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1  Turvallisuusohjeet ja yleiset varoitukset
1 Turvallisuusohjeet ja yleiset varoitukset
Yaskawa Electric toimittaa komponentteja useita eri toimialoja ja teollisia käyttösovelluksia varten. Yaskawa-tuotteiden 
valinta ja käyttötapa ovat laitteiston suunnittelijan tai loppukäyttäjän vastuulla. Yaskawa ei ota vastuuta siitä, kuinka sen 
tuotteet liitetään lopulliseen järjestelmään. Mitään Yaskawan tuotetta ei saa missään tapauksessa liittää mihinkään 
tuotteeseen tai järjestelmään yksinomaisena tai ainoana turvaohjaimena. Kaikki ohjaimet on poikkeuksetta suunniteltava 
siten, että ne tunnistavat viat dynaamisesti ja ovat vikaturvallisia kaikissa olosuhteissa. Kaikki tuotteet, joihin on 
tarkoitus liittää Yaskawan valmistama komponentti, on toimitettava loppukäyttäjälle turvallista käyttöä ja toimintaa 
koskevin asianmukaisin ohjein ja varoituksin varustettuna. Kaikki Yaskawan antamat varoitukset on välitettävä 
viipymättä loppukäyttäjälle. Yaskawa antaa nimenomaisen takuun ainoastaan siitä, että sen tuotteiden laatu on tässä 
oppaassa ilmoitettujen standardien ja teknisten tietojen mukainen. MITÄÄN MUUTA TAKUUTA, SUORAA TAI 
EPÄSUORAA, EI ANNETA. Yaskawa ei ota vastuuta tuotteidensa väärinkäytöstä aiheutuneista henkilövahingoista, 
aineellisista vahingoista, taloudellisista menetyksistä tai korvausvaatimuksista.

Yleiset varoitukset

Seuraavia merkintätapoja käytetään tämän oppaan sisältämien turvallisuusohjeiden osoittamiseen:

Turvallisuusvaroitukset

W ARNING 
• Lue tämä käyttöopas ja omaksu se ennen tämän taajuusmuuttajan asennusta, käyttöä tai huoltoa.
• Kaikkia oppaan sisältämiä varoituksia, huomautuksia ja ohjeita on noudatettava.
• Ainoastaan pätevä henkilöstö saa suorittaa taajuusmuuttajaan liittyviä työtoimenpiteitä.
• Taajuusmuuttaja on asennettava tämän oppaan ohjeiden ja paikallisten määräysten mukaisella tavalla.

Noudata tämän oppaan sisältämiä turvallisuusohjeita.
Taajuusmuuttajaa käyttävä yritys on vastuussa kaikista henkilö- tai laitevahingoista, jotka aiheutuvat oppaan 
sisältämien varoitusten huomioimatta jättämisestä.

W ARNING 
Osoittaa vaaratilanteen, joka voi toteutuessaan aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

CAUTION 
Osoittaa vaaratilanteen, joka voi toteutuessaan aiheuttaa lievän tai keskivaikean loukkaantumisen.

NOTICE

Osoittaa vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

W ARNING 
Sähköiskun vaara

Älä yritä muuttaa tai muunnella taajuusmuuttajaa millään tavalla, jota ei ole neuvottu tässä oppaassa.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
Yaskawa ei ole vastuussa käyttäjän tuotteeseen tekemistä muutoksista. Tätä tuotetta ei saa muunnella.

Älä koske mihinkään liittimiin ennen kuin kondensaattorit ovat purkautuneet täysin.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
Laitteen virransyöttö on katkaistava ennen liittimien kytkemistä. Sisäinen kondensaattori pysyy latautuneena silloinkin, 
kun virransyöttö on katkaistu. Latauksen merkkivalo sammuu, kun tasajännitevälipiirin jännite on alle 50 VDC. Sähkö-
iskun välttämiseksi odota vähintään viisi minuuttia sen jälkeen, kun kaikki merkkivalot ovat sammuneet, ja mittaa sit-
ten tasajännitevälipiirin jännite varmistaaksesi, että se on turvallisella tasolla. 
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1  Turvallisuusohjeet ja yleiset varoitukset
Älä anna muiden kuin pätevien henkilöiden käyttää laitetta. 
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
Ainoastaan taajuusmuuttajien asennukseen, säätöön ja huoltoon perehtyneet valtuutetut huoltoedustajat saavat huoltaa, 
tarkastaa ja vaihtaa laitteen osia. 

Älä poista laitteen suojia tai koske piirikortteihin virran ollessa kytkettynä.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. 

Maadoita aina moottoripuoleinen maadoituspääte. 
Väärä tai riittämätön maadoitus voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos moottorin runkoon kosketaan.

Taajuusmuuttajaa käsiteltäessä ei saa pitää löysiä vaatteita tai koruja ja suojalaseja on käytettävä.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
Riisu päältäsi kaikki metalliesineet, kuten rannekellot ja renkaat, kiinnitä löysä vaatetus ja laita suojalasit päähän ennen 
taajuusmuuttajan käsittelyä.

Taajuusmuuttajan lähtöpiirejä ei saa koskaan oikosulkea.
Älä oikosulje taajuusmuuttajan lähtöpiirejä. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumiseen.

Äkillisten liikkeiden aiheuttama vaara
Pysy kaukana moottorista, kun suoritetaan automaattinen viritys moottori pyörien. Moottori saattaa 
käynnistyä äkillisesti.
Moottorin liike saattaa käynnistyä äkillisesti laitteiston automaattisen käynnistyksen yhteydessä. Tämä voi johtaa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

Järjestelmä saattaa käynnistyä odottamatta virran kytkemisen yhteydessä. Tämä voi johtaa kuolemaan tai 
vakavaan loukkaantumiseen.
Varmista ennen virran kytkemistä, että taajuusmuuttajan, moottorin tai käytettävän koneen läheisyydessä ei ole ketään. 
Kiinnitä suojat, liitokset, akselikiilat ja kuormat ennen virran kytkemistä taajuusmuuttajaan. 

Tulipalon vaara
Käytä aina asianmukaista jännitelähdettä. 
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon ja sen aiheuttamaan kuolemaan tai vakavaan loukkaantu-
miseen.
Varmista ennen virran kytkemistä, että taajuusmuuttajan nimellisjännite vastaa syöttöverkon jännitettä.

Älä käytä helposti syttyviä materiaaleja.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon ja sen aiheuttamaan kuolemaan tai vakavaan 
loukkaantumiseen.
Varmista, että taajuusmuuttaja pääsee kosketuksiin vain metallin tai muun palamattoman materiaalin kanssa.

Älä kytke verkkojännitettä taajuusmuuttajan lähtöliittimiin U, V ja W.
Varmista, että verkkokaapelit kytketään päävirtapiirin tuloliittimiin R/L1, S/L2, T/L3.
Älä kytke verkkokaapelia taajuusmuuttajan moottorilähtöihin. Jos verkkojännite kytketään taajuusmuuttajan lähtöliitti-
miin, seurauksena voi olla taajuusmuuttajan vaurioituminen ja tulipalo ja sen aiheuttama kuoleman tai vakavan louk-
kaantumisen vaara.

Kiristä kaikkien liittimien ruuvit määriteltyyn kiristysmomenttiin.
Löysällä olevat sähköliitännät voivat ylikuumeta, jolloin seurauksena voi olla tulipalo ja siitä aiheutuva kuolema tai 
vakavan loukkaantumisen vaara.

W ARNING 
YASKAWA ELECTRIC TOEP C710616 27A YASKAWA TAAJUUSMUUTTAJA - A1000 Pikaopas  3



1  Turvallisuusohjeet ja yleiset varoitukset
CAUTION 

Puristumisvaara
Älä nosta taajuusmuuttajaa sen etusuojasta.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa taajuusmuuttajan rungon putoamisen aiheuttamaan lievään tai 
keskivaikeaan loukkaantumiseen.

Palovammojen vaara
Älä koske jäähdytyselementtiin tai jarruvastukseen ennen kuin virran katkaisun jälkeinen jäähtymisaika on 
kulunut.

NOTICE

Laitteiston vaurioitumisen vaara
Noudata asianmukaisia toimenpiteitä sähköstaattisten purkausten (ESD) välttämiseksi, kun käsittelet 
taajuusmuuttajaa ja piirikortteja.
Muussa tapauksessa sähköstaattiset purkaukset voivat vahingoittaa taajuusmuuttajan piirejä.

Moottoria ei saa koskaan liittää taajuusmuuttajaan tai irrottaa siitä, kun taajuusmuuttaja syöttää jännitettä.
Muussa tapauksessa taajuusmuuttaja voi vaurioitua.

Älä suorita taajuusmuuttajan millekään osalle jännitelujuustestiä. 
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa taajuusmuuttajan sisällä olevia herkkiä laitteita. 

Älä käytä vaurioitunutta laitetta. 
Varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen lisävahingoittumiseen.
Mitään laitetta, jossa on näkyviä vaurioita tai josta puuttuu osia, ei saa kytkeä järjestelmään eikä käyttää.

Asenna sopiva haaroituskytkennän oikosulkusuojaus soveltuvien säännösten mukaisesti.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa taajuusmuuttajan vaurioitumiseen.
Taajuusmuuttaja sopii käytettäväksi verkossa, joka pystyy syöttämään enintään 100 000 RMS symmetristä ampeeria 
jännitteen ollessa enintään 240 VAC (200 V -luokka) tai enintään 480 VAC (400 V -luokka). 

Älä käytä ohjauskaapelointiin eristämätöntä kaapelia. 
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköisiä häiriöitä, jotka heikentävät järjestelmän suorituskykyä. 
Käytä eristettyjä, kierrettyjä parikaapeleita ja maadoita kaapelien suojavaipat taajuusmuuttajan maadoitusliittimeen. 

Älä anna muiden kuin pätevien henkilöiden käyttää laitetta. 
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa taajuusmuuttajan tai jarrupiirin vaurioitumiseen. 
Noudata tarkasti lisävarusteena saatavan jarruyksikön käyttöohjeita, kun liität jarruyksikön taajuusmuuttajaan.

Älä tee muutoksia taajuusmuuttajan virtapiireihin. 
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa taajuusmuuttajan vaurioitumiseen ja aiheuttaa takuun raukeamisen.
Yaskawa ei vastaa käyttäjän tuotteeseen tekemistä muutoksista. Tätä tuotetta ei saa muunnella.

Taajuusmuuttajan asentamisen ja muiden laitteiden liittämisen jälkeen tarkista kaikki johdotukset 
varmistaaksesi, että kaikki kytkennät on tehty oikein.
Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa taajuusmuuttajan vaurioitumiseen.

Älä kytke taajuusmuuttajan lähtöön hyväksymättömiä LC- tai RC-suodattimia, kondensaattoreita tai 
ylijännitesuojia.
Hyväksymättömien suodattimien käyttäminen voi johtaa taajuusmuuttajan tai moottorin laitteiston vaurioitumiseen. 
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1  Turvallisuusohjeet ja yleiset varoitukset
Yhteensopivuus eurooppalaisen pienjännitedirektiivin kanssa
Tämä taajuusmuuttaja on testattu eurooppalaisen standardin EN61800-5-1 mukaisesti ja se täyttää täysin 
pienjännitedirektiivin vaatimukset. Kun taajuusmuuttaja yhdistetään muihin laitteisiin, seuraavien ehtojen on täytyttävä, 
jotta taajuusmuuttaja olisi pienjännitedirektiivin mukainen:

Taajuusmuuttajaa ei saa käyttää ympäristöissä, joiden saastumistaso on korkeampi kuin 2 ja ylijänniteluokka korkeampi 
kuin 3 IEC664:n mukaisesti.

Maadoita syöttöverkon nollapiste 400 V -luokan taajuusmuuttajien tapauksessa.

Yhteensopivuus UL/cUL-standardien kanssa
Tämä taajuusmuuttaja on testattu UL-standardin UL508C mukaisesti ja se täyttää UL-vaatimukset. Kun 
taajuusmuuttajaa käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa, seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta taajuusmuuttaja 
olisi UL-vaatimusten mukainen:

Älä asenna taajuusmuuttajaa ympäristöön, jonka saastumistaso on korkeampi kuin 2 (UL-standardin mukaan).

Käytä UL-hyväksyttyjä kuparijohtimia (käyttölämpötila 75 °C) ja suljetun piirin liittimiä tai CSA-sertifioituja 
rengasliittimiä. Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.

Käytä pienjännitejohdoissa NEC-luokan 1 johtimia. Noudata kaapeloinnissa paikallisia määräyksiä. Kytke luokan 2 
(UL-määräysten mukaan) tehonsyöttö ohjauspiirin liittimeen. Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.

Tälle taajuusmuuttajalle on suoritettu UL-oikosulkutesti, jossa on vahvistettu, että jännitelähteen oikosulun aikana virran 
voimakkuus ei ylitä 100,000 ampeeria jännitteen ollessa 240 V (200 V -luokan taajuusmuuttajien osalta) tai 480 V 
(400 V -luokan taajuusmuuttajien osalta).

Taajuusmuuttajan sisäinen moottorin ylikuormitussuojaus on UL-hyväksytty ja on NEC:n ja CEC:n mukainen. 
Suojauksen asetukset voidaan määritellä parametreilla L1-01/02. Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.
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2  Mekaaninen asennus
2 Mekaaninen asennus

Vastaanottotarkastus
Suorita seuraavat toimenpiteet taajuusmuuttajan vastaanoton yhteydessä:

• Tarkasta taajuusmuuttaja vaurioiden varalta. Jos taajuusmuuttaja on vaurioitunut, ota yhteys taajuusmuuttajan 
toimittajaan.

• Tarkista taajuusmuuttajan arvokilvestä, että kyseessä on varmasti tilaamasi malli. Jos toimitettu malli on väärä, ota 
yhteys toimittajaan.

Asennusympäristö
Jotta taajuusmuuttajan suorituskyky säilyisi optimaalisena mahdollisimman pitkään, se on asennettava ympäristöön, joka täyttää alla luetellut edel-
lytykset.

Asennussuunta ja vapaa tila

Asenna taajuusmuuttaja aina pystyasentoon. Jätä taajuusmuuttajan 
ympärille riittävästi tilaa kunnollista jäähdytystä varten (katso 
oikealla olevaa kuvaa).

Huomautus: Useita taajuusmuuttajia voidaan kuitenkin asentaa vierekkäin 
välein, jotka ovat pienemmät kuin kuvassa esitetyt. Katso 
tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.

Ympäristö Olosuhteet
Asennuspaikka Sisätilat

Ympäristön lämpötila

-10 °C - +40 °C (IP20/NEMA tyyppi 1)
-10 °C - +50 °C (IP00/avoin kotelo)
Taajuusmuuttajan luotettavuus paranee olosuhteissa, joissa ei ole suuria lämpötilamuutoksia.
Koteloa käytettäessä asennuspaikkaan on asennettava jäähdytyspuhallin tai ilmastointilaite sen varmistamiseksi, 
ettei lämpötila kotelon sisällä ylitä määritettyä enimmäistasoa.
Jään muodostuminen taajuusmuuttajaan on estettävä.

Ympäristön kosteus Enintään 95 %:n suhteellinen kosteus (ei kondensoitumista)

Varastointilämpötila -20 °C - +60 °C

Ympäristö

Taajuusmuuttajan asennusympäristössä ei saa olla:
• öljysumua ja pölyä
• metallilastuja, öljyä, vettä tai muita vieraita aineita
• radioaktiivisia aineita
• helposti syttyviä materiaaleja (kuten puuta)
• haitallisia kaasuja ja nesteitä
• liiallista tärinää
• klorideja
• suoraa auringonvaloa

Korkeus Korkeintaan 1000 m

Tärinä
10-20 Hz 9,8 m/s2

20-55 Hz 5,9 m/s2 (korkeintaan 200 V 45 kW tai 400 V 75 kW) tai 2,0 m/s2 (200 V 55 kW tai 400 V 90 kW ja 
korkeampi)

Suunta Asenna taajuusmuuttaja pystyasentoon jäähdytysvaikutuksen maksimoimiseksi.

50 mm

50 mm
30 mm 30 mm

120 mm

120 mm Air
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2  Mekaaninen asennus
Mitat

IP20/NEMA tyypin 1 taajuusmuuttajat
Huomautus: IP20/NEMA tyypin 1 taajuusmuuttajat on varustettu yläsuojalla. Suojan poistaminen poistaa NEMA tyypin 1 suojauksen 

mutta säilyttää kotelointiluokan IP20 mukaan.

IP00/avorunkoiset taajuusmuuttajat

Malli
CIMR-A Kuva

Mitat (mm) Paino
(kg)W H D W1 H0 H1 H2 H3 D1 t1 t2 d

2A0004

1

140 260 147 122 – 248 6 – 38 5 – M5 3.1
2A0006 140 260 147 122 – 248 6 – 38 5 – M5 3.1
2A0010 140 260 147 122 – 248 6 – 38 5 – M5 3.2
2A0012 140 260 147 122 – 248 6 – 38 5 – M5 3.2
2A0021 140 260 164 122 – 248 6 – 55 5 – M5 3.5
2A0030 140 260 167 122 – 248 6 – 55 5 – M5 4.0
2A0040 140 260 167 122 – 248 6 – 55 5 – M5 4.0
2A0056 180 300 187 160 – 284 8 – 75 5 – M5 5.6
2A0069 220 350 197 192 – 335 8 – 78 5 – M6 8.7
2A0081 2 220 365 197 192 350 335 8 15 78 5 – M6 9.7
4A0002

1

140 260 147 122 – 248 6 – 38 5 – M5 3.2
4A0004 140 260 147 122 – 248 6 – 38 5 – M5 3.2
4A0005 140 260 147 122 – 248 6 – 38 5 – M5 3.2
4A0007 140 260 164 122 – 248 6 – 55 5 – M5 3.4
4A0009 140 260 164 122 – 248 6 – 55 5 – M5 3.5
4A0011 140 260 164 122 – 248 6 – 55 5 – M5 3.5
4A0018 140 260 167 122 – 248 6 – 55 5 – M5 3.9
4A0023 140 260 167 122 – 248 6 – 55 5 – M5 3.9
4A0031 180 300 167 160 – 284 8 – 55 5 – M5 5.4
4A0038 180 300 187 160 – 284 8 – 75 5 – M5 5.7
4A0044 220 350 197 192 – 335 8 – 78 5 – M6 8.3

Malli
CIMR-A

Mitat (mm) Paino
(kg)W H D W1 H1 H2 D1 t1 t2 d

2A0110 250 400 258 195 385 7.5 100 2.3 2.3 M6 21
2A0138 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3 2.3 M6 25
2A0169 325 550 283 260 535 7.5 110 2.3 2.3 M6 37
2A0211 325 550 283 260 535 7.5 110 2.3 2.3 M6 38
4A0058 250 400 258 195 385 7.5 100 2.3 2.3 M6 21
4A0072 275 450 258 220 435 7.5 100 2.3 2.3 M6 25
4A0088 325 510 258 260 495 7.5 105 2.3 3.2 M6 36
4A0103 325 510 258 260 495 7.5 105 2.3 3.2 M6 36
4A0139 325 550 283 260 535 7.5 110 2.3 2.3 M6 41
4A0165 325 550 283 260 535 7.5 110 2.3 2.3 M6 42

W1
1.

5
HH
1

H
2W

D
D1

t1

H
2

W1 1.
5

HH
0

H
1

W D1D
t1

H
3

Figure 1

Figure 2

4-d

4-d

W1 4-d

H
1 H

H
2

Max 8 W

t2

t1D1
D
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3  Sähköasennus
3 Sähköasennus
Alla olevassa kaaviossa esitetään pää- ja ohjauspiirien johdotus.

<1> Irrota jumpperi asentaessasi tasavirtakuristinta. Tasavirtakuristin on sisäänrakennettuna malleissa CIMR-A 2A0110-0211 ja 4A0058-0165.
<2> Älä koskaan oikosulje liittimiä SP ja SN, sillä se vahingoittaa taajuusmuuttajaa.
<3> Irrota johdinjumpperi väliltä H1-HC ja H2-HC, kun käytät turvapysäytystuloa.

+

+

+

++

M
U/T1
V/T2
W/T

U
V
W3

Ground

Terminals -, +1, +2, B1, B2 are 
for connection options. Never 
connect power supply lines to 
these terminals

DC reactor
(option)

U X
Thermal relay

(option)

+

+

+

++

+

U X

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

MP

DM

DM

RP

A1

A2

A3

0 V
AC

R
R
S
S

IG

H1
H2

HC

Drive

B112 B2

2 kΩ

S8

SC

0 V

0 V

AC

FM

AM
AC

E (G)

S1

S2

<1>

<3>

+24 V

+V

MA

M1
M2

MB
MC

Jumper Braking resistor
(option)

Forward Run / Stop

Reverse Run / Stop

External fault

Fault reset

Multi-speed step 1

Multi-speed step 2

External Baseblock

Jog speed

Multi-function 
digtial inputs

(default setting)

Sink / Source mode 
selection wire link
(default: Sink)

CN5-C

CN5-B

CN5-A

Option board connectors

Pulse Train Input (max 32 kHz)

Shield ground terminal

Multi-function 
analog/ pulse 

train inputs

Power supply +10.5 Vdc, max. 20 mA

Analog Input 1 (Frequency Reference Bias)
-10 to +10 Vdc (20 kΩ)

Analog Input 2 (Frequency Reference Bias)
-10 to +10 Vdc  (20 kΩ)
0 or 4 to 20 mA (250 Ω)

Analog Input 3 / PTC Input  
(Aux. frequency reference)
-10 to +10 Vdc (20 kΩ)

−V Power supply, -10.5 Vdc, max. 20 mA

Safety 
switch

MEMOBUS/Modbus 
comm. RS485/422

max. 115.2 kBps

Safe Disable inputs

Wire 
jumper

Open

Safety relay / 
controller

Termination resistor
(120 Ω, 1/2 W)

DIP 
Switch S2

Fault relay output
250 Vac, max. 1 A
30 Vdc, max 1 A
(min. 5 Vdc, 10 mA)

Multi-function relay output (During Run)
250 Vac, max. 1 A
30 Vdc, max 1 A
(min. 5 Vdc, 10 mA)

Multi-function pulse train output
(Output frequency)
0 to 32 kHz (2.2 kΩ)

Multi-function analog output 1
(Output frequency)
-10 to +10 Vdc (2mA) or 4 to 20 mA

Multi-function analog output 2
(Output current)
-10 to +10 Vdc (2mA) or 4 to 20 mA

EDM (Safety Electronic Device Monitor)

Main Circuit

Control Circuit

shielded line

twisted-pair shielded 

main circuit terminal

control circuit termina

R/L1
S/L2
T/L3

Three-phase 
power supply
200 to 400 V
50/60 Hz

R
S
T

Main
Switch Fuse

EMC 
Filter

Motor

Shielded 
Cable

M3
M4

Multi-function relay output (Zero Speed)
250 Vac, max. 1 A
30 Vdc, max 1 A
(min. 5 Vdc, 10 mA)

M5
M6

Multi-function relay output (Speed Agree 1)
250 Vac, max. 1 A
30 Vdc, max 1 A
(min. 5 Vdc, 10 mA)

SP

SN

AMFM

V

I

V I DIP Switch S1
A2 Volt/Curr. Sel

DIP Switch S4
A3 Analog/PTC 
Input Sel

PTC

AI

Off On DIP Switch S2
Term. Res. On/Off

Jumper S3
H1, H2 
Sink/Source Sel.

Jumper S5
FM/AM Volt./Curr. 
Selection

Terminal board 
jumpers and switches

FM

+AM

<2>
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3  Sähköasennus
Johdotustiedot

Päävirtapiiri
Käytä pääpiirin johdotuksessa alla olevassa taulukossa esitettyjä sulakkeita ja verkkosuotimia. Varmista, ettei 
ilmoitettuja kiristysmomentteja ylitetä.

Kiristysmomentit
Kiristä pääpiirin liittimet alla olevassa taulukossa esitettyihin kiristysmomentteihin.

Ohjauspiiri
Ohjauskortin liittimet ovat jousivoimaliittimiä. Käytä aina alla esitettyjen vaatimusten mukaisia johtoja. Johdotuksen 
turvallisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää yksisäikeisiä johtoja tai taipuisia johtoja ja puristusholkkeja. 
Kuorintapituuden ja puristusholkin pituuden tulee olla 8 mm.

Malli
CIMR-A

<1> +3-liitin on käytettävissä vain taajuusmuuttajissa 2A0169 – 2A0211 ja 4A0088 – 4A0165.

EMC-suodatin 
[Schaffner]

Pääsulake 
[Bussmann]

Suosit. 
moottorikaapeli

(mm²)

Päävirtapiirin liitinkoot
R/L1,S/L2,T/L3, U/T1,V/T2, 

W/T3, -, +1, +2, +3 <1> B1, B2

2A0004
 FS5972-10-07

FWH500V70 2.5 M4 M4 M4
2A0006 FWH500V70 2.5 M4 M4 M4
2A0010 FWH500V70 2.5 M4 M4 M4
2A0012

 FS5972-18-07
FWH500V70 2.5 M4 M4 M4

2A0021 FWH500V90 2.5 M4 M4 M4
2A0030

 FS5972-35-07
FWH500V100 6 M4 M4 M5

2A0040 FWH500V200 10 M4 M4 M5
2A0056 FWH500V200 16 M6 M5 M6
2A0069

 FS5972-60-07
FWH500V200 16 M8 M5 M6

2A0081 FWH500V300 25 M8 M5 M6
2A0110

 FS5972-100-07
FWH500V300 35 M8 M8 M8

2A0138 FWH500V350 50 M10 M10 M8
2A0169

 FS5972-170-40
FWH500V400 70 M10 - M8

2A0211 FWH500V400 95 M10 - M8
4A0002

 FS5972-10-07

FWH500V40 2.5 M4 M4 M4
4A0004 FWH500V50 2.5 M4 M4 M4
4A0005 FWH500V70 2.5 M4 M4 M4
4A0007 FWH500V70 2.5 M4 M4 M4
4A0009

 FS5972-18-07
FWH500V90 2.5 M4 M4 M4

4A0011 FWH500V90 2.5 M4 M4 M4
4A0018

 FS5972-35-07
FWH500V80 2.5 M4 M4 M5

4A0023 FWH500V100 4 M4 M4 M5
4A0031 FWH500V125 6 M5 M5 M6
4A0038

 FS5972-60-07
FWH500V200 6 M5 M5 M6

4A0044 FWH500V250 16 M6 M5 M6
4A0058 FWH500V250 16 M8 M8 M8
4A0072

 FS5972-100-35
FWH500V250 25 M8 M8 M8

4A0088 FWH500V250 25 M8 M8 M8
4A0103

 FS5972-170-35
FWH500V250 35 M8 - M8

4A0139 FWH500V350 50 M10 - M10
4A0165 FWH500V400 70 M10 - M10

Liittimen koko M4 M5 M6 M8 M10
Vääntömomentti (N m) 1,2-1,5 2,0-2,5 4,0-6,0 9,0-11,0 18,0-23,0
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3  Sähköasennus
EMC-suotimen asennus
Tämä taajuusmuuttaja on testattu eurooppalaisen standardin EN61800-3, Luokan 2 mukaisesti. Jotta EMC-standardien 
vaatimukset täyttyvät, pääpiiri on johdotettava alla kuvatulla tavalla.

1. Asenna tulopuolelle sopiva EMC-kohinasuodin. Katso tarkemmat tiedot edellä olevasta luettelosta, Päävirtapiiri 
sivulla 9, tai käyttöoppaasta.

2. Asenna taajuusmuuttaja ja EMC-suodin samaan koteloon.
3. Käytä taajuusmuuttajan ja moottorin kaapelointiin punottua ja suojattua kaapelia. 
4. Poista maadoituspinnoilta maali ja lika, jotta maadoitusvastus olisi mahdollisimman pieni.
5. Asenna nimellisteholtaan alle 1 kW:n taajuusmuuttajiin vaihtovirtakuristin, jotta EN61000-3-2:n vaatimukset 

täyttyvät. Katso lisätietoja käyttöoppaasta tai ota yhteys taajuusmuuttajan toimittajaan.

Pää- ja ohjausvirtapiirien johdotus

Päävirtapiirin johdotus
Huomioi seuraavat varotoimet pääpiirin tulopuolen johdotuksessa.

• Käytä vain kohdassa Päävirtapiiri sivulla 9 suositeltuja sulakkeita.
• Maasulkukatkaisijaa käytettäessä on varmistettava, että se havaitsee sekä tasavirran että korkeataajuisen virran.
• Tulokytkintä käytettäessä on varmistettava, että kytkin toimii korkeintaan kerran 30 minuutin välein.

Johtotyyppi Johdon koko (mm2)
Kiinteä 0,2-1,5
Taipuisa 0,2-1,0

Taipuisa ja puristusholkki 0,25-0,5

L3L3 L2L2 L1L1L3 L2 L1

E

L3

L2

L1
PE

Make sure the ground wire is grounded

Enclosure panel

Metal plate
Grounding surface

 (remove any paint or sealant)

Drive

Grounding surface
 (remove any paint or sealant)

Motor cable (braided shield cable, max. 10 m)Cable clamp

Ground plate 
(scrape off any visible paint)

EMC noise filter

Motor

Ground the cable shield
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3  Sähköasennus
• Käytä taajuusmuuttajan tulopuolella tasavirta- tai vaihtovirtakuristinta:
–tulovirran yliaaltotason laskemiseen
–tehokertoimen parantamiseen syötön puolella
–käytettäessä vaihetta edistävän kondensaattorin kytkintä
–suuren kapasiteetin omaavan virransyötön transistorin (yli 600 kVA) kanssa.

Päävirtapiirin lähtöpuolen johdotus
Huomioi seuraavat varotoimet pääpiirin lähtöpuolen johdotuksessa.

• Taajuusmuuttajan lähtöön ei saa kytkeä muuta kuormaa kolmivaiheisen moottorin lisäksi.
• Älä koskaan liitä teholähdettä taajuusmuuttajan lähtöön. 
• Älä oikosulje tai maadoita lähtöliittimiä.
• Älä käytä vaihetta korjaavia kondensaattoreita.
• Jos taajuusmuuttajan ja moottorin välillä on kontaktori, sitä ei saa koskaan käyttää taajuusmuuttajan syöttäessä 

jännitettä. Kontaktorin käyttäminen jännitteen syöttämisen aikana voi aiheuttaa suuria huippuvirtoja, jotka laukaisevat 
ylivirtasuojauksen tai vaurioittavat taajuusmuuttajaa.

Maadoitusliitäntä
Noudata seuraavia varotoimia, kun maadoitat taajuusmuuttajan.

• Älä käytä samaa maadoitusjohdinta muiden laitteiden kuten hitsauskoneiden tms. kanssa.
• Käytä vain sellaista maadoitusjohdinta, joka on sähkölaitteita koskevien teknisten standardien mukainen. Pidä 

maadoitusjohtimet mahdollisimman lyhyinä. Taajuusmuuttaja aiheuttaa vuotovirtaa. Tästä syystä taajuusmuuttajan 
maadoitusliittimen tasauspotentiaali muuttuu epävakaaksi, jos maadoituselektrodin ja maadoitusliittimen välinen 
etäisyys on liian pitkä.

• Älä silmukoi maadoitusjohdinta, kun käytetään useampaa kuin yhtä taajuusmuuttajaa.

Ohjauspiirin johdotukseen liittyvät varotoimet
Huomioi seuraavat varotoimet ohjauspiirien johdotuksessa. 

• Erota ohjauspiirin johdot pääpiirin johdoista ja muista suurjännitejohdoista.
• Erota ohjauspiirin liittimien M1-M2, M3-M4, M5-M6, MA, MB, MC (kosketinlähtö) johdot ohjauspiirin muiden 

liittimien johdoista.
• Käytä ohjauspiirin ulkoisena tehonsyöttönä UL-hyväksyttyä luokan 2 teholähdettä.
• Käytä ohjauspiireissä kierrettyä parikaapelia tai suojattua, kierrettyä parikaapelia toimintavikojen välttämiseksi. 
• Maadoita kaapelien suojavaipat siten, että suojavaippa ja maadoituspinta koskettavat toisiaan mahdollisimman laajalla 

alueella.
• Kaapelien suojavaipat on maadoitettava kaapelien molemmissa päissä.
• Jos liitäntä on tehty joustavilla puristusholkilla varustetuilla johdoilla, ne voivat olla tiukasti kiinni liittimissä. Kytke ne 

irti tarttumalla niihin pihdeillä, vapauttamalla liitin suorateräisellä ruuvitaltalla, kiertämällä johtoa noin 45°, ja 
vetämällä se varovasti irti liittimestä. Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta. Voit irrottaa näiden ohjeiden mukaisesti 
johtosillan liittimien HC, H1 ja H2 välillä, kun käytetään turvapysäytystoimintoa.

Päävirtapiirin liittimet

Liitin Tyyppi
Toiminto200 V luokka Malli 

CIMR-A
2A0004–2A0081 2A0110–2A0138 2A0169–2A0211

400 V luokka 4A0002–4A0044 4A0058–4A0072 4A0088–4A0165
R/L1, S/L2, T/L3 Päävirtapiirin virransyötön tulo Kytkee johtovirran taajuusmuuttajaan

U/T1, V/T2, W/T3 Taajuusmuuttajan lähtö Kytkee moottoriin

B1, B2 Jarruvastus ei käytettävissä Jarruvastuksen tai lisävarusteena saatavan 
jarruvastusyksikön kytkemistä varten.

+2 • Tasavirtakuristimen 
liitäntä (+1, +2) 
(poista oikosulku-
levy +1:n ja +2:n 
väliltä)

• Tasavirtasyötön tulo 
(+1, −)

ei käytettävissä

Tasavirtalähteen 
• kytkemistä varten (liittimet +1 ja – eivät 

ole EU- tai UL-hyväksyttyjä)
• Tasavirtakuristimen liitäntä

+1, –
• Tasavirtasyötön tulo

(+1, −)

• Tasavirtasyötön tulo 
(+1, −)

• Jarrutransistorilii-
täntä (+3, −)

+3 ei käytettävissä

 200 V luokka: 100 Ω tai alle
400 V luokka: 10 Ω tai alle Maadoitusliitin
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3  Sähköasennus
Ohjausvirtapiirin liittimet
Alla olevassa kaaviossa esitetään ohjauspiirin liittimet. Taajuusmuuttajan ohjausliittimet ovat jousivoimaliittimiä.

Liitinkortissa on kolme dippikytkintä ja kaksi jumpperia, S1 – S5.

Ohjauspiirin liittimet

S1 Liittimen A2 signaalivalinta

S2 RS422/485-portin päätevastus

S3 Turvapysäytystulo
Sink/source/ulkoinen virransyöttö -valinta

S4 Liitin A3 analoginen/PTC-tulovalinta

S5 Liittimen FM/AM-signaalivalinta

Tyyppi Nro Liittimen nimi (toiminto) Toiminto (signaalitaso), oletusasetus

Monitoimidigi-
taalitulot

S1
Monitoimitulo 1 (suljettu: Eteenpäin käyttö, 
auki: pysäytys)

Optoeristin
24 VDC, 8 mA
Käytä johtolinkkiä liittimien SC ja SN tai SC ja SP välissä, kun 
valitset sinking- tai sourcing-tilan ja virransyötön välillä.

S2
Monitoimitulo 2 (suljettu: Vastakkaiseen 
suuntaan käyttö, auki: pysäytys)

S3 Monitoimitulo 3 (ulkoinen vika nro.)
S4 Monitoimitulo 4 (vian nollaus)

S5 Monitoimitulo 5 (monivaihe-nopeusreferenssi 1)

S6 Monitoimitulo 6 (monivaihe-nopeusreferenssi 2)

S7 Monitoimitulo 7 (ryömintä-referenssi)

S8 Monitoimitulo 8 (ulkoinen peruslohko)

SC Monitoimitulo, yhteinen –
SN Monitoimitulo 0 V 24 VDC virransyöttö digitaalisille lähdöille, 150 mA maks. (jos 

yhtään digitaalisista tulovalinnoista DI–A3 ei käytetä)
Älä koskaan aiheuta oikosulkua liittimien SP ja SN välillä, sillä se 
vahingoittaa taajuusmuuttajaa.

SP Monitoimitulo 24 VDC

MA   MB   MC

M1   M2   M5

M3   M6   M4

E(G) HC H1 H2 DM+ DM- IG R+ R- S+ S-

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SN SC SP

V+ AC V- A1 A2 A3 FM AM AC MP RP AC

Use a straght-edge screwdriver 
with a blade width of max 2.5 mm 
and a thickness of max 0.6 mm to 

release the terminals

S2

S3

S1

S4

S5

V I V I

Current Voltage

Off On

Source Sink External 24 Vdc 
Power Supply

Analog Input PTC Input

PTC

AI

PTC

AI

AMFM

V

I

V

I

AMFM

FM/AM: Voltage Output FM: Current Output
AM: Voltage Output

...
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3  Sähköasennus
HUOMAUTUS: Liittimiä HC, H1, H2 käytetään turvapysäytystoiminnossa. Älä irrota johdinsiltoja HC, H1 tai H2, jollei 
turvapysäytystoiminto ole käytössä. Katso Turvapysäytystulotoiminto sivu 30, kun käytät tätä toimintoa.

HUOMAUTUS: Johdotuksen pituus liittimiin HC, H1 ja H2 ei saa olla yli 30 m.

Turvapysäytys-
tulot 

H1 Turvapysäytystulo 1 24 VDC, 8 mA
Yksi tai molemmat auki: Taajuusmuuttajan lähtö pois käytöstä
Molemmat suljettu: normaalikäyttö
Sisäinen impedanssi: 3,3 kΩ
Sammutusaika vähintään 1 ms
Irrota johtojumpperit, jotka oikosulkevat liittimet H1, H2 ja HC, kun 
haluat käyttää turvapysäytystuloja. Aseta S3-jumpperi valitaksesi 
sinking- tai sourcing-tilan ja virransyötön välillä.

H2 Turvapysäytystulo 2

HC Turvapysäytystoiminto, yhteinen Turvapysäytystoiminto, yhteinen

Analogiset 
tulot / 
pulssijonotulo

RP Monitoimipulssijonotulo (taajuusreferenssi)

Tulotaajuusalue: 0-32 kHz
Signaalitoimintajakso: 30-70 %
Korkea taso: 3,5-13,2 VDC, matala taso: 0,0-0,8 VDC
Tuloimpedanssi: 3 kΩ

+V Analogiatulon syöttöjännite 10,5 VDC (enimmäisvirta 20 mA)

-V Analogiatulon syöttöjännite -10,5 VDC (enimmäisvirta 20 mA)

A1
Monitoimianalogiatulo 1 (taajuusreferenssin 
esivirta) -10 - +10 VDC, 0–10 VDC (tuloimpedanssi: 20 kΩ)

A2
Monitoimianalogiatulo 2 (taajuusreferenssin 
esivirta)

-10 - +10 VDC, 0–10 VDC (tuloimpedanssi: 20 kΩ)
4-20 mA, 0–20 mA (tuloimpedanssi: 250 Ω)
Jännite- tai virtatulo on valittava dippikytkimellä S1 ja H3-09

A3
Monitoimianalogiatulo 3 / PTC-tulo 
(lisätaajuusreferenssi)

-10 - +10 VDC, 0–10 VDC (tuloimpedanssi: 20 kΩ)
Voit valita analogisen ja PTC-tulon välillä ohjauspäätetaulun 
kytkimellä S4. Jos PTC on valittu, aseta H3-06 = E.

AC Taajuusreferenssi, yhteinen 0 V

E (G)
Maadoitus suojatuille johdoille ja valinnaisille 
piirikorteille –

Vikarele
MA NRO

30 VDC, 10 mA – 1 A; 250 VAC, 10 mA – 1 A
Minimikuormitus: 5 VDC, 10 mAMB NC-lähtö

MC Vikalähtö, yhteinen

Monitoimidigi-
taalilähtö

M1
Monitoimidigitaalilähtö (käytön aikana) 30 VDC, 10 mA – 1 A; 250 VAC, 10 mA – 1 A

Minimikuormitus: 5 VDC, 10 mAM2
M3

Monitoimidigitaalilähtö (nollanopeus) 30 VDC, 10 mA – 1 A; 250 VAC, 10 mA – 1 A
Minimikuormitus: 5 VDC, 10 mAM4

M5
Monitoimidigitaalilähtö (nopeus saavutettu 1) 30 VDC, 10 mA – 1 A; 250 VAC, 10 mA – 1 A

Minimikuormitus: 5 VDC, 10 mAM6

Monitorilähtö

MP Pulssijonolähtö (lähtötaajuus) 32 kHz (maks.)
FM Analoginen monitorilähtö 1 (lähtötaajuus) -10 –+10 VDC, 0 –+10 VDC tai 4–20 mA

Käytä ohjaustaulun jumpperia S5 jännitteen ja virran valitsemiseen 
liittimien AM ja FM välillä. Aseta vastaavasti parametrit H4-07 ja 
H4-08, kun vaihdat jumpperiasetusta

AM Analoginen monitorilähtö 2 (lähtövirta)

AC Monitori, yhteinen 0 V

Turvamonitori-
lähtö

DM+ Turvamonitorilähtö Turvapysäytystoiminnon lähtötila. Suljettu, kun molemmat 
turvapysäytyskanavat on suljettu. Enintään +48 VDC 50 mADM- Turvamonitorilähtö, yhteinen

Tyyppi Nro Liittimen nimi (toiminto) Toiminto (signaalitaso), oletusasetus
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4  Näppäimistökäyttö
4 Näppäimistökäyttö

Digitaalinen ohjain ja näppäimet

Digitaalinäyttöä käytetään taajuusmuuttajan ohjelmointiin, sen käynnistämiseen tai 
pysäyttämiseen ja vikailmoitusten näyttämiseen. LED-merkkivalot ilmaisevat 
taajuusmuuttajan tilan.

Näppäimet ja toiminnot

Näppäin Nimi Toiminto

Toimintonäppäin
(F1, F2)

F1- ja F2-toimintonäppäimelle määritetyt toiminnot vaihtelevat parhaillaan näytetyn valikon 
mukaan. Kunkin toiminnon nimi näkyy näyttöikkunan alaosassa. 

ESC-näppäin
• Palauttaa edelliseen näyttöön.
• Siirtää kohdistinta yhden askeleen vasemmalle.
• Tämän painikkeen pitäminen painettuna palauttaa taajuusreferenssinäyttöön.

RESET-näppäin • Siirtää kohdistinta oikealle.
• Nollaa taajuusmuuttajan vikatilanteen kuittaamiseksi.

RUN-näppäin

Käynnistää taajuusmuuttajan paikallisessa ohjaustilassa.
Run-merkkivalo
• palaa, kun taajuusmuuttaja ohjaa moottoria.
• vilkkuu, kun taajuusmuuttajan hidastus nollanopeuteen on käynnissä tai kun taajuusreferenssi 

on 0.
• vilkkuu nopeasti, kun taajuusmuuttaja on poistettu käytöstä digitaalisen tulon välityksellä, kun 

taajuusmuuttaja on pysäytetty nopean pysäytyksen digitaalisen tulon välityksellä tai kun käy-
komento oli aktiivinen taajuusmuuttajan virran kytkemisen aikana.

Ylös-nuolinäppäin Näppäimellä selataan ylöspäin valittaessa parametrinumeroita, asetusarvoja jne.

Alas-nuolinäppäin Näppäimellä selataan alaspäin valittaessa parametrinumeroita, asetusarvoja jne.

STOP-näppäin Näppäimellä pysäytetään taajuusmuuttaja. 

ENTER-näppäin • Lisää parametriarvot ja asetukset. 
• Valitsee valikkokohteen näyttöjen välillä siirtymiseksi.

LO/RE-
valintanäppäin

Näppäintä painamalla vaihdetaan taajuusmuuttajan ohjauspaikkaa ohjauspaneelin 
(PAIKALLINEN) ja ohjauspiirin liittimien (KAUKO-OHJAUS) välillä. Merkkivalo palaa, kun 
taajuusmuuttajan ohjaustapa on PAIKALLINEN (ohjaus näppäimistöstä).

ALM-merkkivalo

Vilkkuu: Taajuusmuuttaja on hälytystilassa.
Päällä: 
• Kun tapahtuu hälytys.
• Kun oPE on havaittu.
• Kun automaattisen virityksen aikana ilmenee vika tai häiriö.

LO
RE

F2F1

ESC

RUN STOP

ENTERRESET

ALMDIGITAL OPERATOR JVOP-180

F1

F2

ESC

RESET

RUN

STOP

ENTER

LO
RE

ALM
14 YASKAWA ELECTRIC TOEP C710616 27A YASKAWA TAAJUUSMUUTTAJA - A1000 Pikaopas



4  Näppäimistökäyttö
Valikkorakenne ja tilat
Seuraavassa kuvassa selitetään ohjausnäppäimistön valikkorakenne.
Kuva 1.1  

<1> Painaminen käynnistää moottorin.
<2> Taajuusmuuttaja ei voi käyttää moottoria.
<3> Vilkkuvat merkit näkyvät muodossa .
<4> X-merkit näytetään tässä käyttöoppaassa. LCD-ohjain näyttää todelliset asetetut arvot.
<5> Taajuusreferenssi näkyy tuotteen nimen näyttävän aloitusnäytön jälkeen.
<6> Näyttöön tulevat tiedot vaihtelevat taajuusmuuttajan mallin mukaan.

- MODE -

U1-01=  0.00Hz
U1-02=  0.00Hz
U1-03=  0.00A

DRV
FREF (OPR)

Rdy -MONITR-
FREF (d1-01)

U1-01= 000.00Hz

<3>

<4>

0.00 60.00
0.00Hz

DRV

FWD

Rdy

- MODE -

U1-01=  0.00Hz
U1-02=  0.00Hz
U1-03=  0.00A

DRV
Monitor Menu

Rdy

- MODE - PRG
Modified Consts

HELP

HELP

DATA

- MODE - PRG
Quick Setting

DATA

HELP

- MODE - PRG Rdy
Auto-Tuning

DATA

HELP

- MODE - PRG

DATA

Programming

AUTO

-MONITR-

U1 -01= 0.00Hz
U1-02=  0.00Hz
U1-03=  0.00A

DRV
Monitor

JOG FWD FWD/REV

Rdy -MONITR-

U1- 01 =  0.00Hz
U1-02=  0.00Hz
U1-03=  0.00A

DRV
Frequency Ref

JOG FWD FWD/REV

Rdy

-MONITR-

U1- 02 =  0.00Hz
U1-03=  0.00A
U1-04=    0

DRV
Output Freq

JOG FWD FWD/REV

Rdy-MONITR-

U2 -01=  oC
U2-02= oPr
U2-03=  0.00Hz

DRV
Fault Trace

JOG FWD FWD/REV

Rdy

JOG FWD FWD/REV

JOG FWD

FWD

FWD

FWD

FWD

FWD/REV

Modified
X Parameters

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

LSEQ
LREF

YASKAWA

A1000

A1000
XXXV X.X/X.XkW

XX.XX/XX.XXA
<XXXXXXXXX>

Initial Display <5>

<6>

P
ro

gr
am

m
in

g 
M

od
e 

<2
>

D
riv

e 
M

od
e 

<1
>

RUN

0
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5  Käynnistys
5 Käynnistys

Taajuusmuuttajan asetukset
Alla olevassa kaaviossa esitetään perusasetusten tekeminen. Kukin vaihe on selitetty yksityiskohtaisemmin seuraavilla 
sivuilla.

Virran kytkeminen
Ennen kuin kytket virransyötön päälle,

• Varmista, että kaikki johdot on kytketty oikein.
• Varmista, ettei ruuveja, irrallisia johdonpäitä tai työkaluja ole jäänyt taajuusmuuttajaan.
• Kun olet kytkenyt virran päälle, taajuusmuuttajan tilanäytön tulisi tulla näkyviin eikä vikailmoituksia tai hälytyksiä 

saisi olla näytössä.

Ohjaustavan valinta (A1-02)
Käytettävissä on kolme ohjaustapaa. Valitse ohjaustapa, joka sopii parhaiten sovellukselle, jota taajuusmuuttaja ohjaa.

Ohjaustapa Parametri Pääsovellukset

Induktiomoottoreiden 
V/f-ohjaus A1-02 = 0

• Yleiset vaihtelevanopeuksiset sovellukset. Soveltuvat erityisesti käytettäessä useita moottoreita 
yhdellä taajuusmuuttajalla.

• Vaihdettaessa taajuusmuuttajaa, jonka parametriasetuksia ei tunneta.

V/f-ohjaus PG-
nopeuspalautteella A1-02 = 1

• Yleistarkoitussovelluksiin, jotka eivät vaadi korkeaa dynaamista vastetta, vaan korkean 
nopeustarkkuuden. 

• Tätä tilaa tulee käyttää, jos moottorin parametreja ei tunneta ja automaattista viritystä ei voi suorittaa.
Avoimen piirin 
vektoriohjaus (OLV) 

A1-02 = 2
(oletus)

• Yleiset vaihtelevanopeuksiset sovellukset
• Sovellukset, jotka vaativat suurta tarkkuutta, suurinopeuksista ohjausta

Suljetun piirin 
vektoriohjaus <1>

A1-02 = 3
• Yleisille, vaihtelevanopeuksisille sovelluksille, jotka vaativat tarkkaa nopeusohjausta alas 

nollanopeuteen, nopeaa vääntövastetta tai tarkkaa väännön ohjausta. 
• Vaaditaan nopeuspalautesignaalia moottorista.

Install and wire the drive as explained. 

Turn the power on.

Set the control mode.

Set/check the basic parameters:
* b1-01, b1-02 for frequency reference and RUN command source
* H1-xx, H2-xx, H3-xx, H4-xx, H6-xx to configure the I/Os
* Frequency reference values
* C1-xx, C2-xx for Acceleration/Deceleration times and S-curves

Run the motor without load, check the operation and verify, if the 
upper controller (e.g. PLC,...) commands to the drive work as 

desired. 

Connect the load, run the motor and check the operation

Fine tune and set application parameters (e.g. PID,...) if necessary.

Final  check the operation and verify the settings.

Drive is ready to run the application

START

Perform Auto-Tuning or set the motor data manually.

Initialize the drive if necessary using parameter A1-01.

Select Normal / Heavy Duty
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5  Käynnistys
Normaalin/raskaan käytön valinta (C6-01)
Taajuusmuuttaja tukee kahta käyttöarvoa: normaali käyttö ja raskas käyttö. Niillä on eri lähtövirta-arvot (katso 
käyttöopas tai luettelo). Aseta käyttötila sovelluksen mukaan.

Automaattinen viritys (T1- )
Automaattinen viritys asettaa automaattisesti moottorin tietoihin liittyvät taajuusmuuttajan parametrit. Taajuusmuuttaja 
tukee kolmea eri viritystilaa.

Avoimen piirin PM-
vektoriohjaus <1>

A1-02 = 5 Vähennetyn vääntökuorman sovelluksille, jotka käyttävät kestomagneettimoottoreita (SPM, IPM) ja 
energian säästöä.

Avoimen piirin PM-vek-
toriohjaus, tehostettu <1>

A1-02 = 6 Tällä ohjaustavalla voidaan käyttää IPM-moottoria vakiovääntösovelluksissa.

Suljetun piirin PM-
vektoriohjaus <1>

A1-02 = 7 • Tätä tapaa voi käyttää PM-moottorin tarkkaan ohjaukseen vakio- tai vaihtelevavääntöisissä sovelluksissa.
• Vaaditaan nopeuden palautesignaali.

<1> Katso selitykset ohjaustavoista käyttöoppaasta

Tila Raskas käyttöarvo (HD) Normaali käyttöarvo (ND)
C6-01 0 1

Sovellus
Vakiokuormitteiset sovellukset, kuten ruiskupuristimet, 
kuljettimet ja nosturit. Korkea ylikuormakyky voi olla 

tarpeen.

Sovellukset, joissa vääntö kasvaa nopeuden lisääntyessä 
kuten tuulettimet tai pumput. Korkeaa 

ylikuormatoleranssia ei normaalisti tarvita.
Ylikuormakyky (OL2) 150 % taajuusmuuttajan nimellisvirrasta 60 sekunnin ajan 120 % taajuusmuuttajan nimellisvirrasta 60 sekunnin ajan
L3-02 ylijännitesuojaus 
kiihdytyksen aikana 150 % 120 %

L3-06 ylijännitesuojaus 
käytön aikana 150 % 120 %

Oletuskantoaaltotaajuus 2 kHz 2 kHz Swing PWM

Tyyppi Asetus Sovelluksen käytön ehdot ja edut
Ohjaustapa (A1-02)

V/f (0) V/f w/PG 
(1) OLV (2) CLV (3)

Automaattinen 
viritys moottori 

pyörien
T1-01 = 0

• Moottori voidaan kytkeä irti kuormasta ja se voi pyöriä 
vapaasti automaattisen viritysprosessin aikana.

• Moottoria ja kuormaa ei voi kytkeä irti, mutta moottorin 
kuorma on alle 30 %.

• Automaattinen viritys moottori pyörien antaa tarkimmat 
tulokset ja on sen vuoksi suositeltava, jos mahdollista.

N/A N/A KYLLÄ KYLLÄ

Automaattinen 
viritys moottori 

paikoillaan 1
T1-01 = 1

• Moottoria ja kuormaa ei voi kytkeä irti ja kuorma on yli 
30 %.

• Moottorin testiraportti, jossa on lueteltu moottorin tiedot, 
ei ole käytettävissä. 

• Laskee automaattisesti vektoriohjauksessa tarvittavat 
moottoriparametrit. 

N/A N/A KYLLÄ KYLLÄ

Automaattinen 
viritys moottori 

paikoillaan 2
T1-01 = 4

• Moottoria ja kuormaa ei voi kytkeä irti ja kuorma on yli 
30 %.

• Moottorin testiraportti on käytettävissä. Kun 
kuormittamaton virta ja nimellisluisto on annettu, 
taajuusmuuttaja laskee ja asettaa kaikki muut moottoriin 
liittyvät parametrit.

N/A N/A KYLLÄ KYLLÄ

Automaattinen 
viritys paikoillaan 
olevan moottorin 
vaiheiden väliselle 

vastukselle

T1-01 = 2

• Taajuusmuuttajaa käytetään V/f-ohjauksessa eikä muita 
automaattiviritysvalintoja voi tehdä.

• Taajuusmuuttajan ja moottorin kapasiteetit eroavat 
toisistaan.

• Virittää taajuusmuuttajan, kun kaapeli taajuusmuuttajan 
ja moottorin välissä on vaihdettu kaapeliin, joka on yli 50 
m pitkä. Olettaa, että automaattiviritys on jo suoritettu.

• Ei saa käyttää missään vektoriohjatussa tilassa, ellei 
moottorin kaapelia ole vaihdettu.

KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ

Ohjaustapa Parametri Pääsovellukset
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5  Käynnistys
Suorita automaattinen viritys siirtymällä automaattisen virityksen valikkoon ja suorittamalla alla olevassa kaaviossa 
esitetyt vaiheet. Syötettävien arvokilven tietojen määrä riippuu valitusta automaattisen virityksen tyypistä. Tämä 
esimerkki koskee automaattista viritystä moottori pyörien.

Jos automaattista viritystä ei voida suorittaa jostakin syystä (käyttö ilman kuormaa ei ole mahdollista tms.), aseta 
enimmäistaajuus ja -jännite parametreihin E1-  ja syötä moottorin tiedot manuaalisesti parametreihin E2- .

HUOMAUTUS: Turvapysäytystuloja ei saa avata automaattisen virityksen aikana.

Ulkoisen referenssin valinta ja kiihdytys-/hidastusajat

Taajuusreferenssin valinta (b1-01)
Aseta parametri b1-01 käytetyn taajuusreferenssin mukaisesti.

Automaattinen 
viritys moottori 

pyörien V/f-
ohjaukselle

T1-01 = 3

• Suositellaan sovelluksille, joissa käytetään nopeuden 
arviointia, nopeushakua tai energiansäästötoimintoa V/f-
ohjauksessa.

• Olettaa, että moottoria voi pyöriä automaattista viritystä 
tehdessä. Lisää tiettyjen toimintojen tarkkuutta, kuten 
kuormituksen kompensaatio, luiston kompensaatio, 
energiansäästö ja nopeushaku.

KYLLÄ KYLLÄ N/A N/A

CAUTION 
Moottoria ei saa koskaan koskettaa ennen kuin automaattinen viritys on päättynyt. Vaikka moottori ei pyörisi, 
moottoriin syötetään jännitettä viritysprosessin aikana.

b1-01 Referenssilähde Taajuusreferenssitulo

0 Ohjaimen näppäimistö Aseta taajuusreferenssit parametreissa d1-  ja käytä digitaalisia tuloja vaihtaaksesi eri 
referenssiarvojen välillä.

1 Analogiatulo Käytä taajuusreferenssisignaalia liittimiin A1, A2 tai A3.
2 Sarjakomm. Sarjakommunikaatio RS422/485-portin kautta
3 Lisävarustekortti Valinnainen kommunikaatioporttikortti
4 Pulssitulo Aseta taajuusreferenssi RP-liittimessä pulssijonosignaalilla.

Tyyppi Asetus Sovelluksen käytön ehdot ja edut
Ohjaustapa (A1-02)

V/f (0) V/f w/PG 
(1) OLV (2) CLV (3)

- MODE -

End
Tune Successful

DRV

FWD RESET

Enter the Auto-
Tuning Mode

Select the tuning 
method

Set up all name 
plate data

The tuning start 
display appears

During the tuning the 
display flashes

After successful tuning 
“End” is displayed

Drive mode 
display

- A.TUNE -

T1-01=  0  ∗0∗
Standard Tuning

PRG

Entry Accepted

Tuning Mode Sel
Rdy

FWD

- A.TUNE -

T1-01=  0  ∗0∗
Standard Tuning

PRG
Tuning Mode Sel

Rdy Rdy

ESC FWD DATA

- MODE -

U1-01=  0.00Hz
U1-02=  0.00Hz
U1-03=  0.00A

DRV
FREF (OPR)

Rdy

JOG FWD FWD/REV

LSEQ
LREF

HELP

- MODE - PRG
Auto-Tuning

DATA

AUTO

FWD
“0”

- A.TUNE -

T1-07=  1750RPM
(0 ~ 24000)

PRG
Rated Speed

Rdy

ESC FWD DATA
“1750RPM”

- A.TUNE -

T1-02=  X.XXkW
(0.00 ~ 650.00)

PRG
Mtr Rated Power

Rdy

ESC FWD DATA
“X.XXkW”

- A.TUNE -

0.00 Hz/  0.00A
Tuning Ready ?

DRV
Auto-Tuning

Rdy

ESC FWD
Press RUN key

- A.TUNE -

X.XX Hz/  X.XXA

DRV
Tune Proceeding

Rdy

FWD
RUN
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5  Käynnistys
Käyttökomennon valinta (b1-02)
Aseta parametri b1-02 käytetyn käyttökomennon mukaisesti.

Kiihdytys-/hidastusajat ja S-käyrät
Taajuusmuuttajassa on neljä kiihdytys- ja hidastusaikasarjaa, jotka voidaan asettaa parametreihin C1- . Oletusarvoi-
set käytössä olevat kiihdytys-/hidastusajat ovat C1-01/02. Säädä nämä ajat sovelluksen edellyttämiin arvoihin. Paramet-
reilla C2-  voidaan ottaa käyttöön S-käyrät kiihdytyksen ja hidastuksen aloituksen ja lopetuksen pehmentämiseksi.

Referenssi- ja käyttölähde
Taajuusmuuttajalla on PAIKALLINEN- ja ETÄ-tila.

Jos taajuusmuuttajaa käytetään ETÄ-tilassa, varmista, että käytössä ovat oikeat lähteet taajuusreferenssille, ja että 
käyttökomento on asetettu parametreissa b1-01/02, ja että taajuusmuuttaja on ETÄ-tilassa.

LED-valo LO/RE-näppäimessä ilmaisee mistä Käyttö-komento on annettu.

I/O-asetus
Huomautus: Oletusasetustoiminnot ovat nähtävissä liitäntäkaaviossa sivulla 8.

Monitoimidigitaalitulot (H1- )
Kunkin digitaalitulon toiminto voidaan määrittää parametreissa H1- . 

Monitoimidigitaalitulot (H2- )
Kunkin digitaalitulon toiminto voidaan määrittää parametreissa H2- . Näiden parametrien asetusarvot koostuvat 
kolmesta numerosta, joista keskimmäinen ja oikeanpuoleinen asettavat toiminnon ja vasemmanpuoleinen numero asettaa 
lähtöominaisuudet (0: lähtö kuten valittu; 1: käänteinen lähtö).

Monitoimianalogiatulot (H3- )
Kunkin analogitulon toiminto voidaan määrittää parametreissa H3 . Tulo A1 ja A3 on asetettu -10 – +10 VDC 
-tuloille. A2 on asetettu 4-20 mA -tuloille.

HUOMAUTUS: Jos tulon A2 tulosignaalitaso on kytketty jännitteen ja virran välille, varmista, että dippikytkin S1 on oikeassa 
asennossa ja parametri H3-09 on asetettu oikein.

HUOMAUTUS: Käytettäessä analogituloa A3 PTC-tulona aseta dippikytkin S4 kohtaan PTC ja parametri arvoon H3-06 = E.

Monitoimianalogilähdöt (H4- )
Käytä parametreja H4-  analogisten monitorilähtöjen lähtöarvojen asettamiseen ja lähtösignaalitasojen säätämiseen. 
Vaihdettaessa signaalitasoja parametrissa H4-07/08:ssa, varmista, että jumpperi S5 on asetettu asianmukaisesti.

b1-02 Referenssilähde Käyttökomentotulo
0 Ohjaimen näppäimistö Ohjaimen RUN- ja RUN-näppäin
1 Monitoimidigitaalitulo Monitoimidigitaalitulo
2 Sarjakomm. Sarjakommunikaatio RS422/485-portin kautta
3 Lisävarustekortti Valinnainen kommunikaatioporttikortti

Tila Selite
PAIKALLINEN Käytä-/Pysäytä-komento ja taajuusreferenssi annetaan ohjaimen näppäimistöllä.

ETÄ Käytetään parametrissa b1-02 annettua käyttökomennon lähdettä ja parametrissa b1-01 annettua 
taajuusreferenssin lähdettä.

LO/RE-merkkivalo Selite
PÄÄLLÄ Käyttökomento on annettu ohjaimesta.

POIS PÄÄLTÄ Käyttökomento on annettu muusta lähteestä kuin ohjaimesta.
YASKAWA ELECTRIC TOEP C710616 27A YASKAWA TAAJUUSMUUTTAJA - A1000 Pikaopas  19



5  Käynnistys
Testikäyttö
Suorita seuraavat toimenpiteet koneen käynnistämiseksi sen jälkeen, kun kaikki parametriasetukset on tehty.

1. Käytä moottoria ilman kuormaa ja tarkista kaikki tulot ja lähdöt ja toimintasekvenssi.
2. Liitä kuorma moottoriin.
3. Käytä moottoria kuorman kanssa ja varmista, ettei moottorin tärinää, huojuntaa tai jumiutumista esiinny.

Kun olet suorittanut edellä mainitut toimenpiteet, taajuusmuuttajan pitäisi olla valmis sovelluksen käyttöön ja 
perustoimintojen suorittamiseen. Katso erityisasetuksia, kuten PID-säätöä, koskevat tiedot käyttöoppaasta.
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6  Parametritaulukko
6 Parametritaulukko
Tässä parametritaulukossa esitetään taajuusmuuttajan Nro Nimi Selite

tärkeimmät parametrit. Oletusasetukset on lihavoitu. Katso 
täydellinen parametriluettelo käyttöoppaasta.

Nro Nimi Selite
Alustusparametrit

A1-01 Parametrointi-
tason valinta

0: Katso ja aseta parametrit A1-01 ja A1-04. 
U -  -parametreja voi myös tarkastella.
1: Käyttäjän parametrit (pääsy käyttäjän 
valitsemiin parametreihin A2-01 – A2-32)
2: Kaikki parametrit muutettavissa 
(pääsy tarkastelemaan ja asettamaan 
kaikkia parametreja)

A1-02 Ohjaustavan 
valinta

0: V/f-ohjaus
1: V/f-ohjaus PG:llä
2: Avoimen piirin vektoriohjaus (OLV)
3: Suljetun piirin vektoriohjaus
5: Avoimen piirin PM-vektoriohjaus 
6: Avoimen piirin PM-vektoriohjaus, 
tehostettu
7: Suljetun piirin PM-vektoriohjaus

A1-03 Alustuspara-
metrit

0: Ei alustusta
1110: Käyttäjän alustus (parametrien arvot 
on tallennettava käyttämällä parametria o2-
03)
2220: 2-johdinalustus
3330: 3-johdinalustus
5550: oPE04-virheen nollaus

Käyttötilan valinta

b1-01
Taajuusrefe-
renssin valinta 
1

0: Digitaalinäyttö
1: Analogiset tuloliittimet
2: MEMOBUS/Modbus-tietoliikenne
3: Valinnainen PCB
4: Pulssitulo (liitin RP)

b1-02
Käyttö- 
komentovalinta
1 

0: Digitaalinäyttö
1: Digitaaliset tulopäätteet
2: MEMOBUS/Modbus-tietoliikenne
3: Valinnainen PCB

b1-03 Pysäytystavan 
valinta

0: Nousujännitteestä pysähtymiseen
1: Pysäytys vapaasti pyörien
2: Pysäytys tasavirtajarrutuksella
3: Pysäytys vapaasti pyörien ajastuksella

b1-04 Taaksepäin-toi-
minnan valinta

0: Taaksepäin-toiminta otettu käyttöön.
1: Toiminta taaksepäin estetty.

b1-14 Vaihejärjestyk-
sen valinta

0: Standardi
1: Vaihda vaihejärjestys (vaihtaa moottorin 
käyntisuunnan vastakkaiseksi)

Tasavirtajarrutus

b2-01
Tasavirtajarru-
tuksen aloitus-
taajuus

Asettaa taajuuden, jolla tasavirtajarrutus 
alkaa, kun "Nousujännitteestä 
pysähtymiseen" (b1-03 = 0) on valittu.

b2-02 Tasavirtajarru-
tuksen virta

Asettaa tasavirtajarrutuksen virran 
prosentteina taajuusmuuttajan 
nimellisvirrasta.

b2-03
Tasavirtajarru-
tusaika käyn-
nistyksessä

Asettaa tasavirtajarrutusajan 
(nollanopeusohjaus CLV/PM:ssä oltaessa) 
käynnistyksessä. Pois käytöstä, kun arvoksi 
asetetaan 0,00 sekuntia.

b2-04
Tasavirtajarru-
tusaika pysäy-
tyksessä

Asettaa tasavirtajarrutusajan pysäytyksessä.

Kiihdytys/hidastus

C1-01 Kiihdytysaika 
1

Parametrilla asetetaan kiihdytysaika nollasta 
enimmäislähtötaajuuteen.

C1-02 Hidastusaika 1 Parametrilla asetetaan hidastusaika 
enimmäislähtötaajuudesta nollaan.

C1-03 -
C1-08 

Kiihdytys-/ 
hidastusajat 2-4

Aseta kiihdytys-/ hidastusajat 2–4 (aseta 
kuten C1-01/02).

C2-01 S-käyrä kiihdy-
tyksen alkaessa S-käyrä kiihdytyksen alkaessa.

C2-02
S-käyrä kiihdy-
tyksen loppu-
essa

S-käyrä kiihdytyksen loppuessa.

C2-03 S-käyrä jarru-
tuksen alkaessa S-käyrä jarrutuksen alkaessa.

C2-04
S-käyrä jarru-
tuksen loppu-
essa

S-käyrä jarrutuksen loppuessa.

Jättämän kompensointi

C3-01
Jättämän kom-
pensointivah-
vistus

Asettaa lisäyksen moottorissa 1 käytetyn 
moottorin jättämän 
kompensaatiotoiminnolle.

C3-02

Jättämän kom-
pensoinnin 
ensisijainen 
viiveaika

Säätää moottorissa 1 käytetyn jättämän 
kompensaatiotoiminnon viiveajan.

Kuormituskompensaatio

C4-01
Kuormitus-
kompensaation 
lisäys

 Asettaa lisäyksen automaattisen kuormituk-
sen (jännite) lisäjännitetoiminnolle ja käyte-
tään paremman käynnistysväännön 
tuottamiseen. Käytetään moottorissa 1.

C4-02

Kuormitus-
kompensoin-
nin ensisijainen 
viiveaika

Asettaa kuormituskompensaation 
suodatusajan.

Kantoaaltotaajuus

C6-01
Taajuusmuutta-
jan käyttöta-
van valinta

0: Muuttumattoman vääntömomentin 
sovellukset.
1: Normaali käyttö (ND) (muuttuvan 
vääntömomentin sovellukset).

C6-02 Kantoaaltotaa-
juuden valinta

1: 2,0 kHz
2: 5,0 kHz
3: 8,0 kHz
4: 10,0 kHz
5: 12,5 kHz
6: 15,0 kHz
7: Swing PWM1 (äänimerkki 1)
8: Swing PWM2 (äänimerkki 2)
9: Swing PWM3 (äänimerkki 3)
A: Swing PWM4 (äänimerkki 4)
B–E: Asetukset eivät mahdollisia
F: Käyttäjän määrittämä (määritetty 
parametreilla C6-03 – C6-05)

Taajuusreferenssi

d1-01 -
d1-16

Taajuusrefe-
renssi
1-16

Asettaa taajuusmuuttajan taajuusreferenssin. 
Parametri o1-03 määrittää asetusyksiköt.

d1-17 Ryömintäno-
peusreferenssi

Asettaa ryömintänopeusreferenssin. 
Parametri o1-03 määrittää asetusyksiköt.
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6  Parametritaulukko
Moottorin 1 V/f-käyrä

E1-01 Tulojännitease-
tus

Tämä parametri on asetettava 
virransyöttöjännitteelle.
VAROITUS! Taajuusmuuttajan tulojännite 
(ei moottorin jännite) on asetettava paramet-
rissa E1-01, jotta taajuusmuuttajan suojaa-
vat ominaisuudet toimisivat oikein. 
Asetuksen tekemättä jättäminen voi johtaa 
laitteen vahingoittumiseen ja/tai kuolemaan 
tai henkilövahinkoon.

E1-04 Suurin lähtö-
taajuus

Näitä parametreja voi käyttää vain, kun 
parametri E1-03 on asetettu tilaan F.
Aseta lineaariset V/f-ominaisuudet asetta-
malla samat arvot parametreille E1-07 ja 
E1-09. Tässä tapauksessa parametrin E1-08 
asetus jätetään huomiotta. Varmista, että 
kaikki neljä taajuutta asetetaan seuraavien 
sääntöjen mukaan:
E1-09 ≤ E1-07 < E1-06 ≤ Ε1−11 ≤ E1-04

Huomautus: Jotkut parametrit eivät ehkä ole 
käytettävissä ohjaustavasta riippuen.
• E1-07, E1-08 ja E-10 ovat käytettävissä 

vain seuraavissa ohjaustavoissa: V/f-
ohjaus, V/f PG:llä, avoimen piirin vekto-
riohjaus.

• Parametrit E1-11, E1-12 ja E-13 ovat käy-
tettävissä vain seuraavissa ohjaustavoissa: 
V/f-ohjaus, V/f PG:llä, avoimen piirin vek-
toriohjaus, suljetun piirin vektoriohjaus.

E1-05 Enimmäisjän-
nite

E1-06 Peruslähtötaa-
juus

E1-07 Keskilähtötaa-
juus

E1-08 Keskilähtötaa-
juuden jännite

E1-09 Minimilähtö-
taajuus

E1-10
Minimilähtö-
taajuuden jän-
nite

E1-13 Perusjännite

Moottorin 1 parametrit

E2-01 Moottorin 
nimellisvirta

Asettaa moottorin arvokilven täyden virran 
ampeereina. Asetettu automaattisesti 
automaattisen virityksen aikana.

E2-02 Moottorin 
nimellisjättämä

Asettaa moottorin nimellisjättämän. Ase-
tettu automaattisesti automaattisen virityk-
sen aikana.

E2-03 Moottorin tyh-
jäkäyntivirta

Asettaa moottorin tyhjäkäyntivirran. Ase-
tettu automaattisesti automaattisen virityk-
sen aikana.

E2-04
Moottorin 
napojen luku-
määrä

Moottorin napojen määrä. Asetettu auto-
maattisesti automaattisen virityksen aikana.

E2-05
Moottorin vai-
heiden välinen 
vastus

Määrittelee moottorin vaiheiden välisen vas-
tuksen. Asetettu automaattisesti automaatti-
sen virityksen aikana.

E2-06 Moottorin 
hajainduktanssi

Määrittelee moottorin hajainduktanssin aihe-
uttaman jännitepudotuksen prosentteina 
moottorin nimellisjännitteestä. Asetettu auto-
maattisesti automaattisen virityksen aikana.

Monitoimidigitaalitulot

H1-01 –
H1-08

Monitoimidigi-
taalitulo liitti-
mistä S1-S8, 
toiminnon 
valinta

Valitsee liittimien S1–S8 toiminnon.

Tärkeimmät toiminnot on lueteltu taulukon lopussa.

Nro Nimi Selite

Output Voltage (V)

Frequency (Hz)

E1-05
E1-12

E1-13

E1-08

E1-10

E1-09 E1-07 E1-06 E1-11 E1-04

Monitoimidigitaalilähdöt

H2-01
Liittimien M1-
M2 toiminnon 
valinta

Aseta toiminto relelähdölle M1-M2.

H2-02
Liittimien M3-
M4 toiminnon 
valinta

Aseta toiminto relelähdölle M3-M4.

H2-03
Liittimien M5-
M6 toiminnon 
valinta

Asettaa toiminnon relelähdölle M5-M6.

H2-06 Wattituntiläh-
dön valinta

Lähettää 200 ms:n pulssisignaalia, kun 
asetus wattituntilaskurin lukema lisääntyy 
yksiköillä on valittu.
0: 0,1 kWh yksikköä
1: 1 kWh yksikköä
2: 10 kWh yksikköä
3: 100 kWh yksikköä
4: 1000 kWh yksikköä 

Tärkeimmät toiminnot on lueteltu taulukon lopussa.
Monitoimianalogitulot

H3-01
Liittimen A1 
signaalitason 
valinta

0: 0–10 V
1: –10 – +10 V

H3-02
Liittimen A1 
toiminnan 
valinta

Asettaa liittimen A1 toiminnon.

H3-03
Liittimen A1 
vahvistuksen 
asettaminen

Asettaa parametrissa H3-02 valitun tuloar-
von tason, kun tulo liittimeen A1 on 10 V.

H3-04
Liittimen A1 
esivirran aset-
taminen

Asettaa parametrissa H3-02 valitun tuloar-
von tason, kun tulo liittimeen A1 on 0 V.

H3-05
Liittimen A3 
signaalitason 
valinta

0: 0-10 V 
1: -10 - +10 V

H3-06
Liittimen A3 
toiminnan 
valinta

Asettaa liittimen A3 toiminnon. 

H3-07
Liittimen A3 
vahvistuksen 
asettaminen

Asettaa parametrissa H3-06 valitun 
tuloarvon tason, kun tulo liittimeen A3 on 
10 V.

H3-08
Liittimen A3 
esivirran aset-
taminen

Asettaa parametrissa H3-06 valitun tuloar-
von tason, kun tulo liittimeen A3 on 0 V.

H3-09
Liittimen A2 
signaalitason 
valinta

0: 0 - +10 V
1: -10 - +10 V
2: 4-20 mA
3: 0-20 mA
Huomautus: Aseta tuloliitin A2 virralle tai 
jännitetulosignaalille dippikytkimellä S1.

H3-10
Liittimen A2 
toiminnon 
valinta

Asettaa liittimen A2 toiminnon.

H3-11
Liittimen A2 
vahvistuksen 
asettaminen

Asettaa parametrissa H3-10 valitun 
tuloarvon tason, kun tulo liittimeen A2 on 
10 V (20 mA).

H3-12
Liittimen A2 
esivirran aset-
taminen

Asettaa parametrissa H3-10 valitun 
tuloarvon tason, kun tulo liittimeen A2 on 0 
V (0 tai 4 mA).

H3-13
Analogitulon 
suodatinaika-
vakio

Asettaa ensisijaisen 
viivesuodatinaikavakion liittimille A1, A2 
ja A3. Käytetään kohinansuodatukseen.

Nro Nimi Selite
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6  Parametritaulukko
H3-14
Analogituloliit-
timen käyttöva-
linta

Määrittää, mitkä analogiset tuloliittimet 
otetaan käyttöön, kun digitaalitulo, joka on 
ohjelmoitu ”Ota käyttöön analoginen tulo” -
toiminnolle (H1-  = C), on aktivoitu.
1: Vain liitin A 1
2: Vain liitin A 2
3: Vain liittimet A1 ja A2
4: Vain liitin A3
5: Liittimet A1 ja A3
6: Liittimet A2 ja A3
7: Kaikki liittimet otettu käyttöön

Monitoimianalogitulot

H4-01

Monitoimiana-
logilähdön liit-
timen FM 
monitorivalinta

Valitsee datan lähetettäväksi monitoimisesta 
analogisesta lähtöliittimestä FM. 
Aseta haluttu monitoriparametri nume-
roille, jotka ovat käytettävissä parametreissa 
U - . Anna esimerkiksi parametrille 
U1-03 arvo "103".

H4-02

Monitoimiana-
logilähdön liit-
timen FM 
vahvistus

Asettaa liittimessä FM signaalitason, joka 
vastaa 100 %:ia valitusta monitoriarvosta.

H4-03

Monitoimiana-
logilähdön liit-
timen FM 
esivirta

Asettaa liittimessä FM signaalitason, joka 
vastaa 0 %:ia valitusta monitoriarvosta.

H4-04

Monitoimiana-
logilähdön liit-
timen AM 
monitorivalinta

Valitsee datan lähetettäväksi monitoimisesta 
analogisesta lähtöliittimestä AM. 
Aseta haluttu monitoriparametri numeroille, 
jotka ovat käytettävissä parametreissa U -

. Anna esimerkiksi parametrille U1-03 
arvo "103".

H4-05

Monitoimiana-
logilähdön liit-
timen AM 
vahvistus

Asettaa liittimessä AM signaalitason, joka 
vastaa 0 %:ia valitusta monitoriarvosta.

H4-06

Monitoimiana-
logilähdön liit-
timen AM 
esivirta

Asettaa esivirta-arvon, joka lisätään 
liittimen AM lähtösignaaliin.

H4-07

Monitoimiana-
logilähdön liit-
timen FM 
signaalitason 
valinta

0: 0-10 V
1: -10 - +10 V
2: 4-20 mA

H4-08

Monitoimiana-
logilähdön liit-
timen AM 
signaalitason 
valinta

0: 0-10 V
1: -10 - +10 V
2: 4-20 mA

Pulssituloasetus (vapaa ref.tulo)

H6-02 Pulssijonon 
tulon skaalaus

Asettaa liittimen RP tulosignaalitaajuuden, 
joka vastaa 100 %:ia parametrissa H6-01 
valitusta arvosta.

H6-03 Pulssijonon 
tulovahvistus

Asettaa parametrissa H6-01 valitun arvon 
tason, kun tuotetaan taajuutta, jonka arvo on 
asetettu parametrissa H6-02.

H6-04 Pulssijonon 
tuloesivirta

Asettaa parametrissa H6-01 valitun arvon 
tason, kun tulo on 0 Hz.

Pulssilähtöasetus

H6-06 Pulssijonon 
monitorivalinta

Valitsee pulssijonon monitorin 
lähtötoiminnon ( - -osan arvot 
parametreissa U - ).
Esimerkki: Jos valitset parametrin U5-01, 
tee asetus "501". 

Nro Nimi Selite

H6-07
Pulssijonon 
monitoriskaa-
laus

Asettaa MP-liittimen lähtösignaalitaajuu-
den, kun monitoriarvo on 100 %. Jotta puls-
sijonon monitorilähtö vastaisi lähtötaajuutta, 
aseta parametrin H6-06 arvoksi 2 ja H6-07 
arvoksi 0.

Moottorin suojaus

L1-01
Moottorin yli-
kuormasuoja-
uksen valinta

0: Pois käytöstä
1: Vakiomoottori (tuuletinjäähdytteinen 
vakiomoottori)
2: Taajuusmuuttajalle tarkoitettu moottori 
nopeusalueella 1:10
3: Vektorimoottori nopeusalueella 1:100
4: PM-moottori vaihtelevalla väännöllä
5: PM-moottori vakiovääntöohjauksella
Taajuusmuuttaja ei ehkä pysty tarjoamaan 
suojausta, kun käytetään useita moottoreita, 
vaikka ylikuorma on otettu käyttöön 
parametrissa L1-01. Aseta parametrin L1-01 
arvoksi 0 ja asenna erillinen lämpörele 
kuhunkin moottoriin.

L1-02
Moottorin yli-
kuormasuo-
jausaika

Asettaa moottorin 
lämpöylikuormasuojausajan (oL1).

Ylijännitesuojaustoiminto

L3-01

Ylijännitesuo-
jaustoiminnon 
valinta kiihdy-
tyksen aikana

0: Pois käytöstä.
1: Yleistarkoitus. Kiihdytys keskeytetään, 
kun virta on yli parametrin L3-02 
asetuksen. 
2: Älykäs. Kiihdytä lyhyimmässä mahdolli-
sessa ajassa ylittämättä parametrin L3-02 
tasoa.
Huomautus: Asetus 2 ei ole käytettävissä, 
kun käytetään OLV/PM-ohjausta.

L3-02

Ylijännitesuo-
jaustoiminto 
kiihdytyksen 
aikana

Käytetään, kun parametri L3-01 = 1 tai 2. 
Vastaa 100 %:sti taajuusmuuttajan 
nimellisvirtaa.

L3-04

Ylijännitesuo-
jaustoiminnon 
valinta hidas-
tuksen aikana

0: Pois käytöstä. Hidastus aktiivisella 
hidastusnopeudella. Voi ilmetä ov-vika.
1: Yleistarkoitus. Hidastus keskeytetään, 
kun tasavirtaväylän jännite ylittää 
ylijännitesuojauksen.
2: Älykäs. Hidasta mahdollisimman 
nopeasti välttäen viat.
3: Ylijännitesuojaustoiminto jarruvastuk-
sella. Ylijännitesuojaustoiminto hidastuk-
sen aikana on otettu käyttöön yhdessä 
dynaamisen jarrutuksen kanssa.
4: Ylivirityshidastus. Hidastaa kasvattaen 
samalla moottorivirtaa.
5: Ylivirityshidastus 2. Säädä hidastusnope-
utta tasavirtaväylän jännitteen mukaan.

L3-05
Ylijännitesuo-
jaustoiminto 
käytön aikana

0: Pois käytöstä. Taajuusmuuttaja käy 
asetetulla taajuudella. Raskas kuormitus voi 
aiheuttaa nopeuden hidastumista.
1: Hidastusaika 1. Käyttää parametrille 
C1-02 asetettua hidastusaikaa samalla, 
kun suoritetaan ylijännitesuojaustoi-
minto.
2: Hidastusaika 2. Käyttää parametrille C1-
04 asetettua hidastusaikaa samalla, kun 
suoritetaan ylijännitesuojaustoiminto.

L3-06
Ylijännitesuo-
jaustoiminto 
käytön aikana

Käytetään, kun parametri L3-05 on asetettu 
arvoon 1 tai 2. Vastaa 100 %:sti 
taajuusmuuttajan nimellisvirtaa.

Nro Nimi Selite
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6  Parametritaulukko
Induktiomoottorin automaattisäätö

T1-01
Automaattisen 
viritystavan 
valinta

0: Automaattinen viritys moottori 
pyörien 
1: Automaattinen viritys moottori 
paikoillaan 1
2: Automaattinen viritys paikoillaan olevan 
moottorin vaiheiden väliselle vastukselle
3: Automaattinen viritys moottori pyörien 
V/f-ohjaukselle (välttämätön 
energiansäästölle ja toiminnoille nopeuden 
arviointi ja nopeushaku)
4: Automaattinen viritys moottori 
paikoillaan 2
8: Kitkaviritys (suorita automaattinen viritys 
moottori pyörien ennen kitkaviritystä)
9: ASR-vahvistuksen viritys (suorita 
automaattinen viritys moottori pyörien 
ennen ASR-vahvistuksen viritystä)

T1-02 Moottorin 
nimellisvirta

Asettaa moottorin nimellisvirran moottorin 
arvokilvessä määritettyyn arvoon.
Huomautus: Käytä seuraavaa kaavaa 
hevosvoimien muuttamiseksi kilowateiksi: 
kW = HP × 0,746.

T1-03 Moottorin 
nimellisjännite

Asettaa moottorin nimellisjännitteen 
moottorin arvokilvessä määritettyyn arvoon.

T1-04 Moottorin 
nimellisvirta

Asettaa moottorin nimellisvirran moottorin 
arvokilvessä määritettyyn arvoon.

T1-05
Moottorin 
peruslähtötaa-
juus

Asettaa moottorin nimellistaajuuden 
moottorin arvokilvessä määritettyyn arvoon.

T1-06
Moottorin 
napojen luku-
määrä

Asettaa moottorin napojen lukumäärän 
moottorin arvokilvessä määritettyyn arvoon.

T1-07 Moottorin 
perusnopeus

Asettaa moottorin nimellisnopeuden 
moottorin arvokilvessä määritettyyn arvoon.

T1-08
Pulssien PG-
lukumäärä 
kierrosta kohti

Asettaa pulssien lukumäärän kierrosta kohti 
käytetylle PG:lle (pulssigeneraattori tai 
kooderi).

T1-9

Moottorin tyh-
jäkäyntivirta 
(Automaatti-
nen viritys 
moottori pai-
koillaan)

Asettaa moottorin tyhjäkäyntivirran.
Kun moottorin kapasiteetti on asetettu 
parametrissa T1-02 ja moottorin 
nimellisvirta parametrissa T1-04, tämä 
parametri näyttää automaattisesti moottorin 
tyhjäkäyntivirran nelinapaiselle Yaskawa-
vakiomoottorille. Anna tyhjäkäyntivirta, 
joka on osoitettu moottorin testiraportissa.

T1-10

Moottorin 
nimellisjättämä 
(Automaatti-
nen viritys 
moottori pai-
koillaan)

Asettaa moottorin nimellisjättämän.
Kun moottorin kapasiteetti on asetettu 
parametrissa T1-02, tämä parametri näyttää 
automaattisesti moottorin tyhjäkäyntivirran 
nelinapaiselle Yaskawa-vakiomoottorille. 
Anna moottorin jättämä, kuten moottorin 
testiraportissa on ilmoitettu.

T1-11 Moottorin rau-
tahäviö

Rautahäviö energiansäästökertoimen 
määrittelemistä varten.
Arvo on asetettu parametriin E2-10 
(moottorin rautahäviö), aseta kun virta 
katkaistaan ja kytketään uudelleen. Jos 
parametria T1-02 on muutettu, näyttöön 
tulee oletusarvo, joka on asianmukainen 
annetulle moottorikapasiteetille.

Nro Nimi Selite Monitori Selite
U1-01 Taajuusreferenssi (Hz)
U1-02 Lähtötaajuus (Hz)
U1-03 Lähtövirta (A)
U1-05 Moottorin nopeus (Hz)
U1-06 Lähtöjännitereferenssi (VAC)
U1-07 Tasajännitevälipiirin jännite (VDC)
U1-08 Lähtöteho (kW)
U1-09 Momenttireferenssi (%:ia moottorin nimellisväännöstä)

U1-10

Näyttää tuloliittimen tilan.

U1-11

Näyttää lähtöliittimen tilan.

U1-12

Varmistaa taajuusmuuttajan käyttötilan.

U1-13 Liittimen A1 tulotaso
U1-14 Liittimen A2 tulotaso
U1-15 Liittimen A3 tulotaso
U1-16 Pehmeän käynnistyksen lähtö
U1-18 OPE-vian parametri
U1-24 Tulopulssimonitori

Vian jäljitys
U2-01 Nykyinen vika
U2-02 Edellinen vika
U2-03 Taajuusreferenssi edellisen vian sattuessa

U1 - 10=0 0 0 0 0 0 0 0
Digital input 1 
(terminal S1 enabled)
Digital input 2 
(terminal S2 enabled)
Digital input 3 
(terminal S3 enabled)
Digital input 4 
(terminal S4 enabled)
Digital input 5 
(terminal S5 enabled)
Digital input 6 
(terminal S6 enabled)
Digital input 7 
(terminal S7 enabled)
Digital input 8 
(terminal S8 enabled)

1
1
1
1
1
1
1
1

U1 - 11=0 0 0 0 0 0 0 0
Multi-Function  
Digital Output 
(terminal M1-M2)

Digital Output 
(terminal M3-M4)

Digital Output 
(terminal M5-M6)

Multi-Function  

Multi-Function  

Not Used
Fault Relay
(terminal MA-MC closed

MA-MC open)

1

1

1

1

U1 - 12=0 0 0 0 0 0 0 0
During run
During zero-speed
During REV
During fault reset 
signal input
During speed agree
Drive ready
During alarm 
detection
During fault detection

1
1
1
1
1
1
1
1
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6  Parametritaulukko
U2-04 Lähtötaajuus edellisen vian sattuessa
U2-05 Lähtövirta edellisen vian sattuessa
U2-06 Moottorin nopeus edellisen vian sattuessa
U2-07 Lähtöjännite edellisen vian sattuessa
U2-08 Tasajännitevälipiirin jännite edellisen vian sattuessa
U2-09 Lähtöteho edellisen vian sattuessa
U2-10 Momenttireferenssi edellisen vian sattuessa
U2-11 Tuloliittimien tila edellisen vian sattuessa
U2-12 Lähtöliittimien tila edellisen vian sattuessa
U2-13 Taajuusmuuttajan toimintatila edellisen vian sattuessa
U2-14 Kertynyt toiminta-aika edellisen vian sattuessa

U2-15 Pehmeän käynnistyksen nopeusohje edellisen vian 
sattuessa

U2-16 Moottorin q-akselin suuntainen virta edellisen vian 
sattuessa

U2-17 Moottorin d-akselin suuntainen virta edellisen vian 
sattuessa

U2-20 Jäähdytyslevyn lämpötila edellisen vian sattuessa
Vikahistoria

U3-01 - 
U3-04 Ensimmäisestä neljänneksi viimeisimpään vikaan

U3-05 - 
U3-10 5. - 10. viimeisintä vikaa

U3-11 - 
U3-14 Kertynyt toiminta-aika neljänneksi viimeiseen vikaan asti.

U3-15 - 
U3-20

Kertynyt toiminta-aika viidenneksi viimeisestä viasta 
kymmenenneksi viimeiseen vikaan asti.

* Seuraavia vikoja ei kirjata virhelokiin: 
   CPF00, 01, 02, 03, Uv1 ja Uv2.

DI/DO-val. Selite
Digitaalitulojen toimintojen valinnat

3 Moniaskelnopeusohje 1
4 Moniaskelnopeusohje 2
5 Moniaskelnopeusohje 3

6 Ryömintäohjevalinta (korkeampi prioriteetti kuin 
moniaskelnopeusohjeella).

7 Kiihdytys-/hidastusajan valinta 1
F Ei käytössä (asetetaan, kun liitin ei ole käytössä)
14 Vian kuittaus (kuittaus, kun kytketään PÄÄLLE)

20 – 2F Ulkoinen vika; tulon tila: NO-kosketin/ NC-kosketin, 
etsintätapa: normaali/käytön aikana
Digitaalilähtöjen toimintojen valinnat

0 Käytön aikana (PÄÄLLÄ: käyttö-komento on PÄÄLLÄ 
tai jännitettä syötetään)

1 Nollanopeus
2 Nopeus saavutettu 1
6 Taajuusmuuttaja valmis
E Vika
F Ei käytössä 
10 Lievä vika (hälytys) (PÄÄLLÄ: hälytys näytetään)

Monitori Selite
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7  Vianetsintä
7 Vianetsintä

Yleiset viat ja hälytykset
Vikailmoitukset ja hälytykset osoittavat, että taajuusmuuttajassa tai koneessa on ongelma.

Hälytyksen merkiksi tietonäytölle tulee näkyviin vastaava koodi ja ALM-merkkivalo vilkkuu. Taajuusmuuttajan 
lähtöjännite ei välttämättä katkea. 

Vian merkiksi tietonäytölle tulee näkyviin vastaava koodi ja ALM-merkkivalo syttyy palamaan. Taajuusmuuttajan 
lähtöjännite katkeaa aina välittömästi ja moottori pysähtyy vapaasti pyörien.

Hälytyksen poistamiseksi tai vian kuittaamiseksi vian syy on etsittävä, vika on poistettava ja taajuusmuuttaja on 
palautettava alkutilaan painamalla operointipaneelin Reset-painiketta tai katkaisemalla taajuusmuuttajan virransyöttö ja 
kytkemällä se uudelleen.

Seuraavassa luettelossa luetellaan vain tärkeimmät hälytykset ja viat. Täydellinen luettelo esitetään käyttöoppaassa.

Digitaalinäyttö AL FLT Syy Korjaava toimenpide

Peruslohko Ohjelmiston peruslohkotoiminto on asetettu yhdelle 
digitaalituloista ja tulo on kytketty pois päältä. 
Taajuusmuuttaja ei ota vastaan käyttökomentoja.

• Tarkista digitaalitulojen toimintovalinta.
• Tarkista yläohjaimen toimintasekvenssi.

Ohjausvika

Momenttiraja saavutettiin yli kolmen sekunnin ajaksi 
hidastuksen aikana avoimen piirin vektoriohjauksessa 
(OLV).
• Kuorman inertia on liian suuri.
• Momenttiraja on liian alhainen.
• Moottorin parametrit ovat väärät.

• Tarkista kuorma.
• Aseta momenttiraja sopivimmalle asetukselle 

(L7-01 - L7-04).
• Tarkista moottorin parametrit.

Ohjauspiirin vika
Taajuusmuuttajan ohjauspiirissä on ongelma.

• Kytke taajuusmuuttajan virta uudelleen päälle.
• Alusta taajuusmuuttaja.
• Vaihda taajuusmuuttaja, jos vika ilmenee uudelleen.

Ohjauspiirin vika
Liitinlevyä ei ole liitetty ohjauslevyyn.

• Tarkista onko liitinlevy asennettu oikein.
• Poista asennus ja kiinnitä liitinlevy uudelleen.
• Vaihda taajuusmuuttaja.

Ei voi nollata Vian nollaus syötettiin käyttökomennon ollessa 
aktiivinen. Sammuta käyttökomento ja nollaa taajuusmuuttaja.

Ulkoinen vika 
lisävarustekortissa

Ylemmän tason ohjauslaite laukaisi ulkoisen vian 
lisävarustekortin kautta.

• Poista vian syy, nollaa vika ja käynnistä 
taajuusmuuttaja uudelleen.

• Tarkista ylemmän tason ohjauslaitteen ohjelma.

Ulkoinen vika Eteen- ja taakse-komentoja syötettiin yhtäaikaisesti yli 
500 ms:n ajan. Tämä hälytys pysäyttää käynnissä 
olevan moottorin.

• Tarkista sekvenssi ja varmista, ettei eteen- ja 
taaksesyötteitä ole asetettu tapahtumaan 
samanaikaisesti.

Ulkoiset viat • Ulkoinen laite laukaisi ulkoisen vian yhden 
digitaalituloista S1–S8 kautta.

• Digitaalitulot on asetettu väärin.

• Selvitä miksi laite laukaisi ulkoisen vian. Poista syy ja 
nollaa vika.

• Tarkista digitaalituloille määritetyt toiminnot.

Maasulku

• Maavuotovirta on ylittänyt 50 % taajuusmuuttajan 
nimellisestä lähtövirrasta.

• Kaapeli tai moottorin eristys on vaurioitunut.
• Taajuusmuuttajan lähdössä on liikaa 

hajakapasitanssia.

• Tarkista lähtöjohdotus ja moottori oikosulkujen tai 
vaurioituneiden eristeiden varalta. Vaihda kaikki 
rikkinäiset osat.

• Pienennä kantoaaltotaajuutta.

Turvapysäytys Molemmat turvapysäytystulot ovat auki. 
Taajuusmuuttajan lähtöjännite katkeaa turvallisesti ja 
moottoria ei voida käynnistää.

• Tarkista miksi ylemmän tason ohjauslaitteen 
turvalaite on katkaissut taajuusmuuttajan 
lähtöjännitteen. Poista syy ja käynnistä 
taajuusmuuttaja uudelleen.

• Tarkista johdotus.
• Jos turvapysäytystoimintoa ei käytetä standardeihin 

EN954-1/ISO13849-1, Luokka 3 ja IEC61508, SIL2 
mukautumista varten tai taajuusmuuttajan ottamiseksi 
pois käytöstä, päätteet HC, H1 ja H2 on sillattava.

Turvapysäytysvika

Taajuusmuuttajan lähtöjännite on katkaistu, vaikka vain 
yksi turvapysäytystuloista on auki. (normaalisti 
molempien tulosignaalien H1 ja H2 tulee olla auki)
• Yksi kanava on vaurioitunut sisältä eikä kytkeydy 

pois päältä, vaikka ulkoinen signaali poistetaan.
• Ylemmän tason ohjauslaite voi kytkeä pois päältä 

vain yhden kanavan.

• Tarkista ylemmän tason ohjauslaitteen johdotus ja 
varmista, että ohjauslaite on asettanut molemmat 
signaalit oikein.

• Jos signaalit on asetettu oikein ja hälytys ei poistu, 
vaihda taajuusmuuttaja.

bb

CF

CPF02 to 
CPF24

CPF25

CrST

EF

EF

EF1 to
EF08

GF

Hbb

HbbF
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7  Vianetsintä
Lähdön vaihehäviö

Lähtökaapeli on irronnut tai moottorin käämitys on 
vaurioitunut.
Taajuusmuuttajan lähtöpuolella on löysällä olevia 
johtoja.
Moottori on liian pieni (alle 5 % taajuusmuuttajan 
virrasta).

• Tarkista moottorin johdotus.
• Varmista, että kaikki taajuusmuuttajan ja moottorin 

liitinruuvit on kiristetty kunnolla.
• Tarkista moottorin ja taajuusmuuttajan kapasiteetti.

Ylivirta

Oikosulku tai maasulku taajuusmuuttajan lähtöpuolella.
Kuorma on liian raskas.
Kiihdytys-/hidastusajat ovat liian lyhyet.
Moottorin tiedot tai V/f-käyrän asetukset ovat väärät.
Magneettinen kontaktori taajuusmuuttajan 
lähtöpuolella on laukaistu.

• Tarkista lähtöjohdotus ja moottori oikosulkujen tai 
vaurioituneiden eristeiden varalta. Vaihda rikkinäiset 
osat.

• Tarkista kone vahinkojen varalta (vaihteet jne.) ja 
korjaa kaikki vaurioituneet osat.

• Tarkista taajuusmuuttajan parametriasetukset.
• Tarkista syöttökontaktorin toimintasekvenssi.

Jäähdytyselementi
n 

ylikuumeneminen

Ympäristön lämpötila on liian korkea.
Jäähdytyspuhallin on pysähtynyt.
Jäähdytyselementti on likainen.
Ilman virtaus jäähdytyselementtiin on estynyt.

• Tarkista ympäristön lämpötila ja asenna tarvittaessa 
jäähdytyslaitteita.

• Tarkista taajuusmuuttajan jäähdytyspuhallin.
• Puhdista jäähdytyselementti.
• Tarkista ilman virtaus jäähdytyselementin ympärillä.

Moottorin 
ylikuormitus

Moottorin kuorma on liian raskas.
Moottoria käytetään hitaalla nopeudella ja raskaalla 
kuormalla.
Kiihdytys-/hidastusajat ovat liian lyhyet.
Moottorin nimellisvirran asetus on väärä.

• Pienennä moottorin kuormitusta.
• Käytä ulkoisella jäähdytyksellä varustettua moottoria, 

ja aseta oikea moottori parametrissa L1-01.
• Tarkista toimintasekvenssi.
• Tarkista nimellisvirran asetus.

Taajuusmuuttajan 
ylikuormitus

Kuorma on liian raskas.
Taajuusmuuttaja on liian pienitehoinen.
Liian suuri vääntömomentti pienellä nopeudella.

• Tarkista kuorma.
• Varmista, että taajuusmuuttaja on tarpeeksi iso 

kuorman käsittelyyn.
• Ylikuormituskyky on huonontunut pienillä 

nopeuksilla. Pienennä kuormitusta tai lisää 
taajuusmuuttajan kokoa.

Välipiirin 
ylijännite

Tasajännitevälipiirin jännite on noussut liian korkeaksi.
Hidastusaika on liian lyhyt.
Ylijännitesuojaustoiminto on poissa käytöstä.
Jarrukatkoja/jarruvastus on vaurioitunut.
Epävakaa moottorin ohjaus OLV-tilassa.
Liian korkea tulojännite.

• Lisää hidastusaikaa.
• Ota ylijännitesuojaustoiminto käyttöön parametrilla

L3-04.
• Varmista, että jarruvastus ja jarrukatkoja toimivat 

oikein.
• Tarkista moottorin parametriasetukset ja säädä 

tarvittaessa väännön ja jättämän kompensaatiota.
• Varmista, että syöttöjännite vastaa taajuusmuuttajan 

määrityksiä.

Tulon vaihehäviö
Tulon jännitepudotus tai vaihe-epätasapaino.
Yksi syöttövaihe puuttuu.
Taajuusmuuttajan tulopuolella on löysällä olevia 
johtoja.

• Tarkista jännitelähde.
• Varmista, että kaikki kaapelit on kiinnitetty kunnolla 

oikeisiin liittimiin.

Jarrutransistorin 
vika Taajuusmuuttajan sisäinen jarrutransistori on 

vaurioitunut.
• Kytke virta uudelleen päälle.
• Vaihda taajuusmuuttaja, jos vika ilmenee uudelleen.

Välipiirin 
alijännite

Tasajännitevälipiirin jännite on laskenut alijännitteen 
tunnistustason (L2-05) alapuolelle.
Jännitteen syöttö katkesi tai yksi syöttövaihe puuttuu.
Jännitelähde on liian heikko.

• Tarkista jännitelähde.
• Varmista, että jännitelähde on riittävän voimakas.

Ohjaimen 
alijännite Taajuusmuuttajan ohjaimen teholähteen jännite on liian 

alhainen.

• Kytke taajuusmuuttajan virta uudelleen päälle. 
Tarkista ilmeneekö vika uudelleen.

• Vaihda taajuusmuuttaja, jos vika toistuu.
DC-latauspiirin 

vika Tasajännitevälipiirin latauspiiri on vaurioitunut.
• Kytke taajuusmuuttajan virta uudelleen päälle. 

Tarkista ilmeneekö vika uudelleen. 
• Vaihda taajuusmuuttaja, jos vika ilmenee uudelleen. 

Digitaalinäyttö AL FLT Syy Korjaava toimenpide

PF

oC

oH or oH1

oL1

oL2

ov

LF

rr

Uv1

Uv2

Uv3
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7  Vianetsintä
Käyttäjän ohjelmointivirheet
Ohjelmointivirhe (OPE) tapahtuu, kun asetetaan soveltumaton parametri tai yksittäisen parametrin asetus on väärä. Kun 
näkyviin tulee OPE-virhe, paina ENTER-painiketta parametrin U1-18 (OPE-virhevakio) näyttämiseksi. Tämä monitori 
näyttää OPE-virheen aiheuttaneen parametrin.

Automaattisen virityksen virheet

Digitaalinäyttö Syy Korjaava toimenpide
Taajuusmuuttajan kapasiteetti ja parametrin o2-04 asetus 
eivät sovi yhteen. Korjaa parametrin o2-04 arvo.

Parametreja on asetettu sallitun asetusalueen ulkopuolelle. Aseta parametreihin sopivat arvot.

Monitoimikosketintulojen H1-01–H1-08 asetukset ovat 
ristiriidassa keskenään.
• Sama toiminto on asetettu kahdelle tulolle (ei koske 

toimintoja ”Ulkoinen vika” ja ”Ei käytössä”).
• On asetettu erikseen sellainen tulotoiminto, joka edellyttää 

muiden tulotoimintojen asettamista.
• On asetettu sellaisia tulotoimintoja, joiden yhtäaikainen 

käyttö ei ole mahdollista.

• Korjaa mahdolliset väärät asetukset.
• Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.

• Käyttökomento lähteen (b1-02) tai taajuusohjeen lähteen 
(b1-01) asetukseksi on valittu 3, mutta lisävarustekorttia ei 
ole asennettu.

• Taajuusohjeen lähteeksi on asetettu pulssitulo, mutta 
parametrin H6-01 asetus ei ole 0.

• Asenna vaadittu lisävarustekortti.
• Korjaa arvot b1-01 ja b1-02.

Monitoimianalogiatulojen H3-02 ja H3-10 asetukset ja PID-
toiminnot ovat ristiriidassa keskenään.
• H3-02 ja H3-10 on asetettu samaan arvoon (ei koske 

asetuksia ”0” ja ”F”).
• PID-toiminnot on asetettu sekä analogiatuloille että 

pulssitulolle yhtä aikaa.

• Korjaa mahdollinen väärä asetus.
• Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.

On asetettu toiminto, jota ei voida käyttää valitussa 
ohjaustilassa (virhe saattaa tulla näkyviin ohjaustilan vaihdon 
jälkeen).

• Korjaa mahdollinen väärä asetus.
• Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.

V/f-käyrän asetus on väärä. • Tarkista V/f-käyrän asetukset.
• Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta.

Digitaalinäyttö Syy Korjaava toimenpide
Moottorin tietojen virhe
Syötetyt moottorin tiedot eivät kelpaa (esim. perustaajuus ja 
perusnopeus eivät ole yhteensopivat).

Syötä tiedot uudelleen ja toista automaattinen viritys.

Lievä vika
• Johdotus on virheellinen.
• Kuorma on liian raskas.

• Tarkista johdotus.
• Tarkista kuorma. Suorita automaattinen viritys kuorma 

irrotettuna moottorista.
STOP-painiketta painettiin ja automaattinen viritys 
peruutettiin. Toista automaattinen viritys.

Vastusvika
• Syötetty vääriä tietoja.
• Automaattinen viritys kesti määriteltyä aikaa pitempään.
• Lasketut arvot ovat sallitun alueen ulkopuolella.

• Tarkista syöttötiedot.
• Tarkista johdotus.
• Syötä tiedot uudelleen ja toista automaattinen viritys.

Tyhjäkäyntivirran virhe
• Vääriä tietoja on syötetty.
• Automaattinen viritys kesti sallittua aikaa pitempään.
• Lasketut arvot ovat sallitun alueen ulkopuolella.
Nimellisjättämän virhe
• Vääriä tietoja syötetty.
• Automaattinen viritys kesti määriteltyä aikaa pitempään.
• Lasketut arvot ovat sallitun alueen ulkopuolella.
Kiihdytysvirhe
Moottori ei kiihtynyt määritellyssä kiihdytysajassa.

• Lisää kiihdytysaikaa C1-01.
• Tarkista momenttirajat L7-01 ja L7-02.

oPE01

oPE02

oPE03

oPE05

oPE07

oPE08

oPE10

Er-01

Er-02

Er-03

Er-04

Er-05

Er-08

Er-09
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7  Vianetsintä
Moottorin nopeusvirhe.
Momenttiohje oli liian korkea.

• Lisää kiihdytysaikaa (C1-01).
• Irrota kuorma, jos mahdollista.

Virran tunnistusvirhe
• Yksi lähtövaihe tai kaikki lähtövaiheet puuttuvat.
• Virta on joko liian matala tai ylittää taajuusmuuttajan 

nimellisvirran.
• Virta-anturit ovat viallisia.

• Tarkista johdotus.
• Varmista, että taajuusmuuttajan nimellisarvot ovat 

yhteensopivat moottorin kanssa.
• Tarkista kuorma. (Automaattinen viritys täytyy olla 

suoritettu ilman kuormaa)
• Vaihda taajuusmuuttaja.

Vuotoinduktanssin virhe
Taajuusmuuttaja ei kyennyt päättämään vuotoinduktanssin 
viritystä 300 sekunnissa.

• Tarkista johdotukset ja korjaa kaikki virheet.
• Tarkista uudelleen moottorin nimellisvirran arvo, joka 

annettiin parametrille T1-04 automaattista viritystä varten.
• Tarkista moottorin arvokilvestä moottorin nimellisvirta, ja 

syötä oikea arvo.
Nimellisvirran hälytys
• Momenttiohje ylitti 20 %:ia automaattisen virityksen 

aikana.
• Laskettu tyhjäkäyntivirta on yli 80 % moottorin 

nimellisvirrasta.

• Tarkista V/f-käyrän asetus.
• Suorita automaattinen viritys ilman kuormaa.
• Tarkista syötetyt tiedot ja toista automaattinen viritys.

Moottorin rautasydämen kyllästyksen hälytys
• Lasketut rautasydämen kyllästysarvot ovat sallitun alueen 

ulkopuolella.
• Vääriä tietoja on syötetty.

• Tarkista syöttötiedot.
• Tarkista moottorin johdotus.
• Suorita automaattinen viritys ilman kuormaa.

Nimellisvirran hälytys Tarkista syötetyt tiedot ja toista viritys.

Säädetyn jättämän laskuvirhe
Laskettu jättämä on sallitun alueen ulkopuolella.

• Varmista, että automaattista viritystä varten syötetyt tiedot 
ovat oikein.

• Suorita sen asemesta automaattinen viritys moottori pyörien. 
Jos se ei ole mahdollista, kokeile automaattista viritystä 
moottori paikoillaan 2.

Vastuksen viritysvirhe
Laskettu vastusarvo on sallitun alueen ulkopuolella.

• Tarkista uudelleen automaattista viritystä varten syötetyt 
tiedot.

• Tarkista moottori ja moottorin kaapeliliitäntä vikojen varalta.
Vuotoinduktanssin hälytys
Laskettu vuotoinduktanssiarvo on sallitun alueen 
ulkopuolella.

Tarkista uudelleen automaattista viritystä varten syötetyt 
tiedot.

Tyhjäkäyntivirran hälytys
• Syötetty tyhjäkäyntivirran arvo oli sallitun alueen 

ulkopuolella.
• Automaattisen virityksen tulokset olivat alle 5 %:ia 

moottorin nimellisvirrasta.

• Tarkista ja korjaa moottorin vialliset johdotukset.
• Tarkista uudelleen automaattista viritystä varten syötetyt 

tiedot.

Digitaalinäyttö Syy Korjaava toimenpide

Er-11

Er-12

Er-13

End1

End2

End3

End4

End5

End6

End7
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8  Turvapysäytystulotoiminto
8 Turvapysäytystulotoiminto

Tekniset tiedot

Varotoimet
VAARA! Turvapysäytystoiminnon väärä käyttö voi johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan.
Varmista, että koko järjestelmä tai laitteet, joissa käytetään turvapysäytystoimintoa, ovat turvallisuusvaatimusten mukaisia. Kun 
turvapysäytystoiminto otetaan käyttöön koneen turvallisuusjärjestelmässä, on suoritettava perusteellinen riskien arviointi koko 
järjestelmässä, jotta varmistetaan, että se on asiaankuuluvien turvallisuusnormien mukainen (esim. EN954/ISO13849, IEC61508, EN/
IEC62061,…).

VAARA! Kun käytetään PM-moottoria, ja vaikka turvapysäytystoiminto olisi sammuttanut taajuusmuuttajan lähdön, kahden 
lähtötransistorin vaurioituminen voi aiheuttaa sähkövirran kulun moottorin käämityksen kautta, mikä aiheuttaa roottorin liikkeen 180 
asteen maksimikulmassa (sähköisesti). Varmista, ettei tällaisella tilanteella ole vaikutusta sovelluksen turvallisuuteen 
turvapysäytystoimintoa käytettäessä. Tämä ei koske induktiomoottoreita.

VAARA! Turvapysäytystoiminto voi kytkeä taajuusmuuttajan lähdön pois päältä, mutta se ei katkaise taajuusmuuttajan virransyöttöä 
eikä voi eristää sähköisesti taajuusmuuttajan lähtöä tulosta. Sammuta aina taajuusmuuttajan virransyöttö, kun suoritat huolto- tai 
asennustöitä taajuusmuuttajan tulopuolella sekä taajuusmuuttajan lähtöpuolella.

VAARA! Varmista turvapysäytyslähtöjä käyttäessäsi, että irrotat johtosillat ennen toimitusta asennettujen liittimien H1, H2 ja HC väliltä. 
Tämän laiminlyönti estää turvapysäytysvirtapiiriä toimimasta oikein ja saattaa johtaa loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

VAARA! Kaikki turvallisuustoiminnot (mukaan lukien turvapysäytys) tulee tarkistaa päivittäin ja määräajoin. Jos järjestelmä ei toimi 
normaalisti, on olemassa vakavien henkilövahinkojen vaara.

VAARA! Vain pätevä sähköasentaja, joka tuntee taajuusmuuttajan toiminnan, käyttöohjekirjan ja turvallisuusstandardit 
perinpohjaisesti saa johdottaa, tutkia ja huoltaa turvapysäytystulon.

HUOMAUTUS: Siitä hetkestä, kun liitintulot H1 ja H2 on avattu, taajuusmuuttajan lähdön sammuminen kokonaan kestää enintään 1 
ms. Jakson, joka on asetettu laukaisemaan liittimet H1 ja H2, tulee varmistaa, että molemmat liittimet pysyvät auki vähintään 1 ms, 
jotta ne keskeyttävät taajuusmuuttajan lähdön oikein.

HUOMAUTUS: Turvapysäytyksen monitoria (lähtöpäätteet DM+ ja DM-) ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin turvasammutustilan 
seurantaan tai turvapysäytystulojen toimintahäiriöiden havaitsemiseen. Monitorilähtöä ei pidetä turvallisena lähtönä.

HUOMAUTUS: Kun käytät turvapysäytystoimintoa, käytä vain EMC-suodattimia, joita on suositeltu kohdassa EMC-suotimen 
asennus sivulla 10.

Turvapysäytystoiminnon käyttäminen
Turvapysäytystulot tarjoavat pysäytystoiminnon pysäytysluokan 0 mukaisesti, kuten on määritelty standardeissa 
EN60204-1 (kontrolloimaton pysäytys virrankatkaisulla) ja ”Safe Torque Off” (Turvallinen käytön esto), kuten on 
määritetty standardissa IEC61800-5-2. turvasammutustulot on suunniteltu täyttämään standardien EN954-1/ISO13849-
1, luokka 3 ja IEC61508, SIL2 vaatimukset. 

Virheiden havaitsemiseen tarkoitettu turvapysäytyksen tilamonitori kuuluu myös varustukseen.

Turvapysäytyspiiri
Turvapysäytyspiiri koostuu kahdesta itsenäisestä tulokanavasta, jotka voivat sulkea lähtötransistorit. Lisäksi piiri tarjoaa 
seurantakanavan, joka osoittaa näiden kahden tulokanavan tilan.

Tulo voi käyttää joko taajuusmuuttajan sisäistä virransyöttöä tai ulkoista virransyöttöä. Voit valita sink- tai source-tilan 
välillä joko sisäisellä tai ulkoisella virransyötöllä päätelevyn jumpperilla S3.

Yksi optoeristinlähtö on käytettävissä turvapysäytysliittimien tilan seurantaan. Katso signaalimääritykset, Katso 
Ohjausvirtapiirin liittimet sivu 12, kun käytät tätä lähtöä.

Tulot/lähdöt Kaksi turvapysäytystuloa ja 1 EDM-lähtö EN61800-5-1, EN954-1/ISO13849 Luokka 3:n, 
IEC/EN61508 SIL2:n mukaisesti, eristyskoordinaatio: luokka 1.

Käyttöaika Aika tulon avautumisesta taajuusmuuttajan lähdön pysähtymiseen on alle 1 ms.

Virheen todennäköisyys
Tehontarve alhainen PFD = 5.16E-6

Tehontarve korkea 
tai jatkuva PFH = 1.2E-9

Suoritustaso Turvapysäytystoiminto vastaa kaikkia tehotason vaatimuksia d (PLd), jotka on määritetty 
standardissa ISO13849-1 (mukaan lukien tasavirta EDM:stä).
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8  Turvapysäytystulotoiminto
 Taajuusmuuttajan lähdön ottaminen pois käytöstä ja käyttöön otto (”Turvallinen käytön 
esto”)

Alla oleva kaavio kuvaa turvapysäytystulon käyttöä.

Siirtyminen ”Turvallinen käytön esto” -tilaan
Aina kun joko yksi turvapysäytystulo tai molemmat tulot avautuvat, moottorin vääntö pysäytetään sammuttamalla 
taajuusmuuttajan lähtö. Jos moottori oli käynnissä ennen kuin turvapysäytystulot avautuvat, moottori pysähtyy 
vapaakäynnillä riippumatta parametrissa b1-03 asetetusta pysäytysmenetelmästä.

Huomaa, että ”Turvallinen käytön esto” -tilaan pääsee vain käyttämällä turvapysäytystoimintoa. Käyttökomennon 
poistaminen pysäyttää taajuusmuuttajan ja sulkee lähdön (peruslohko), mutta ei luo ”Turvallinen käytön esto” -tilaa.

Huomautus: Välttääksesi kontrolloimattoman pysäytyksen normaalikäytön aikana, varmista, että turvapysäytystulot avautuvat ensin, 
kun moottori on kokonaan pysähtynyt.

Paluu normaalikäyttöön turvapysäytystoiminnon jälkeen
Turvapysäytystoiminnon voi poistaa käytöstä vain silloin, kun käyttökomento ei ole aktiivinen.

Jos turvapysäytys aktivoitiin pysäytyksen aikana, normaalikäyttöön voi palata kytkemällä päälle molemmat 
turvapysäytystulot (eli asettamalla ”Turvallinen käytön esto” -toiminnon).

Jos turvapysäytystoiminto aktivoitiin käytön aikana, käyttökomento on ensin poistettava ja sen jälkeen 
turvapysäytystulot on kytkettävä päälle ennen kuin taajuusmuuttajan voi käynnistää uudelleen.

Turvapysäytyksen monitorilähtötoiminto ja digitaalisen ohjaimen näyttö
Alla olevassa taulukossa selitettään taajuusmuuttajan lähtö ja turvapysäytyksen monitorin tila, joka riippuu 
turvasammutustuloista.

Turvapysäytystulo-tila Turvapysäytyksen 
tilamonitori,
DM+ – DM-

Taajuusmuuttajan 
lähtötila

Digitaalinen 
ohjainnäyttöTulo 1, H1-HC Tulo 2, H2-HC

POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ POIS PÄÄLTÄ Turvallisesti pois käytöstä, 
”Turvallinen käytön esto” Hbb (vilkkuu)

Safety 
Outputs

Power Module PN

M

Gate Block 2

Gate Block 1

Control
Circuit

Main Power

24 V

H1

H2

HC

Drive

Jumper S3
Setting:

SOURCE

>=1
DM+

DM-

Feedback

Safety Relay or PLC 
with safety functionality

H1, H2 Input

Drive Output

ON (Safe Disable off)

Normal operation

OFF (Safe Disable activated)

Safe Torque-Off

Run Command Run Stop

Baseblock (Not Safe!)

Output 
Frequency

Motor coasts 
to stop

Run Command must be 
released to deactivate 

Safe Disable Drive is ready for 
operation
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8  Turvapysäytystulotoiminto
Turvapysäytyksen tilamonitori
Turvapysäytyksen monitorilähdöllä (liittimet DM+ ja DM-) taajuusmuuttaja tarjoaa turvatilan palautesignaalin. 
Turvapysäytystuloja (PLC tai suojarele) ohjaavan laitteen tulee pystyä lukemaan tämä signaali, jotta estetään 
poistuminen ”Turvallinen käytön esto” -tilasta, jos suojapiiriin tulee toimintahäiriö. Katso lisätietoja tästä toiminnosta 
turvallisuuslaitteen käyttöohjekirjasta.

Digitaalinen ohjainnäyttö
Kun molemmat turvapysäytystulot ovat auki, ”Hbb” vilkkuu digitaalisen ohjaimen näytössä.

Jos vain yksi turvapysäytyskanavista on päällä, ja toinen on pois päältä, ”HbbF” vilkkuu näytössä ilmaisten, että 
suojapiirissä tai taajuusmuuttajassa on ongelma. Tämän näytön ei tulisi näkyä normaaliolosuhteissa, jos 
turvapysäytyspiiriä käytetään oikein. Katso kohta Katso Yleiset viat ja hälytykset sivu 26 mahdollisten ongelmien 
ratkaisemiseksi.

PÄÄLLÄ POIS PÄÄLTÄ PÄÄLLÄ Turvallisesti pois käytöstä, 
”Turvallinen käytön esto” HbbF (vilkkuu)

POIS PÄÄLTÄ PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ Turvallisesti pois käytöstä, 
”Turvallinen käytön esto” HbbF (vilkkuu)

PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ PÄÄLLÄ Käyttövalmis peruslohko Normaalinäyttö

Turvapysäytystulo-tila Turvapysäytyksen 
tilamonitori,
DM+ – DM-

Taajuusmuuttajan 
lähtötila

Digitaalinen 
ohjainnäyttöTulo 1, H1-HC Tulo 2, H2-HC
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