ACS550
Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
Μετατροπείς συχνότητας ACS550-01
(0,75...132 kW),
Περίβλημα IP 21 / UL Τύπος 1

Προετοιμασία για εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση του ACS550 θα
πρέπει να γίνει ΜΟΝΟ από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Αφαίρεση συσκευασίας του μετατροπέα
Σημείωση: Α
 νασηκώστε το ACS550 κρατώντας το από το
πλαίσιο και όχι από το κάλυμμά του.
1. Αφαιρέστε τη συσκευασία του μετατροπέα συχνότητας
2. Ελέγξτε για τυχόν βλάβη.
3. Ελέγξτε τα περιεχόμενα σύμφωνα με την ετικέτα
παραγγελίας / αποστολής.

Έλεγχοι
• Συμβατότητα κινητήρα – Ο τύπος, η ονομαστική τιμή
ρεύματος, η συχνότητα και το εύρος της τάσης του
κινητήρα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του μετατροπέα συχνότητας.
• Κατάλληλο περιβάλλον – Ο μετατροπέας συχνότητας
απαιτεί ελεγχόμενο περιβάλλον εσωτερικού χώρου,
κατάλληλο για το επιλεγμένο περίβλημα.

Γενική επισκόπηση

Η εγκατάσταση του μετατροπέα συχνότητας ACS550
ακολουθεί τις διαδικασίες του παρακάτω διαγράμματος.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για εγκατάσταση
¤
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ θέσης τοποθέτησης

• Καλωδίωση – Ακολουθήστε τους ισχύοντες κώδικες
σχετικά με την καλωδίωση, την προστασία κυκλωμάτων
και τις απαιτήσεις EMC.
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη και βεβαιωθείτε ότι όλες οι
διαδικασίες προετοιμασίας έχουν ολοκληρωθεί.

Αναγνώριση μετατροπέα συχνότητας

¤
ΑΦΑΙΡΕΣΗ μπροστινού καλύμματος
¤
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του μετατροπέα
συχνότητας
¤

Χρησιμοποιήστε το ακόλουθο διάγραμμα για να ερμηνεύσετε
τον κωδικό που βρίσκεται στην ετικέτα σήμανσης του
μετατροπέα συχνότητας.

Συλλογή χαρακτηριστικών κινητήρα
Συλλέξτε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά από την ταμπέλα
σήμανσης του κινητήρα για μελλοντική χρήση κατά την
εκκίνηση του ACS550:
• Τάση
• Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα
• Ονομαστική συχνότητα
• Ονομαστική ταχύτητα
• Ονομαστική ισχύς

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του καλύμματος

Ο μετατροπέας συχνότητας απαιτεί
μια ομαλή, κατακόρυφη και σταθερή
επιφάνεια, σε χώρο χωρίς θερμότητα και
υγρασία, με ελεύθερο χώρο για τη ροή
του αέρα - 200 mm (8 ίντσες) επάνω
και κάτω.

1. Σ
 ημειώστε τα σημεία τοποθέτησης
χρησιμοποιώντας το πρότυπο.
2. Ανοίξτε τις τρύπες τοποθέτησης με το
τρυπάνι.

Εφαρμογή

Ο οδηγός αυτός παρέχει γρήγορες οδηγίες αναφοράς για την
εγκατάσταση των μετατροπέων συχνότητας ACS550-01, οι
οποίοι έχουν βαθμό προστασίας IP 21.
Σημείωση: Ο οδηγός αυτός δεν παρέχει λεπτομερείς
οδηγίες εγκατάστασης, ασφάλειας ή λειτουργίας.
Aνατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη ACS550, για
πληρέστερη πληροφόρηση.

3.
4.

5.
6.
7.

Αφαίρεση μπροστινού καλύμματος
1. Αφαιρέστε το χειριστήριο
ελέγχου εάν είναι συνδεδεμένο.
2. Χαλαρώστε τη βίδα
συγκράτησης στην κορυφή.
3. Τραβήξτε το κάλυμμα
κοντά στην κορυφή για να το
αφαιρέσετε.

8.

Ανοίξτε τα κατάλληλα μέρη διέλευσης
των καλωδίων στο στυπιοθλίπτη.
Τοποθετήστε τα ελάσματα στερέωσης
για τα καλώδια ισχύος/κινητήρα.
Στο καλώδιο ισχύος εισόδου,
απογυμνώστε το περίβλημα σε αρκετή απόσταση ώστε
να κατευθύνετε τους ανεξάρτητους αγωγούς.
Στο καλώδιο κινητήρα,
απογυμνώστε το περίβλημα
σε αρκετή απόσταση ώστε να
εκθέσετε τη χάλκινη θωράκιση
και να συστρέψετε τους αγωγούς.
Διατηρήστε το μήκος των
συνεστραμμένων αγωγών μικρό
για να ελαχιστοποιήσετε την
εκπομπή θορύβου. –Συνιστάται γείωση 360° κάτω από
το έλασμα στερέωσης του καλωδίου του κινητήρα για
την ελαχιστοποίηση της εκπομπής θορύβου. Σε αυτή
την περίπτωση, αφαιρέστε το περίβλημα στο έλασμα
στερέωσης του καλωδίου.
Κατευθύνετε και τα δύο καλώδια μέσα από τα
ελάσματα στερέωσης.
Συνδέστε τους συνεστραμμένους αγωγούς που
δημιουργήσατε από τη θωράκιση του καλωδίου του
κινητήρα στον ακροδέκτη GND.
Απογυμνώστε και συνδέστε τους
αγωγούς ισχύος/κινητήρα και τον
αγωγό γείωσης ισχύος στους
ακροδέκτες του μετατροπέα
συχνότητας. Βλ. τα παρακάτω
διαγράμματα ή την ενότητα
Συνδέσεις ισχύος στο Εγχειρίδιο
Χρήστη.
Τοποθετήστε το χιτώνιο/στυπιοθλίπτη και σφίξτε τα
ελάσματα στερέωσης των καλωδίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για τα συστήματα IT και τα συστήματα
ουδετέρωσης με γείωση TN, αποσυνδέστε το εσωτερικό
φίλτρο EMC αφαιρώντας τις βίδες: EM1 και EM3 (μεγέθη
πλαισίου R1...R4), ή F1 και F2 (μεγέθη πλαισίου R5...R6).

Τοποθέτηση του μετατροπέα συχνότητας
1.

¤
¤

2.

Προετοιμασία θέσης τοποθέτησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ισχύος
ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1.

Κατσαβίδια, απογυμνωτής καλωδίων, μετροταινία, βίδες ή
μπουλόνια στήριξης και τρυπάνι.

¤
¤

Καλωδίωση ισχύος

Απαιτούμενα εργαλεία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ καλωδίωσης
ΕΛΕΓΧΟΣ εγκατάστασης

Εγκατάσταση καλωδίωσης

Τοποθετήστε το ACS550,
χρησιμοποιήστε βίδες ή
μπουλόνια και σφίξτε για να
στερεώσετε με ασφάλεια τις
τέσσερις γωνίες.

Σημείωση: Ανασηκώστε το ACS550
κρατώντας το από το μεταλλικό του
πλαίσιο.
2.

Μη αγγλόφωνες χώρες:
Τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο προειδοποίησης
στην κατάλληλη γλώσσα πάνω από την υπάρχουσα
προειδοποίηση στην επάνω πλευρά της μονάδας.

Μέγεθος
πλαισίου

Σημάνσεις
ακροδεκτών

Επιλογές φρένου

R1, R2

BRK+, BRK-

Αντίσταση φρένου

R3, R4

UDC+, UDC-

•
•

Μονάδα ηλεκτρικής
πέδησης
Μονάδα φρένου και
αντίσταση

Καλωδίωση ελέγχου

Μέγεθος πλαισίου R5

Μέγεθος
πλαισίου
R5, R6

Ετικέτες
ακροδεκτών
UDC+, UDC-

Επιλογές φρένου
•
•

Μονάδα ηλεκτρικής
πέδησης
Μονάδα φρένου και
αντίσταση

1. Απογυμνώστε το περίβλημα του
καλωδίου ελέγχου και συστρέψτε τη
χάλκινη θωράκιση.
2. Κατευθύνετε το(τα) καλώδιο(α)
ελέγχου μέσα από το(τα) έλασμα(τα)
στερέωσης και σφίξτε το(τα)
έλασμα(τα).
3. Συνδέστε τη συνεστραμμένη
θωράκιση γείωσης για ψηφιακά
και αναλογικά καλώδια I/O στο
X1-1. (Γειώστε μόνο στο άκρο του
μετατροπέα συχνότητας.)
4. Συνδέστε τη συνεστραμμένη
θωράκιση της γείωσης για τα καλώδια
RS485 στα X1-28 ή X1-32. (Γειώστε
μόνο στο άκρο του μετατροπέα συχνότητας.)
5. Απογυμνώστε και συνδέστε τους μεμονωμένους αγωγούς
ελέγχου στους ακροδέκτες του μετατροπέα συχνότητας.
Βλ. Συνδέσεις ελέγχων παρακάτω ή, για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη.

Συνδέσεις ελέγχου

Πρότυπη μακροεντολή της ABB

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η μέγιστη τάση των ψηφιακών
εισόδων είναι 30 V.
6. Τοποθετήστε το χιτώνιο/κάλυμμα του στυπιοθλίπτη (1 βίδα).

Έλεγχος εγκατάστασης
Πριν την εφαρμογή της ισχύος, εκτελέστε τους ακόλουθους
ελέγχους.
Ελέγξτε

ü

Αν το περιβάλλον συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές.
Αν ο μετατροπέας συχνότητας έχει τοποθετηθεί με
ασφάλεια.
Αν υπάρχει κατάλληλος χώρος ψύξης γύρω από το
μετατροπέα συχνότητας.
Αν ο κινητήρας και ο εξοπλισμός είναι έτοιμα για την
εκκίνηση.
Για τα συστήματα IT και τα συστήματα ουδετέρωσης
με γείωση TN: Αν το εσωτερικό φίλτρο EMC είναι
αποσυνδεδεμένο (οι βίδες EM1 & EM3 ή F1 & F2 έχουν
αφαιρεθεί).
Αν ο μετατροπέας συχνότητας είναι κατάλληλα
γειωμένος.
Αν η τάση ισχύος στην είσοδο (τροφοδοσία) ταιριάζει
με την ονομαστική τάση στην είσοδο του μετατροπέα
συχνότητας.
Αν οι ακροδέκτες της ισχύος στην είσοδο (τροφοδοσία),
U1, V1, W1, είναι συνδεδεμένοι και σφιγμένοι όπως
καθορίζεται.
Αν έχουν εγκατασταθεί ασφάλειες ισχύος στην είσοδο
(τροφοδοσία).
Αν οι ακροδέκτες του κινητήρα, U2, V2, W2, είναι
συνδεδεμένοι και σφιγμένοι όπως καθορίζεται.
Αν το καλώδιο του κινητήρα έχει κατευθυνθεί μακριά
από τα άλλα καλώδια.

Παροχή ισχύος

Τοποθετήστε πάντα το κάλυμμα πριν από την παροχή
ισχύος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το ACS550 θα ξεκινήσει αυτόματα
με την παροχή ισχύος εάν η εξωτερική εντολή
λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη.

1. Ε
 φαρμόστε ισχύ στην είσοδο.
Όταν εφαρμοστεί ισχύς στο ACS550, ανάβει το πράσινο
LED.
Σημείωση: Πριν αυξήσετε την ταχύτητα του κινητήρα,
βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας λειτουργεί προς την επιθυμητή
φορά.

Εκκίνηση

Κατά την εκκίνηση, εισάγετε τα χαρακτηριστικά του
κινητήρα (τα οποία έχετε συλλέξει νωρίτερα) και,
εάν απαιτείται, επεξεργαστείτε τις παραμέτρους που
καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας του
μετατροπέα συχνότητας.

Χειριστήριο Ελέγχου με βοήθεια
Ο Βοηθός Εκκίνησης σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα
στις τυπικές επιλογές εκκίνησης και ξεκινά αυτόματα
κατά την αρχική ενεργοποίηση. Τις υπόλοιπες φορές,
χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα για να ξεκινήσετε το
Βοηθό Εκκίνησης.
1. Χ
 ρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ
για να αποκτήσετε πρόσβαση στο
Βασικό μενού.
2. Επιλέξτε ΒΟΗΘΟΙ.
3. Επιλέξτε τον Βοηθό Εκκίνησης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
για να διαμορφώσετε το σύστημα.

Αν δεν υπάρχουν πυκνωτές αντιστάθμισης συντελεστή
ισχύος στο καλώδιο του κινητήρα.

Να μην υπάρχουν εργαλεία ή ξένα αντικείμενα (όπως
υπολείμματα από τη διάνοιξη με το τρυπάνι) στο
εσωτερικό του μετατροπέα συχνότητας.

9.

Τοποθετήστε το(τα) έλασμα(τα)
στερέωσης για το(τα) καλώδιο(α)
ελέγχου. (Τα καλώδια ισχύος/
κινητήρα και τα ελάσματα
στερέωσης δεν εμφανίζονται στην
εικόνα.)

Να μην έχει συνδεθεί εναλλακτική πηγή ισχύος για
τον κινητήρα – δεν εφαρμόζεται τάση στην έξοδο του
μετατροπέα συχνότητας.

Επανατοποθέτηση του καλύμματος
Σημείωση 1. Ρύθμιση βραχυκυκλωτήρα (δύο δυνατές θέσεις):

Σημείωση 2. Κωδικός: 0 = ανοικτό, 1 = συνδεδεμένο
DI3

DI4

Έξοδος

0

0

Αναφορά μέσω AI1

1

0

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1 (1202)

0

1

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 (1203)

1

1

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 (1204)

1. Ε
 υθυγραμμίστε το
κάλυμμα και σύρετέ το στη
θέση του.
2. Σ
 φίξτε τη βίδα
συγκράτησης.
3. Τοποθετήστε το
χειριστήριο ελέγχου.

Σημείωση: Γ
 ια τις κοινές παραμέτρους και τα στοιχεία του
μενού, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Βοήθεια
για να εμφανίσετε τις περιγραφές.
Εάν παρουσιαστούν συμβάντα ή σφάλματα,
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Βοήθεια ή ανατρέξτε
στο κεφάλαιο Διάγνωση στο Εγχειρίδιο Χρήστη.

Βασικό Χειριστήριο Ελέγχου
Το Βασικό Χειριστήριο Ελέγχου δεν περιλαμβάνει τον
Βοηθό Εκκίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να
εκκινήσετε τον μετατροπέα συχνότητας στο Εγχειρίδιο
Χρήστη και εισάγετε χειροκίνητα οποιεσδήποτε
αλλαγές των παραμέτρων που επιθυμείτε.
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Αν οι ακροδέκτες ελέγχου είναι καλωδιωμένοι και
σφιγμένοι όπως καθορίζεται.

