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metrÛw pracy falownika jest moøliwe
za pomoc¹ wbudowanej klawiatury
i†cyfrowego wyúwietlacza LED. Moøna
je takøe modyfikowaÊ poprzez wbudo-
wany interfejs szeregowy. Modyfikowa-
ne parametry podzielono na szeúÊ nie-
zaleønych grup (podstawowe, dodatko-

we funkcje terminalowe, sterowanie
przetwornic¹ czÍstotliwoúci, konfigura-
cja parametrÛw silnika, parametry od-
powiadaj¹ce za optymalizacjÍ pracy
silnika oraz alternatywne, wúrÛd ktÛ-
rych znajduj¹ siÍ m.in. liczba biegu-
nÛw silnika, parametry kompensacji
poúlizgu itp.), za pomoc¹ ktÛrych moø-
na tworzyÊ m.in. funkcje automatycz-
nie modyfikuj¹ce w†czasie wybrane
przez operatora parametry pracy silni-
ka. Tak przygotowane programy mog¹
powodowaÊ regulacjÍ ci¹g³¹ w†czasie,
ale moøna takøe przygotowywaÊ sto-
sunkowo skomplikowane ìwzoryî opi-
suj¹ce zmianÍ np. szybkoúci obrotowej
w†funkcji czasu i†zdefiniowanych przez
uøytkownika zdarzeÒ zewnÍtrznych.
Interakcja falownika z†otoczeniem jest
moøliwa dziÍki wyposaøeniu go w†dwa
wejúcia analogowe (napiÍciowe 0...10V
i†pr¹dowe 4...20mA) oraz 7†wejúÊ cyf-
rowych, ktÛrych funkcje (za wyj¹tkiem
dwÛch) moøna dowolnie definiowaÊ.
Spektakularnym przyk³adem zastoso-
wania wejúcia cyfrowego moøe byÊ
wykorzystanie go jako wejúcia alarmo-
wego, ktÛrego zadaniem jest szybkie
zatrzymanie napÍdu po wciúniÍciu
przycisku alarmowego przez osobÍ ob-
s³uguj¹c¹ napÍdzane urz¹dzenie.
W†falownik wbudowano interfejs sze-

regowy RS485, ktÛry zapewnia podsta-
wowe moøliwoúci komunikacyjne.
Falowniki serii FVR-E11S wyposaøo-

no w†wiele wewnÍtrznych zabezpieczeÒ
przed nadmiernym wzrostem tempera-
tury wyjúciowych stopni mocy, przeci¹-
øeniem pr¹dowym oraz zak³Ûceniami
wystÍpuj¹cymi w†linii zasilaj¹cej. Kon-
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RozwÛj elektroniki umoøliwi³ po-
wstanie elektronicznych regulatorÛw-
przetwornic napiÍcia i†czÍstotliwoúci,
dziÍki ktÛrym trwa³oúÊ i†jakoúÊ obs³u-
gi napÍdÛw elektrycznych i†wspÛ³pra-
cuj¹cymi z†nimi urz¹dzeÒ i†mechaniz-
mÛw znacznie siÍ zwiÍkszy³a. WspÛ³-
czesne falowniki, bÍd¹ce w†istocie
rzeczy zaawansowanymi procesorami
DSP wspÛ³pracuj¹cymi z†inteligentny-
mi, najczÍúciej tranzystorowymi stop-
niami mocy, zapewniaj¹ p³ynn¹ pracÍ
silnikÛw elektrycznych w†szerokim za-
kresie obrotÛw (praktycznie od zera),
a†takøe duøy moment obrotowy, ktÛry
jest praktycznie niezaleøny (lub zaleø-
ny w†sposÛb ustalony przez uøytkow-
nika) od prÍdkoúci obracania siÍ silni-
ka. Falowniki s¹ takøe coraz czÍúciej
wyposaøane w†funkcjÍ stabilizacji ob-
rotÛw lub kompensacji momentu obro-
towego. Do standardowego zestawu
funkcji oferowanych przez falowniki
coraz czÍúciej s¹ w³¹czane funkcje
elektrycznego hamowania (za pomoc¹
zewnÍtrznych rezystorÛw, odbieraj¹-
cych energiÍ z†obracaj¹cego siÍ silni-
ka), zmiany kierunku obracania wa³u
silnika, a†takøe programowany ìmiÍk-
kiî start zasilanych silnikÛw.
W†tak okreúlony obraz nowoczesne-

go falownika, doskonale wpisuj¹ siÍ
urz¹dzenia firmy Fuji Electric z†serii
FVR-E11S. Charakteryzuj¹ siÍ one wy-
sokim stopniem zintegrowania (w jed-
nej obudowie umieszczono kompletny
falownik z†modu³em operatorskim), ³at-
woúci¹ montaøu, niewielkimi wymiara-
mi, a†takøe ogromnymi moøliwoúciami
konfiguracyjnymi. Programowanie para-
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struktorzy urz¹dzenia przewidzieli tak-
øe moøliwoúÊ úledzenia przez falownik
temperatury pracy uzwojeÒ silnika (mu-
si on byÊ wyposaøony we wbudowany
termistor) i†- ustalane programowo - za-
pobieganie jego uszkodzeniu.
Podczas projektowania falownikÛw

FVR-E11S duøy nacisk po³oøono na
zoptymalizowanie algorytmÛw sterowa-
nia silnikami pod k¹tem zapewnienia
maksymalnego komfortu akustycznego -
dziÍki funkcji SoftPWM podczas pracy
silnikÛw nie s¹ praktycznie s³yszalne
øadne dodatkowe düwiÍki wynikaj¹ce
z†ìcyfrowegoî zasilania ich uzwojeÒ.

Artyku³ powsta³ w oparciu o materia³y firmy Fuji
Electric udostêpnione przez dystrybutora - firmê Amtek
s. s r.o., tel.: (22) 874-02-34, fax: (22) 863-87-43,
e-mail: amtek@amtek.pl.

Dodatkowe informacje o falownikach FVR-
E11S s¹ dostêpne w Internecie pod adresem: http:/
/www.fujielectric.de/inverter/E11S_GB_Flyer.pdf.

Dodatkowe informacje

Tab. 1. Zestawienie modeli tworzących
serię FVR−E11S.

Moc
obciążenia 1−fazowy/230V 3−fazowy/400V

[kW]
0,1 FVR0.1E11S−7EN/EY −
0,2 FVR0.2E11S−7EN/EY −
0,4 FVR0.4E11S−7EN/EY FVR0.4E11S−4

0,75 FVR0.75E11S−7EN/EY FVR0.75E11S−4
1,5 FVR1.5E11S−7EN/EY FVR1.5E11S−4
2,2 FVR2.2E11S−7EN/EY FVR2.2E11S−4
4,0 − FVR4.0E11S−4
5,5 − FVR5.5E11S−4
7,5 − FVR7.5E11S−4

W†ramach rodziny FVR-E11S dostÍp-
ne s¹ modele przystosowane do zasi-
lania silnikÛw 1- i†3-fazowych, o†mo-
cach wyjúciowych od 100W do 7,5kW.
Zestawienie dostÍpnych modeli znaj-
duje siÍ w†tab. 1.
Produkowane s¹ takøe falowniki

wekotorowe wyøszej klasy (rodzina
G11S), o mocy wyjúciowej 0,4...315kW.
Charakteryzuj¹ siÍ one nowoczesn¹
konstrukcj¹ i zaawansowanymi algoryt-
mami dynamicznego sterowania prac¹
zasilanych napÍdÛw. W ramach rodzi-
ny G11S s¹ dostÍpne falowniki uni-
wersalne (EN) oraz dwie rodziny fa-
lownikÛw specjalizowanych (LE i UD),
przeznaczonych do stosowania w†napÍ-
dach düwigÛw. W zaleønoúci od szyb-
koúci poruszania siÍ windy, falowniki

mog¹ pracowaÊ bez enkodera okreúla-
j¹cego po³oøenie kabiny (dla prÍdkoúci
poniøej 1m/s). Dla prÍdkoúci wiÍk-
szych niø 1m/s niezbÍdny jest specja-
lizowany enkoder, dziÍki ktÛremu
jakoúÊ sterowania ruchem kabiny jest
bardzo wysoka.
Tomasz Jakubik, AVT


