w każdym z przemienników.
Te informacje będą potrzebne po przejściu do Krok 4: Konfiguracja Wartości prędkości zadanej i Startu / Stopu na 
stronie 17.

WAŻNE W przemiennikach serii 750, terminu ,Port’ używa się do wyznaczenia (w oprogramowaniu) fizycznej lokalizacji, w której znajduje 
się sprzęt, co ułatwia wybór sprzętu lub funkcji do programu. Aby dowiedzieć się więcej o lokalizacji portów, patrz Porty urządzeń 
przemiennika na stronie 35.

Element Opis

(1) Łączówka TB1, przemienniki PowerFlex 753.

(2) Wbudowana komunikacja EtherNet / IP, przemienniki PowerFlex 755.

(3) Moduł rozszerzający we / wy, przemienniki PowerFlex 753 i 755.
(Pokazana instalacja Portu 4.)

(4) Moduł sieci komunikacyjnej, przemienniki PowerFlex 753.
(Pokazana instalacja Portu 6.)

(5) Łączówka TB1 w przemienniku PowerFlex 755 znajduje się za portem 
Ethernet.

Ao0-
Ao0+
10VC
+10V
Ai0-
Ai0+
Ptc-
Ptc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

PowerFlex 753 PowerFlex 755

(1)

(3)

(4)

(2)

(3)

Przykłady 
lokalizacji 

portów

Przykłady 
lokalizacji 

portów

(5)
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Krok 2: Weryfikacja instalacji przemiennika
Aby zapoznać się z numerami lokalizacji elementów, należy posłużyć się diagramem na strona 10.

Należy sprawdzić status zworki enable i zworki safety.
• Jeśli zworka enable została usunięta, aby przemiennik mógł przyjąć polecenie startu, na głównej płycie sterującej 

na Di0 wymagane jest zasilanie sterowania. Patrz parametr 220 [Digital In Sts] bit 0. Aby uzyskać więcej 
informacji patrz Instrukcja instalacji przemiennika PowerFlex seria 750, publikacja 750-IN001.

• Jeśli zworka safety została usunięta, patrz Poradnik bezpieczeństwa karty rozszerzeń modułu monitora prędkości 
bezpiecznej dla przemienników PowerFlex serii 750, publikacja 750-RM001 dla numeru katalogowego 
20-750-S1 oraz Podręcznik użytkownika z instrukcją bezpiecznego wyłączania momentu dla PowerFlex serii 750, 
publikacja 750-UM002 dla numeru katalogowego 20-750-S.

Ele-
ment

(1) Czy źródła sygnału podłączone są do łączówki TB1 w przemienniku PowerFlex 753?

Przemiennik nr 1:

❑ Tak ❑ Nie

Przemiennik nr 2:

❑ Tak ❑ Nie

Przemiennik nr 3:

❑ Tak ❑ Nie

Przemiennik nr 4:

❑ Tak ❑ Nie

Przemiennik nr 5:

❑ Tak ❑ Nie

(2) Czy przemiennik PowerFlex 755 jest połączony z portem wbudowanej komunikacji EtherNet / IP?

Przemiennik nr 1:

❑ Tak ❑ Nie

Przemiennik nr 2:

❑ Tak ❑ Nie

Przemiennik nr 3:

❑ Tak ❑ Nie

Przemiennik nr 4:

❑ Tak ❑ Nie

Przemiennik nr 5:

❑ Tak ❑ Nie

(3) Czy źródła sygnału podłączone są do modułu rozszerzającego we / wy zainstalowanego w przemienniku? Jeżeli tak, należy zanotować numer portu modułu.

Przemiennik nr 1:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Przemiennik nr 2:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Przemiennik nr 3:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Przemiennik nr 4:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Przemiennik nr 5:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

(4) Czy źródła sygnału podłączone są do modułu komunikacyjnego sieci zainstalowanego w przemienniku PowerFlex 753? Jeżeli tak, należy zanotować numer portu modułu.

Przemiennik nr 1:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Przemiennik nr 2:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Przemiennik nr 3:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Przemiennik nr 4:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Przemiennik nr 5:

❑ Tak: Nr Portu 

❑ Nie

Jakiego rodzaju konfigurację EtherNet / IP wykorzystuje przemiennik (BOOTP, DHCP czy ręczne przypisywanie adresów IP)? W przypadku ręcznego przypisywania adresów IP, 
należy wprowadzić adres IP i maskę podsieci.

Przemiennik nr 1:

❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Ręczne
Adres IP

Maska podsieci (jeśli dotyczy)

Adres bramy sieciowej 
(jeśli dotyczy)

Przemiennik nr 2:

❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Ręczne
Adres IP

Maska podsieci (jeśli dotyczy)

Adres bramy sieciowej 
(jeśli dotyczy)

Przemiennik nr 3:

❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Ręczne
Adres IP

Maska podsieci (jeśli dotyczy)

Adres bramy sieciowej 
(jeśli dotyczy)

Przemiennik nr 4:

❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Ręczne
Adres IP

Maska podsieci (jeśli dotyczy)

Adres bramy sieciowej 
(jeśli dotyczy)

Przemiennik nr 5:

❑ BOOTP

❑ DHCP

❑ Ręczne
Adres IP

Maska podsieci (jeśli dotyczy)

Adres bramy sieciowej 
(jeśli dotyczy)
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Krok 3: Włączenie zasilania, konfigurowanie przemiennika i obrócenie wału silnika
Krok 3: Włączenie zasilania, konfigurowanie przemiennika i obrócenie 
wału silnika

W tym kroku włączone zostanie zasilanie każdego z przemienników, każdy z przemienników zostanie skonfigurowany 
poprzez wprowadzenie wartości parametrów oraz rozpoczęta zostanie procedura Statycznego strojenia autostrojenia przy 
wykorzystaniu interfejsu HIM klasy 7.

W przypadku braku dostatecznej wiedzy na temat użytkowania interfejsu HIM i konieczności uzyskania dodatkowych 
informacji, należy zapoznać się z Informacje o interfejsie HIM na stronie 36 lub skorzystać z Podręcznika użytkownika dla 
PowerFlex 20-HIM-A6 / -C6S HIM (Interfejs HIM), publikacja 20HIM-UM001.

Zasilanie przemiennika

1. Przyłączyć do przemiennika napięcie zasilania i napięcie sterowania.

2. Gdy pojawi się komunikat, za pomocą  lub  wybrać odpowiedni język wyświetlacza.

3. Nacisnąć  klawisz ekranowy, aby wybrać język.

4. Jeśli jeden z poniższych ekranów wyświetla się na interfejsie HIM, należy naciskać klawisz ekranowy  do 
momentu aż pojawi się Główny ekran włączania zasilania.

5. Należy przejść do Konfiguracja przemiennika na stronie 13.

UWAGA: Aby wykonać przedstawioną poniżej procedurę zasilania, przemiennik musi zostać podłączony do zasilania. Niektóre z 
występujących napięć mają potencjał wejściowego zasilania sieciowego. Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego lub 
uszkodzenia urządzeń, poniższa procedura może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy. Przed 
rozpoczęciem wykonywania procedury należy dokładnie przeczytać i zrozumieć jej opis.

▼

▼

▼

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

ENTER

Select Language to Use
English 
Francaise
Espanol
Italiano

Ekran wyboru języka

ENTER

WAŻNE Wybór języka dotyczy wyłącznie nowych przemienników. Dokonywanie tego wyboru nie jest konieczne jeśli przemiennik 
był już uprzednio używany lub zostały zmienione jego fabryczne ustawienia domyślne. Jeśli przemiennik był już uprzednio 
przyłączany do zasilania i konfigurowany, ale jego obecna aplikacja różni się od pierwotnej, należy wykonać reset 
parametrów przemiennika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Resetowanie do ustawień fabrycznych na stronie 39.

ESC

ESC

PowerFlex 753 Startup

ENTERESC

Start-Up consists of several 
steps to configure the drive 
Press ENTER

ABORT

PowerFlex 753 Startup

ENTERESC

Please make a selection

General Startup
Application Specific
Exit Startup

ABORT

LUB

Główny ekran uruchamiania

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Ekran uruchamiania PowerFlex 753 Główny
ekran włączania zasilania

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 755
480V 4.2A
20G...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

PowerFlex 755 Główny
ekran włączania zasilania
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Krok 3: Włączenie zasilania, konfigurowanie przemiennika i obrócenie wału silnika
Konfiguracja przemiennika
Aby skonfigurować każdy z przemienników, należy wykonać poniższe kroki.

Wprowadzenie danych z tabliczki znamionowej silnika

1. Z Głównego ekranu włączania zasilania, wybierz parametr 25 [Motor NP Volts].

• Nacisnąć klawisz ekranowy .
• Wprowadzić 25, wykorzystując klawiaturę numeryczną.

• Nacisnąć klawisz ekranowy .

2. Aby zweryfikować wartości na ekranie, należy wykorzystać wartości numeryczne z tabliczki znamionowej silnika 
zebrane zgodnie z Krok 1: Zebranie niezbędnych informacji w Zapisanie danych z tabliczki znamionowej silnika na 
stronie 7. Jeżeli wymagana jest zmiana, 

• Nacisnąć klawisz ekranowy .
• Wprowadzić, używając klawiatury, numeryczną wartość napięcia z tabliczki znamionowej.

• Nacisnąć klawisz ekranowy .

3. Nacisnąć  na klawiaturze, aby przejść do następnego numeru parametru i kontynuować wprowadzanie 
pozostałych danych silnika zebranych w Krok 1: Zebranie niezbędnych informacji, w następującej kolejności.
• Parametr 26 [Motor NP FLA]
• Parametr 27 [Motor NP Hertz]
• Parametr 28 [Motor NP RPM]

PAR#

ENTER

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

PowerFlex 753 Ekran włączania zasilania

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
Jump to Param #

ESC

F

ENTER▲ ▼ 

Ekran parametrów

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
Jump to Param #

25

ESC

F

ENTER▲ ▼ 

Ekran parametrówKlawiatura

EDIT

ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 25
Motor NP Volts

480.00 VAC

ESC EDIT

F

PAR#

Edytować ekran Tabl. zn. silnika Napięcie Klawiatura

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F



Edit Mtr NP Volts

480.00 VAC
0.10 << 552

Ekran Tabl. zn. silnika Napięcie
Publikacja Rockwell Automation 750-QS001A-PL-P - marzec 2015 13



Krok 3: Włączenie zasilania, konfigurowanie przemiennika i obrócenie wału silnika
• Parametr 29 [Mtr NP Pwr Units]
Dla parametru 29 należy wybrać jednostkę miary znajdującą się na tabliczce znamionowej. 
Jeśli jednostką są KM (jednostka domyślna), należy przejść do parametru 30 [Motor NP Power].
Jeśli jednostka są kW, należy zmienić domyślną jednostkę mocy z KM na kW.

a. Nacisnąć klawisz ekranowy .

b. Użyć klawisza ekranowego, aby przewinąć do kW.

c. Nacisnąć klawisz ekranowy .

• Parametr 30 [Motor NP Power]
• Parametr 31 [Motor Poles]

EDIT

▼

ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 29
Mtr NP Pwr Units

HP 0

ESC EDIT

F

PAR#

Ekran jednostek Tabl. zn. silnika Moc Ekran wyboru jednostek mocy

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲ ▼ 

Edit Mtr NP Pwr Units

HP 0
0 << 1

Ekran wyboru jednostek mocy

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲ ▼ 

Edit Mtr NP Pwr Units

kW1
0 << 1

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 29
Mtr NP Pwr Units

kW 1

ESC EDIT

F

PAR#

Ekran jednostek Tabl. zn. silnika Moc
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Krok 3: Włączenie zasilania, konfigurowanie przemiennika i obrócenie wału silnika
Autostrojenie

1. Wybrać parametr 70 [Autotune].

• Nacisnąć klawisz ekranowy .
• Wprowadzić 70.

• Nacisnąć klawisz ekranowy .

2. Nacisnąć klawisz ekranowy  i klawisze ekranowe  lub , aby wybrać „Strojenie statyczne 2”.

3. Nacisnąć klawisz Start .
Podczas strojenia przemiennika „Autostrojenie” zastępuje „Zatrzymano”. Po wykonaniu procedury Autostrojenia, 
dla parametru 70 [Autotune] pojawia się „Gotowe 0”, a na górnym pasku wyświetla się ponownie „Zatrzymano”.

4. Procedura Autostrojenia została zakończona. 

5. Nacisnąć klawisz ekranowy , aby wyjść z Autostrojenia.

PAR#

ENTER

EDIT ▼

▼

ESC ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

▲

0 << 2

Edit Autotune
Static Tune 2

▼ 

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Ready 0

ESC EDIT

F

PAR#

Ekran parametrów Ekran edycji

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Ready 0

ESC TEXT

F

PAR#

Autotuning AUTO

Port 00 Dev Param 70
Autotune

Static Tune 2

ESC TEXT

F

PAR#

Ekran W toku Ekran wyników

ESC
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Krok 3: Włączenie zasilania, konfigurowanie przemiennika i obrócenie wału silnika
Test kierunku

1. Nacisnąć na klawiaturze przycisk Sterowanie .

2. Użyć przycisku Pracy impulsowej ( Jog), aby przesunąć wał silnika w celu sprawdzenia kierunku. 
Jeśli kierunek obrotów wału silnika jest NIEPRAWIDŁOWY, należy wyłączyć zasilanie i przestrzegając wszelkich 
zasad bezpieczeństwa zamienić okablowanie zacisków zasilenia U/T1 i V/T2 na przemienniku lub w silniku. 
Patrz Oprzewodowanie zasilania na stronie 25.

 

3. Nacisnąć klawisz ekranowy , aby wyjść z Testu kierunku.

Zakończenie konfiguracji

Rozruch przemiennika został przeprowadzony i można go uruchomić / zatrzymać za pomocą interfejsu HIM.

Aby zakończyć konfigurację przemiennika, należy przejść do Krok 4: Konfiguracja Wartości prędkości zadanej i Startu / 
Stopu.

UWAGA:  Ta procedura powoduje ruch wału silnika i dowolnego podłączonego sprzętu. Aby uniknąć wystąpienia obrażeń ciała lub 
uszkodzenia sprzętu, należy upewnić się, że wszystkie osłony są prawidłowo zamontowane i nie występuje ryzyko ich kontaktu z 
częściami obrotowymi.

UWAGA: Jeżeli zamiana przewodów na U/T1 i V/T2 nie jest możliwa lub jest niewskazana, można ustawić parametr 40 [Reverse 
Motor Leads], bit 4 na ,1’. Ważne jest, aby pamiętać przy tym, że parametr 40 [Reverse Motor Leads] ustawia się na ,0’, jeżeli 
parametry są przywracane do ustawień fabrycznych. Po zresetowaniu parametrów do wartości domyślnych, konieczne jest 
ponowne ustawienie parametru 40 [Reverse Motor Leads] bit 4 na ,1’, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

ESC

REF
 MANUAL

FBKREF

REMOVE 
HIM

EDIT 
REF  REV 


REF

JOG HELP

Mapa funkcji klawiszy ekranu kontrolnego 
odpowiada klawiszom nawigacji / numerycznym.Stopped

0.000 Hz
AUTO
F

WAŻNE Jeśli zaciski zasilania silnika zostały zamienione, konieczne jest naciśnięcie na klawiaturze klawisza Sterowanie i przycisku 
Pracy impulsowej, aby przesunąć wał silnika w celu sprawdzenia zmiany kierunku.

ESC
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Krok 4: Konfiguracja Wartości prędkości zadanej i Startu / Stopu
Krok 4: Konfiguracja Wartości prędkości zadanej i Startu / Stopu
Wybrać konfigurację zgodnie z oprzewodowaniem wykonanym w Krok 2: Weryfikacja instalacji przemiennika.

Lista kontrolna konfiguracji Wejścia / Wyjścia
Źródło wartości prędkości zadanej

Przemien-
nik nr 1

Przemien-
nik nr 2

Przemien-
nik nr 3

Przemien-
nik nr 4

Przemien-
nik nr 5

Źródło wartości prędkości zadanej Schemat połączeń

Interfejs HIM (zwykle Port 1) (Aby uzyskać więcej informacji dla interfejsu HIM montowanego na drzwiach lub zdalnego na Porcie 2 lub Porcie 3, należy zapoznać 
się z Porty urządzeń przemiennika na stronie 35.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Konfiguracja przemiennika przez użytkownika strona 40

Podłączenia do głównej płyty sterującej PowerFlex 753 (Port 0)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 0…20 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej strona 43

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 0…+10V Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej strona 44

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potencjometr 10 kΩ - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej strona 44

Podłączenia do karty rozszerzeń we / wy seria 11 - Nr katalogowy 20-750-11xxx-xxxx (Port 4) (Numery katalogowe kart rozszerzeń i opcje lokalizacji portów, patrz 
strona 33.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 0…20 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej strona 47

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 0…+10V Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej strona 47

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potencjometr 10 kΩ - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej strona 47

Podłączenia do karty rozszerzeń we / wy seria 22 - Nr katalogowy 20-750-22xxx-xxxx (Port 4) (Numery katalogowe kart rozszerzeń i opcje lokalizacji portów, patrz 
strona 33.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 0…20 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej 
na zaciskach Ai0±

strona 51

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 0…+10 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej 
na zaciskach Ai0±

strona 51

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potencjometr 10 kΩ - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej na zaciskach 
Ai0±

strona 51

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 0…20 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej 
na zaciskach Ai1±

strona 52

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 0…+10 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej 
na zaciskach Ai1±

strona 52

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Potencjometr 10 kΩ - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej na zaciskach 
Ai1±

strona 52

Połączenia komunikacyjne (Numery katalogowe komunikacyjnych kart rozszerzeń i opcje lokalizacji portów, patrz strona 33.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Komunikacja poprzez wbudowany w PF755 Ethernet / IP (Port 13) strona 54

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Komunikacja po sieci EtherNet / IP z wykorzystaniem karty rozszerzeń 
20-750-ENETR (Port 6)

strona 59

Start, Stop, i Źródło kierunku

Przemien-
nik nr 1

Przemien-
nik nr 2

Przemien-
nik nr 3

Przemien-
nik nr 4

Przemien-
nik nr 5

Start, Stop, i Źródło kierunku Schemat połączeń

HIM (Port 1)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Konfiguracja przemiennika przez użytkownika strona 40

Sterowanie trójprzewodowe (Aby uzyskać więcej informacji patrz Sterowanie dwu- i trójprzewodowe na stronie 65.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sterowanie trójprzewodowe na głównej płycie sterującej PF753 strona 45

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sterowanie trójprzewodowe na module we / wy serii 11 strona 49
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Krok 4: Konfiguracja Wartości prędkości zadanej i Startu / Stopu
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sterowanie trójprzewodowe na module we / wy serii 22 strona 53

Sterowanie dwuprzewodowe (Aby uzyskać więcej informacji patrz Sterowanie dwu- i trójprzewodowe na stronie 65.)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sterowanie dwuprzewodowe na głównej płycie sterującej PF753 strona 44

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sterowanie dwuprzewodowe na module we / wy serii 11 strona 48

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sterowanie dwuprzewodowe na module we / wy serii 22 strona 53

Start, Stop, i Źródło kierunku

Przemien-
nik nr 1

Przemien-
nik nr 2

Przemien-
nik nr 3

Przemien-
nik nr 4

Przemien-
nik nr 5

Start, Stop, i Źródło kierunku Schemat połączeń
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Krok 5: Uwarunkowania szczególne
Krok 5: Uwarunkowania szczególne

Przemien-
nik nr 1

Przemien-
nik nr 2

Przemien-
nik nr 3

Przemien-
nik nr 4

Przemien-
nik nr 5

Opis Szczegóły

Hamowanie dynamiczne

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rezystor hamowania dynamicznego przyłączony do BR1 i BR2. strona 68

Tempa przyspieszania i zwalniania

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tempa przyspieszania i zwalniania są ustawiane w zależności od 
bezwładności obciążenia.
Tempo zwalniania może wpływać na konieczność hamowania 
dynamicznego.

strona 70

Wyjście analogowe

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ PowerFlex 753 przyłączony do zacisków TB1 Ao0±. strona 76

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Moduł rozszerzeń we / wy przyłączony do Ao0±. strona 76

Wyjście cyfrowe

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Główną płytę sterującą PowerFlex 753 przyłącza się w odpowiedni sposób 
do TD1 (TO0).

strona 77

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Moduł rozszerzeń we / wy przyłączony w odpowiedni sposób do TB1 
(TO i TC lub T1).

strona 77

Wyjście przekaźnikowe

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Główna płyta sterująca PowerFlex 753 przyłączona we właściwy sposób 
do TB2 (R0C i R0NO lub R0NC).

strona 78

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Moduł rozszerzeń we / wy przyłączony odpowiednio do TB2 
(R0C i R0NO lub R0NC).

strona 78

Wyłączenie funkcji HIM

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Opcja ograniczająca sterowanie logiką (start, praca impulsowa, kierunek) 
poprzez interfejs HIM, jeżeli użytkownik chce używać wyłącznie innego 
dyskretnego wejścia lub komend start / uruchom, praca impulsowa i 
kierunek, sterowanych poprzez komunikacje.

strona 79

Funkcja HIM CopyCat

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Opcja wysyłająca poszczególne zestawy parametrów z przemiennika 
wiodącego lub dowolnych podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych 
do interfejsu HIM.

strona 80

Przeciążenie silnika

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Dopasowuje odpowiednio ochronę silnika przed przeciążeniem. strona 84

Rodzaje komunikacji inne niż EtherNet / IP

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Opcje komunikacji inne niż EtherNet / IP. Patrz publikacje w 
Szczegółowe informacje na 
stronie 6.
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Krok 6: Kontrola pracy przemiennika
Krok 6: Kontrola pracy przemiennika

Po zakończeniu czynności wymaganych przy uruchomieniu napędu po raz pierwszy, należy sprawdzić i zapisać, czy każda z 
kombinacji przemiennik / silnik działa prawidłowo.

Do pomocy przy sprawdzaniu pracy przemiennika należy wykorzystać informacje wyświetlane przez interfejs HIM, 
wskaźniki stanu przemiennika po prawej stronie interfejsu HIM, oraz działanie układu.

1. Czy każda kombinacja przemiennik / silnik odpowiada prawidłowo na każde źródło sygnału?

2. Czy każda kombinacja przemiennik / silnik odpowiada prawidłowo na wartości prędkości zadanej? 
(Sprawdzić tylko te, których to dotyczy)

Uwarunkowania konfiguracji

Jeżeli którakolwiek z kombinacji przemiennik / silnik nie działa prawidłowo, należy sprawdzić kroki 1…6, aby upewnić się, 
czy zebrane zostały prawidłowe informacje, obliczenia są poprawne, a parametry zostały właściwie ustawione.

Jeśli komunikacja EtherNet / IP nie działa prawidłowo, należy sprawdzić, czy sterownik / PLC wykorzystuje odpowiednie 
polecenia i / lub referencje. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika 
dwuportowej karty rozszerzeń EtherNet / IP PowerFlex 20-750-ENETR, publikacja 750COM-UM008, Podręcznikiem 
użytkownika adaptera wbudowanej komunikacji EtherNet / IP przemiennika PowerFlex 755, publikacja 750COM-
UM001 lub skontaktować się z lokalnym ekspertem w zakresie PLC.

Aby odczytać Wskaźniki stanu przemiennika, patrz strona 67.

Jeżeli problemy z osiągami utrzymują się, należy skorzystać z publikacji wymienionych w Szczegółowe informacje na 
stronie 6.

Jeśli istnieje potrzeba otrzymania dodatkowego wsparcia technicznego, przed skontaktowaniem się z pracownikiem 
pomocy technicznej należy zebrać wszelkie informacje wymienione na strona 85.

Komenda sygnału Przemiennik / 
Silnik 1

Przemiennik / 
Silnik 2

Przemiennik / 
Silnik 3

Przemiennik / 
Silnik 4

Przemiennik / 
Silnik 5

Start ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Stop ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Kierunek (jeśli dotyczy) ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Wartość prędkości zadanej Przemiennik / Silnik 1 Przemiennik / Silnik 2 Przemiennik / Silnik 3 Przemiennik / Silnik 4 Przemiennik / Silnik 5

Źródło HIM ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie

Analogowe wejście płyty 
sterującej ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie

Analogowe wejście modułu 
rozszerzeń we / wy (Port 4) ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie

Komunikacja poprzez 
EtherNet / IP 
(Port 6 lub Port 13)

❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie

Komunikacja poprzez inny 
protokół (Port 6) ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie
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Krok 6: Kontrola pracy przemiennika
Uwagi:
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Odniesienia
Odniesienia

Więcej szczegółów odnośnie czynności niezbędnych do uruchomienia i skonfigurowania przemiennika zostało 
omówionych w ramach następujących tematów.

Temat Strona

Określenie typu przemiennika 24

Oprzewodowanie zasilania 25

Zworki mocy 29

Identyfikacja kart rozszerzeń i kompatybilnych 
portów

33

Porty urządzeń przemiennika 35

Informacje o interfejsie HIM 36

Resetowanie do ustawień fabrycznych 39

Typowe przykłady wartości prędkości zadanej 40

Komunikacja EtherNet / IP 54

Sterowanie dwu- i trójprzewodowe 65

Wskaźniki stanu przemiennika 67

Rezystor hamowania dynamicznego 68

Czas przyspieszania i zwalniania 70

Tryb kierunku 72

Oprzewodowanie wyjścia analogowego 76

Oprzewodowanie wyjścia cyfrowego 77

Oprzewodowanie wyjścia przekaźnikowego 78

Wyłączenie funkcji startu interfejsu HIM 79

Funkcja HIM CopyCat 80

Przeciążenie silnika 84

Gdy konieczny jest kontakt ze wsparciem 
technicznym

85
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Odniesienia
Określenie typu przemiennika

Są trzy proste sposoby określenia jaki rodzaj przemiennika jest aktualnie używany.

1. Należy odczytać informacje na etykiecie znajdującej się na pokrywie przemiennika. (Etykieta znajduje się za 
interfejsem HIM.) Jeśli pokrywa nie jest zamontowana na przemienniku, należy skorzystać z jednej z następujących 
metod.

2. Odszukać Tabliczkę znamionową nr 1 na podstawie montażowej przemiennika. Pierwsze trzy znaki numeru 
katalogowego wskazują typ przemiennika.

3. Obejrzeć główną płytę sterującą zainstalowaną w przemienniku.

Cat No.  20F11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

Cat No.  20G11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

20F = PowerFlex 753 20G = PowerFlex 755

PowerFlex 753 posiada 14-punktową 
łączówkę we / wy.

PowerFlex 755 posiada trzy selektory adresu 
EtherNet / IP.
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Odniesienia
Oprzewodowanie zasilania

Rozmiar 1…3 lokalizacje zacisków obwodów mocy i punktów zakończeń

L1
R

L2
S

L3
T

BR
1

BR
2

+
DC

-
DC

T1
U

T2
V

T3
W

(3)

(2)

(1)

L1
R

L2
S

L3
T

BR
1

BR
2

+
DC

-
DC

T1
U

T2
V

T3
W

(3)

(2)

(1)

(2)

(3)

Rozmiar 3

Rozmiar 1 Rozmiar 2

nr. Nazwa Opis
(1) Zaciski obwodów mocy R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +DC, -DC, U/T1, V/T2, W/T3
(2) Kołki uziemiające PE Punkty połączenia z masą podstawy montażowej dla wchodzących 

linii zasilania AC i ekranu silnika.
(3) PE-A i PE-B Zworki MOV i CMC
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Odniesienia
Rozmiar 4…5 lokalizacje zacisków obwodów mocy i punktów zakończeń

(3)

(2)

(1)

(3)

(2)

(1)

Rozmiar nr 4

Rozmiar nr 5

nr. Nazwa Opis
(1) Zaciski obwodów mocy R/L1, S/L2, T/L3, BR1, BR2, +DC, -DC, U/T1, V/T2, W/T3
(2) Kołki uziemiające PE Punkty połączenia z masą podstawy montażowej dla wchodzących 

linii zasilania AC i ekranu silnika.
(3) PE-A i PE-B Zworki MOV i CMC
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Odniesienia
Rozmiar 6…7 lokalizacje zacisków obwodów mocy i punktów zakończeń

(1)

(4)

(4)

(3)

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

(5)

(2)

Rozmiar 6 Rozmiar 7

Pokazano przemienniki 400 / 480 V.

nr. Nazwa Opis

(1) Zaciski zasilania R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3

(2) Kołki uziemiające PE Punkt połączenia z masą podstawy montażowej dla wchodzącej linii 
zasilania AC i ekranu silnika.

(3) Zaciski szyny DC i hamulca +DC, -DC, BR1, BR2 (opcjonalne)

(4) PE-A i PE-B Zworki MOV i CMC

(5) DC+ i DC- Punkty pomiarowe napięcia szyny
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Odniesienia
Rozmiar 8 i lokalizacje większych szyn zbiorczych, przemienniki z wejściem AC

nr. Nazwa Opis

(1) Szyna zasilająca R/L1, S/L2, T/L3 (tylko przemiennik)

(2) Szyna DC DC+, DC- (szyna DC jest przewidziana w przypadku przemienników o rozmiarze 
9 i 10. Dla przemiennika o rozmiarze 8 wymagany jest zestaw 20-750-BUS1A-F8 
instalowany w miejscu używania przemiennika)

(3) Szyna zasilająca U/T1, V/T2, W/T3 (tylko przemiennik lub wnęka na opcje szafy bez opcji wyjścia 
zasilania)

(4) Szyna uziemiająca PE Punkt połączenia z masą podstawy montażowej dla wchodzącej linii zasilania AC i 
ekranu silnika.

(5) DC+ i DC- Punkty pomiarowe napięcia szyny

R / L1
S / L2
T / L3

DC+
DC–

U / T1
V / T2
W / T3

PE

PE

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Rozmiar 8
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Odniesienia
Zworki mocy

Źródła zasilania z uziemieniem bezpośrednim
Konfiguracja zworek dla źródeł zasilania z uziemieniem bezpośrednim.

Źródła zasilania z uziemieniem pośrednim
Konfiguracja zworek dla źródeł zasilania z uziemieniem pośrednim.

WAŻNE Przemienniki PowerFlex serii 750 o rozmiarach 1…7 są wysyłane z wytwórni ze zworkami PE-A i PE-B w jednym z dwóch 
możliwych ustawień. Przemienniki PowerFlex serii 750 o rozmiarach 8…10 są wysyłane z wytwórni ze zworkami PE-A1, PE-A2 i 
PE-B w jednym z dwóch możliwych ustawień. Zworki należy ponownie skonfigurować odpowiednio do dostępnego źródła 
zasilania.

Rozmiar 1…7 Rozmiar 8…10

Zworka PE-A
(MOV / kondensatory filtra 
wejściowego)

Zworka PE-B
(kondensatory obwodu DC)

Zworka PE-A1
(MOV)

Zworka PE-A2
(kondensatory filtra 
wejściowego)

Zworka PE-B
(kondensatory obwodu DC)

Podłączone Podłączone Podłączone Podłączone Podłączone

Źródło AC uziemione bezpośrednio DC z prostownika, 
który zasilany jest z bezpośrednio uziemionego źródła AC

Trójkąt / Gwiazda z uziemionym
punktem neutralnym

Pięcioprzewodowy układ TN-S Trójkąt / Gwiazda z uziemionym punktem neutralnym

L1
L2

PEN or N
PE

L3

DC

+

-

Rozmiar 1…7 Rozmiar 8…10

Zworka PE-A
(MOV / kondensatory filtra 
wejściowego)

Zworka PE-B
(kondensatory obwodu DC)

Zworka PE-A1
(MOV)

Zworka PE-A2
(kondensatory filtra 
wejściowego)

Zworka PE-B
(kondensatory obwodu DC)

Odłączone Odłączone Odłączone Odłączone Odłączone

Nieuziemione źródło AC

Nieuziemione uzwojenie wtórne

Pośrednia impedancja uziemienia Pośrednie uziemienie fazy B Dowolny aktywny przekształtnik / aktywny 
układ AFE (Active Front End)

Uziemienie o dużej rezystancji Trójkąt / Trójkąt z uziemieniem jednej linii 
połączenia

or

DC

+

-

Active
Converter

AFE
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Odniesienia
Lokalizacja zworek mocy

W przypadku rozmiarów 1, 6 i 7 oraz 8…10 zworki wykonuje się przewodami elektrycznymi.

W przypadku rozmiarów 2…5 śruby zworek służą do wykonania połączenia elektrycznego.

Tabela 1 -  Lokalizacja zworek mocy dla rozmiarów 1…10

Przemiennik Lokalizacja zworki

Rozmiar 1
Złącza widełkowe

Rozmiar 2…5
Złącza śrubowe
• Moment: 1,36 N•m (12.0 lb•in)
• Narzędzie: 6,4 mm (0.25 in.) płaski

lub T15 sześcioramienny (Torx)

)

PE-A

PE-B

Odłączone

Podłączone

Odłączone

Podłączone

OdłączonePodłączone

Pokazano rozmiar 4
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Odniesienia
Rozmiar 6
Złącza przewodowe
• Moment: 1,36 N•m (12,0 lb•in)
• Narzędzia: 7 mm z gniazdem 

sześciokątnym
i T20 sześcioramienny (Torx)

Rozmiar 7
Złącza przewodowe
• Moment: 1,36 N•m (12,0 lb•in)
• Narzędzia: 7 mm z gniazdem 

sześciokątnym
i T20 sześcioramienny (Torx)

Tabela 1 -  Lokalizacja zworek mocy dla rozmiarów 1…10 (ciąg dalszy)

Przemiennik Lokalizacja zworki

PE-B

E4

PE-B

E4

OdłączonePodłączone

Warystor MOV

Tryb wspólny

OdłączonePodłączone

Warystor MOV

Tryb wspólny
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Odniesienia
Rozmiar 8…10
PE-A1 Złącze przewodowe
• Moment: 1,8 N•m (16,0 lb•in)
• Narzędzie: T20 sześcioramienny (Torx)
PE-A2 Złącze wtykowe

Tabela 1 -  Lokalizacja zworek mocy dla rozmiarów 1…10 (ciąg dalszy)

Przemiennik Lokalizacja zworki

OdłączonePodłączone
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Odniesienia
Identyfikacja kart rozszerzeń i kompatybilnych portów

Rozmiary 8…10
PE-B Złącze wtykowe
• Moment - falownik: 1,86 N•m

(16,0 lb•in)
• Narzędzie: T20 sześcioramienny (Torx)

Tabela 1 -  Lokalizacja zworek mocy dla rozmiarów 1…10 (ciąg dalszy)

Przemiennik Lokalizacja zworki

J4

J3
Odłączone

Podłączone

Pokazano przemiennik z wejściem AC

20-750-S 20-750-S120-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T
20-750-2262D-2R

20-750-1132C-2R
20-750-1133C-1R2T
20-750-1132D-2R

20-750-ENC-1 20-750-DENC-120-750-UFB-1

20-750-ATEX
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Odniesienia
Karta rozszerzeń
Nr kat. 20-750-

Przemienniki PowerFlex 753 Przemienniki PowerFlex 755
Rozmiar 1 Porty Rozmiar 2…7 Porty Rozmiar 1 Porty Rozmiar 2…10 Porty

2262C-2R, 2263C-1R2T, 2262D-2R Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
1132C-2R, 1133C-1R2T, 1132D-2R Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
1132C-2R, 1133C-1R2T, 1132D-2R
z zainstalowanym 20-750-ATEX Nie Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak

ENETR Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak
ENC-1 (1) Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
UFB-1 (1) Nieobsługiwany Nie Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak
S (1) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
S1 (1) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak
DENC-1 (1) Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

(1) Ta publikacja nie zawiera informacji o stosowaniu tych rozszerzeń. Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z właściwą publikacją.
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Odniesienia
Porty urządzeń przemiennika

Złącza, urządzenia wbudowane, zainstalowane karty rozszerzeń, takie jak we / wy, adapter komunikacyjny i moduł 
DeviceLogix, mają przypisane unikalne numery portów. Złącza i urządzenia wbudowane mają stałe numery portów, 
których nie można zmienić. Karty rozszerzeń mają przypisywany numer portu, gdy są instalowane.

WAŻNE W przemiennikach serii 750 terminu ,Port’ używa się do wyznaczenia (w oprogramowaniu) fizycznej lokalizacji, w której znajduje 
się sprzęt, co ułatwia wybór sprzętu lub funkcji do programu.

Tabela 2 - Porty urządzeń przemiennika i ich opisy

Port Urządzenie Opis
0 Przemiennik wiodący Stały port dla przemiennika
1 HIM Stały port przy złączu panelu interfejsu HIM.

Złącze kabla rozdzielacza zapewnia port 01, gdy złącze panelu interfejsu HIM nie 
jest używane.

2 Port DPI Połączenie interfejsu HIM przenośnego albo zdalnego.
Połączenie rozdzielacza kablowego.

3 Rozdzielacz kablowy
(opcja)

Łączy się z portem DPI 2.
Zapewnia port 2 i port 3.

4…8 Karty rozszerzeń Porty dostępne dla kart rozszerzeń. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat 
zaleceń dotyczących portów dla każdego rozszerzenia, należy zapoznać się z 
Instrukcją instalacji przemiennika PowerFlex seria 750, publikacja 750-IN001.
Ważne: Porty 7 i 8 są dostępne wyłącznie w przemiennikach PowerFlex serii 755 o 
rozmiarze 2 i większych. Przemienniki PowerFlex serii 755 o rozmiarze 1 i 
przemienniki serii 753 nie obsługują portów 7 i 8.

9 Karta rozszerzeń 
zasilacza pomocniczego

Port przeznaczony dla zasilacza pomocniczego przy połączeniu kablem (Wyłącznie 
przemienniki PowerFlex serii 755 o rozmiarze 1 i serii 753).

10 Falownik Stały port dla falownika (tylko przemienniki PowerFlex serii 755 o rozmiarze 8 i 
większym).

11 Przekształtnik Stały port dla przekształtnika (tylko przemienniki PowerFlex serii 755 o rozmiarze 8 
i większym).

12 Zarezerwowane do użytku w przyszłości
13 EtherNet / IP Stały port dla wbudowanej komunikacji EtherNet / IP (tylko przemienniki 

PowerFlex serii 755).

0

1

3

2

2
13

10, 11

5
9

6

4

8

7
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Odniesienia
Informacje o interfejsie HIM

Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu HIM należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika dla 
PowerFlex 20-HIM-A6 i 20-HIM-C6S HIM (Interfejs HIM), publikacja 20HIM-UM001.

Klawiatura składa się z klawiszy ekranowych, nawigacji, numerycznych i funkcyjnych, które kolejno zostały opisane w 
poniższych rozdziałach.

Klawisze ekranowe

Klawisze ekranowe w interfejsie HIM znajdują się w górnej części klawiatury (wyróżnione na 
rysunku). W zależności od tego jaki ekran jest wyświetlany lub czy jest używany tryb wprowa-
dzania danych nazwy klawiszy ekranowych, ich funkcje zmieniają się. Jeśli dynamiczny 
klawisz ekranowy jest aktywny (maksymalnie pięć klawiszy), jego aktualna funkcja i odpowia-
dająca mu Etykieta klawisza ekranowego pokazywana jest na dole ekranu interfejsu HIM.

Klawisze nawigacji i numeryczne

Na rysunku pokazane zostało pięć niebieskich klawiszy wielofunkcyjnych (2, 4, 5, 6 i 8), 
służących do następujących operacji:

• Wprowadzanie odpowiedniej wartości numerycznej
• Przewijanie menu / ekranów
• Wykonywanie odpowiednich funkcji wyświetlonych w Obszarze danych.

 

Pięć szarych klawiszy numerycznych (0, 1, 3, 7 i 9) jest używanych wyłącznie do wprowadzania przypisanych im wartości 
numerycznych.

Tabela 3 - Klawisze nawigacji i numeryczne

Klawisze 
wielofunkcyjne

Nazwa Funkcja

2 / Strzałka w dół • Wprowadzanie wartości numerycznej ,2’.
• Przewijanie w dół, aby wybrać określony element.

4 / Strzałka w lewo • Wprowadzanie wartości numerycznej ,4’.
• Przewijanie w lewo, aby wybrać określoną 

pozycję.

5 / Enter • Wprowadzanie wartości numerycznej ,5’.
• Wyświetlanie następnego poziomu wybranej 

pozycji menu.
• Wprowadzenie nowej wartości.
• Wykonanie zamierzonego działania.

6 / Strzałka w prawo • Wprowadzanie wartości numerycznej ,6’.
• Przewijanie w prawo, aby wybrać określoną 

pozycję.

8 / Strzałka w górę • Wprowadzanie wartości numerycznej ,8’.
• Przewijanie w górę, aby wybrać określoną pozycję.
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Odniesienia
Klawisze funkcyjne

Wyróżnione poniżej cztery klawisze funkcyjne zestawione zostały w poniższej tabeli. Każdy z klawiszy funkcyjnych służy do 
wykonywania tylko jednej, dedykowanej mu funkcji.

Etykiety klawiszy ekranowych

Etykiety klawiszy ekranowych określają aktualną funkcję odpowiedniego klawisza ekranowego na klawiaturze. Różne 
ekrany pokazują różne etykiety klawiszy ekranowych. 

Tabela 4 - Klawisze funkcyjne

Klawisz funkcyjny Nazwa Funkcja

Start Uruchomienie przemiennika.

(1)

(1) Podczas uruchamiania przemiennika te klawisze są czasowo nieaktywne.

Katalogi Dostęp do katalogów zawierających parametry, diagnostykę, funkcje 
pamięci, preferencje i inne elementy.

(1) Sterowanie Dostęp do funkcji pracy impulsowej, kierunku, trybu auto / ręcznego i 
innych funkcji sterowania.

Stop • Zatrzymanie przemiennika lub usunięcie usterki.
• Ten klawisz jest zawsze aktywny.
• Ten klawisz jest sterowany parametrem 307 przemiennika [Start 

Stop Mode].

Tabela 5 - Objaśnienie etykiet klawiszy ekranowych

Etykieta klawisza 
ekranowego

Nazwa Funkcja

. Kropka dziesiętna Dodaje punkt dziesiętny w pozycji na prawo od wartości numerycznej.

 Backspace Usuwa znak na lewo od kursora.

+ / - Znak Zmienia znak wartości parametru.

# Numer Wybiera bezpośrednią metodę wprowadzania wartości numerycznych, aby zmieniać przypisanie parametrów 
przemiennika PowerFlex seria 750.

Język Bezpośrednio wywołuje ekran wyboru języka roboczego.

 Przewijanie w górę • Przewijanie wyświetlanych wierszy w górę.
• Zwiększanie wartości.

 Przewijanie w dół • Przewijanie wyświetlanych wierszy w dół.
• Zmniejszanie wartości.

 Przewijanie w lewo Przewijanie wyświetlanych wierszy w lewo.

 Przewijanie w prawo Przewijanie wyświetlanych wierszy w prawo.

ACK Potwierdzenie Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości informacji o błędzie lub alarmie, pojawiające się na ekranie w formie 
wyskakującego okienka (pop-up), zatrzymanie migania podświetlenia i utrzymanie okienka pop-up w stanie 
aktywności.

ALL Wszystko • Usuwa wszystkie błędy, alarmy i zdarzenia po pojawieniu się okienka pop-up ekranu kolejki.
• Przywraca wszystkie parametry urządzeń macierzystych i urządzeń podłączonych do portów do ustawień 

fabrycznych.

ESC VIEW REF TEXTPAR#

Klawisze ekranowe

Etykiety klawiszy ekranowych
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Odniesienia
CLR Czyszczenie • Usuwa cały ciąg tekstowy.
• Wyświetla okienko pop-up Select Action („Wybierz działanie”), wykorzystywane do czyszczenia wybranych 

błędów, alarmów, zdarzeń lub całej kolejki błędów, alarmów lub zdarzeń.

DEL Usuwanie Usuwa podświetlony znak.

EDIT Edytuj • Przechodzi do edycji wyświetlanego parametru.
• Przechodzi do ekranu Edit Process Display (Edycja wyświetlania procesu).

END Koniec • Wyświetla koniec (elementy, które pojawiły się najpóźniej) kolejki błędów, alarmów i zdarzeń
• Przewija do końca linię danych na ekranie informacyjnym Device Version (Wersja urządzenia).

ENTER Wprowadź • Wyświetla następny poziom wybranej pozycji menu.
• Wprowadza nową wartość.
• Przeprowadza zamierzone działanie.

ESC Wyjdź • Anuluje okienko pop-up konfliktu sprawdzania portu podczas procedury rozwiązywania konfliktu.
• Anuluje obecny ekran i powraca do poprzedniego ekranu.
• Anuluje wprowadzenie.
• Anuluje okienko pop-up na ekranie Wyświetlania błędu.
• Wyświetla ekran listy grup stref czasowych (tylko gdy wyświetlany jest ekran Date / Time Set Edit Mode (Tryb 

edycji Ustawienia Data / Czas).

EXP Wykładnik Umożliwia wprowadzanie danych za pomocą notacji naukowej dla 32-bitowych wartości rzeczywistych 
(zmiennoprzecinkowych).

FIX Rozwiąż Rozwiązuje ,Zmienione’ lub ,Wymagające konfiguracji’ konflikty sprawdzania portów w czasie włączania 
zasilania.

INFO Informacja • Pokazuje dodatkowe informacje o wybranym konflikcie weryfikacji portu podczas włączania zasilania.
• Pokazuje dodatkowe informacje o operacjach Set Default (Ustawiania domyślnych wartości).

INS Wstaw Wstawia spację po lewej stronie podświetlanego znaku.

LINK Link Wyświetla okienko pop-up Link Edit (Edycja linku) w celu powiązania parametrów (tylko przemienniki klasy 
7 PowerFlex).

LOWER Młodsze Wyświetla 16 młodszych bitów (bity 0…15) dla 32-bitowych parametrów typu bit.

MOST Większość Przywraca większość parametrów urządzeń macierzystych i urządzeń podłączonych do portów do ustawień 
fabrycznych.

PAR# Powiązany parametr Nawiguje bezpośrednio do parametru.

PGDN Następna strona Przewija do następnej strony linii danych na ekranie informacyjnym Device Version (Wersja urządzenia).

PGUP Poprzednia strona Przewija do poprzedniej strony linii danych na ekranie informacyjnym Device Version (Wersja urządzenia).

REF Odniesienie Wprowadza wartość prędkości zadanej dla Przemiennika wiodącego.

RESET Reset Resetuje wyświetlane na ekranach procesowych elementy monitoringu do ich ustawień fabrycznych.

TEXT Tekst Umożliwia użytkownikowi edycję dowolnego tekstu w wybranym urządzeniu.

TOP Góra • Wyświetla górę (elementy, które pojawiły się najwcześniej) kolejki błędów, alarmów i zdarzeń.
• Przewija do początku linię danych na ekranie informacyjnym Device Version (Wersja urządzenia).

UPPER Starsze Wyświetla 16 starszych bitów (bity 16…31) dla 32-bitowych parametrów typu bit.

VIEW Widok • Przełącza pomiędzy wybranymi ekranami i widokami.
• Wyświetla ekran znaczników czasowych z ekranu kolejki błędów, alarmów lub zdarzeń.

ZONES Strefy Wyświetla ekran Select Time Zone (Wybierz strefę czasową).

Tabela 5 - Objaśnienie etykiet klawiszy ekranowych (ciąg dalszy)

Etykieta klawisza 
ekranowego

Nazwa Funkcja
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Odniesienia
Resetowanie do ustawień fabrycznych

1. Przejść do ekranu Status.

2. Za pomocą klawisza  lub  przewinąć do portu urządzenia, którego parametry należy przywrócić do 
ustawień fabrycznych (np. port 00 przemiennika wiodącego lub odpowiedni numer portu podłączonych do 
przemiennika urządzeń peryferyjnych).

3. Wcisnąć klawisz , aby wyświetlić ostatnio przeglądany folder.

4. Za pomocą klawisza  lub  przejść do folderu Memory.

5. Za pomocą klawisza  lub  wybrać Set Defaults (Ustawienia domyślne).

6. Nacisnąć klawisz  Wprowadź (Enter), aby wyświetlić okienko pop-up Set Defaults (Ustawienia domyślne) 
(patrz przykłady poniżej).

 

7. Za pomocą klawisza  lub  wybrać właściwą operację.
• Urządzenie oraz porty (domyślne): Wybór urządzenia macierzystego i wszystkich portów w celu przywrócenia 

ustawień fabrycznych.
• Tylko ten port: Wybór wyłącznie określonego portu w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

8. Nacisnąć klawisz  Wprowadź (Enter). Zostanie wyświetlone wyskakujące okno z ostrzeżeniem o zamiarze 
przywrócenia ustawień domyślnych.

WSKAZÓWKA Aby uzyskać opis wybranej pozycji menu, naciśnij klawisz ekranowy INFO.

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G...D014

ESC REF TEXT

F

PAR#

Ekran Status

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 Set Defaults
Host and Ports (Preferred)
This Port Only

INFO

Stopped0
.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port xx Set Defaults
This Port Only

INFO

Dla przemiennika wiodącego Dla podłączonego urządzenia peryferyjnego

Wyskakujące okno Host and Ports (preferred) 

Nacisnąć klawisz ekranowy , aby potwierdzić przywrócenie ustawień 
fabrycznych większości parametrów przemiennika wiodącego i urządzeń 

podłączonych do portów. Aby anulować, nacisnąć klawisz ekranowy .

Wyskakujące okno This Port Only 

Nacisnąć klawisz ekranowy,  aby ustawić większość parametrów 
wybranego urządzenia podłączonego do portu na fabryczne ustawienia domyślne. 

Aby anulować, nacisnąć klawisz ekranowy .

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

WARNING
Sets most parameters in the 
Host device and all ports 
to factory defaults. 
Continue?

ESC ENTER

ENTER

ESC

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

MOSTALL

WARNING
Use MOST to reset typical ▲
settings on this port 
(preferred). Use ALL to 
reset all settings. ▼

ESC

MOST

ESC
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Odniesienia
Typowe przykłady wartości prędkości zadanej

Konfiguracja przemiennika przez użytkownika

Ekran sterowania (pokazany poniżej) używany jest do sterowania przemiennikiem. Wyświetla, w postaci wykresów 
słupkowych, wartość prędkości zadanej, wartości Sprzężenia zwrotnego i Kluczowe funkcje przemiennika odpowiadające 
klawiszom nawigacji / numerycznym do sterowania przemiennikiem. Nacisnąć klawisz  (Sterowanie), aby wyświetlić 
ekran sterowania.

WAŻNE Przywrócenie przemiennika do ustawień fabrycznych powoduje pojawienie się Błędu 48 „System Defaulted” („System 
przywrócony do wartości domyślnych”). Jest to zjawisko normalne i oczekiwane.

WAŻNE Aby przechodzić od ekranu sterowania do innych ekranów menu interfejsu HIM, należy zawsze używać klawisza ekranowego ESC 
wyłączającego ekran sterowania i wyświetlającego poprzedni ekran.

WAŻNE Interfejs HIM można umieścić w Portach 1, 2 i 3 (domyślny jest Port 1). Porty 2 i 3 mogą być używane dla montowanego na 
drzwiach lub zdalnego interfejsu HIM. Poniżej przedstawiona została tabela ustawień parametru 545 [SXX] dla wartości prędkości 
zadanej. (dodane ze schematu Roman w dokumencie Word P871, P872, P873)

Tabela 6 - Ustawienia parametru wartości prędkości zadanej

nr. Nazwa parametru 
przemiennika

Ustawienia 
użytkownika

Domyślnie Wartość / Opcje Uwagi

545 Spd Ref A Sel 877 871 P871 = odniesienie do 
Portu 1 interfejsu HIM

P877 = odniesienie do 
Portu 13

Wybiera numer parametru źródłowego dla wartości prędkości zadanej w (typowym) 
trybie „Auto”. Wartość odniesienia z urządzeń zainstalowanych na portach. Dla wartości 
prędkości zadanej z sieci komunikacyjnej należy ustawić ten parametr na Port 0 i wybrać 
odpowiednio P871…877 [Port_n_Reference].
Ważny przykład: 20-COMM-E, Adapter komunikacji sieciowej EtherNet / IP = 
Dint dla wartości zadanej prędkości przemnożonej przez 1 000 (60 Hz = 
60 000 i 1750 RPM = 1 750 000).

Tabela 7 - Klawisze ekranowe ekranu sterowania

Etykieta Nazwa Funkcja

ESC Wyjdź Wyłącza ekran sterowania i powraca do poprzedniego ekranu.

ESC

REF
 MANUAL

FBKREF

REMOVE 
HIM

EDIT
REF  FWDREV 


REF

JOG HELP

Mapa funkcji klawiszy ekranu kontrolnego 
odpowiada klawiszom Navigation / Number.

W poniższej tabeli 
znajdują się funkcje 
klawiszy.

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F
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Odniesienia
Tabela 8 - Klawisze nawigacji / numeryczne ekranu sterowania

Etykieta Klucz Funkcja

JOG Uruchamia przemiennik wiodący w trybie pracy impulsowej.


REF

Obniża wartość prędkości zadanej dla przemiennika wiodącego.

HELP Wyświetla numer telefonu, adres strony internetowej i adres e-mail wsparcia technicznego Rockwell Automation Drives.

REV  Ustawia kierunek „do tyłu” dla przemiennika wiodącego.

EDIT REF Umożliwia bezpośrednie wprowadzanie danych dla wartości prędkości zadanej przemiennika wiodącego.

FWD Ustawia kierunek „do przodu” dla przemiennika wiodącego.

REMOVE HIM Pozwala na usunięcie interfejsu HIM bez spowodowania jego błędu, jeśli interfejs HIM nie był ostatnim urządzeniem sterującym. 
(Etykieta USUŃ HIM nie jest dostępna, gdy interfejs HIM ręcznie steruje przemiennikiem wiodącym. W takim przypadku, jeśli 
interfejs HIM jest usunięty, pojawia się błąd.)

REF 


Podwyższa wartość prędkości zadanej dla Przemiennika wiodącego.

MANUAL Przełącza pomiędzy trybami Auto i Manual (Ręczny).

Tabela 9 - Klawisze Start i Stop

Klawisz funkcyjny Nazwa Funkcja

Start Uruchamia przemiennik.

Stop • Zatrzymuje przemiennik lub usuwa usterkę.
• Ten klawisz jest zawsze aktywny.
• Ten klawisz jest sterowany parametrem 307 przemiennika [Start Stop 

Mode].
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Odniesienia
Podłączenia do głównej płyty sterującej PowerFlex 753

Łączówka TB1 i zworki wyboru trybu wejściowego są zainstalowane bezpośrednio na głównej płycie sterującej.

Tabela 10 - Opis szczegółowy głównej płyty sterującej 753

kat. Nazwa Opis
1 Zworka J4 trybu wejść Zworka trybu wejścia analogowego. Wybór pomiędzy trybem 

napięciowym lub prądowym.
2 TB1 Łączówka we / wy
3 TB3 Łączówka cyfrowych sygnałów wejściowych.
4 TB2 Łączówka przekaźnika.

Tabela 11 - Zworka J4 trybu wejściowego

Położenie zworek Tryb napięciowy Tryb prądowy

1

2

SK-R1-MCB1-PF753

3

4

J4
3 1

4 2
J4

3 1

4 2
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Odniesienia
Tabela 12 - Oznaczenia zacisków listwy TB1

Zacisk Nazwa Opis Powiązany 
param.

Ao0- Wyjście analogowe 0 (-) Dwubiegunowy, ±10 V (1), 11 bitów i znak, 
minimalne obciążenie 2 kΩ.
4 - 20 mA (1), 11 bitów i znak, maksymalne 
obciążenie 400 Ω.

(1) Tryb jest wybierany tylko przez parametr.

270
Ao0+ Wyjście analogowe 0 (+)

10VC 10 V, masa zasilacza 
pomocniczego

Dla zasilania wejść analogowych (+) 10 V.
Przynajmniej 2 kΩ.

+10V +10 V zasilanie pomocnicze
Ai0- Wejście analogowe 0 (-) Izolowane (2), dwubiegunowe, różnicowe, 

11 bitów i znak.
Tryb napięcia:(3) ± 10 V przy impedancji 
wejściowej 88 kΩ.
Tryb prądowy:(3) 0 - 20 mA przy 93 Ω 
impedancji wejściowej

(2) Izolacja różnicowa - należy utrzymywać źródło zewnętrzne o napięciu mniejszym od 160 V względem PE. Wejście zapewnia dużą 
odporność sygnału wspólnego.

(3) Tryb jest wybierany zworką J4.

255
Ai0+ Wejście analogowe 0 (+)

Ptc- Termistor PTC (-) silnika Urządzenie zabezpieczające silnik
(dodatni współczynnik temperaturowy).

250
Ptc+ Termistor PTC (+) silnika
T0 Wyjście tranzystorowe 0 Wyjście z otwartym drenem, 48 V DC, 

obciążenie maksymalne 250 mA.
24VC 24 V, masa zasilacza 

pomocniczego
Zasilanie wejść obwodów cyfrowych z 
zasilacza pomocniczego.
Maksimum 150 mA+24V +24 VDC

Di C Masa wejść cyfrowych 24 V DC (maks. 30 V DC) - izolowane 
transoptorem
Stan wysoki: 20…24 V DC
Stan niski: 0…5 V DC

220
Di 1 Wejście cyfrowe 1
Di 2 Wejście cyfrowe 2

Ao0-
Ao0+
10VC
+10V
Ai0-
Ai0+
Ptc-
Ptc+
To0
24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Tabela 13 - 0…20 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej

Główna płyta sterująca 753 TB1

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0: P260 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 0: P260 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworka ustawiona na tryb prądowy.

Ai0–
Ai0+

Common
+

J4
3 1

4 2
Publikacja Rockwell Automation 750-QS001A-PL-P - marzec 2015 43



Odniesienia
Tabela 14 - 0…+10V Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej

Główna płyta sterująca 753 TB1

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0: P260 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 10 V
Port 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 V
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 0: P260 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworka ustawiona na tryb napięciowy.

Ai0–
Ai0+

Common
+

J4
3 1

4 2

Tabela 15 - Potencjometr 10 kΩ - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej

Główna płyta sterująca 753 TB1

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 0: P260 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 0: P261 [Anlg In0 Hi] = 10 V
Port 0: P262 [Anlg In0 Lo] = 0 V
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 0: P260 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworka ustawiona na tryb napięciowy.

10VC
+10V
Ai0–
Ai0+

J4
3 1

4 2

Tabela 16 - Sterowanie dwuprzewodowe na głównej płycie sterującej PF753

Nieodwracające - Zasilanie wewnętrzne

Główna płyta sterująca 753 TB1

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 2 „Rev Disable”

Ustawianie wyboru
Port 0: P163 [DI Run] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1

Przeglądanie wyników
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Odwracające - Zasilanie zewnętrzne

Główna płyta sterująca 753 TB1

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P164 [DI Run Forward] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1
Port 0: P165 [DI Run Reverse] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 2

Przeglądanie wyników
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

24VC
+24V
Di C
Di 1

Stop-Run

Di C
Di 1
Di 2

+24V Common

Run Fwd

Run Rev
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Odniesienia
Tabela 17 - Sterowanie trójprzewodowe na głównej płycie sterującej PF753

Zasilanie wewnętrzne

Główna płyta sterująca 753 TB1

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1
Port 0: P161 [DI Start] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 2

Przeglądanie wyników
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Zasilanie zewnętrzne

Główna płyta sterująca 753 TB1

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1
Port 0: P161 [DI Start] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 2

Przeglądanie wyników
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

24VC
+24V
Di C
Di 1
Di 2

Stop

Start

Di C
Di 1
Di 2

Stop

Start

+24V Common
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Odniesienia
Podłączenia do karty rozszerzeń we / wy seria 11

Łączówka TB1 i zworki wyboru trybu wejściowego są zainstalowane na karcie rozszerzeń zainstalowanej w przemienniku.

Moduł we / wy przemiennika serii 11

Tabela 18 - Zworki wyboru trybu wejść analogowych

Tryb napięciowy Tryb prądowy

Tabela 19 - Oznaczenia zacisków listwy TB1

Zacisk Nazwa Opis Powiązany 
parametr(4)

(4) Porty są także przypisane do parametrów modułów we / wy.

-10V -10 V zasilacz pomocniczy Napięcie ujemne 10 VDC dla wejść analogowych. 
Przynajmniej 2 kΩ.

10VC 10 V, masa zasilania 
pomocniczego

Masa dla napięć (-) i (+) 10 V

+10V +10 V zasilacz pomocniczy Napięcie dodatnie 10 VDC dla wejść analogowych. 
Przynajmniej 2 kΩ.

Sh Ekran Punkt zakończenia ekranów przewodów w przypadku, gdy 
płyta EMC lub skrzynka przepustów kablowych nie została 
zamontowana.

Ao0- Wyjście analogowe 0 (-) Dwubiegunowe, ± 10 V, 11 bitów i znak, minimalne 
obciążenie: 2 kΩ.
4 - 20 mA, 11 bitów i znak, maksymalne obciążenie: 400 Ω.

75
na porcie XAo0+ Wyjście analogowe 0 (+)

Sh Ekran Punkt zakończenia ekranów przewodów w przypadku, gdy 
płyta EMC lub skrzynka przepustów kablowych nie została 
zamontowana.

Ai0- Wejście analogowe 0 (-) Różnicowe(2), dwubiegunowe, 11 bitów i znak.
Tryb napięciowy:±10 V przy impedancji wejściowej 88 kΩ.
Tryb prądowy: 0 - 20 mA przy impedancji wejściowej 93 Ω

(2) Różnicowe - zewnętrzne źródło musi pozostać na poziomie niższym od 160 V w stosunku do PE. Wejście zapewnia dużą odporność sygnału wspólnego.

50, 70
na porcie XAi0+ Wejście analogowe 0 (+)

Sh Ekran Punkt zakończenia ekranów przewodów w przypadku, gdy 
płyta EMC lub skrzynka przepustów kablowych nie została 
zamontowana.

Di0 Wejście cyfrowe 0 24 V DC (maks. 30 V DC) - izolowane transoptorem
Stan wysoki: 20…24 V DC 11,2 mA DC
Stan niski: 0…5 V DC
120V AC (maks. 132 V AC) 50 / 60 Hz (3) - izolowane 
transoptorem
Stan wysoki: 100…132 V AC
Stan niski: 0…30 V AC

(3) Aby zachować zgodność z wymogami określonymi dla oznakowania CE, należy stosować kabel ekranowany. Długość kabla nie powinna przekraczać 
30 m (98 ft).

1
na porcie XDi0P Zasilanie wejścia cyfrowego 0(1)

(1) Wejścia cyfrowe są dostosowane do poziomu albo 24 V DC (1132C), albo 115 V AC (1132D), odpowiednio do numeru katalogowego. Upewnić się, że 
zastosowane napięcie jest odpowiednie dla modułu we / wy.

Di1 Wejście cyfrowe 1
Di1P Zasilanie wejścia cyfrowego 1(1)

Di2 Wejście cyfrowe 2
Di2P Zasilanie wejścia cyfrowego 2(1)

Ip Zasilanie zewnętrzne Zewnętrzne podłączenie dodatkowego zasilania 24 V DC lub 
115 V AC. Nie zasila głównej płyty sterującej.Ic Wejście wspólne

EnC Wyjście zezwalające Wyjście zezwalające dla usterki ATEX. Wykorzystywane 
tylko, gdy używana jest karta rozszerzeń ATEX.EnNO

P5
1

2
P4

1

2
P5

1

2
P4

1

2

–10V
10VC
+10V
Sh
Ao0–
Ao0+
Sh
Ai0–
Ai0+
Sh
Di0
Di0P
Di1
Di1P
Di2
Di2P
Ip
Ic
EnC
EnNO
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Odniesienia
Tabela 20 - 0…20 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 11

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA lub 4 mA
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]Zworka ustawiona na tryb prądowy.

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2

Tabela 21 - 0…+10V Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 11

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P51 [Anlg In1 Hi] = 10 V
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P52 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]Zworka ustawiona na tryb napięciowy.

Ai0–
Ai0+
Sh

Common
+

P5
1

2
P4

1

2

Tabela 22 - Potencjometr 10 kΩ - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 11

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 V
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 V
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworka ustawiona na tryb napięciowy.

10VC
+10V

Ai0–
Ai0+
Sh

P5
1

2
P4

1

2
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Odniesienia
Tabela 23 - Sterowanie dwuprzewodowe na module we / wy serii 11

Nieodwracające - Zasilanie wewnętrzne

TB1 modułu we /
wy przemiennika serii 11

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 2 „Rev Disable”

Ustawianie wyboru
Port 0: P163 [DI Run] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts], 
bit 0 = Input 0

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Zworki ustawione na 
wewnętrzne źródło zasilania.

Odwracające - Zasilanie zewnętrzne

TB1 modułu we / 
wy przemiennika serii 11

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P164 [DI Run Forward] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P165 [DI Run Reverse] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Zworki ustawione na 
zewnętrzne źródło zasilania.

Di0
Di0P

Stop-Run

P3 P8
3 

1 

3 

1 

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Ip
Ic

+24V
Common

Run Fwd

Run Rev

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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Tabela 24 - Sterowanie trójprzewodowe na module we / wy serii 11

Zasilanie wewnętrzne

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 11

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Zworki ustawione na 
wewnętrzne źródło zasilania.

Zasilanie zewnętrzne

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 11

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 11), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

WAŻNE: Podłączać zasilanie 24V wyłącznie do 20-750-1132C-2R lub 20-750-1133C-1R2T.
Podłączać zasilanie 120V wyłącznie do 20-750-1132D-2R.

Zworki ustawione na 
zewnętrzne źródło zasilania.

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 

Di0
Di0P
Di1
Di1P

Ip
Ic

+24V or +120V
Common

Stop
Start

P3 P8
3 

1 

3 

1 
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Odniesienia
Podłączenia do karty rozszerzeń we / wy seria 22

Łączówka TB1 i zworki wyboru trybu wejściowego są zainstalowane na karcie rozszerzeń zainstalowanej w przemienniku.

Moduł wejść / wyjść przemiennika serii 22

Tabela 25 - Zworki wyboru trybu wejściowego

Położenie zworek Tryb napięciowy Tryb prądowy

Tabela 26 - Oznaczenia zacisków listwy TB1

Zacisk Nazwa Opis Powiązany 
parametr(4)

(4) Porty są także przypisane do parametrów modułów we / wy.

Sh Ekran Punkt zakończenia ekranów przewodów, w 
przypadku, gdy płyta EMC lub skrzynka przepustów 
kablowych nie została zamontowana.Sh

Ptc- Termistor PTC (-) silnika Urządzenie zabezpieczające silnik (dodatni 
współczynnik temperaturowy).

40
na porcie XPtc+ Termistor PTC (+) silnika

Ao0- Wyjście analogowe 0 (-) Dwubiegunowe, ± 10 V, 11 bitów i znak, minimalne 
obciążenie: 2 kΩ.
4 - 20 mA, 11 bitów i znak, maksymalne obciążenie: 
400 Ω.

75
na porcie XAo0+ Wyjście analogowe 0 (+)

Ao1- Wyjście analogowe 1 (-) 85
na porcie XAo1+ Wyjście analogowe 1 (+)

-10 V -10 V zasilacz 
pomocniczy

Przynajmniej 2 kΩ.

10 VC 10 V, masa zasilacza 
pomocniczego

Masa dla napięć (-) i (+) 10 V

+10 V +10 V zasilacz 
pomocniczy

Przynajmniej 2 kΩ.

Ai0- Wejście analogowe 0 (-) Różnicowe(2), dwubiegunowe, 11 bitów i znak.
Tryb napięciowy: ±10 V przy impedancji wejściowej 
88 kΩ.
Tryb prądowy: 0 - 20 mA przy impedancji wejściowej 
93 Ω

(2) Izolacja różnicowa - należy utrzymywać źródło zewnętrzne o napięciu mniejszym od 160 V względem PE. Wejście zapewnia dużą 
odporność sygnału wspólnego.

50, 70
na porcie XAi0+ Wejście analogowe 0 (+)

Ai1- Wejście analogowe 1 (-) 60, 70
na porcie XAi1+ Wejście analogowe 1 (+)

24 VC 24 V, masa zasilacza 
pomocniczego

Zasilacz pomocniczy do zasilania wejść cyfrowych.
maks. 200 mA na moduł we / wy
maks. 600 mA na przemiennik+24 V +24 VDC

Di C Masa wejść cyfrowych Wspólna dla wejść cyfrowych 0…5
Di 0 Wejście cyfrowe 0 (1)

(1) Wejścia cyfrowe są dostosowane do poziomu 24 V DC (2262C) lub 115 V AC (2262D), odpowiednio do numeru katalogowego. Upewnić się, 
że zastosowane napięcie jest odpowiednie dla modułu we / wy.

24 V DC (maks. 30 V DC) - izolowane transoptorem
Stan wysoki: 20…24 V DC 11,2 mA DC
Stan niski: 0…5 V DC
120V AC (maks. 132 V AC) 50 / 60 Hz (3) - izolowane 
transoptorem
Stan wysoki: 100…132 V AC
Stan niski: 0…30 V AC

(3) Aby zachować zgodność z wymogami określonymi dla oznakowania CE, należy stosować kabel ekranowany. Długość kabla nie powinna 
przekraczać 30 m (98 ft).

1
na porcie XDi 1 Wejście cyfrowe 1 (1)

Di 2 Wejście cyfrowe 2 (1)

Di 3 Wejście cyfrowe 3 (1)

Di 4 Wejście cyfrowe 4 (1)

Di 5 Wejście cyfrowe 5 (1)

Ai0

Ai1
Ai0

Ai1

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5
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Odniesienia
Tabela 27 - 0…20 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej na zaciskach Ai0±

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 22

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 20 mA
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 mA
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworki ustawione na tryb prądowy.

Tabela 28 - 0…+10 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej na zaciskach Ai0±

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 22

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 V
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 V
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworki ustawione na tryb napięciowy.

Tabela 29 - Potencjometr 10 kΩ - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej na zaciskach Ai0±

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 22

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P50 [Anlg In0 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P51 [Anlg In0 Hi] = 10 V
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P52 [Anlg In0 Lo] = 0 V
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P50 [Anlg In0 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworki ustawione na tryb napięciowy.

Ai0–
Ai0+

Common
+

Ai0

Ai1

Ai0–
Ai0+

Common
+

Ai0

Ai1

10VC
+10V
Ai0–
Ai0+

Ai0

Ai1
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Odniesienia
Tabela 30 - 0…20 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej na zaciskach Ai1±

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 22

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P60 [Anlg In1 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 20 mA
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 mA
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P60 [Anlg In1 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworki ustawione na tryb prądowy.

Tabela 31 - 0…+10 mA Wejście analogowe - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej na zaciskach Ai1±

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 22

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P60 [Anlg In1 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P60 [Anlg In1 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworki ustawione na tryb napięciowy.

Tabela 32 - Potencjometr 10 kΩ - jednobiegunowa wartość prędkości zadanej na zaciskach Ai1±

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 22

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P545 [Spd Ref A Sel] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P60 [Anlg In1 Value]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Port 0: P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
Port 0: P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P60 [Anlg In1 Value]
Port 0: P592 [Selected Spd Ref]

Zworki ustawione na tryb napięciowy.

Ai1–
Ai1+

Common
+

Ai0

Ai1

Ai1–
Ai1+

Common
+

Ai0

Ai1

10VC
+10V

Ai1–
Ai1+

Ai0

Ai1
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Odniesienia
Tabela 33 - Sterowanie dwuprzewodowe na module we / wy serii 22

Nieodwracające - Zasilanie wewnętrzne

TB1 modułu we / 
wy przemiennika serii 22

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 2 „Rev Disable”

Ustawianie wyboru
Port 0: P163 [DI Run] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Odwracające - Zasilanie zewnętrzne

TB1 modułu we / 
wy przemiennika serii 22

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P164 [DI Run Forward] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P165 [DI Run Reverse] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

WAŻNE: Podłączać zasilanie 24V wyłącznie do 20-750-2262C-2R lub 20-750-2263C-1R2T.

24VC
+24V
Di C
Di 0

Stop-Run

Di C
Di 0
Di 1

+24V Common

Run Fwd

Run Rev

Tabela 34 - Sterowanie trójprzewodowe na module we / wy serii 22

Zasilanie wewnętrzne

TB1 modułu we / 
wy przemiennika serii 22

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Zasilanie zewnętrzne

TB1 modułu we / 
wy przemiennika serii 22

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy serii 22), Patrz strona 10: P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

WAŻNE: Podłączać zasilanie 24V wyłącznie do 20-750-2262C-2R lub 20-750-2263C-1R2T.
Podłączać zasilanie 120V wyłącznie do 20-750-2262D-2R.

24VC
+24V
Di C
Di 0
Di 1

Stop

Start

Di C
Di 0
Di 1

Stop

Start

+24V Common
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Odniesienia
Komunikacja EtherNet / IP

Komunikacja poprzez wbudowany w PF755 Ethernet / IP (Port 13)

Aby zakończyć konfigurację EtherNet / IP potrzebne będą informacje zebrane w Kroku 2: Weryfikacja instalacji 
przemiennika, Gdzie podłączone są źródła sygnału? na stronie 10.

Podłączanie kabla ethernetowego do przemiennika

1. Należy odłączyć zasilanie od przemiennika.

2. Zdjąć pokrywę przemiennika i podnieść obudowę interfejsu HIM do pozycji otwartej, tak aby móc uzyskać dostęp 
do panelu sterowania przemiennika.

3. Należy przestrzegać procedur chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

4. Podłączyć jeden z końców kabla ethernetowego do sieci. Na poniższym rysunku pokazany został przykład struktury 
okablowania sieci EtherNet / IP.

5. Przeprowadzić drugi koniec przewodu Ethernet z sieci pod spodem przemiennika PowerFlex 755, a następnie włożyć 
wtyk do odpowiedniego gniazda adaptera wbudowanej komunikacji EtherNet / IP.

WAŻNE W tym rozdziale przyjęto założenie, że sieć EtherNet / IP została skonfigurowana i podłączona do przemiennika.

UWAGA: Istnieje ryzyko powstania obrażeń ciała lub śmierci. Na podzespołach przemiennika mogą występować wysokie napięcia, 
które mogą powodować powstanie obrażeń ciała lub śmierć. Należy odłączyć zasilanie od przemiennika. Przed podłączeniem 
adaptera wbudowanej komunikacji EtherNet / IP do sieci, należy upewnić się, że wszelkie napięcia zostały rozładowane.

Switch 
ethernetowy

Sterownik
(sterownik ControlLogix przedstawiony 

z mostem 1756-ENBT)

Przemienniki PowerFlex 755 
(każdy z wbudowanym adapterem komunikacji 

EtherNet / IP)

Wbudowany
EtherNet / IP

Port
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Odniesienia
Ustawianie adresu IP

Są trzy sposoby ustawienia adresu IP na adapterze wbudowanej komunikacji EtherNet / IP PowerFlex 755.
• Serwer BOOTP
• Ręcznie za pomocą przełączników kodujących
• Ręcznie poprzez parametry adaptera

Ustawianie adresu IP przy wykorzystaniu serwera BOOTP

Przemiennik jest domyślnie skonfigurowany, tak aby otrzymywać adres IP z serwera BOOTP.

1. Sprawdzić, czy przełączniki kodujące są ustawione na wartość 999 lub jakąkolwiek inną spoza zakresu 
001…254 i 888.

2. Sprawdzić, czy parametr 36 [BOOTP] na Porcie 13 jest ustawiony na ,1’ (Włączony).

3. Sprawdzić, czy komunikacja została nawiązana (wskaźnik stanu ENET świeci się ciągle na zielono).
Jeśli wskaźnik stanu nie pali się na zielono w sposób ciągły, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika 
adaptera wbudowanej komunikacji EtherNet / IP przemiennika PowerFlex 755, publikacja 750COM-UM001 i / 
lub skontaktować się z administratorem sieci, aby sprawdzić połączenie.

WSKAZÓWKA Jeśli przemiennik PowerFlex 755 jest podłączony do switcha Stratix 6000 lub Stratix 8000 i wybrano tryb BOOTP, funkcje 
„dynamicznego przypisywania adresu IP według portu” (Stratix 6000) lub „DHCP persistence” (Stratix 8000) określą 
automatycznie adres IP dla przemiennika. Więcej szczegółów zawiera Podręcznik użytkownika switcha Stratix 6000, publikacja 
1783-UM001 lub publikacja Podręcznik użytkownika switcha Stratix 8000 i Stratix 8300™, publikacja 1783-UM003.
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Odniesienia
Ustawianie adresu IP z wykorzystaniem przełączników kodujących adaptera

Przełączniki kodujące mogą zostać użyte do ustawienia adresu IP, jeśli spełnione są następujące warunki:
• Adres IP ma format 192.168.1.xxx
• Maska podsieci to 255.255.255.0
• Nie ma adresu bramy

1. Sprawdzić, czy przemiennik nie jest zasilany.

2. Ustawić właściwy adres IP (zakres: 001…254), przekręcając przełączniki kodujące przy użyciu małego wkrętaka. 
Na przykład jeśli wymagany adres IP to 192.168.1.123, należy obrócić górny przełącznik tak, aby strzałka 
wskazywała 1, środkowy - tak, aby strzałka wskazywała 2, a dolny - tak aby strzałka wskazywała 3.
Więcej informacji dotyczących ustawiania adresu patrz Tabela 35.

3. Podłączyć zasilanie do przemiennika.

4. Sprawdzić, czy komunikacja została ustanowiona.
Jeśli komunikacja nie została ustanowiona, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika adaptera wbudowanej 
komunikacji EtherNet / IP przemiennika PowerFlex 755, publikacja 750COM-UM001 i / lub skontaktować się z 
administratorem sieci aby sprawdzić połączenie.

WAŻNE Używając przełączników kodujących adaptera należy ustawić adres IP, zanim zostanie włączone zasilanie, ponieważ adapter 
wykorzystuje adres IP, który wykrywa bezpośrednio po podłączeniu do zasilania.

Tabela 35 - Ustawienie adresu IP i opisy

Ustawienia Opis

001…254 Adapter będzie wykorzystywał przełączniki kodujące do ustalenia adresu IP (192.168.1.xxx, 
gdzie xxx = ustawienie przełączników kodujących). 
Wartość przechowywana w parametrze 36 - [BOOTP] jest automatycznie ignorowana.

888 Resetuje funkcję adresu IP do domyślnych ustawień fabrycznych. W dalszej kolejności przemiennik 
musi zostać wyłączony, przełączniki ustawione na prawidłowej wartości (001…254), a następnie 
przemiennik musi zostać włączony ponownie, aby zaakceptować nowy adres.

Każde inne 
ustawienie

Wyłącza przełączniki kodujące i wymaga użycia parametru 36 - [BOOTP], aby wybrać serwer 
BOOTP jako źródło adresu IP lub jeśli jest wyłączony wybiera parametry adaptera jako źródło.
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Odniesienia
Ustawianie adresu IP z wykorzystaniem parametrów adaptera

1. Sprawdzić, czy adres IP ustawiony na przełącznikach kodujących jest ustawiony na dowolną wartość z wyjątkiem 
zakresu 001…254 lub 888. Ustawieniem domyślnym jest 999. Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu adresu, 
patrz Tabela 35 na stronie 56.

2. Podłączyć zasilanie do przemiennika.

3. Ustawić wartość parametru 36 [BOOTP] na ,0’ (Wyłączony).
 

4. Ustawić wartość parametrów od 38 [IP Addr Cfg 1] do 41 [IP Addr Cfg 4] na unikatowy adres IP.
 

5. Jeżeli istnieje potrzeba, ustawić wartość parametrów od 42 [Subnet Cfg 1] do 45 [Subnet Cfg 4] na wartość 
wymaganą dla maski podsieci.

 

6. Ustawić wartość parametrów od 46 [Gateway Cfg 1] do 49 [Gateway Cfg 4] na wartość wymaganą dla bramy.
 

7. Zresetować adapter wyłączając i włączając zasilanie przemiennika lub używając funkcji interfejsu HIM Reset Device 
zlokalizowanej w katalogu przemiennika DIAGNOSTIC.

UWAGA: Występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała, lub śmierci. W przypadku niesprawdzenia zgodności ustawień 
parametrów z konkretną aplikacją zachodzi możliwość nieprzewidzianego działania. Przed włączeniem zasilania przemiennika 
należy upewnić się, że ustawienia są zgodne z określoną aplikacją.

Wartość Ustawienie

0 Wyłączony

1 Włączony 
(Domyślnie)

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit BOOTP
Disabled 0

0 << 1

Wartość domyślna = 
0.0.0.0

255.255.255.255

[IP Addr Cfg 1]
[IP Addr Cfg 2]

[IP Addr Cfg 3]
[IP Addr Cfg 4]

Edit IP Addr Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Wartość domyślna = 
0.0.0.0

255.255.255.255

[Subnet Cfg 1]
[Subnet Cfg 2]

[Subnet Cfg 3]

[Subnet Cfg 4]

Edit Subnet Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Wartość domyślna = 
0.0.0.0

255.255.255.255

[Gateway Cfg 1]
[Gateway Cfg 2]

[Gateway Cfg 3]

[Gateway Cfg 4]

Edit Gateway Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F
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Odniesienia
Ustawianie poleceń Start, Stop i Speed Reference (Wartość prędkości zadanej) poprzez adapter EtherNet / IP

Domyślnie, polecenia Start i Stop są włączane przez adapter EtherNet / IP. Aby ustawić wartość prędkości zadanej poprzez 
adapter EtherNet / IP, należy ustawić parametr 545 [Spd Ref A Sel]. Patrz Tabela 37.

Tabela 36 - Ustawienia Parametrów wbudowanej komunikacji EtherNet / IP PowerFlex 755 Port 13

kat. Nazwa 
parametru 
przemiennika

Ustawienia 
użytkownika

Domyślnie Wartość / Opcje Uwagi

33 Numer portu 13 0

36 BOOTP 0 1 0 = wyłączone
1 = włączone

Wymagany jest reset adaptera. Zresetować adapter wyłączając i włączając zasilanie 
przemiennika lub używając funkcji interfejsu HIM Reset Device zlokalizowanej w 
folderze przemiennika DIAGNOSTIC.

38 IP Addr Cfg 1 192 Przykładowy adres IP

39 IP Addr Cfg 2 168 0

40 IP Addr Cfg 3 1

41 IP Addr Cfg 4 xxx Ustawić na żądaną wartość.

42 Subnet Cfg 1 255

43 Subnet Cfg 2 255

44 Subnet Cfg 3 255

42 Subnet Cfg 4 0

Pozostawić resztę parametrów wbudowanej komunikacji EtherNet / IP (Port 13) bez zmiany ich domyślnych wartości.

Tabela 37 - Ustawienia parametru prędkości pośredniej

kat. Nazwa 
parametru 
przemiennika

Ustawienia 
użytkownika

Domyślnie Wartość / Opcje Uwagi

545 SPD Ref A Sel 877 871 P871 = odniesienie do Portu 
1 interfejsu HIM

P877 = odniesienie 
do Portu 13

Wybiera numer parametru źródłowego dla zadanej prędkości w (typowym) trybie 
„Auto”. Wartość odniesienia z urządzeń zainstalowanych na portach. Dla prędkości 
zadanej z sieci komunikacyjnej należy ustawić ten parametr na Port 0 i wybrać 
odpowiednio P871…877 [Port_n_Reference].
Ważny przykład: 20-COMM-E, Adapter komunikacji sieciowej EtherNet / IP = Dint 
dla wartości prędkości zadanej przemnożone przez 1 000 (60 Hz = 60 000 i 1750 RPM 
= 1 750 000).
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Odniesienia
Komunikacja po sieci EtherNet / IP z wykorzystaniem karty rozszerzeń 20-750-ENETR

Aby zakończyć konfigurację EtherNet / IP, potrzebne będą informacje zebrane w Kroku 2: Weryfikacja instalacji 
przemiennika, Gdzie podłączone są źródła sygnału? na stronie 10.

Podłączanie kabla ethernetowego do przemiennika

1. Należy odłączyć zasilanie od przemiennika. 

2. Zdjąć pokrywę przemiennika i podnieść obudowę interfejsu HIM do pozycji otwartej tak, aby móc uzyskać dostęp 
do panelu sterowania przemiennika.

3. Należy przestrzegać procedur chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

4. Podłączyć jeden z końców kabla ethernetowego do sieci. Na poniższym rysunku pokazany został przykład struktury 
okablowania sieci EtherNet / IP.

5. Przeprowadzić drugi koniec przewodu Ethernet z sieci pod przemiennikiem PowerFlex serii 750, a następnie włożyć 
wtyk do odpowiedniego gniazda adaptera wbudowanej komunikacji EtherNet / IP.

WAŻNE Ten rozdział dotyczy konfiguracji Dwuportowej karty rozszerzeń EtherNet / IP PowerFlex 20-750-ENETR, która jest instalowana na 
Porcie 6 przemiennika.

UWAGA: Istnieje ryzyko powstania obrażeń ciała lub śmierci. Na podzespołach przemiennika mogą występować wysokie napięcia, 
które mogą powodować powstanie obrażeń ciała lub śmierć. Należy odłączyć zasilanie od przemiennika. Przed podłączeniem 
adaptera wbudowanej komunikacji EtherNet / IP do sieci, należy upewnić się, że wszelkie napięcia zostały rozładowane.

Switch 
ethernetowy

Sterownik
(sterownik ControlLogix 

przedstawiony z mostem 
1756-ENBT)

Przemienniki PowerFlex seria 750 
(każdy z wbudowanym adapterem komunikacji 

EtherNet / IP)
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0
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7
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6

0
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9
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1
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EtherNet / IP
Port
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Odniesienia
Ustawianie adresu IP

Są trzy sposoby ustawiania adresu IP na dwuportowej karcie rozszerzeń EtherNet / IP PowerFlex 20-750-ENETR.
• Serwer DHCP lub BOOTP
• Ręcznie za pomocą obrotowych przełączników kodujących
• Ręcznie poprzez parametry karty

Ustawianie adresu IP przy wykorzystaniu serwera DHCP lub BOOTP

Przemiennik jest domyślnie skonfigurowany, tak aby otrzymywać adres IP z serwera BOOTP.

1. Sprawdzić, czy przełączniki kodujące są ustawione na wartość 999 lub jakąkolwiek inną spoza zakresu 
001…254 i 888.

2. Sprawdzić, czy parametr 5 [Net Addr Sel] na Porcie 6 jest ustawiony na ,2’ (BOOTP) lub ,3’ (DHCP).

3. Sprawdzić, czy komunikacja została nawiązana (wskaźnik stanu ENET pali się na zielono w sposób ciągły).
Jeśli wskaźnik stanu nie pali się na zielono w sposób ciągły, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika 
dwuportowej karty rozszerzeń EtherNet / IP PowerFlex 20-750-ENETR, publikacja 750COM-UM008 i / lub 
skontaktować się z administratorem sieci, aby sprawdzić połączenie.

WSKAZÓWKA Jeśli przemiennik PowerFlex serii 750 jest podłączony do switcha Stratix 6000™ lub Stratix 8000 i wybrano tryb BOOTP, funkcje 
„dynamicznego przypisywania adresu IP według portu” (Stratix 6000) lub „DHCP persistence” (Stratix 8000) określą adres IP dla 
przemiennika. Więcej szczegółów zawiera Podręcznik użytkownika switcha Stratix 6000, publikacja 1783-UM001 lub publikacja 
Podręcznik użytkownika switcha Stratix 8000 i Stratix 8300™, publikacja 1783-UM003.

WAŻNE Gdy czas dzierżawy DHCP upłynie, karta rozszerzeń przestanie komunikować się w sieci, co będzie wymagało wyłączenia i
ponownego włączenia jej zasilania lub wykonania resetu.
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Pozycja
jednostek

Pozyska
setna

Pozycja
dziesiętna

Wartość Ustawienie

1 Parametry

2 BOOTP

3 DHCP (Domyślnie)ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Net Addr Sel
Parameters 0

1 << 3
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Odniesienia
Ustawianie adresu IP z wykorzystaniem obrotowych przełączników kodujących adaptera

Przełączniki kodujące mogą zostać użyte do ustawienia adresu IP, jeśli spełnione są następujące warunki.
• Adres IP ma format 192.168.1.xxx
• Maska podsieci to 255.255.255.0
• Nie ma adresu bramy

1. Sprawdzić, czy przemiennik nie jest zasilany.

2. Ustawić właściwy adres IP (zakres: 001…254), przekręcając przełączniki kodujące przy użyciu małego wkrętaka. 
Na przykład jeśli wymagany adres IP to 192.168.1.123, należy obrócić górny przełącznik tak, aby strzałka 
wskazywała 1, środkowy - tak, aby strzałka wskazywała 2, a dolny - tak aby strzałka wskazywała 3.
Więcej informacji dotyczących ustawiania adresu patrz Tabela 38.

3. Podłączyć zasilanie do przemiennika.

4. Sprawdzić, czy komunikacja została ustanowiona.
Jeśli komunikacja nie została ustanowiona, należy zapoznać się z Podręcznikiem użytkownika dwuportowej karty 
rozszerzeń EtherNet / IP PowerFlex 20-750-ENETR, publikacja 750COM-UM008 i / lub skontaktować się z 
administratorem sieci aby sprawdzić połączenie.

WAŻNE Używając obrotowych przełączników kodujących adaptera należy ustawić adres IP, zanim zostanie włączone zasilanie, ponieważ 
adapter wykorzystuje adres IP, który wykrywa bezpośrednio po podłączeniu do zasilania.

Tabela 38 - Ustawienie adresu IP i opisy

Ustawienia Opis

001…254 Adapter będzie wykorzystywał przełączniki kodujące do ustalenia adresu IP (192.168.1.xxx, gdzie 
xxx = ustawienie obrotowych przełączników kodujących). 
Wartość przechowywana w parametrze 36 - [BOOTP] jest automatycznie ignorowana.

888 Resetuje funkcję adresu IP do domyślnych ustawień fabrycznych. W dalszej kolejności przemiennik 
musi zostać wyłączony, przełączniki ustawione na prawidłowej wartości (001…254), a następnie 
przemiennik musi zostać włączony ponownie, aby zaakceptować nowy adres.

Każde inne 
ustawienie

Wyłącza przełączniki kodujące i wymaga użycia parametru 36 - [BOOTP], aby wybrać serwer 
BOOTP jako źródło adresu IP lub jeśli jest wyłączony wybiera parametry adaptera jako źródło.
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Odniesienia
Ustawianie adresu IP z wykorzystaniem parametrów adaptera

1. Sprawdzić, czy adres IP ustawiony na przełącznikach kodujących jest ustawiony na dowolną wartość z wyjątkiem 
zakresu 001…254 lub 888. ustawieniem domyślnym jest 999. Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu adresu 
patrz Tabela 38 na stronie 61.

2. Podłączyć zasilanie do przemiennika.

3. Ustawić wartość parametru 36 [BOOTP] na ,0’ (Wyłączony).
 

4. Ustawić wartość parametru 5 [Net Addr Sel] na ,1’ (Parametry).

5. Ustawić wartość parametrów od 7 [IP Addr Cfg 1] do 10 [IP Addr Cfg 4] na unikatowy adres IP.
 

6. Ustawić wartość parametrów od 11 [Subnet Cfg 1] do 14 [Subnet Cfg 4] na wartość wymaganą dla maski podsieci.
 

UWAGA: Występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała, lub śmierci. W przypadku niesprawdzenia zgodności ustawień 
parametrów z konkretną aplikacją zachodzi możliwość nieprzewidzianego działania. Przed włączeniem zasilania przemiennika 
należy upewnić się, że ustawienia są zgodne z określoną aplikacją.

Wartość Ustawienie

0 Wyłączony

1 Włączony 
(Domyślnie)

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit BOOTP
Disabled 0

0 << 1

Wartość Ustawienie

1 Parametry

2 BOOTP

3 DHCP (Domyślnie)ESC  ENTER

Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Net Addr Sel
DHCP 3

1 << 3

Wartość domyślna = 
0.0.0.0

255.255.255.255

[IP Addr Cfg 1]
[IP Addr Cfg 2]

[IP Addr Cfg 3]
[IP Addr Cfg 4]

Edit IP Addr Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Wartość domyślna = 
0.0.0.0

255.255.255.255

[Subnet Cfg 1]
[Subnet Cfg 2]

[Subnet Cfg 3]

[Subnet Cfg 4]

Edit Subnet Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F
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Odniesienia
7. Ustawić wartość parametrów od 15 [Gateway Cfg 1] do 18 [Gateway Cfg 4] na wartość wymaganą dla bramy.
 

8. Zresetować kartę rozszerzeń. Patrz Resetowanie karty rozszerzeń. na stronie 64.

Wartość domyślna = 
0.0.0.0

255.255.255.255

[Gateway Cfg 1]
[Gateway Cfg 2]

[Gateway Cfg 3]

[Gateway Cfg 4]

Edit Gateway Cfg 1
0

0 << 255

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Tabela 39 - PowerFlex seria 750 20-750-ENETR Ustawianie parametrów karty rozszerzeń

kat. Nazwa 
parametru 
przemiennika

Ustawienia 
użytkownika

Domyślnie Wartość / Opcje Uwagi

2 Numer portu 5 0 4, 5 lub 6 Numer portu

5 Net Addr Sel 13 3 1 = Parametry
2 = BOOTP
3 = DHCP

7 IP Addr Cfg 1 192 Przykładowy adres IP

8 IP Addr Cfg 2 168 0

9 IP Addr Cfg 3 1

10 IP Addr Cfg 4 xxx Ustawić na żądaną wartość.

11 Subnet Cfg 1 255

12 Subnet Cfg 2 255

13 Subnet Cfg 3 255

14 Subnet Cfg 4 0

Pozostawić resztę parametrów wbudowanej komunikacji EtherNet / IP (Port 13) bez zmiany ich domyślnych wartości.
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Odniesienia
Resetowanie karty rozszerzeń.

Zmiany ustawień przełączników i zworek oraz niektórych parametrów karty rozszerzeń wymagają zresetowania karty 
rozszerzeń, zanim nowe ustawienie zacznie działać. Kartę rozszerzeń można zresetować włączając i wyłączając zasilanie 
przemiennika lub używając parametru 25 [Reset Module].

1. Ustawić parametr Device 25 [Reset Module] (zlokalizowany na karcie komunikacyjnej) na „1” (Resetowanie 
modułu).

Po wprowadzeniu „1” (Resetowanie modułu), karta rozszerzeń natychmiast się resetuje. Alternatywną metodą resetowania 
jest włączenie i wyłączenie zasilania przemiennika.

Ustawianie poleceń Start, Stop i Speed Reference (Wartość prędkości zadanej) poprzez adapter EtherNet / IP

Domyślnie, polecenia Start i Stop są włączane przez dwuportową kartę rozszerzeń EtherNet / IP PowerFlex 20-750-
ENETR. Aby ustawić wartość prędkości zadanej poprzez kartę rozszerzeń EtherNet / IP, należy ustawić parametr 545 [Spd 
Ref A Sel]. Patrz Tabela 40.

UWAGA: Występuje ryzyko uszkodzenia ciała lub sprzętu. Jeśli karta rozszerzeń zostanie zresetowana w czasie przesyłania przez 
nią sterowania we / wy do przemiennika, przemiennik może ulec awarii. Przed resetem karty rozszerzeń należy sprawdzić w jaki 
sposób odpowiada przemiennik.

Wartość Opis

0 Gotowe 
(Domyślnie)

1 Resetowanie 
modułu

2 Ustawienia 
domyślne

ESC  ENTER

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F

▲ ▼

Edit Reset Module
Ready 0

0 << 2

Tabela 40 - Ustawienia parametru prędkości pośredniej

kat. Nazwa 
parametru 
przemiennika

Ustawienia 
użytkownika

Domyślnie Wartość / Opcje Uwagi

545 SPD Ref A Sel 876 871 P871 = odniesienie do 
Portu 1 interfejsu HIM

P876 = odniesienie do 
Portu 6

Wybiera numer parametru źródłowego dla prędkości zadanej w (typowym) trybie „Auto”. 
Wartość odniesienia z urządzeń zainstalowanych na portach. Dla prędkości zadanej z sieci 
komunikacyjnej, należy ustawić ten parametr na Port 0 i wybrać odpowiednio 
P871…876 [Port_n_Reference].
Ważny przykład: 20-COMM-E, Adapter komunikacji sieciowej EtherNet / IP = Dint 
dla wartości zadanej prędkości przemnożonej przez 1 000 (60 Hz = 60 000 i 1750 RPM = 
1 750 000).
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Odniesienia
Sterowanie dwu- i trójprzewodowe

Powszechnie stosowane są dwa typy drabinkowych obwodów sterowania: dwuprzewodowy i trójprzewodowy.

Dwuprzewodowy obwód sterowania wykorzystuje stykowe urządzenia bistabilne do sterowania przemiennikiem / 
silnikiem. Typowy dwuprzewodowy obwód sterowania pokazany został na poniższym rysunku.

Dwuprzewodowy obwód sterowania składa się z normalnie otwartego bistabilnego urządzenia stykowego, które po 
zamknięciu wzbudza cewkę magnetycznego rozrusznika silnika. Ta z kolei zasila podłączony silnik lub, w przypadku VFD, 
inicjuje polecenie Uruchom w celu zasilenia. Dwuprzewodowy obwód sterowania generuje efekt nazywany 
„niskonapięciowym wyzwalaniem.” W przypadku awarii zasilania magnetyczny rozrusznik silnika i VFD są odcinane. Po 
przywróceniu zasilania, rozrusznik silnika magnetycznego lub VFD są wzbudzane ponownie, pod warunkiem że żadne z 
bistabilnych urządzeń stykowych nie zmieniło stanu. 

To może być bardzo korzystne w zastosowaniach takich jak chłodnie, klimatyzacja lub oddalone stacje pomp, ponieważ do 
ponownego uruchomienia urządzenia po awarii zasilania nie trzeba wzywać obsługi. Może to być jednak bardzo 
niebezpieczne w zastosowaniach, w których urządzenia uruchamiając się automatycznie, narażają operatora na 
niebezpieczeństwo.

Dwuprzewodowy obwód sterowania wykorzystuje monostabilne urządzenia stykowe do sterowania przemiennikiem / 
rozrusznikiem silnika. Typowy trójprzewodowy obwód sterowania pokazany został na poniższym rysunku.

M
OL

Motor

M

 

Stop / Start or Run

VFD

DI0 Run

Stop/Start

Motor

 

24V Common

Dig In Common

+24V DC

Dwuprzewodowe sterowanie rozrusznikiem silnika Dwuprzewodowe sterowanie przemiennikiem

 

M

M
OLStartStopStopStop

Start

Start
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Start

Start

Start
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Motor
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DI1
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Trójprzewodowe sterowanie rozrusznikiem silnika Trójprzewodowe sterowanie przemiennikiem
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Trójprzewodowy obwód sterowania składa się z normalnie zamkniętego przycisku stop (STOP), normalnie otwartego 
przycisku start (START) oraz równoległego do niego styku (M) i cewki magnetycznego rozrusznika silnika. Po naciśnięciu 
normalnie otwartego przycisku start, cewka magnetycznego rozrusznika silnika wzbudza się. Równoległy do przycisku 
start styk pomocniczy M zamyka się zapewniając zamknięcie obwodu. W przypadku VFD, wewnętrzna logika VFD działa 
co do zasady tak samo, jak równoległy styk pomocniczy.

Przyciśnięcie normalnie zamkniętego przycisku stop otwiera obwód. Trójprzewodowy obwód sterowania generuje efekt 
nazywany „niskonapięciową ochroną.” W przypadku awarii zasilania, rozrusznik silnika magnetycznego wyłącza się. 
W takim przypadku jednak, po przywróceniu zasilania, magnetyczny rozrusznik silnika nie jest automatycznie ponownie 
zasilany. Operator musi nacisnąć przycisk start, aby zainicjować sekwencję pracy.

Na rysunku trójprzewodowego obwodu zasilania pokazany został obwód zasilania z wieloma przyciskami start i stop. 
W tym obwodzie do obsługi magnetycznego rozrusznika silnika VFD wykorzystano kilka szeregowo połączonych 
normalnie zamkniętych przycisków stop i kilka równolegle połączonych normalnie otwartych przycisków start. Jest to 
powszechnie spotykane zastosowanie trójprzewodowego obwodu sterowania, w którym istnieje potrzeba uruchamiania lub 
zatrzymania tego samego VFD / silnika z różnych lokalizacji w obiekcie. Trójprzewodowy obwód sterowania może być 
wykorzystywany na wiele różnych sposobów, aby spełnić wymagania dotyczące aplikacji.
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Wskaźniki stanu przemiennika
Tabela 41 - PowerFlex 753 Opis wskaźników stanu

Nazwa Kolor Stan Opis
STS 
(Stan)

Zielony Miga Przemiennik gotowy, ale nie uruchomiony i nie występują żadne błędy.
Świeci stale Przemiennik pracuje, nie występują żadne błędy.

Żółty Miga Przemiennik nie pracuje, występuje stan zakazu startu i przemiennik nie może 
zostać uruchomiony. Patrz parametr 933 [Start Inhibits].

Świeci stale Występuje alarm typu 1 (konfigurowalny przez użytkownika). Jeśli przemiennik 
został zatrzymany, jest zabezpieczony przed uruchomieniem, dopóki stan alarmu 
nie zostanie usunięty. Jeśli przemiennik pracuje, kontynuuje pracę, ale nie można 
go uruchomić ponownie, dopóki stan alarmu nie zostanie usunięty.
Patrz parametry 959 [Alarm Status A] i 960 [Alarm Status B].

Czerwony Miga Wystąpił błąd główny. Przemiennik został zatrzymany. Przemiennik nie może 
ponownie pracować, dopóki stan błędu nie zostanie usunięty. Patrz parametr 951 
[Last Fault Code].

Świeci stale Wystąpił błąd niekasowalny.
Czerwony / 
Żółty

Miga 
naprzemiennie

Wystąpił błąd średniej ważności. Jeżeli przemiennik jest uruchomiony, będzie 
kontynuował swoją pracę. System jest zatrzymywany z wykorzystaniem sterowania 
systemem. Aby kontynuować, błąd musi zostać usunięty. Aby włączyć, należy użyć 
parametru 950 [Minor Flt Cfg]. W przypadku niewłączenia błąd będzie miał cechy 
błędu głównego.

Żółty / 
zielony

Miga 
naprzemiennie

Podczas pracy występuje alarm typu 1.
Patrz parametry 959 [Alarm Status A] i 960 [Alarm Status B].

Zielony / 
Czerwony

Miga 
naprzemiennie

Trwa modyfikacja oprogramowania z zastosowaniem pamięci flash.

Tabela 42 - PowerFlex 755 Opis wskaźników stanu

Nazwa Kolor Stan Opis
STS 
(Stan)

Zielony Miga Przemiennik gotowy, ale nie uruchomiony i nie występują żadne błędy.
Świeci stale Przemiennik pracuje, nie występują żadne błędy.

Żółty Miga Przemiennik nie pracuje, występuje stan alarmu typ 2 (niekonfigurowalny) i 
przemiennik nie może zostać uruchomiony. Patrz parametr 961 [Type 2 Alarms].

Świeci stale Występuje alarm typu 1 (konfigurowalny przez użytkownika). Jeśli przemiennik 
został zatrzymany, jest zabezpieczony przed uruchomieniem, dopóki stan alarmu 
nie zostanie usunięty. Jeśli przemiennik pracuje, kontynuuje pracę, ale nie można go 
uruchomić ponownie, dopóki stan alarmu nie zostanie usunięty.
Patrz parametry 959 [Alarm Status A] i 960 [Alarm Status B].

Czerwony Miga Wystąpił błąd główny. Przemiennik został zatrzymany. Przemiennik nie może 
ponownie pracować, dopóki stan błędu nie zostanie usunięty. Patrz parametr 951 
[Last Fault Code].

Świeci stale Wystąpił błąd niekasowalny.
Czerwony / 
Żółty

Miga 
naprzemiennie

Wystąpił błąd średniej ważności. Jeżeli przemiennik jest uruchomiony, będzie 
kontynuował swoją pracę. System jest zatrzymywany z wykorzystaniem sterowania 
systemem. Aby kontynuować, błąd musi zostać usunięty. Aby włączyć, należy użyć 
parametru 950 [Minor Flt Cfg]. W przypadku niewłączenia błąd będzie miał cechy 
błędu głównego.

Żółty / 
zielony

Miga 
naprzemiennie

Podczas pracy występuje alarm typu 1.
Patrz parametry 959 [Alarm Status A] i 960 [Alarm Status B].

Zielony / 
Czerwony

Miga 
naprzemiennie

Trwa modyfikacja oprogramowania z zastosowaniem pamięci flash.

ENET Nie świeci Wył. Wbudowany EtherNet / IP nie jest właściwie podłączony do sieci lub potrzebuje 
adresu IP.

Czerwony Miga Przekroczono limit czasu połączenia EtherNet / IP.
Świeci stale Nie powiódł się test adaptera wykrywania zduplikowanych adresów IP.

Czerwony / 
Zielony

Miga 
naprzemiennie

Adapter wykonuje autotest.

Zielony Miga Adapter jest prawidłowo podłączony, ale nie komunikuje się z żadnym urządzeniem 
w sieci.

Świeci stale Adapter jest prawidłowo podłączony i komunikuje się przez sieć.
LINK Nie świeci Wył. Adapter nie jest zasilany lub brak transmisji danych przez sieć.

Zielony Miga Adapter jest prawidłowo podłączony i przesyła pakiety danych przez sieć.
Świeci stale Adapter jest prawidłowo podłączony, ale brak transmisji danych przez sieć.
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Rezystor hamowania dynamicznego

Sprawdzenie, czy przemiennik i silnik wykorzystują rezystor hamowania dynamicznego.
Rezystory hamowania dynamicznego generują ciepło, a więc zwykle znajdują się poza 
panelem, w ochronnej obudowie.

Jeśli rezystor hamowania dynamicznego podłączony jest do każdej z kombinacji 
przemiennik / silnik, należy to zapisać.

Jak działa hamowanie dynamiczne

Wiele urządzeń, takich jak wentylatory, pompy i przenośniki, może zatrzymywać się w sposób powolny. Jeśli wymagane jest 
zatrzymanie się po rampie, energia regeneracyjna musi zostać przekształcona lub rozproszona, konieczne może się okazać 
hamowanie dynamiczne. Dodanie opcji hamowania dynamicznego może pomóc w zapobieganiu przepięciom na szynie 
przemiennika VFD, błędnym stanom lub uszkodzeniom przemiennika.

W tej publikacji przedstawione zostało rozwiązanie pozwalające przekazywać regenerowaną moc elektryczną do rezystora, 
który przekształca ją w energię cieplną, aby zapobiegać przepięciom na szynie i wynikającym z tego potencjalnym szkodom. 
Ten proces nazywa się dynamicznym hamowaniem (dynamic braking - DB).

Wewnętrzny obwód dynamicznego hamowania z wykorzystaniem choppera, obejmujący zaciski zasilania rezystora DB 
BR1 i BR2, jest standardem w przemiennikach PowerFlex serii 750 dla rozmiarów 1…5, i jest opcją dla rozmiarów 6 i 7. 
Połączenia BR1 i BR2 rezystorów DB nie są dostępne dla rozmiarów 8…10, jednakże dynamiczne hamowanie może być 
osiągnięte poprzez niezależny moduł chopper podłączony do zacisków DC+ i DC-, przy wykorzystaniu podłączonego do 
niego, odpowiednio dobranego rezystora DB. W tym drugim przypadku, odpowiednio dobrany zewnętrzny moduł 
chopper wykrywa i reguluje poziom napięcia szyny DC niezależnie od sterownika przemiennika.

Aby uzyskać więcej informacji o prawidłowym doborze niezależnego modułu choppera i / lub rezystora do dynamicznego 
hamowania, patrz Technika zastosowania kalkulatora rezystora hamowania dynamicznego, publikacja PFLEX-AT001.

Typowa obudowa rezystora

Przemiennik / Silnik 1 Przemiennik / Silnik 2 Przemiennik / Silnik 3 Przemiennik / Silnik 4 Przemiennik / Silnik 5

❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie ❑ Tak ❑ Nie
68 Publikacja Rockwell Automation 750-QS001A-PL-P - marzec 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/pflex-at001_-en-p.pdf


Odniesienia
W celu skonfigurowania tych parametrów tak, aby hamowanie dynamiczne działało poprawnie, dla rozmiarów 1…7, patrz 
Tabela 43.

Tabela 43 - Rezystor hamowania dynamicznego Ustawienia parametrów

kat. Nazwa 
parametru

Ustawienia 
użytkownika dla 
rezystora 
zewnętrznego

Ustawienia 
użytkownika dla 
rezystora 
wewnętrznego

Wartości Uwagi

370 Stop Mode A 1 1 Domyślna:
Opcje:

1 = „Rampa”
0 = „Wybieg”
1 = „Rampa”

W przypadku wentylatorów, pomp i sprężarek, zatrzymanie 
na wybiegu jest z reguły dopuszczalne - dynamiczne 
hamowanie nie jest wymagane.
Tryb zatrzymania po rampie może powodować wydzielanie 
się energii regeneracyjnej - może być konieczne dynamiczne 
hamowanie.
Krótszy czas zwalniania, P537 [Decel Time], do dynamicznego 
hamowania niezbędny jest większy potencjał.

372 Bus Reg Mode A 2 2 Domyślna:
Opcje:

1 = „Adjust Freq”
1 = „Adjust Freq”
2 = „Dyn Brake”
3 = „Both DB 1st”

Nie rozważa się, gdy P370 [Stop Mode A] = 0 „Wybieg”.
Jeśli rezystor hamowania dynamicznego jest zainstalowany, 
ten parametr musi być ustawiony na 2 „Dyn Brake” lub 3 
„Both DB 1st”.

382 DB Resistor Type 1 0 Domyślna:
Opcje:

0 = „Wewnętrzny”
0 = „Wewnętrzny”
1 = „Zewnętrzny”

Nie rozważa się, gdy P370 [Stop Mode A] = 0 „Wybieg”.

383 DB Ext Ohms Rezystor NP Nie dotyczy Jednostki:
Domyślna:

Min. / maks.:

Om
W oparciu o wartość 
znamionową 
przemiennika
Minimalne dopuszczalne 
parametry rezystora

Należy przestrzegać, aby minimalna wartość rezystancji była 
zgodna z typem i mocą przemiennika.

384 DB Ext Watts Rezystor NP Nie dotyczy Jednostki:
Domyślna:
Min. / maks.:

Wat
100
1.00 do 500000.00

Ustawia zadaną ciągłą moc znamionową dla zewnętrznego 
rezystora hamowania dynamicznego.

385 DB ExtPulse Watts Rezystor NP(1) Nie dotyczy Jednostki:
Domyślna:
Min. / maks.:

Wat Sek.
2000
1.00 do 100000000.00

Aby dobrać parametry rezystora przy impulsowym obciążaniu 
mocą, należy zapoznać się z Techniką zastosowania 
kalkulatora rezystora hamowania dynamicznego, publikacja 
PFLEX-AT001 lub skonsultować się z producentem w sprawie 
specyfikacji rezystora.

(1) Jeśli ta informacja dla rezystora hamowania dynamicznego nie jest dostępna, należy zwiększać moc rezystora, dopóki błąd DynBrake OvrTemp Alarm 10 nie ustąpi.
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Czas przyspieszania i zwalniania

Czas przyspieszania 

Dłuższe czasy przyspieszania mogą być rozważane w kontekście zastosowań ze względu na wysokie bezwładności 
obciążenia i obracającą się masę silnika. Typowym przykładem takiego zastosowania jest obciążenie wentylatora 
promieniowego. Problemy, które mogą wystąpić, obejmują stany przeciążenia silnika i / lub przemiennika oraz stan 
przekroczenia prądu przemiennika. Rezultatem tych problemów może być wystąpienie stanu awaryjnego przeciążenia 
silnika lub przemiennika (odpowiednio błąd F7 i F64), wywołanie sprzętowego błędu przetężenia (błąd F12). 
Jeśli te błędy występują, a także w celu zapobieżenia, by nie stały się stałym elementem uruchamiania, należy dostosować 
czas przyspieszania do możliwości przemiennika, w oparciu o obciążenie i wymagania w danym zastosowaniu. 
Standardowym rozwiązaniem jest ustawienie parametru 535 [Accel Time 1] na dłuższy okres, aby przeciążenia nie 
wystąpiły.

Metodą na wykonanie tej konfiguracji jest zwiększanie czasu przyspieszania stopniowo, za każdym razem powiększając je o 
30 sekund w stosunku do poprzedniego ustawienia, i ponowne uruchamianie przemiennika do momentu aż uruchomi się 
bez zgłoszenia błędu. Maksymalny czas przyspieszania dla większości zastosowań to 5 minut, jednakże obciążenia o bardzo 
wysokiej bezwładności mogą wymagać dłuższych czasów przyspieszania (na przykład dla wirówki 30 minut może być 
czasem standardowym). Jeśli dla obciążenia wymagane są krótsze czasy przyspieszania, należy skontaktować się z 
najbliższym dystrybutorem Allen-Bradley lub wsparciem technicznym Allen-Bradley, aby ponownie sprawdzić aplikację 
lub zastanowić się nad typem (mocą) przemiennika.

Zalecenia:

Jeśli obciążenie ma dużą bezwładność i czas przyspieszania nie jest bardzo istotny w danym zastosowaniu, należy ustawić 
ograniczenie prądowe przemiennika w amperach na ciągły prąd znamionowy przemiennika. Ustawianie prądu przeciążenia 
jest konfigurowane w parametrze 422 [Current Limit 1]. To pozwoli silnikowi obciążyć przemiennik jego prądem 
znamionowym, aż do momentu, gdy zostanie osiągnięta pełna prędkość wymagana do danej aplikacji. Domyślne, czasowo 
ograniczone, wartości tego parametru, równe są 110% wartości mocy znamionowej przemiennika w normalnych 
warunkach pracy (Normal Duty (ND)) lub 150% wartości mocy znamionowej przemiennika w ciężkich warunkach pracy 
(Heavy Duty (HD)), co może narażać sprzęt na przeciążenie. Aby odczytać ciągły prąd znamionowy przemiennika, patrz 
parametr 21 [Rated Amps].

Czas zwalniania

Jeżeli przemiennik podczas zwalniania zgłosi błąd z powodu przeciążenia lub wystąpienia przepięcia, spowodowane jest to 
najprawdopodobniej ustawieniem zbyt krótkiego czasu hamowania dla danej aplikacji, co może powodować wystąpienie 
sytuacji awaryjnej. Aby wyeliminować przyczynę awarii, można ustawić przemiennik na hamowanie poprzez wybieg 
(parametr 370 [Stop Mode A] jest ustawiony na „0”) lub ustawić parametr 537 [Decel Time 1] na dłuższy czas hamowania. 
Należy ustawić parametr 537 [Decel Time 1] na najdłuższy konieczny czas zwalniania dozwolony przez system. Jeśli w 
przemienniku wystąpi błąd lub przeciążenie będzie cały czas występować, może być wymagane hamowanie dynamiczne. 
Aby zastosować hamowanie dynamiczne w danym zadaniu, należy zapoznać się z Techniką zastosowania kalkulatora 
rezystora hamowania dynamicznego, publikacja PFLEX-AT001.
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Tabela 44 - Przyspieszanie i zwalnianie Ustawienia parametrów

kat. Nazwa 
parametru

Ustawienia 
użytkownika

Wartości Uwagi

535 Accel Time 1 Jednostki:
Domyślna:
Min. / maks.:

Sek.
10
0.00 / 3600.00

Ustawia tempo przyspieszania dla wszystkich zmian szybkości i 
jest zależny od bezwładności i momentu obrotowego przy 
przyspieszaniu. Wartości znamionowe przemiennika, patrz 
również parametr 422 [Current Limit 1].
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Czas przyspieszania na 
stronie 70.

537 Czas zwalniania 1 Jednostki:
Domyślna:
Min. / maks.:

Sek.
10
0.00 / 3600.00

Ustawia tempo zwalniania dla wszystkich zmian szybkości i jest 
zależny od bezwładności i momentu obrotowego przy 
zwalnianiu.
Tempo zwalniania może wpływać na konieczność zastosowania 
hamowania dynamicznego.
Należy zmniejszyć stromość zwalniania, aby ograniczyć ilość 
energii regeneracyjnej lub zwiększyć wydajność hamowania 
dynamicznego.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Czas zwalniania na 
stronie 70 lub Technika zastosowania kalkulatora rezystora 
hamowania dynamicznego, publikacja PFLEX-AT001.

422 Limit prądowy 1 Jednostki:
Domyślna:

Min. / maks.:

A
W oparciu o wartości 
znamionowe przemiennika 
oraz wybór ND / HD
W oparciu o wartości 
znamionowe przemiennika

Nastawa prądu powyżej ciągłego prądu znamionowego 
przemiennika jest ograniczona czasowo. Patrz rekomendacja w 
Czas przyspieszania na stronie 70.
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Tryb kierunku

Tabela 45 - 753 Główna płyta sterująca TB1 Dwuprzewodowe sterowanie z oprzewodowaniem rewersyjnym

Sterowanie 
dwuprzewodowe 
odwracające
Zasilanie wewnętrzne 24 V

Główna płyta sterująca 753 TB1

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Ustawianie wyboru
Port 0: P164 [DI Run Forward] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 1
Port 0: P165 [DI Run Reverse] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 2

Przeglądanie wyników
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]Sterowanie 

dwuprzewodowe 
odwracające
Zasilanie zewnętrzne 24 V

Główna płyta sterująca 753 TB1

Di C
Di 1
Di 2

+24V Common

Run Fwd

Run Rev

Tabela 46 - Seria 750 Moduł we / wy TB1 Sterowanie dwuprzewodowe z oprzewodowaniem rewersyjnym

Sterowanie 
dwuprzewodowe 
odwracające
Zasilanie zewnętrzne 24 V

20-750-2262C-2R
20-750-2263C-1R2T

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 750

Tryb ustawiania kierunku
Port 0: P308 [Direction Mode] = 0 „Jednobiegunowy”

Konfiguracja
Port 0: P150 [Digital In Cfg], = 1 „Run Level”

Ustawianie wyboru
Port 0: P164 [DI Run Forward] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń 
we / wy): P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P165 [DI Run Reverse] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń 
we / wy): P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Di C
Di 0
Di 1

+24V Common

Run Fwd

Run Rev
72 Publikacja Rockwell Automation 750-QS001A-PL-P - marzec 2015



Odniesienia
Tabela 47 - 753 Główna płyta sterująca TB1 i TB3 Trójprzewodowe sterowanie z oprzewodowaniem odwracającym

Sterowanie 
trójprzewodowe 
odwracające
Zasilanie wewnętrzne

Główna płyta sterująca 753 TB1 i TB3

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 1 = Digital In 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 2 = Digital In 1
Port 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Port 0: P220 [Digital In Sts], bit 3 = Digital In 2

Przeglądanie wyników
Port 0: P220 [Digital In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Sterowanie 
trójprzewodowe 
odwracające
Zasilanie zewnętrzne 24 V

Główna płyta sterująca 753 TB1 i TB3
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Tabela 48 - Seria 750 -11 Karta we / wy TB1 Sterowanie trójprzewodowe z oprzewodowaniem rewersyjnym

Sterowanie 
trójprzewodowe 
odwracające
Zasilanie wewnętrzne

Seria 750-11 Karta we / wy TB1

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1
Port 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń 
we / wy): P1 [Dig In Sts], bit 2 = Input 2

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Sterowanie 
trójprzewodowe 
odwracające
Zasilanie zewnętrzne 24 V

20-750-1132C-2R
20-720-1133C-1R2T

Seria 750-11 Karta we / wy TB1
Sterowanie 
trójprzewodowe 
odwracające
Zasilanie zewnętrzne 120 V

20-750-1132D-2R

Seria 750-11 Karta we / wy TB1
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Tabela 49 - Seria 750 -22 Karta we / wy TB1 Sterowanie trójprzewodowe z oprzewodowaniem odwracającym

Sterowanie 
trójprzewodowe 
odwracające
Zasilanie wewnętrzne

Seria 750-22 Karta we / wy TB1

Ustawianie wyboru
Port 0: P158 [DI Stop] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P1 [Dig In Sts], bit 0 = Input 0
Port 0: P161 [DI Start] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P1 [Dig In Sts], bit 1 = Input 1
Port 0: P162 [DI Fwd Reverse] = Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń 
we / wy): P1 [Dig In Sts], bit 2 = Input 2

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P1 [Dig In Sts]
Port 0: P935 [Drive Status 1]

Sterowanie 
trójprzewodowe 
odwracające
Zasilanie zewnętrzne 24 V

20-750-2262C-2R
20-720-2263C-1R2T

Seria 750-22 Karta we / wy TB1
Sterowanie 
trójprzewodowe 
odwracające
Zasilanie zewnętrzne 120 V

20-750-2262D-2R

Seria 750-22 Karta we / wy TB1
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Oprzewodowanie wyjścia analogowego

Tabela 50 - 753 Główna płyta sterująca TB1 Oprzewodowanie wyjścia analogowego

Analogowe napięcie 
wyjściowe
±10 V, 0…20 mA 
dwubiegunowe
+10 V jednobiegunowe

Główna płyta sterująca 753 TB1

Konfiguracja
Port 0: P270 [Anlg Out Type]bit 0 = 0

Ustawianie wyboru
Port 0: P275 [Anlg Out0 Sel] = Port 0: P3 [Mtr Vel Fdbk]

Korygowanie skalowania
Port 0: P278 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Port 0: P279 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Port 0: P280 [Anlg Out0 Hi] = 10V / 20 mA
Port 0: P281 [Anlg Out0 Lo] = 0V / 0 mA

Przeglądanie wyników
Port 0: P277 [Anlg Out0 Data]
Port 0: P282 [Anlg Out0 Val]

Ao0–
Ao0+

+ –

Tabela 51 - Seria 750 Karta we / wy TB1 Oprzewodowanie wyjścia analogowego

Analogowe napięcie 
wyjściowe
±10 V, 0…20 mA 
dwubiegunowe
+10 V jednobiegunowe

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 750

Konfiguracja
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P70 [Anlg Out Type]bit 0 = 0

Ustawianie wyboru
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P75 [Anlg Out0 Sel] = Port 0: P3 [Mtr Vel Fdbk]

Korygowanie skalowania
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P78 [Anlg Out0 DataHi] = 60 Hz
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P79 [Anlg Out0 DataLo] = 0 Hz
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P80 [Anlg Out0 Hi] = 10V / 20 mA
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): 
P81 [Anlg Out0 Lo] = 0V / 0 mA

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P77 [Anlg Out0 Data]
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P82 [Anlg Out0 Val]

Ao0–
Ao0+

+ –
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Oprzewodowanie wyjścia cyfrowego

Tabela 52 - 753 Główna płyta sterująca Oprzewodowanie wyjścia cyfrowego

Wyjście cyfrowe
Zasilanie wewnętrzne

Główna płyta sterująca 753 TB1

Ustawianie wyboru
Port 0: P240 [TO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7= Stan błędu

Przeglądanie wyników
Port 0: P225 [Dig Out Sts]

Gdy TO jest Wł., IN-O jest Wył.

Wyjście cyfrowe
Zasilanie zewnętrzne

Główna płyta sterująca 753 TB1

Tabela 53 - Seria 750 Karta we / wy TB1 Oprzewodowanie wyjścia cyfrowego

Wyjście cyfrowe
Zasilanie wewnętrzne

20-750-2263C-1R2T

TB1 modułu we / wy przemiennika serii 750
TB2 modułu we / wy przemiennika serii 750

Ustawianie wyboru
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P20 [TO0 Sel] = Port 0: 
P935 [Drive Status 1], bit 7= Faulted

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P5 [Dig Out Sts]

Wyjście cyfrowe
Zasilanie zewnętrzne

20-750-2263C-1R2T

TB2 modułu we / wy przemiennika serii 750

T0

+24V

T0
24VC

+24V Common

5k Ohm
2 Watt

T0
24VC

+24VDC Common

PLC
1756-1B16

OR

IN-0
GND-0

T0
24VC

+24VDC Common

PLC
1756-1V16

OR

DC-0+
IN-0

24VC
+24V

T0
TC
T1

T0
TC
T1

+24V Common

T0
TC
T1

T0
TC
T1

OR

+24VDC Common

PLC
1756-1B16

IN-0
GND-0

+24VDC Common

PLC
1756-1V16

OR

DC-0+
IN-0
Publikacja Rockwell Automation 750-QS001A-PL-P - marzec 2015 77



Odniesienia
Oprzewodowanie wyjścia przekaźnikowego

Tabela 54 - Seria 750 Płyta sterująca i karta we / wy Oprzewodowanie wyjścia przekaźnikowego

Wyjście przekaźnikowe
Zasilanie zewnętrzne

Główna płyta sterująca 753

Ustawianie wyboru
Port 0: P230 [RO0 Sel] = Port 0: P935 [Drive Status 1], bit 7= Stan błędu

Przeglądanie wyników
Port 0: P225 [Dig Out Sts]

Moduł wejść / wyjść przemiennika serii 750 

Ustawianie wyboru
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P10 [RO0 Sel] = Port 0: 
P935 [Drive Status 1], bit 7= Stan błędu

Przeglądanie wyników
Port 4 (lub port, w którym zainstalowana jest karta rozszerzeń we / wy): P5 [Dig Out Sts]

Power
Source

R0NC
R0C
R0NO

Power
Source

or R0NO
R0C
R0NC

R1NO
R1C
R1NC
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Wyłączenie funkcji startu interfejsu HIM

Niekiedy konieczne jest wyłączenie interfejsu HIM - na przykład gdy użytkownik wymaga, aby wykorzystywać inne 
cyfrowe wejście lub komunikacje, które są kontrolowane przez polecenia Start / Uruchom, Praca impulsowa i Kierunek.

Do wyłączenia lub „zamaskowania” interfejsu HIM wykonującego dowolne funkcje Startu pracy, impulsowe lub wyboru 
kierunku, wykorzystuje się Parametr 324 [Logic Mask] przez ustawienie bitu 01 na Porcie 1 na „0”.

1. Zaczynając od dowolnego ekranu nacisnąć klawisz ekranowy .

2. Nacisnąć klawisz ekranowy .

3. Przy użyciu klawisza ekranowego  lub  na klawiaturze, podświetlić bit 01.

4. Nacisnąć  lub  na klawiaturze, aby zmienić bit 01 na „0”.

5. Nacisnąć klawisz ekranowy .

6. Nacisnąć klawisz ekranowy .

WAŻNE Ustawienie parametru 324 [Logic Mask] na „0”, aby wyłączyć polecenia Start, Praca impulsowa i Kierunek NIE maskuje poleceń 
Stop. Funkcja Stop nie może zostać wyłączona.

PAR#

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Ekran Status

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

0.00 Amps
0.000 Bus VDC

ESC REF EDIT

F

PAR#

Ekran Status

VIEW

0.00 Out LUB

EDIT

▼

Ekran maski logicznej (Logic Mask)

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 324
Logic Mask
x1xx xx1x x111 1111
Bit 00 - Digital In 

ESC EDIT

F

PAR#

P

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Edit Logic Mask

x1xx xx1x x111 1111
Bit 00 - Digital In

ESC

F

ENTER▲ ▼

Ekran edycji maski logicznej (Logic Mask)

1

P

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Edit Logic Mask

x1xx xx1x x111 1111
Bit 01 - Port 1

ESC

F

ENTER▲ ▼

Ekran edycji maski logicznej (Logic Mask)

1

ENTER

ESC

Ekran maski logicznej (Logic Mask)

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Port 00 Dev Param 324
Logic Mask
x1xx xx1x x111 1101
Bit 01 - Digital In

ESC EDIT

F

PAR#

P

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Edit Logic Mask

x1xx xx1x x111 1111
Bit 01 - Port 1

ESC

F

ENTER▲ ▼

Ekran edycji maski logicznej (Logic Mask)

0

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

Ekran Status
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Funkcja HIM CopyCat

Przemienniki PowerFlex serii 750 i PowerFlex Klasa 7 posiadają funkcję CopyCat, umożliwiającą wysyłanie poszczególnych 
zestawów parametrów do przemiennika wiodącego lub dowolnych urządzeń peryferyjnych podłączonych do interfejsu 
HIM. Co więcej, funkcja Upload All Ports pozwala w wygodny sposób wysłać wiele zestawów parametrów do przemien-
nika wiodącego i wszystkich podłączonych urządzeń peryferyjnych w jednym pliku. W każdym przypadku informacja ta 
może zostać wykorzystana jako kopia zapasowa lub zostać przesłana do innego przemiennika lub urządzenia peryferyjnego 
poprzez pobranie pliku z pamięci interfejsu HIM.
 

Funkcja CopyCat umożliwia również zmianę nazwy lub usunięcie poszczególnych lub wielu zestawów parametrów 
przechowywanych w interfejsie HIM.

Interfejs HIM może przechowywać do 50 zestawów poszczególnych parametrów i do pięciu zestawów wielu parametrów. 
Ze względu na pojemność pamięci interfejsu HIM, liczby te mogą zmieniać się, gdy przechowywana jest kombinacja 
zestawów poszczególnych i wielu parametrów.

Z reguły proces przesyłania lub pobierania zarządza wszystkimi konfliktami. Jednakże pobieranie zostanie zatrzymane i 
wyświetli się komunikat tekstowy, jeśli wystąpi dowolny z poniższych warunków:

• Wykryta zostaje niezgodność urządzenia, taka jak nowa wersja oprogramowania sprzętowego, typ lub seria 
urządzenia.

• Przemiennik jest chroniony hasłem.
• Przemiennik jest uruchomiony.

Pojawia się wtedy opcja całkowitego zatrzymania lub kontynuacji pobierania po zapisaniu rodzaju rozbieżności dla 
parametrów, które nie mogły zostać pobrane. Te parametry można następnie skorygować ręcznie.
 

Tworzenie plików CopyCat
1. Przejść do ekranu Status.

2. Użyć klawisza  lub , aby przewinąć do Portu urządzenia, którego zestaw parametrów będzie kopiowany 
(na przykład Port 00 dla przemiennika wiodącego).

WSKAZÓWKA Funkcje Upload All Ports i Download All Ports są dostępne wyłącznie dla przemiennika wiodącego (Port 00), dzięki jego 
szczególnemu zakresowi funkcjonalności. 

WSKAZÓWKA Przed uruchomieniem funkcji Download All Ports należy sprawdzić, czy karty opcji są zlokalizowane w tych samych portach, co 
przemiennik, z którego są kopiowane parametry. Przed rozpoczęciem funkcji CopyCat z Urządzenia na interfejs HIM należy również 
sprawdzić port, na którym pracuje użytkownik.

WAŻNE Jeśli interfejs HIM używany jest z przemiennikiem PowerFlex 753 z wersją oprogramowania sprzętowego 1.05 lub wcześniejszą, 
lub przemiennikiem PowerFlex 755 z wersją oprogramowania sprzętowego 1.10 lub wcześniejszą, funkcja CopyCat może nie 
wysyłać / pobierać wartości DeviceLogix dla parametrów DLX Out xx i DLX In xx i procedur programowych DeviceLogix. 
Przemienniki z późniejszą wersją oprogramowania sprzętowego obsługują tę funkcję, ale interfejs HIM nie obsługuje formatów 
ekranu programu DeviceLogix.

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G...D014

ESC REF TEXT

F

PAR#
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3. Wcisnąć klawisz , aby wyświetlić ostatnio przeglądany folder.

4. Za pomocą klawisza  lub  przejść do folderu PAMIĘĆ (MEMORY).

5. Użyć klawisza  lub , aby wybrać HIM CopyCat.

6. Nacisnąć klawisz  (Enter), aby wyświetlić ekran wyboru plików CopyCat.
 

7. Użyć klawisza  lub , aby wybrać właściwą czynność, i nacisnąć klawisz  (Enter), aby rozpocząć 
operację.

8. Po wybraniu Nowy plik na ekranie Wybierz plik do przekazania, nacisnąć klawisz  (Enter), aby utworzyć plik. 
Pojawi się okno pop-up, aby potwierdzić, że plik CopyCat został pomyślnie utworzony. Nacisnąć klawisz ekranowy 

, aby zakończyć procedurę.
 

Po wybraniu wiersza pozycji istniejącego pliku CopyCat, a nie wiersza ,Nowy plik’, - w celu utworzenia nowego pliku 
CopyCat pojawi się okienko pop-up ostrzegające o nadpisaniu. Nacisnąć klawisz ekranowy , aby potwierdzić i 
nadpisać istniejące pliki CopyCat - lub nacisnąć klawisz ekranowy , aby anulować.

Zmiana nazwy plików CopyCat

1. Przejść do ekranu Status.

2. Użyć klawisza  lub , aby przewinąć do Portu urządzenia, którego plik CopyCat będzie miał zmienianą 
nazwę (na przykład Port 00 dla przemiennika wiodącego).

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM 
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File 

WSKAZÓWKA Przed utworzeniem dowolnych plików CopyCat pokazywane są tylko pozycje menu ,CopyCat z urządzenia na HIM’. Gdy wybrany 
zostanie Port 00 dla Przemiennika wiodącego, w Kroku 2 pojawią się również pozycje menu ,Wgraj wszystkie porty’.

ENTER

WSKAZÓWKA Po utworzeniu pliku CopyCat, jego domyślna nazwa odpowiada urządzeniu, z którego pochodzi kopia. Na przykład nowo 
utworzony plik CopyCat z przemiennika PowerFlex 755 ma domyślną nazwę pliku ,PowerFlex 755’.

ENTER

ESC

WAŻNE Edycja tekstu nie jest obsługiwana, gdy używane są znaki w językach azjatyckich. Dostępne są tylko znaki zestawów ISO 8859-1 
Latin 1 Character Set, obsługiwane przez amerykańskie lub europejskie komputery osobiste. Jeśli stosowane jest specjalne 
narzędzie do edycji tekstów ze znakami azjatyckimi, interfejs HIM zastępuje wszystkie nieobsługiwane znaki znakiem [ ] (wąski 
prostokąt).

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G...D014

ESC REF TEXT

F

PAR#
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3. Wcisnąć klawisz , aby wyświetlić ostatnio przeglądany folder.

4. Za pomocą klawisza  lub  przejść do folderu PAMIĘĆ (MEMORY).

5. Użyć klawisza  lub , aby wybrać HIM CopyCat.

6. Nacisnąć klawisz  (Enter), aby wyświetlić ekran wyboru plików CopyCat.
 

7. Użyć klawisza  lub , aby wybrać Zmień nazwę pliku CopyCat.

8. Nacisnąć klawisz  (Enter), aby wyświetlić okno pop-up Wybierz plik do zmiany nazwy.

9. Użyć klawisza  lub , aby wybrać pliki, których nazwa ma zostać zmieniona.

10. Nacisnąć klawisz  (Enter), aby wyświetlić okno pop-up Edytuj tekst pliku CopyCat.
 

11. Użyć klawisza  lub , aby przesunąć kursor do żądanej pozycji znaku w wyświetlanej nazwie.

12. Nacisnąć klawisz , aby wejść do zestawu ostatnio oglądanych zestawów znaków.

13. Nacisnąć właściwy klawisz numeryczny, aby przejść do żądanego zestawu znaków.
 

Można również używać odpowiednich klawiszy ekranowych, aby wspomagać tworzenie nowej nazwy.
 

14. Po wybraniu żądanego znaku w tej pozycji, nacisnąć klawisz , aby wybrać i wstawić znak.

15. Powtórzyć kroki 11 do 14 dla każdej pozycji znaku.

16. Gdy wybrana nazwa zostanie wyświetlona w edytowalnym oknie pop-up, nacisnąć klawisz ekranowy , aby 
wprowadzić i zapisać nową nazwę.

Klawisz numeryczny Funkcja

Wybiera zestaw znaków: znaki numeryczne.

Wybiera zestaw znaków: symbole.

Wybiera zestaw znaków: wielkie litery.

Wybiera zestaw znaków: małe litery.

Klawisz ekranowy Funkcja

DEL Usuwa podświetlony znak.

INS Wstawia spacje po lewej stronie podświetlanego znaku.

CLR Usuwa cały ciąg tekstowy.

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM 
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File 

ESC ENTER

Stopped
0.00 Hz

AUTO

F

INS DEL

,=Move Cursor =Char Set

CLR

Edit CopyCat File Text
PowerFlex 755

ENTER
82 Publikacja Rockwell Automation 750-QS001A-PL-P - marzec 2015



Odniesienia
Usuwanie plików CopyCat

1. Przejść do ekranu Status.

2. Użyć klawisza  lub , aby przewinąć do Portu urządzenia, którego zestaw parametrów będzie usuwany (na 
przykład Port 00 dla przemiennika wiodącego).

3. Wcisnąć klawisz , aby wyświetlić ostatnio przeglądany folder.

4. Za pomocą klawisza  lub  przejść do folderu PAMIĘĆ(MEMORY).

5. Użyć klawisza  lub , aby wybrać HIM CopyCat.

6. Nacisnąć klawisz  (Enter), aby wyświetlić ekran wyboru plików CopyCat.
 

7. Użyć klawisza  lub , aby wybrać Usuń plik CopyCat.

8. Nacisnąć klawisz  (Enter), aby wyświetlić okno pop-up Wybierz plik do usunięcia.
 

9. Użyć klawisza  lub , aby wybrać plik lub pliki do usunięcia.

10. Nacisnąć klawisz  (Enter), aby wyświetlić potwierdzające okno pop-up.

11. Nacisnąć klawisz ekranowy , aby potwierdzić i usunąć wybrane pliki CopyCat - lub nacisnąć klawisz ekranowy 
 aby anulować.

Pojawi się kolejne okno pop-up, aby potwierdzić, że plik CopyCat został pomyślnie usunięty.

12. Nacisnąć klawisz ekranowy , aby zakończyć procedurę.

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

Host Drive
240V 4.2A
20G...D014

ESC REF TEXT

F

PAR#

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
Port 00 CopyCat Files
CopyCat from Device to HIM 
CopyCat from HIM to Device
Delete CopyCat File
Rename CopyCat File 

Stopped
0.000 Hz

AUTO

F

Select File to Delete
PowerFlex 755 Cfg 
Delete All Files



ESC

ENTER

ESC

ENTER
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Odniesienia
Przeciążenie silnika

Może zaistnieć konieczność skorygowania parametru 414 [Mtr OL Hertz]. Ustawienie tego parametru na domyślnej 
wartości 20 Hz ma charakter zachowawczy, a jego celem jest ochrona typowego silnika indukcyjnego, który nie jest 
zaprojektowany do samodzielnego chłodzenia przy pełnym obciążeniu, gdy jego wirnik / wewnętrzny wentylator obraca się 
z częstością mniejszą niż 20 Hz. Aby ustawić parametr 414 na przybliżone minimum prędkości roboczej pod pełnym 
obciążeniem, należy zapoznać się ze specyfikacją zakresu prędkości silnika [Mtr OL Hertz]. 

Silnik z przemiennikiem może być wykorzystany w aplikacjach o szerokim zakresie prędkości roboczych. Typowe 
wskaźniki prędkości dla silników o stałym i zmiennym momencie obrotowym w zastosowaniach określane są pojęciami 
Prędkość podstawowa silnika i Prędkość minimalna silnika. Patrz Tabela 55. 

Tabela 55 - Typowe wskaźniki prędkości dla silników o stałym i zmiennym momencie obrotowym

Przykładowa prędkość podstawowa silnika = 1750 RPM / 60 Hz

Prędkość minimalna
% Prędkości 

podstawowej

Stosunek 
wskaźników 

prędkościobr. / min Hz

875 30 50 2:1

438 15 25 4:1

175 6 10 10:1

88 3 5 20:1

17.5 0.6 1 100:1

1.8 0.06 0.1 1000:1
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Odniesienia
Gdy konieczny jest kontakt ze wsparciem technicznym

W przypadku zastosowań przemienników do takich aplikacji, jak wentylatory lub pompy i wystąpienia problemów z 
dostrojeniem silnika do przemiennika, należy zapoznać się z artykułem Bazy wiedzy „486982 - Przemiennik PowerFlex 753 
lub 755: Wentylator promieniowy / Podręcznik konfiguracji pompy”.

Przed skontaktowaniem się ze wsparciem technicznym należy zebrać poniższe informacje i być przygotowanym na 
przekazanie ich przedstawicielowi tego działu.

Informacje z tabliczki znamionowej

Informacje o wersji urządzenia

Przejść do ekranu Wersja urządzenia (Device Version) na interfejsie HIM i zapisać niezbędne informacje.

1. Przejść do ekranu Status.

2. Użyć klawisza  lub , aby przewinąć do Portu urządzenia, którego wersja oprogramowania sprzętowego 
będzie sprawdzana (na przykład Port 00 dla przemiennika wiodącego).

3. Wcisnąć klawisz , aby wyświetlić ostatnio przeglądany folder.

4. Za pomocą klawisza  lub  przejść do folderu DIAGNOSTYKA.

5. Za pomocą klawisza  lub  wybrać Wersję urządzenia.

Numer katalogowy przemiennika

Jeśli Tabliczka znamionowa 1 nie jest widoczna, należy zapisać wartości następujących parametrów.

P20 [Rated Volts] P21 [Rated Amps] P22 [Rated kW]

Cat No.  20G11 N G 011 AA0NNNNN

UL Type 1 - only with Debris Hood and Conduit Plate
UL Open Type/IP20 - without Debris Hood and Conduit Plate

Specifications and Custom Catalog Number
representing options installed at factory.
See Nameplate 2 (Located behind HIM)
for equivalent base catalog number and separate options

Nameplate 1:

Series: A

400V Class 480V Class

1…3 4 5 6 7 8…10 11 12 13

20F
(753)

20G
(755)

00

Stopped
0.000 Hz

AUTO

PowerFlex 753
480V 4.2A
20F...B4P2

ESC REF TEXT

F

PAR#

00
ESC

DIAGNOSTIC
Alarms
Diagnostic Items
Reset Device
Device Version

Stopped
0.000 Hz

AUTO
F
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Odniesienia
6. Nacisnąć  (Enter), aby wyświetlić informacje o wersji urządzenia.

7. Zapisać informacje.

Informacje o konfiguracji zworek mocy

Seria Produktu Wersja produktu Numer seryjny produktu Wersja oprogramowania sprzętowego 
głównej płyty sterującej

Konfiguracja zworek mocy

Zworka PE-A - MOV / Zaślepki filtra wejściowego

❑ Połączona ❑ Rozłączona

Zworka PE-B - Zaślepki kondensatorów obwodu DC

❑ Połączona ❑ Rozłączona

Stopped
0.000 Hz

AUTO

ESC

F
PowerFlex 753

Product Rev 9.001
Product Ser Num 00000000

Produkt Series A

- Main Control Board
FW Revision 9.001

TOP END PGUP PGDN
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Wsparcie Rockwell Automation

Aby pomóc Państwu w trakcie używania naszych produktów, Rockwell Automation dostarcza informacji technicznych za 
pośrednictwem swojej strony internetowej. Na stronie http://www.rockwellautomation.com/support dostępne są uwagi 
techniczne i aplikacyjne, przykładowe kody i łącza do dodatków service pack dla oprogramowania. Można także odwiedzić 
Centrum Wsparcia Technicznego pod adresem https://rockwellautomation.custhelp.com/. Znajdują się tam aktualizacje 
oprogramowania, fora i chaty z pomocą techniczną, informacje techniczne i odpowiedzi na często zadawane pytania 
(FAQ). Istnieje możliwość rejestracji na stronie Centrum, aby otrzymywać powiadomienia dotyczące produktów.

Dodatkowo oferujemy wiele programów wsparcia do instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów. Aby uzyskać 
więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy Rockwell Automation lub 
odwiedzić stronę http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Wsparcie instalacji

Jeśli w ciągu pierwszych 24 godzin od instalacji wystąpią problemy, należy ponownie sprawdzić informacje zawarte w 
niniejszej instrukcji. W celu uzyskania wstępnej pomocy w uruchomieniu produktu, prosimy o kontakt z Centrum 
Wsparcia Technicznego Klienta.

Zwrot w przypadku niezadowalającego działania nowego produktu

Firma Rockwell Automation testuje wszystkie swoje produkty, aby zapewnić ich pełną funkcjonalność z chwilą wysłania ich 
z zakładu produkcyjnego. Jeśli jednak Państwa produkt nie działa i konieczny jest jego zwrot, należy przeprowadzić 
poniższą procedurę.

Ocena dokumentacji 

Państwa komentarze pomogą nam opracować dokumentację lepiej odpowiadającą potrzebom klientów. Jeśli mają Państwo 
jakiekolwiek sugestie jak udoskonalić ten dokument, prosimy wypełnić formularz o numerze publikacji RA-DU002, 
dostępny pod adresem http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Stany Zjednoczone lub Kanada 1.440.646.3434

Poza terenem Stanów 
Zjednoczonych i Kanady

Proszę użyć funkcji Worldwide Locator na stronie http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, 
lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Rockwell Automation.

Stany Zjednoczone Prosimy skontaktować się z dystrybutorem. Aby dopełnić procedury zwrotu, należy podać dystrybutorowi numer sprawy Wsparcia 
Technicznego Klienta (aby go uzyskać, należy zadzwonić na powyższy numer).

Poza terenem Stanów 
Zjednoczonych

Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Rockwell Automation w celu dokonania zwrotu.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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