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A 3G3MV- ¨¨¨¨¨ frekvenciaváltók paraméterlistája 
 
Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítá

s 
n001 Paraméterek írásának 

engedélyezése/tiltása 
0: Csak az n001 paraméter állítható be, n002-től n179-ig a 

paraméterek csak olvashatók 
1 

1: n001-től n049-ig terjedő paraméterek írhatók és olvashatók 
2: n001-től n079-ig terjedő paraméterek írhatók és olvashatók 
3: n001-től n119-ig terjedő paraméterek írhatók és olvashatók 
4: n001-től n179-ig terjedő paraméterek írhatók és olvashatók 
6: Hibaüzenetek törlése 
8: Valamennyi paraméter visszaállítása a gyári értékre 

kétvezetékes bekötés szerint 
9: Öntartó (háromvezetékes) bekötés szerinti beállítás, a többi 

paraméter visszaállítása a gyári értékre 
10: Valamennyi paraméter visszaállítása az amerikai kivitel 

szerinti gyári értékre kétvezetékes bekötés szerint 
11: Valamennyi paraméter visszaállítása az amerikai kivitel 

szerinti gyári értékre háromvezetékes bekötés szerint 
n002 Szabályozási mód 

kiválasztása 
0: U/f (feszültség frekvencia) mód 0 
1: Vektorszabályozási mód (nyílt hurkú) 

n003 Működtetési mód 
kiválasztása – futás 
parancs (távvezérelt 
üzemmódban) 

0: Működtetés a programozókonzol RUN és STOP/RESET 
nyomógombjairól 

 

1: Működtetés a multifunkciós bemenetek sorkapcsairól 
2: Soros vonali (RS-422/485) kommunikáció engedélyezve 
3: Kommunikáció a Compodus/D kommunikációs kártya 

segítségével 
Megjegyzés: Helyi (Local) üzemmódban csak a programozókonzol 
RUN nyomógombja érvényes 

n004 Frekvencia alapjel 
kiválasztása 
(távvezérelt 
üzemmódban) 

0: Programozókonzolról 0 
1: Frekvencia alapjel 1 (n024) 
2: Analóg bemenet (0-10 V) 
3: Analóg bemenet (4-20 mA) 
4: Analóg bemenet (0-20 mA) 
5: Impulzussorozat bemenet 
6: Frekvencia alapjel megadása az RS-422/485 felületről 
7: Multifunkciós analóg bemenet (0-10 V). Ez a beállítás csak két 

analóg jel használata esetén (PID szabályozás) szükséges. 
8: Multifunkciós analóg bemenet (4-20 mA). Ez a beállítás csak 

két analóg jel használata esetén (PID szabályozás) szükséges. 
9: Frekvencia alapjel megadása a Compobus/D felületről 

n005 A leállási mód 
kiválasztása 

0: Sebességcsökkentéssel a megadott lefutási idő szerint 0 
1: Szabad kifutással 

n006 Forgásirányváltás 
engedélyezése 

0: Forgásirányváltás engedélyezve 0 
1: Forgásirányváltás tiltva 

n007 A STOP nyomógomb 
hatásossága 

0: Mindig hatásos  
1: Csak a programozókonzolról való működés (n003=3) esetén 

hatásos 
n008 Alapjel állítás helyi 

(Local) üzemmódban 
0: A programozókonzolon lévő potenciométerrel 0 
1: A programozókonzolon lévő nyomógombokkal 

n009 Alapjel állítási mód a 
programozókonzol 
nyomógombjairól 

0: ENTER nyomógomb használatával 0 
1: ENTER nyomógomb használata nélkül 

n010 Működésmód a 
programozókonzol 
eltávolítása esetén 
(OPR hiba figyelés) 

0: Hiba figyelés kikapcsolva. A frekvenciaváltó folytatja a 
működést. 

0 

1: Hiba figyelés bekapcsolva. A hibajelző kimenet bekapcsol, és a 
frekvenciaváltó leáll a megadott lefutás szerint. 

n011 Maximális kimeneti 
frekvencia (FMAX) 

Beállítható 50 Hz-től 400 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,1 Hz 

60 Hz 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítá

s 
n012 Maximális kimeneti 

feszültség (VMAX) 
Beállítható 0,1 V-tól 255 V-ig (0,1 V-tól 510 V-ig) 
Beállítási egység: 0,1 V 

200 V 
(400 V) 

n013 A maximális kimeneti 
feszültséghez tartozó 
frekvencia (FA) 

Beállítható 0,2 Hz-től 400 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,1 Hz 

60 Hz 

n014 Közbenső (törésponti) 
frekvencia (FB) 

Beállítható 0,1 Hz-től 399,9 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,1 Hz 

1,5 Hz 

n015 Közbenső (törésponti) 
frekvenciához tartozó 
feszültség (VC) 

Beállítható 0,1 V-tól 255 V-ig (0,1 V-tól 510 V-ig) 
Beállítási egység: 0,1 V 

12 V 
(24 V) 

n016 Minimális kimeneti 
frekvencia (FMIN) 

Beállítható 0,1 Hz-től 10 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,1 Hz 

1,5 Hz 

n017 Minimális kimeneti 
frekvenciához tartozó 
feszültség (VMIN) 

Beállítható 0,1 V-tól 50 V-ig (0,1 V-tól 100 V-ig) 
Beállítási egység: 0,1 V 

12 V 
(24 V) 

n018 Fel/lefutási idő 
beállítási egységének 
meghatározása 

0: 0,1 s-os egység (1000 s alatt 0,1 s, 1000 s felett 1 s a beállítási 
egység) 

0 

1: 0,01 s-os egység (100 s alatt 0,01 s, 100 s felett 0,1 s a 
beállítási egység) 

n019 Felfutási idő 1 Beállítható 0 s-tól 6000 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s vagy 0,01 s (n018 értékétől függően) 

10 s 

n020 Lefutási idő 1 Beállítható 0 s-tól 6000 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s vagy 0,01 s (n018 értékétől függően) 

10 s 

n021 Felfutási idő 2 Beállítható 0 s-tól 6000 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s vagy 0,01 s (n018 értékétől függően) 

10 s 

n022 Lefutási idő 2 Beállítható 0 s-tól 6000 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s (n018 értékétől függően) 

10 s 

n023 „S” jelleggörbe 
kiválasztása fel/lefutás 
idejére 

0: Nincs „S” görbe 1 
1: 0,2 s idejű „S” görbe 
2: 0,5 s idejű „S” görbe 
3: 1 s idejű „S” görbe 

Megjegyzés: Amikor az „S” görbe funkció aktivizálva van, a 
beállított fel/lefutási idő az „S” görbe idejével meghosszabodik 

n024 1. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

6 Hz 

n025 2. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n026 3. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n027 4. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n028 5. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n029 6. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n030 7. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n031 8. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n032 Kúszómenet alapjel 
frekvencia 

Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

6 Hz 

n033 Frekvencia alapjel 
felső korlát 

Beállítható 0 %-tól 110 %-ig a maximális kimeneti frekvencia 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

100 % 
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n034 Frekvencia alapjel alsó 
korlát 

Beállítható 0 %-tól 110 %-ig a maximális kimeneti frekvencia 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

0 % 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n035 Frekvencia alapjel 
beállítási/kijelzési 
egységének 
meghatározása 
(n004¹6 beállítás 
esetén) 

0: 0,01 Hz 0 
1: 0,1 % 

2-től 
39-ig: 

Fordulat/perc (A beállítandó adat megegyezik a motor 
pólusszámával) 

40-től 
3999-

ig 

Tetszőleges mértékegység. A legmagasabb helyiértéken lévő 
szám a tizedesvessző pozícióját, az alsó 3 helyiérték a 
maximális frekvenciának megfelelő értéket határozza meg. 

n036 A motor névleges 
árama 

Beállítható 0 %-tól 150 %-ig a frekvenciaváltó névleges kimeneti 
áramának százalékában 
Beállítási egység: 0,1 A 
Megjegyzés: Az n036=0 A-es beállítás a motor túlterhelésvédelmének 
kikapcsolását jelenti 

 

n037 Motor 
túlterhelésvédelmi 
funkció kiválasztása 

0: Általános rendeltetésű aszinkron motor 0 
1: Frekvenciaváltóhoz készített (független hűtésű) motor 
2: Védelem kikapcsolva 

Megjegyzés: Amennyiben a frekvenciaváltóra egynél több motort 
kapcsolunk az n037 paramétert állítsuk 2-be 

n038 A motor termikus 
védelmi időállandója 

Beállítható 1 perctől 60 percig 
Beállítási egység: 1 perc 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

8 perc 

n039 Hűtőventillátor 
működési módjának 
meghatározása 

0: Az engedélyező jel (futásparancs) bekapcsolt állapotában 
működik, az engedélyező jel megszűnését követően 1 perc 
múlva leáll 

0 

1: Mindig működik, ha a frekvenciaváltó feszültség alatt van 
n040-n049 Nem használt ---- -- 

n050 S1 multifunkciós 
bemenet funkciójának 
kiválasztása 

1: Működés engedélyezése (futás parancs) előre irányba 1 
2: Működés engedélyezése (futás parancs) hátra irányba 
3: Külső hiba bemenet (záró érintkező) 
4: Külső hiba bemenet (bontó érintkező) 
5: Hibatörlés 
6: Sebesség alapjel kiválasztás 1 
7: Sebesség alapjel kiválasztás 2 
8: Sebesség alapjel kiválasztás 3 
9: Sebesség alapjel kiválasztás 4 

10: Kúszómenet 
11: Fel/lefutási idő kiválasztása 
12: Külső retesz (záró érintkező) 
13: Külső retesz (bontó érintkező) 
14: Sebességkeresés a maximális frekvenciától 
15: Sebességkeresés a beállított frekvenciától 
16: Fel/lefutás tiltása 
17: Átkapcsolás távvezérlésről helyi (Local) üzemmódra 
18: Átkapcsolás távvezérlésről soros vonali kommunikációra 
19: Vészleállás 1 (záró érintkező) 

A frekvenciaváltó a motort a Lefutási idő 2 szerint leállítja. 
Újraindítás csak hibatörlés után lehetséges. 

20: Vészleállás 2 (záró érintkező) 
A frekvenciaváltó a motort a Lefutási idő 2 szerint leállítja. 
Az újraindításhoz nincs szükség hibatörlésre. 

21: Vészleállás 1 (bontó érintkező) 
A frekvenciaváltó a motort a Lefutási idő 2 szerint leállítja. 
Újraindítás csak hibatörlés után lehetséges. 

22: Vészleállás 2 (bontó érintkező) 
A frekvenciaváltó a motort a Lefutási idő 2 szerint leállítja. 
Az újraindításhoz nincs szükség hibatörlésre. 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

  23: PID szabályozás letiltása  
24: PID szabályozás integrálási idejének törlése 
25: PID szabályozás integrálási idejének tartása 

n051 S2 multifunkciós 
bemenet funkciójának 
kiválasztása 

1-től 
25-ig 

A beállítási értékek megegyeznek az n050 paraméternél 
leírtakkal 

2 

n052 S3 multifunkciós 
bemenet funkciójának 
kiválasztása 

0: Öntartó (háromvezetékes) működésmód. n052=0 esetén: 
- S1 bemenet: futás parancs (záró nyomógomb) 
- S2 bemenet: állj parancs (nyitó nyomógomb) 
- S3 bemenet: forgásirány kiválasztása 
Megjegyzés: n052=0 beállítás esetén az n050 és n051 
paraméterek értéke érvénytelen 

3 

1-től 
25-ig 

A beállítási értékek megegyeznek az n050 paraméternél 
leírtakkal 

n053 S4 multifunkciós 
bemenet funkciójának 
kiválasztása 

1-től 
25-ig 

A beállítási értékek megegyeznek az n050 paraméternél 
leírtakkal 

5 

n054 S5 multifunkciós 
bemenet funkciójának 
kiválasztása 

1-től 
25-ig 

A beállítási értékek megegyeznek az n050 paraméternél 
leírtakkal 

6 

n055 S6 multifunkciós 
bemenet funkciójának 
kiválasztása 

1-től 
25-ig 

A beállítási értékek megegyeznek az n050 paraméternél 
leírtakkal 

7 

n056 S7 multifunkciós 
bemenet funkciójának 
kiválasztása 

1-től 
25-ig 

A beállítási értékek megegyeznek az n050 paraméternél 
leírtakkal 

10 

34: Gyorsítás/lassítás parancs. n056=34 beállítás esetén: 
- S6 bemenet: gyorsító bemenet 
- S7 bemenet: lassító bemenet 
Megjegyzés: n056=34 beállítás esetén az n055 paraméter 
értéke érvénytelen 

35: RS-422/485 soros kommunikáció öntesztje 
n057 MA-MB-MC 

multifunkciós kimenet 
funkciójának 
kiválasztása 

0: Hibajelzés 1 0 
1: Futásjelzés 
2: A kimeneti frekvencia az alapjelnek megfelelő 
3: A kimeneti frekvencia kisebb mint a beállított minimális 

kimeneti frekvencia 
4: A kimeneti frekvencia ³ mint az n095 paraméterben beállított 

érték 
5: A kimeneti frekvencia £ mint az n095 paraméterben beállított 

érték 
6: Nyomatéktúlterhelés jelzése (záró érintkező) 
7: Nyomatéktúlterhelés jelzése (bontó érintkező) 

8-tól 
9-ig 

Nem használt 

10: Hibajelzés 2 (Figyelmeztető jelzés) 
11: Külső retesz működésének jelzése 
12: Helyi (Local) üzemmód jelzése 
13: A fekvenciaváltó működéskész állapotának jelzése 
14: Az automatikus újraindítások száma meghaladta az n082 

paraméterben beállított értéket 
15: Alacsony tápfeszültség érzékelése 
16: Forgás hátra irányba 
17: Sebességkeresés folyamatban 
18: Soros vonali kommunikáció folyamatban 
19: Visszacsatolás szakadásérzékelés (PID szabályozás) 

n058 P1-PC multifunkciós 
kimenet funkciójának 
kiválasztása 

0-tól 
19-ig 

A beállítási értékek megegyeznek az n057 paraméternél 
leírtakkal 

1 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n059 P2-PC multifunkciós 
kimenet funkciójának 
kiválasztása 

0-tól 
19-ig 

A beállítási értékek megegyeznek az n057 paraméternél 
leírtakkal 

2 

n060 Frekvencia alapjel 
(analóg) bemenet 
erősítése 

Beállítható 0 %-tól 255 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 

100 % 

n061 Frekvencia alapjel 
(analóg) bemenet 
eltolása 

Beállítható -100 %-tól 100 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 

0 % 

n062 Frekvencia alapjel 
(analóg) bemenet 
késleltetési ideje 

Beállítható 0 s-tól 2 s-ig 
Beállítási egység: 0,01 s 

0,1 s 

n063-n064 Nem használt ---- -- 
n065 AM-AC multifunkciós 

analóg kimenet 
jellegének 
meghatározása 

0: Analóg feszültségkimenet 0 
1: Impulzussorozat kimenet 

n066 AM-AC multifunciós 
analóg kimenet 
funciójának 
meghatározása 
(n065=0 beállítás 
esetén) 

0: Kimeneti frekvencia 
10 V felel meg a maximális frekvenciának 

0 

1: Kimeneti áram 
10 V felel meg a frekvenciaváltó névleges áramának 

2: Frekvenciaváltó belső DC köri feszültsége 
10 V felel meg 400 V –nak (800 V-nak) 

3: Motor nyomatéka (vektorszabályozási módban) 
10 V felel meg a motor névleges nyomatékának 

4: Kimenő teljesítmény 
10 V felel meg a frekvenciaváltóra köthető legnagyobb 
motorteljesítménynek 

5: Kimeneti feszültség 
10 V felel meg 200 V-nak 

Megjegyzés: A fenti számadatok csak n067=1 beállítás mellett 
érvényesek 

n067 AM-AC multifunkciós 
analóg kimenet 
erősítése 

Beállítható 0-tól 2-ig 
Beállítási egység: 0,01 

1 

n068 Multifunkciós analóg 
feszültségbemenet 
erősítése 

Beállítható –255 %-tól 255 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 

100 % 

n069 Multifunkciós analóg 
feszültségbemenet 
eltolása 

Beállítható –100 %-tól 100 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 

0 % 

n070 Multifunkciós analóg 
feszültségbemenet 
késleltetési ideje 

Beállítható 0 s-tól 2 s-ig 
Beállítási egység: 0,01 s 

0,1 s 

n071 Multifunkciós analóg 
árambemenet erősítése 

Beállítható –255 %-tól 255 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 

100 % 

n072 Multifunkciós analóg 
árambemenet eltolása 

Beállítható –100 %-tól 100 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 

0 % 

n073 Multifunkciós analóg 
árambemenet 
késleltetési ideje 

Beállítható 0 s-tól 2 s-ig 
Beállítási egység: 0,01 s 

0,1 s 

n074 Frekvencia alapjel 
(impulzussorozat) 
bemenet erősítése 

Beállítható –255 %-tól 255 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 

100 % 

n075 Frekvencia alapjel 
(impulzussorozat) 
bemenet eltolása 

Beállítható –100 %-tól 100 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 

0 % 

n076-n079 Nem használt ---- -- 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n080 Vivőfrekvencia 1: 2,5 kHz  
2: 5 kHz 
3: 7,5 kHz 
4: 10 kHz 
7: A vivőfrekvencia a kimeneti frekvencia 12-szerese alsó és felső 

korláttal 
8: A vivőfrekvencia a kimeneti frekvencia 24-szerese alsó és felső 

korláttal 
9: A vivőfrekvencia a kimeneti frekvencia 36-szorosa alsó és felső 

korláttal 
A vivőfrekvencia értéke n080=7;8;9 beállítás esetén: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

n081 Működésmód 
pillanatnyi 
tápfeszültségkimaradás
t követően 

0: A frekvenciaváltó működése leáll 0 
1: A frekvenciaváltó működése folytatódik, ha a 

feszültségkimaradás ideje nem haladja meg a 0,5 s-ot 
2: A tápfeszültségkimaradás megszűnését követően a 

frekvenciaváltó újraindul 
n082 Hibát követő 

automatikus 
újraindítások száma 

Beállítható 0-tól 10-ig 
Megjegyzés: Az automatikus újraindítási funkció csak a működés 
közben fellépő túlfeszültség illetve túláram hibák után működik. Az 
alábbi esetekben az automatikus újraindítások számlálása nullázódik: 
- A frekvenciaváltó legalább 10 percig hiba nélkül folyamatosan 
működik a legutóbbi automatikus újraindítás után 

- A frekvenciaváltó tápfeszültsége megszakad 
- Hibatörlő bemenet aktív 
Figyelmeztetés: Ezt a funciót csak különösen indokolt esetben 
használja, mert az automatikus újraindítások esetlegesen a 
frekvenciaváltó meghibásodását okozhatják! 

0 

n083 Tiltott frekvencia 1 Beállítható 0 Hz-től 400 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,01 Hz 

0 Hz 

n084 Tiltott frekvencia 2 Beállítható 0 Hz-től 400 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,01 Hz 

0 Hz 

n085 Tiltott frekvencia 3 Beállítható 0 Hz-től 400 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,01 Hz 

0 Hz 

n086 Tiltott frekvenciasávok 
szélessége 

Beállítható 0 Hz-től 25,5 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,01 Hz 

0 Hz 

n087-n088 Nem használt ---- -- 
n089 Egyenáramú fékezés 

áramerőssége 
Beállítható 0 %-tól 100 %-ig a frekvenciaváltó névleges kimeneti 
áramának százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

50 % 

n090 Egyenáramú fékezés 
ideje leálláskor 

Beállítható 0 s-tól 25,5 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s 

0,5 s 

2,5 kHz 

1 kHz 

83,3 Hz   208,3 Hz (n080=7) 
41,6 Hz   104,1 Hz (n080=8) 
27,7 Hz   69,4 Hz (n080=9) 

Vivőfrekvencia 

Kimeneti frekvencia 
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n091 Egyenáramú fékezés 
ideje indításkor 

Beállítható 0 s-tól 25,5 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s 

0 s 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n092 Átbillenés 
(megrekedés) elleni 
védelem lefutás alatt 

0: Engedélyezve 0 
1: Tiltva 

Megjegyzés: Amennyiben a frekvenciaváltóra külső fékellenállást 
kapcsolunk az n092 paramétert állítsuk 1-be 

n093 Átbillenés (meg-
rekedés) elleni védelem 
szintje felfutás alatt 

Beállítható 30 %-tól 200 %-ig a frekvenciaváltó névleges kimeneti 
áramának százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

170 % 

n094 Átbillenés (meg-
rekedés) elleni védelem 
szintje futás alatt 

Beállítható 30 %-tól 200 %-ig a frekvenciaváltó névleges kimeneti 
áramának százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

160 % 

n095 Frekvencia érzékelési 
szint 

Beállítható 0 Hz-től 400 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,01 Hz 

0 Hz 

n096 Nyomatéktúlterhelés 
érzékelési funkció 
kiválasztása 1 

0: Nyomatéktúlterhelés érzékelés kikapcsolva 0 
1: Nyomatéktúlterhelés érzékelése, ha a frekvencia alapjel és a 

kimeneti frekvencia megegyezik. A motor működése túlterhelés 
alatt is folyamatos. 

2: Nyomatéktúlterhelés érzékelése, ha a frekvencia alapjel és a 
kimeneti frekvencia megegyezik. A motor működése túlterhelés 
esetén leáll. 

3: Nyomatéktúlterhelés érzékelése a motor teljes futása alatt. A 
motor működése túlterhelés alatt is folyamatos. 

4: Nyomatéktúlterhelés érzékelése a motor teljes futása alatt. A 
motor működése túlterhelés esetén leáll. 

n097 Nyomatéktúlterhelés 
érzékelési funkció 
kiválasztása 2 

0: Érzékelés a kimenő nyomaték alapján 0 
1: Érzékelés a kimeneti áram alapján 

n098 Nyomatéktúlterhelés 
érzékelés szintje 

Beállítható 30 %-tól 200 %-ig a motor névleges nyomatékának 
százalékában (n097=0 esetén) 
Beállítható 30 %-tól 200 %-ig a frekvenciaváltó névleges kimeneti 
áramának százalékában (n097=1 esetén) 
Beállítási egység: 1 % 

160 % 

n099 Nyomatéktúlterhelés 
érzékelés késleltetési 
ideje 

Beállítható 0,1 s-tól 10 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s 

0,1 s 

n100 Frekvenciatárolási 
funkció kiválasztása 
(gyorsítás/lassítás 
parancs használata 
esetén) 

0: Frekvencia nem tárolódik 0 
1: Frekvencia tárolódik 

Megjegyzés: n100=1 beállítás esetén az aktuális frekvenciaértéknek 
legalább 5 s-ig fenn kell maradnia, ellenkező esetben nem tárolódik 

n101-n102 Nem használt ---- -- 
n103 Nyomatékkompenzáció 

erősítése 
Beállítható 0-tól 2,5-ig 
Beállítási egység: 0,1 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

1 

n104 Nyomatékkompenzáció 
késleltetési ideje 

Beállítható 0 s-tól 25,5 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

0,3 s 

n105 A motor vasvesztesége 
(feszültség/frekvencia 
módban) 

Beállítható 0 W-tól 6550 W-ig 
Beállítási egység: 0,1 W 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

 

n106 A motor névleges 
szlipje 

Beállítható 0 Hz-től 20 Hz-ig 
Beállítási egység: 0,1 Hz 

 

n107 A motor fázis-nulla 
ellenállása 
(vektorszabályozási 
módban) 

Beállítható 0 W-tól 65,5 W-ig 
Beállítási egység: 0,001 W 
Megjegyzés: Az n107 paraméterbe a motor fázis-fázis ellenállásának 
felét vagy a motor fázis-nulla ellenállását állítsuk be 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n108 A motor induktív 
vesztesége 
(vektorszabályozási 
módban) 

Beállítható 0 mH-től 655 mH-ig 
Beállítási egység: 0,01 mH 

 

n109 Nyomatékkompenzáció 
felső korlát 
(vektorszabályozási 
módban) 

Beállítható 0 %-tól 250 %-ig a frekvenciaváltó névleges kimeneti 
áramának százalékában 
Beállítási egység: 1 % 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

150 % 

n110 A motor üresjárási 
árama 

Beállítható 0 %-tól 99 %-ig a motor névleges áramának százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

 

n111 Szlipkompenzáció 
erősítése 

Beállítható 0-tól 2,5-ig  
Beállítási egység: 0,1 
Megjegyzés: Az n111=0 beállítás a szlipkompenzáció kikapcsolását 
jelenti 
*Megjegyzés: Vektorszabályozási módban n111=1 a gyári beállítás 

0 
(1)* 

n112 Szlipkompenzáció 
késleltetési ideje 

Beállítható 0 s-tól 25,5 s-ig 
Beállítási egység: 0,1 s 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 
*Megjegyzés: Vektorszabályozási módban n112=0,2 s a gyári 
beállítás 

2 s 
(0,2 s)* 

n113 Szlipkompenzáció 
regeneratív üzemben 
(vektorszabályozási 
módban) 

0: Tiltva 0 
1: Engedélyezve 

n114 Nem használt ---- -- 
n115 Átbillenés (meg-

rekedés) elleni védelem 
szintjének automatikus 
finomítása futás alatt 

0: Tiltva 
Az átbillenés (megrekedés) elleni védelem szintje futás alatt 
minden esetben az n094 paraméterben megadott érték 

0 

1: Engedélyezve 
Az átbillenés (megrekedés) elleni védelem szintje futás alatt 
automatikusan lecsökkenhet az n094 paraméterben megadott 
értékről a maximális kimeneti feszültséghez tartozó (FA) vagy 
azt meghaladó frekvencián 

n116 Átbillenés 
(megrekedés) elleni 
védelem fel/lefutási 
ideje futás alatt 

0: Az átbillenés (megrekedés) elleni védelem felfutási ideje futás 
alatt automatikusan valasztódik ki az n019 és n021 
paraméterekben beállított értékek közül. 
Az átbillenés (megrekedés) elleni védelem lefutási ideje futás 
alatt automatikusan valasztódik ki az n020 és n022 
paraméterekben beállított értékek közül. 

0 

1: Az átbillenés (megrekedés) elleni védelem felfutási ideje futás 
alatt az n021 paraméterben beállított érték. 
Az átbillenés (megrekedés) elleni védelem lefutási ideje futás 
alatt az n022 paraméterben beállított érték. 

n117-n119 Nem használt ---- -- 
n120 9. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 

Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 
0 Hz 

n121 10. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n122 11. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n123 12. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n124 13. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n125 14. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n126 15. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n127 16. frekvencia alapjel Beállítható 0 Hz-től az n011-ben megadott értékig 
Beállítási egység: 0,01 Hz (n035 értékétől függően) 

0 Hz 

n128 PID szabályozási 
funkció kiválasztása 

 Frekvencia 
alapjel 

megadása 

Karakterisztika 0 

0: Nincs PID szabályozás 
1: Eltérés integrálva Nem Pozitív 
2: Visszacsatolt érték integrálva Nem Pozitív 
3: Eltérés integrálva Igen Pozitív 
4: Visszacsatolt érték integrálva Igen Pozitív 
5: Eltérés integrálva Nem Negatív 
6: Visszacsatolt érték integrálva Nem Negatív 
7: Eltérés integrálva Igen Negatív 
8: Visszacsatolt érték integrálva Igen Negatív 

n129 Visszacsatolás 
erősítése (PID 
szabályozásnál) 

Beállítható 0-tól 10-ig  
Beállítási egység: 0,01 

1 

n130 PID szabályozás 
arányos tagjának 
erősítése 

Beállítható 0-tól 25-ig  
Beállítási egység: 0,1 
Megjegyzés: Az n130=0 beállítás a PID szabályozás kikapcsolását 
jelenti 

1 

n131 PID szabályozás 
integrálási ideje 

Beállítható 0 s-tól 360 s-ig  
Beállítási egység: 0,1 s 
Megjegyzés: Az n131=0 s beállítás az integráló szabályozó 
kikapcsolását jelenti 

1 s 

n132 PID szabályozás 
differenciálási ideje 

Beállítható 0 s-tól 2,5 s-ig  
Beállítási egység: 0,01 s 
Megjegyzés: Az n132=0 s beállítás a differenciáló szabályozó 
kikapcsolását jelenti 

0 s 

n133 PID szabályozás 
kiegyenlítése (offset) 

Beállítható -100 %-tól 100 %-ig a maximális kimeneti frekvencia 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

0 % 

n134 Integrálás felső korlát 
(PID szabályozásnál) 

Beállítható 0 %-tól 100 %-ig a maximális kimeneti frekvencia 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

100 % 

n135 PID szabályozás 
késleltetési ideje 
(holtidő) 

Beállítható 0 s-tól 10 s-ig  
Beállítási egység: 0,1 s 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

0 s 

n136 Visszacsatolás 
szakadásérzékelés (PID 
szabályozásnál) 

0: Kikapcsolva 0 
1: Bekapcsolva (FbL figyelmeztető jelzés) 
2: Bekapcsolva (FbL hibajelzés) 

n137 Visszacsatolás 
szakadásérzékelési 
szint (PID 
szabályozásnál) 

Beállítható 0 %-tól 100 %-ig a maximális kimeneti frekvencia 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 

0 % 

n138 Visszacsatolás 
szakadásérzékelési idő 
(PID szabályozásnál) 

Beállítható 0 s-tól 25,5 s-ig  
Beállítási egység: 0,1 s 

1 s 

n139 Energiatakarékos 
üzemmód kiválasztása 
(feszültség/frekvencia 
módban) 

0: Kikapcsolva 0 
1: Bekapcsolva 
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n140 Energiamegtakarítási 
tényező - K2 
(energiatakarékos 
üzemmód első 
szintjén)  

Beállítható 0-tól 6550-ig  
Beállítási egység: 0,1 
Megjegyzés: Az n158 paraméter beállítása után az n140 paraméter 
automatikusan beállítódik 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n141 Kimeneti feszültség 
alsó korlát 60 Hz-es 
kimeneti frekvencián 
(energiatakarékos 
üzemmód első 
szintjén) 

Beállítható 0 %-tól 120 %-ig a motor névleges feszültségének 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

50 % 

n142 Kimeneti feszültség 
alsó korlát 6 Hz-es 
kimeneti frekvencián 
(energiatakarékos 
üzemmód első 
szintjén) 

Beállítható 0 %-tól 25 %-ig a motor névleges feszültségének 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

12 % 

n143 Energiatakarékos 
üzemmód teljesítmény 
átlagolási ideje 

Beállítható 1-től 200-ig (24 ms-tól 4800 ms-ig)* 
Beállítási egység: 1 (24 ms) 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 
*Megjegyzés: Átlagolási idő = n143 * 24 ms 

1 (24 ms) 

n144 Vizsgáló működés 
feszültség korlát 
(energiatakarékos 
üzemmód második 
szintjén) 

Beállítható 0 %-tól 100 %-ig a motor névleges feszültségének 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 
Megjegyzés: Az n144=0 % beállítás a vizsgáló működés 
kikapcsolását jelenti 

0 % 

n145 Vizsgáló működés 
feszültséglépés 100 %-
os kimeneti 
feszültségnél 
(energiatakarékos 
üzemmód második 
szintjén) 

Beállítható 0,1 %-tól 10 %-ig a motor névleges feszültségének 
százalékában 
Beállítási egység: 0,1 % 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

0,5 % 

n146 Vizsgáló működés 
feszültséglépés 5 %-os 
kimeneti feszültségnél 
(energiatakarékos 
üzemmód második 
szintjén) 

Beállítható 0,1 %-tól 10 %-ig a motor névleges feszültségének 
százalékában 
Beállítási egység: 0,1 % 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

0,2 % 

n147-n148 Nem használt ---- -- 
n149 Impulzussorozat 

bemenet skálázása 
(n004=5 beállítás 
esetén) 

Beállítható 100-tól 3300-ig (1 kHz-től 33 kHz-ig)* 
Beállítási egység: 1 (10 Hz) 
*Megjegyzés: Maximális kimeneti frekvenciához tartazó 
impulzussorozat bemeneti frekvencia = n149 * 10 Hz 

2500 
(25 kHz) 

n150 AM-AC multifunciós 
impulzussorozat 
kimenet funkciójának 
meghatározása 
(n065=1 beállítás 
esetén) 

0: Kimeneti frekvencia 
1440 Hz felel meg a maximális frekvenciának 

0 

1: Kimeneti frekvencia 
Az AM-AC multifunkciós impulzussorozat kimenet 
frekvenciája a kimeneti frekvenciával megegyező 

6: Kimeneti frekvencia 
Az AM-AC multifunkciós impulzussorozat kimenet 
frekvenciája a kimeneti frekvencia 6-szorosa 

12: Kimeneti frekvencia 
Az AM-AC multifunkciós impulzussorozat kimenet 
frekvenciája a kimeneti frekvencia 12-szerese 

24: Kimeneti frekvencia 
Az AM-AC multifunkciós impulzussorozat kimenet 
frekvenciája a kimeneti frekvencia 24-szerese 

36: Kimeneti frekvencia 
Az AM-AC multifunkciós impulzussorozat kimenet 
frekvenciája a kimeneti frekvencia 36-szorosa 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n151 RS-422/485 soros 
kommunikációs vonal 
időtúllépés figyelés 

0: Bekapcsolva 
Időtúllépés hiba érzékelésekor a frekvenciaváltó a motort 
szabad kifutással leállítja 

0 

1: Bekapcsolva 
Időtúllépés hiba érzékelésekor a frekvenciaváltó a motort a 
Lefutási idő 1 szerint leállítja 

2: Bekapcsolva 
Időtúllépés hiba érzékelésekor a frekvenciaváltó a motort a 
Lefutási idő 2 szerint leállítja 

3: Bekapcsolva 
A motor működése az időtúllépés hiba érzékelése alatt is 
folyamatos. 

4: Kikapcsolva 
n152 Frekvencia alapjel 

kijelzési egységének 
meghatározása 
(n004=6 beállítás 
esetén) 

0: 0,1 Hz 0 
1: 0,01 Hz 
2: Származtatott érték 

3000 felel meg a maximális kimeneti frekvenciának 
3: 0,1 % 

n153 Slave cím beállítása 
(RS-422/485 
kommunikáció esetén) 

00: Broadcast üzenetek 
Kommunikáció tiltva 

00 

01-től 
32-ig 

A beállítandó adat megegyezik a frekvenciaváltó slave 
címével 

n154 RS-422/485 soros 
kommunikáció 
sebessége (baud rate) 

0: 2400 bps 2 
1: 4800 bps 
2: 9600 bps 
3: 19200 bps 

n155 RS-422/485 soros 
kommunikáció paritása 

0: Páros 0 
1: Páratlan 
2: Nincs paritás 

n156 RS-422/485 soros 
kommunikáció 
várakozási ideje 
válaszadás előtt 

Beállítható 10 ms-tól 65 ms-ig 
Beállítási egység: 1 ms 
 

10 ms 

n157 RTS funkció 
kiválasztása 
(RS-422/485 soros 
kommunikáció esetén) 

0: Engedélyezve 0 
1: Tiltva 

Megjegyzés: n157=1 beállítás csak RS-422 1:1 
kommunikáció esetén lehetséges 

n158 Motor kód 
(energiatakarékos 
üzemmódban) 

 Motor névl. feszültsége / 
névl. teljesítménye 

Energiamegtakarítási tényező - 
K2 (n140 paraméter értéke) 

 

0: 200 V AC / 0,1 kW 481,7 
1: 200 V AC / 0,2 kW 356,9 
2: 200 V AC / 0,4 kW 288,2 
3: 200 V AC / 0,75 kW 223,7 
4: 200 V AC / 1,5 kW 169,4 
5: 200 V AC / 2,2 kW 156,8 
6: 200 V AC / 3,0 kW 156,8 
7: 200 V AC / 3,7 kW 122,9 
8: 200 V AC / 4,0 kW 122,9 

20: 400 V AC / 0,1 kW 963,5 
21: 400 V AC / 0,1 kW 713,8 
22: 400 V AC / 0,1 kW 576,4 
23: 400 V AC / 0,1 kW 447,4 
24: 400 V AC / 0,1 kW 338,8 
25: 400 V AC / 0,1 kW 313,6 
26: 400 V AC / 0,1 kW 245,8 
27: 400 V AC / 0,1 kW 245,8 
28: 400 V AC / 0,1 kW 245,8 
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Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n159 Kimeneti feszültség 
felső korlát 60 Hz-es 
kimeneti frekvencián 
(energiatakarékos 
üzemmódban) 

Beállítható 0 %-tól 120 %-ig a motor névleges feszültségének 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

120 % 

n160 Kimeneti feszültség 
felső korlát 6 Hz-es 
kimeneti frekvencián 
(energiatakarékos 
üzemmódban) 

Beállítható 0 %-tól 25 %-ig a motor névleges feszültségének 
százalékában 
Beállítási egység: 1 % 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

16 % 

n161 Vizsgáló működés 
teljesítményfigyelési 
tartomány 
(energiatakarékos 
üzemmódban) 

Beállítható 0 %-tól 100 %-ig 
Beállítási egység: 1 % 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

10 % 

n162 Vizsgáló működés 
teljesítményfigyelés 
szűrési ideje 
(energiatakarékos 
üzemmódban) 

Beállítható 0-tól 255-ig (0 ms-tól 1020 ms-ig)* 
Beállítási egység: 1 (4 ms) 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 
*Megjegyzés: Szűrési idő = n162 * 4 ms 

5 (20 ms) 

n163 PID szabályozási érték 
erősítése 

Beállítható 0-tól 25-ig 
Beállítási egység: 0,1 
Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

1 

n164 Viszacsatolás 
kiválasztása (PID 
szabályozásnál) 

0: Analóg bemenet (0-10 V) 0 
1: Analóg bemenet (4-20 mA) 
2: Analóg bemenet (0-20 mA) 
3: Multifunkciós analóg bemenet (0-10 V) 
4: Multifunkciós analóg bemenet (4-20 mA) 
5: Impulzussorozat bemenet 

n165-n174 Nem használt ---- -- 
n175 Vivőfrekvencia 

redukálás alacsony 
fordulatszámon 
(n080=2;3;4 beállítás 
esetén) 

0: Tiltva 0 
1: Engedélyezve 

Ha a kimeneti frekvencia £ 5 Hz és a kimeneti áram ³ 110 %, 
a vivőfrekvencia értéke automatikusan 2,5 kHz-re csökken 

Megjegyzés: Normál működés esetén a gyári beállítás 
megváltoztatása szükségtelen 

 

INNOLIFT



  SYSDRIVE  3G3MV- ¨¨¨¨¨-CE 
 

16 

 

 

 
Paraméter 
sorszáma 

Leírás Beállítási tartomány Gyári 
beállítás 

n176 Paraméter másolási és 
felülírási funkció 
kiválasztása 

rdy: A frekvenciaváltó (programozókonzol) készen áll a következő 
parancsra 

rdy 

rEd: A frekvenciaváltó paramétereinek kiolvasása 
Cpy: Paraméterek másolása a frekvenciaváltóba 
vFy: A frekvenciaváltó paramétereinek ellenőrzése 
vA: A frekvenciaváltó teljesítményének kijelzése 
Sno: A fekvenciaváltó alapszoftver verziószámának kijelzése 

Megjegyzés: Csak a frekvenciaváltó álló állapotában van lehetőség a 
paraméterek bemásolására 
Megjegyzés: Csak azonos tápfeszültségű és szabályozási módú (U/f 
vagy vektor) frekvenciaváltók között lehetséges a paraméterek 
másolása 
Megjegyzés: Az alábbi paraméterek nem másolódnak: 
- n176 (Paraméter másolási és felülírási funkció kiválasztása) 
- n177 (Paraméterek kiolvasásának tiltása) 
- n178 (Utolsó négy hiba kijelzése) 
- n179 (Frekvenciaváltó alapszoftver verziószáma) 
Megjegyzés: Az alábbi paraméterek nem másolódnak, ha a 
frekvenciaváltók különböző teljesítményűek: 
- n011-től n017-ig (Feszültség/frekvencia karakterisztika) 
- n036 (A motor névleges árama) 
- n080 (Vivőfrekvencia) 
- n105 (A motor vasvesztesége) 
- n106 (A motor névleges szlipje) 
- n107 (A motor fázis-nulla ellenállása) 
- n108 (A motor induktív vesztesége) 
- n109 (Nyomatékkompenzáció felső korlát) 
- n110 (A motor üresjárási árama) 
- n140 (Energiamegtakarítási tényező - K2) 
- n158 (Motor kód) 

n177 Paraméterek 
kiolvasásának tiltása 

0: Tiltva 0 
1: Engedélyezve 

n178 Utolsó négy hiba 
kijelzése 

Megjegyzés: Csak olvasható paraméter -- 

n179 Frekvenciaváltó 
alapszoftver 
verziószáma 

Megjegyzés: Csak olvasható paraméter  
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