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Všechna práva vyhrazena. Žádná část obsahu tohoto dokumentu nesmí být 
reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez 
písemného souhlasu společnosti
Heat and Control, Inc.

Na zařízení FastBack® model 90E a všechna přidružená zařízení pro manipulaci s 
produktem se vztahuje jeden či více následujících amerických a zahraničních patentů:

 5,351,807
 5,794,757
 5,699,897
 5,842,678
 6 079 548
 2324074 (Velká Británie)
 Další patenty čekají na vyřízení.

Chráněné informace

Některé informace obsažené v této příručce jsou považovány za duševní vlastnictví 
společnosti Heat and Control, Inc. Tyto informace jsou sdělovány čtenáři důvěrně a 
nesmí být reprodukovány ani přenášeny v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez
výslovného písemného souhlasu
Heat and Control, Inc.

Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené v této příručce slouží jako návod pro bezpečný a efektivní provoz 
pouze pro zařízení dodávané společností Heat and Control, Inc. Příručka byla 
sestavena s využitím údajů od dodavatelů zařízení a zkušeností společnosti Heat and 
Control, Inc.

Protože většina hodnot, intervalů, množství atd. může být různá a provozní podmínky 
strojního zařízení se liší, je tato příručka nabízena pouze jako vodítko. Měla by být 
používána ve spojení s vlastním programem údržby kupujícího, s vlastním technickým 
posouzením a bezpečnostními postupy.

Společnost Heat and Control, Inc., nepřijímá žádnou odpovědnost, 
přímou ani následnou, na základě používání této příručky.
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OZNÁMENÍ

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Revizní záznam pro jednotlivé oddíly této příručky

Je uveden seznam aktuálních revizí, počínaje revizí 0, pro každou část této příručky:

Úroveň revize pro každý oddíl

Oddíl

Celková
ruční
revize

0

Celková ruční
revize 1

Celková
ruční revize

2

Celková  ruční
revize

3

Úvodní oddíl 1 – Titulní strana 0 0 0 2
Úvodní oddíl 2 – Upozornění 0 1 1 3
Úvodní oddíl 3 – O této příručce 0 1 1 2
Úvodní oddíl 4 – Obsah 0 1 1 2
Úvodní oddíl 5 – Kontaktní údaje 0 1 1 2

Oddíl C-1 – Bezpečnost 0 2 2 3
Oddíl C-2 – O zařízení FastBack® 90E 0 1 1 2
Oddíl C-3 – Postupy před instalací 0 1 1 2
Oddíl C-4 – Instalační postupy 0 1 1 2
Oddíl C-5 – Postupy údržby 0 1 1 2

Příloha A – Odstraňování problémů 0 1 1 2
Dodatek B – Seznam náhradních dílů 0 5 5 6
Dodatek C – Specifikace točivého momentu 0 1 2 3

Dodatek D – Specifikace součástí výrobců 
původního zařízení (OEM)

0
Nepoužívané Nepoužívané Nepoužívané

Dodatek E – Výchozí hodnoty parametrů střídače 0
Nepoužívané Nepoužívané Nepoužívané

Dodatek F – Inicializace střídače Yaskawa 0
Nepoužívané Nepoužívané Nepoužívané

Dodatek F - Dokumentace OEM 0 0 0 2

Technical Publication PH001 – Napájecí modul 
Yaskawa nehodí

se
4 4

Nepoužívané

Technická publikace PH002 – Schémata
zapojení nehodí

se
2 2 3

Technická publikace PH005 – Nastavení
ultrazvukového čidla nehodí

se
0 0 1

Technická publikace PH006 – Nastavení čidla 
Photoeye

nehodí
se

0 0 0

Technická publikace PH009 – Měnič Yaskawa 
V1000
Měnič s proměnným kmitočtem (VFD)

nehodí
se

nehodí se nehodí se 3

Technická publikace PH010 – Měnič Allen-
Bradley
VFD PowerFlex 70

nehodí
se

nehodí se nehodí se 0

ii © 2010 Heat and Control, Inc.
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OZNÁMENÍ

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Revizní záznam

V technické příručce zařízení FastBack® model 50E/90E byly od původní publikace v říjnu 
2001 provedeny následující změny:

Změna Datum Provedl Popis

0 10/23/01 Tom Knodell – První vydání

1 09/21/07 Ken Petri - Hlavní revize – oddíly 1-5
- Vypuštěn dodatek D a E
- Přidány tech. publikace PH001, 

PH002,
PH005 a PH006

– převedené tak, aby zahrnovaly model 90E

2 3/4/08 Tom Knodell – aktualizovaná příloha C (specifikace 
točivého momentu)

3 8/02/10 Ken Petri - Odstraněna tech. publikace PH001
- Přidány tech. publikace PH009 a 

PH010
– aktualizovaný seznam náhradních dílů
– upraven oddíl 3 a odstraněny odkazy
specifické pro model 50E
– upraveny všechny oddíly tak, aby 
reflektovaly pouze popis modelu 90E,

a byly odstraněny všechny
odkazy na střídače Semipower

iii Autorská práva © 2007 Heat and Control, Inc.
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O této příručce

O TÉTO PŘÍRUČCE

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

FastBack® Technická příručka k modelu 90E popisuje, jak nainstalovat, provozovat a 
udržovat zařízení FastBack® model 90E. Tento oddíl, s názvem O této příručce, popisuje,
jak je příručka členěna a jaký druh informací je obsažen v jednotlivých oddílech. Před 
přečtením přiručky si prosím přečtěte tento oddíl.

Členění
Tato příručka je rozdělena do následujících částí:

 Oddíl 1 – Bezpečnost obsahuje obecné bezpečnostní pokyny a 
postupy nouzového vypnutí.

 Oddíl 2 – O zařízení FastBack® model 90E popisuje podsestavy, které 
tvoří zařízení FastBack® model 90E.

 Oddíl 3 – Postupy před instalací obsahuje informace o tom, jak je 
třeba se připravit na instalaci zařízení FastBack® model 90E.

 Oddíl 4 – Instalační postupy popisuje, jak nainstalovat zařízení FastBack® 

model 90E ve vašem podniku.

 Oddíl 5 – Údržba popisuje různé postupy k udržování všech součástí 
zařízení FastBack® model 90E v dobrém provozním stavu.

 Dodatek A – Odstraňování problémů obsahuje pokyny k odstraňování problémů.

 Dodatek B – Seznam náhradních dílů uvádí doporučené náhradní 
díly pro zařízení FastBack® model 90E spolu s doporučeným 
množstvím daného dílu.

 Dodatek C – Specifikace točivého momentu uvádí všechny hodnoty 
točivého momentu pro šrouby a matice použité v zařízení FastBack® 

model 90E včetně podsestav.

 Dodatek F – dokumentace OEM obsahuje dokumentaci od výrobců 
původního zařízení k součástem použitým dopravníku FastBack® Model 
90E.

 Technická publikace PH002 – Schémata zapojení obsahuje schémata 
zapojení pro napájecí modul výrobce Heat and Control, čidlo Photoeye a 
ultrazvukový snímač hladiny.

 Technická publikace PH005 – Nastavení ultrazvukového čidla 
obsahuje postupy pro umístění a seřízení ultrazvukového snímače 
hladiny.

 Technická publikace PH006 – Nastavení čidla Photoeye obsahuje 
postupy pro umístění a nastavení efektorových čidel Photoeye.

 Technická publikace PH009 – Nastavení měniče Yaskawa V1000 
obsahuje postup nastavení, parametry a schéma zapojení měniče s 
proměnným kmitočtem (VFD) Yaskawa V1000, sestavy elektrického 
pohonu používaného pro zařízení FastBack® model 90E.

© 2010 Heat and Control, Inc. iv
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VAROVÁNÍ

POZOR

O TÉTO PŘÍRUČCE

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E                                                                                            

 Technická publikace PH010 – Nastavení měniče PowerFlex 70 Allen-
Bradley obsahuje postup nastavení, nastavení parametrů a schéma 
zapojení VFD PowerFlex 70 Allen-Bradley, sestavy střídavého elektrického 
pohonu schválené pro použití v modelu FastBack® 90E.

Poznámky pro bezpečný provoz

V této příručce jsou použity následující značky.

Označuje nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Dbejte na varování, abyste se 
zabránili smrtelnému nebo vážnému zranění.

Označuje situaci nebezpečnou pro vás nebo 
pro zařízení. Řiďte se těmito varováními, 
abyste zabránili vážnému zranění osob nebo 
poškození zařízení.

Označuje situaci, která by mohla způsobit vážné
nebo středně vážné zranění osob nebo 
poškození zařízení. Řiďte se těmito varováními, 
abyste zabránili zranění osob nebo poškození 
zařízení.

Poznámka: Označuje krok nebo informace nezbytné k 
zajištění správného provozu.

v © 2010 Heat and Control, Inc.
Rev-02
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KONTAKTNÍ ÚDAJE

                                                                                              Technická příručka pro zařízení FastBack  ® model 90E

Kontaktní údaje

Místa Centrála
Servis a 

školení

Výroba a
náhradní díly

Prodej  a
konstrukce
zařízení
pro
manipulaci
s produkty

Heat and Control, Inc. 
21121 Cabot Boulevard 
Hayward, CA, 94545, USA
(800) 227-5980
(510) 259-0500
(510) 259-0600 (fax)
E-mail: info@heatandcontrol.com

X

Heat and Control, Inc. 
187 West Airport Road
Lititz, PA, 17543-9998, USA
(800) 648-5313
(717) 519-5240
(717) 519-5260 (fax)

X X

Heat and Control, Inc. 
1721 US Highway 164
Galesburg, IL, 61401-9412, USA
(309) 342-5518
(309) 342-9050 (fax)

X

Heat and Control, Inc. 
800 Lakeside Parkway
Flower Mound, TX 75028, USA
(469)464-2700
(469)464-2701 (fax)

X

Heat and Control Pty Ltd.
Unit 7, Alderstone Business Park
MacMillan Road, Livingston 
West Lothian
EH54 7DF Skotsko
+44 (0) 1506 420 420
+44 (0) 1506 420 420 (fax)

X X X

Heat and Control, Ltd.
407 Creek Road Mt. Gravatt 
Queensland 4122, Austrálie
011-61-7-3-877-6333
001-61-7-3-343-8371 (fax)

X X X

Heat and Control SA de CV Circuito 
De La Productividad Sur 107 Parque
Industrial Guadalajara
El Salto, Jalisco CP 45690, Mexiko
011-52-33-3689-1146 / 1147
011-52-33-3689-2240 (fax)

X X

Tabulka i – Pobočky společnosti Heat and Control, Inc.

© 2010 Heat and Control, Inc. ix
Rev-02



SERVIS A ŠKOLENÍ

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Nahlášení problému se zařízením FastBack® model 90E

Pokud zařízení FastBack® model 90E nefunguje správně:

1. Zastavte zařízení FastBack® otočením nouzového vypínače proti
směru hodinových ručiček do polohy OFF.

2. Vyhledejte problém, v případě potřeby použijte průvodce řešením 
problémů v dodatku A.

3. Vytvořte si písemný záznam o svých zjištěních.

4. Telefonicky kontaktujte servisní kancelář společnosti Heat and Control v 
Lititz, v Pensylvánii, na čísle (800) 648-5313 nebo (717) 519-5240. 
Připravte si následující informace:

 Číslo modelu FastBack® a sériové číslo umístěné na krytu napájecího 
modulu nebo na spodní straně základní desky (viz fotografie i a ii níže)

 Číslo dílu součásti, kterou je potřeba vyměnit (seznam náhradních 
dílů a čísel dílů viz dodatek B)

Foto i – Typový štítek FastBack® na spodní straně základní desky

Foto ii – Detailní záběr typového štítku

x © 2010 Heat and Control, Inc.
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A-1 – Bezpečnost

A-1 – BEZPEČNOST

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Tato příručka se týká jak dopravníku FastBack® modelu 90E (se 4 montážními patkami 
na pohonnou jednotku), tak modelu 90E-G2 (se 3 montážními patkami na pohonnou 
jednotku). V době psaní této příručky je model 90E-G2 nejnovější vyráběnou verzí. 
Kromě počtu montážních patek jsou modely 90E a 90E-G2 identické a budou v celé této 
příručce považovány za synonymní a označovány jednoduše jako model 90E.

Zařízení FastBack® model 90E je navrženo pro bezpečný provoz vyškoleným 
personálem. Stejně jako u všech strojních zařízení s pohyblivými součástmi může dojít 
ke zranění, pokud nebudou dodrženy správné bezpečnostní postupy. Správné 
používání, kontrola, čištění a bezpečný provoz zařízení má zásadní význam pro vaši 
společnost a pro společnost Heat and Control.

Pracovníci obsluhy a údržby by měli plně rozumět správnému používání a péči o 
zařízení FastBack® model 90E. Před provozem zařízení FastBack® si prosím přečtěte 
celou tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

 Nahlaste všechny nebezpečné podmínky, vybavení a postupy svému nadřízenému.

 Ujistěte se, že znáte umístění nouzového vypínače. Tento červeno-žlutý 
vypínač je umístěn na skříni napájecího modulu, která je připojena k 
sestavě pohonu (viz Foto 1-1).

Nouzový
vypínač

Foto 1-1 - Nouzový vypínač

Modely 50E/90E zařízení FastBack® jsou napájeny 
vysokým napětím. Servis zařízení by měli provádět 
pouze oprávnění pracovníci.

Servisní kancelář společnosti Heat and Control ve městě 
Lititz, v Pensylvánii, nabízí školení k provozu a údržbě 
modelů 50E/90E zařízení FastBack®. Kontaktujte servisní 
kancelář na tel. č. (800) 648-5313 nebo (717) 519-5240 k 
naplánování školení pro personál údržby vašeho zařízení.

© 2010 Heat and Control, Inc. 1.1
Rev-03



VAROVÁNÍ

POZOR

A-1 – BEZPEČNOST

Uživatelská příručka k modelu 90E FastBack® 

Modely FastBack® 50E/90E mají více zdrojů napětí. Před 
servisem všechny zdroje izolujte.

Nadproudová ochrana je vyžadována pro 24V a 
120V obvody.

Postup nouzového vypnutí

K okamžitému vypnutí zařízení FastBack® otočte nouzový vypínač proti 
směru hodinových ručiček do polohy OFF.

1.2 © 2010 Heat and Control, Inc.

Rev-03

 Vždy odpojte napájení zařízení FastBack® před prováděním 
jakékoli údržby.

 Dodržujte všechna upozornění a varování umístěná na 
zařízení a vytištěná v této příručce.

 Před použitím zkontrolujte veškerá zařízení a nástroje. 
Nepoužívejte vadné nebo rozbité zařízení.

 Při práci se zařízením FastBack® nenoste šperky ani hodinky.

 Používejte pouze žebříky, plošiny, schody a zábradlí, která váš
podnik schválil z hlediska bezpečnosti.

 Při práci se zařízením FastBack® vždy používejte ochranu zraku a 
sluchu.

 Udržujte ostatní předměty mimo pracovní plochu zařízení.

 Rozlitý produkt okamžitě vyčistěte.



VAROVÁNÍ

A-2 – O MODELU FASTBACK® 90E

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

A-2 – O zařízení FastBack® model 90E
Zařízení FastBack® model 90E je dopravník s horizontálním pohybem. Produkt se 
pohybuje v cyklu, kdy je pohyb vpřed pomalý a zpětný pohyb rychlý. Horizontální pohyb
dopravníku FastBack® způsobuje, že průtok (rychlost, kterou produkt putuje po 
dopravníku) je úměrný frekvenci pohybu dopravníku. Vyšší průtok má za následek nižší
hloubku lože (výška produktu v pánvi).

Model FastBack® 90E je dodáván nastavený z továrny na optimální rychlost 50 Hz. Tato 
rychlost vytváří nejrychlejší průtok s nejmenším mechanickým namáháním. Maximální 
provozní rychlost dopravníků FastBack® 50E/90E je 50 Hz.

Provoz dopravníku FastBack® 50E/90E při více než 
50 Hz může přispět k časnému selhání klíčových 
mechanických součástí a může vést ke ztrátě záruky
na produkt.

Zařízení FastBack® model 90E se skládá ze dvou hlavních podsestav: sestavy pánve a 
sestavy pohonu (viz Foto 2-1). Následující oddíly podrobně popisují tyto podsestavy.

Sestava pánve

Sestava pohonu

Foto 2-1 – Podsestavy pánve a pohonu

© 2010 Heat and Control, Inc. 2.1
Rev-02



A-2 – O MODELU FASTBACK® 90E

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Sestava pánve

Sestava pánve se připevňuje k horní části sestavy pohonu čtyřmi
pásovými svorkami utahovanými pákou. K dispozici jsou tři součásti 
standardního příslušenství pro pánve: nastavitelná nosová výpust, síto na jemné 
částice a vyrovnávače průtoku.

Nastavitelná nosová výpust

Nastavitelná výpust (viz Foto 2-2) vede produkt do dopravníkové váhy 
nebo váhy. Umožňuje nastavení délky pánve pro přesné směrování 
produktu. Nastavitelná nosová výpust se připevňuje k pánvi dvěma 
motýlkovými maticemi.

Foto 2-2 – Nastavitelná výpust

Sítová vložka na jemné částice

Sítová vložka na jemné částice (viz Foto 2-3) je doplňkové příslušenství, 
které odstraňuje jemné částice produktu. Může být upravena na míru pro
konkrétní druhy produktů.

Foto 2-3 – Sítová vložka na jemné částice
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Vyrovnávače průtoku

Vyrovnávače průtoku (viz Foto 2-4) se používají k dosažení 
konzistentní hloubky lože zepředu dozadu a ze strany na stranu při 
použitích, která vyžadují větší řízení procesu. Obvykle se používají 
před místem shozu na váhu nebo před kořenicími bubny a mohou být 
instalovány do pánve nebo začleněny do vložky pánve.

Foto 2-4 – Vyrovnávače průtoku

Sestava pohonu

Tento oddíl popisuje různé součásti, které tvoří sestavu pohonu. Jedná se o tyto 
součásti:

• Skříň
• Posuvná sestava
• Napájecí modul
• Sestava čidla Photoeye
• Senzor přiblížení
• Sestava motoru
• Excentrická řetězová soustava
• Protiváha
• Sestava klikové hřídele
• Hnací hřídel
• Sestava napínacího řetězového kola
• Sestava řetězového kola
• Svorkovnice motoru
• Kloubové nohy

© 2010 Heat and Control, Inc. 2.3
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Skříň

Jednodílná skříň obsahuje sestavu pohonu (viz Foto 2-5). Upevňuje se
k  pohonné  sestavě  pomocí  čtyř  čtvrtotočných  upínacích  prvků,  po
jednom v každém rohu.

Před jakoukoli údržbou sestavy 
pohonu vždy sejměte všechny 
panely skříně. Oddíl 5 – Údržba 
popisuje, jak odstranit panely 
skříně.

Foto 2-5 – Skříň

Posuvná sestava

Posuvná sestava (viz Foto 2-6) zabraňuje vniknutí volného produktu do 
sestavy pohonu. Skládá se ze čtyř krytů, které se posouvají s pánví, 
aby zakryly otvor v horní části skříně. K horní části každého posuvného 
krytu je přišroubován upevňovací disk pro pánev.

Distanční podložka

Upevňovací 
disk pro pánev

Posuvný kryt

Foto 2-6 – Posuvná sestava
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Posuvná sestava může obsahovat posuvné těsnění uvnitř posuvného
krytu, aby byla sestava pohonu vodotěsná (viz Foto 2-7).

Distanční podložka

Upevňovací disk pro
pánev

Posuvný kryt

Posuvník

Tlačné 
pružiny

Posuvná
základna

Foto 2-7 – Posuvná sestava (do mokrého prostředí)

Napájecí modul

Napájecí modul připojuje napájení z hlavního zdroje napájení a ze zdroje
řízení k sestavě pohonu.  Je uložen v krabici NEMA 4X (IP65), která je 
připevněna k vnějšku skříně sestavy pohonu (viz Foto 2-8).

Foto 2-8 – Kryt napájecího modulu
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Napájecí modul může být naprogramován pro spuštění modelu 
FastBack® 90E v kterémkoli z následujících režimů:

 Jednorychlostní, spuštění/zastavení s potvrzením chodu nebo bez něj

 Vícerychlostní s potvrzením chodu nebo bez něj

 S proměnnou rychlostí (analogový vstup 4-20 mA) s 
potvrzením chodu nebo bez něj

Napájecí modul je z továrny dodáván připojený k sestavě pohonu a 
nastavený pro chod na jednu stálou rychlost, zastavení/spuštění s 
potvrzením chodu.
Během instalace musí být napájecí modul připojen ke hlavnímu zdroji
napájení  a ke zdroji  řízení  ve vašem podniku.  Oddíl  4 –  Instalační
postupy tento postup popisuje.

Model FastBack® 90E je dodáván buď s napájecím modulem Yaskawa 
V1000, nebo je napájen ze vzdáleného ovládacího panelu, ve kterém je 
umístěn buď VFD měnič Yaskawa V1000, nebo VFD Allen-Bradley 
PowerFlex 70. Toto jsou jediné dvě značky VFD, které jsou způsobilé 
provozovat dopravník FastBack® model 90E.

Napájecí modul Yaskawa

Napájecí modul Yaskawa je z továrny dodáván s ručním ovladačem a 
kabelem I/O (viz Foto 2-10). Toto příslušenství umožňuje přístup k 
parametrům měniče, zobrazení chybových kódů a určení stavu měniče.

Poznámka:  Ruční  ovladač  a  kabel  I/O  jsou  dodávány
pouze  s  původní  objednávkou vašeho  podniku.
Náhradní  díly  jsou  k  dispozici  prostřednictvím
společnosti Heat and Control (viz
Dodatek B).

Foto 2-10 – Ruční ovladač Yaskawa
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Sestava čidla Photoeye

Sestava Photoeye je optické snímací zařízení používané k regulaci 
hloubky lože produktu v pánvi. Skládá se z efektoru Photoeye (nebo 
jeho obdoby), rychle odpojitelného kabelu a montážní konzoly, jež ho 
držínad pánví v úhlu 45  (viz Foto 2-11).  Většina aplikací vyžaduje 
pouze jedno čidlo Photoeye. Jsou-li požadovány dvě hloubky lože, jsou 
dodávána dvě čidla Photoeye.

Foto 2-11 – Sestava čidla Photoeye umístěná v úhlu 45 

Efektor Photoeye s duálním napětím je difuzní reflexní čidlo (vrací 
signál ze samotného produktu), jak ukazuje Obrázek 2-1. Má 
maximální ohniskovou vzdálenost 600 mm (24 palců) a je vhodné do 
mokrého prostředí.

Signál

Produkt

Efektorové čidlo Photoeye

Obrázek 2-1 – Efektorové difuzní čidlo Photoeye

Dopravník FastBack® model 90E je z továrny dodáván vybavený 
sestavou čidel Photoeye připojenou k sestavě pánve (viz Foto 2-12).

© 2010 Heat and Control, Inc. 2.7
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Foto 2-12 – Sestava čidla Photoeye

Rozvodná skříň ve skříni sestavy pohonu spojuje sestavu čidla Photoeye
se zdrojem řízení ve vašem podniku. Během instalace musí být čidlo 
Photoeye zapojeno k napájení a ke zdroji řízení. Kromě toho musí být 
držáky držící čidlo Photoeye seřízeny a utaženy tak, aby bylo čidlo 
Photoeye správně umístěné ke kalibraci na požadovanou hloubku lože. 
Oddíl 4 – Instalační postupy oba postupy popisuje.
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Senzor přiblížení

Snímač přiblížení lze použít ke sledování měnící se hloubky lože a 
rychlosti posuvu produktu. Senzor měří vzdálenost mezi výškou 
produktu v pánvi a samotným senzorem a vrací 4-20mA signál, který je 
úměrný této vzdálenosti. Tento signál může být použit k ovládání dalších
zařízení, jako je kořenicí zařízení.

Zbývající podsestavy popsané v tomto oddílu se nacházejí pod krytem. Foto 2-
13 a 2-14 znázorňují stranu motoru a stranu excentrického řetězového kola 
sestavy pohonu s odstraněným krytem.

Upevňovací 
konzoly pánve

Volnoběžné rameno 

Napájecí modul

Hnací 
rameno

Protiváha
Deska motoru

Řetězové kolo motoru

Základna

Hnací 
řetězové
kolo

Foto 2-13 – Pohled na sestavu pohonu ze strany motoru

Hnací rameno 

Protiváha

Excentrická 
řetězová soustava

Plášť 
motoru

Foto 2-14 – Pohled na sestavu pohonu ze strany excentrické řetězové soustavy
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Sestava motoru

Sestava motoru se skládá z motoru zkonstruovaného na míru, 
řetězového kola motoru, které je přivařeno k hřídeli motoru, 
kapalinotěsné kabelové svorky a napájecích kabelů (viz Foto 2-15). 
Úplně uzavřený motor chlazený ventilátorem (TEFC) je připevněn k 
montážní desce motoru čtyřmi šrouby.

Foto 2-15 – Sestava motoru

Excentrická řetězová soustava

Excentrická řetězová soustava se skládá ze čtyř řetězových kol, 
která společně generují pomalý pohyb dopravníku FastBack® 
vpřed a jeho rychlý pohyb zpět (viz Foto 2-16).

Otočný čep
napínače

Napínací řetězové kolo

Napínací vačka

Řetězové 
kolo 
klikové 
hřídele

Otočný šroub 
napínací 
vačky

Volnoběžné řetězové kolo
Hnací 
řetězové
kolo

Foto 2-16 – Excentrická řetězová soustava
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 Hnací řetězové kolo a řetězové kolo klikové hřídele jsou spojené
s hnací hřídelí a klikovou hřídelí.

 Napínací řetězové kolo je součástí sestavy řetězového kola 
napínače (viz část „Sestava řetězového kola napínače“ dále v 
tomto oddílu).

 Napínací kolo je součástí sestavy napínacího kola (viz „Sestava 
napínacího kola“ dále v tomto oddílu).

 Napínací vačka vytvoří zatížení potřebné k napnutí excentrického 
rozvodového řemene. Tento postup popisuje Oddíl 5 – Údržba.

Protiváha

Protiváha kompenzuje dynamické síly pánve. Skládá se z nosné tyče a 
řady protizávažných desek, které jsou zajištěné v párech na tyči. Každé 
protizávaží je navržené na míru pro konkrétní pánev. Foto 2-17 ukazuje 
typickou protiváhu a její polohu uvnitř hnací sestavy.

Foto 2-24 – Protiváha
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Sestava klikové hřídele

Sestava klikové hřídele pohání pánev a protizávaží. Skládá se z 
klikové hřídele a dvou ojnic – jedné pro hnací rameno a druhé pro 
protizávaží (viz Foto 2-18).

Spojovací tyč 
protizávaží 

Spojovací tyč 
hnacího ramene

Foto 2-18 – Sestava klikové hřídele

Společnost Heat and Control důrazně 
doporučuje nahradit opotřebované 
sestavy klikové hřídele novými nebo 
přestavěnými sestavami od 
společnosti Heat and Control. 
Nenahrazujte jednotlivé součásti této 
sestavy. Kromě toho by měla být stále 
k dispozici i jedna náhradní sestava 
klikového hřídele. Kapitola 5 – Údržba 
popisuje, jak vyměnit sestavu klikové 
hřídele.

Poznámka:Opotřebované sestavy klikové hřídele
mohou být vráceny do kanceláře 
společnosti Heat and Control v 
Galesburgu k přestavbě se zárukou. 
Obraťte se na kancelář v Galesburgu 
na čísle (309) 342-5518.
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Hnací hřídel

Hnací hřídel (Foto 2-19) přenáší energii z řetězového kola motoru do 
excentrické soustavy řetězových kol. Skládá se z leštěné vnější hřídele 
se
čtvrtpalcovou drážkou na pero na obou koncích.

Foto 2-19 – Hnací hřídel

Společnost Heat and Control důrazně 
doporučuje vyměnit hnací hřídel za 
novou dodanou společností Heat and 
Control. Kromě toho by měla být stále 
k dispozici i jedna náhradní kliková 
hřídel.
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Sestava napínacího řetězového kola

Sestava napínacího řetězového kola je součástí systému excentrické 
řetězové soustavy a používá se k napínání řemene excentrického 
řetězového kola. Skládá se z volnoběžného řetězového kola se dvěma 
ložisky namontovanými na hřídeli. Tato hřídel je přivařena k napínacímu 
ramenu a otáčí se kolem zúženého konce. Foto 2-20 ukazuje sestavu 
napínacího řetězového kola.

Otočný otvor
napínacího

kola

Časovací čep

Obr. 2-22 – Sestava napínacího řetězového kola

Společnost Heat and Control důrazně 
doporučuje nahrazovat sestavu 
napínacího řetězového kola novými 
komponentami od společnosti Heat 
and Control. Kromě toho je třeba mít 
stále k dispozici jedno rezervní 
řetězové kolo a dvě ložiska.
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Sestava řetězového kola

Sestava volnoběžného řetězového kola během provozu zachycuje vůli 
excentrického rozvodového řemene. Skládá se ze stacionárního 
volnoběhu v excentrické řetězové soustavě a volnoběžného 
řetězového kola se dvěma ložisky namontovanými na ramenním čepu. 
Foto 2-21 zobrazuje vložené řetězové kolo.

Časovací čep

Foto 2-21 – Volnoběžné řetězové kolo

Společnost Heat and Control důrazně 
doporučuje nahrazovat sestavu 
volnoběžného řetězového kola novými 
komponentami od společnosti Heat 
and Control. Kromě toho je třeba mít 
stále k dispozici jedno rezervní 
řetězové kolo a dvě ložiska.
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Svorkovnice motoru

Vodotěsná (NEMA 4, IP65) svorkovnice motoru obsahuje modulární 
svorkovnici pro připojení přívodních kabelů motoru ke kabelům 
napájecího modulu. Víko krabice obsahuje schéma zapojení pro 230V 
nebo 460V aplikace.
Foto 2-22 – znázorňuje svorkovnici motoru

Foto 2-22 – Svorkovnice motoru

Kloubové nohy

Čtyři kloubové nohy umožňují přesné umístění sestavy pánve 
dopravníku FastBack®, jak je uvedeno na dispozičním výkresu zařízení.
Nohy také upevňují sestavu pohonu k nosné konstrukci. Každou 
kloubovou nohu lze prodlužit vertikálně o 2 palce ± 1 palec, s 
vyklopením o 5° (viz Foto 2-23).

Foto 2-23 – Kloubová noha
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90E 

A-3.2 – Postupy před instalací

Tento oddíl popisuje, jak se připravit na instalaci jak modelu FastBack® 90E (pohonná 
jednotka se čtyřmi nohami), tak modelu 90E-G2 (pohonná jednotka se třemi nohami). 
Model 90E-G2 je v době psaní této příručky nejaktuálnější verzí. V tomto oddílu jsou 
probrána tato témata:

 Rozmístění otvorů na nohy (pouze 90E)

 Údaje o zatížení (pouze 90E)

 Rozmístění otvorů na nohy (pouze 90E-G2)

 Údaje o zatížení (pouze 90E-G2)

 Strukturální požadavky (90E a 90E-G2)

 Elektrické požadavky (90E a 90E-G2)

Rozmístění otvorů na nohy (pouze 90E)

Obrázek 3-1 ukazuje rozmístění otvorů na nohy pro model FastBack® 90E. 
Obrázek 3-2 ukazuje detail kloubové nohy.

Obrázek 3-1 - Rozmístění otvorů na nohy pro model 90E

Obrázek 3-1 – Detail kloubové nohy modelu 90E

© 2010 Heat and Control, Inc. 3.1
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Údaje o zatížení (pouze 90E)

Tabulka 3-1 uvádí údaje o zatížení pro model FastBack® 90E. Obrázek 3-3 
ukazuje umístění bodů zatížení pro model FastBack® 90E s pánví s maximální 
hmotností.

Statické
vertikální

zatížení na
kloubovou
nohu (libry)

Celkové
statické

vertikální
zatížení
(libry)

Dynamické
vertikální
zatížení

Dynamické
horizontální

zatížení (vpřed/vzad)

libry Frek.
(Hz)

libry Frek.
(Hz)A B

105 90 390 ± 90 3,0 ±
27

3,0

Tabulka 3-1 – Údaje o zatížení dopravníku FastBack® model 90E

A Bok B

A Bok B

Obrázek 3-3 – Umístění bodů zatížení modelu 90E
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Rozmístění otvorů na nohy (pouze 90E-G2)

Obrázek 3-4 znázorňuje rozmístění otvorů na nohy pro dopravník FastBack® 
model 90E-G2. Obrázek 3-5 ukazuje detail kloubové nohy.

- 25 -
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Obrázek 3-4 – Rozmístění otvorů na nohy pro model 90E-G2

Obrázek 3-5 – Detail kloubové nohy modelu 90E-G2
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= body zatížení při 2 nohách A = 105 liber každý

= bod zatížení při 1 noze B = 180 liber
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Údaje o zatížení (pouze 90E-G2)

Tabulka 3-2 uvádí údaje o zatížení pro model FastBack® 90E-G2. Obrázek 3-6 
ukazuje umístění bodů zatížení pro model FastBack® 90E-G2 s pánví s 
maximální hmotností.

Statické
vertikální

zatížení na
kloubovou
nohu (libry)

Celkové
statické

vertikální
zatížení
(libry)

Dynamické
vertikální
zatížení

Dynamické
horizontální

zatížení (vpřed/vzad)
zatížení v
bodu A 

(libry)

Frek.
(Hz)

zatížení v
bodu A 

(libry)

Frek.
(Hz)A B

105 180 390 ± 105 3,0 ±
27

3,0

Poznámka:  Dynamické  body zatížení  v  místě  s  jednou nohou (bod  B)  jsou
přibližně dvojnásobkem zatížení v místě se dvěma nohami (bod A). Frekvence
jsou pro každé místo stejné.

Tabulka 3-2 – Údaje o zatížení dopravníku FastBack® model 90E-G2

Konzola pánve A Bok

B

A Bok

Obrázek 3-6 – Umístění bodů zatížení modelu 90E-G2
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Strukturální požadavky (90E a 90E-G2)

Společnost Heat and Control poskytuje inženýrské služby navržení 
nosných plošin pro dopravník FastBack® model 90E-G2. Níže jsou uvedené
obecné pokyny k navržení vhodné nosné plošiny.

 Každá distribuční linka, jejíž součástí je dopravník FastBack® model 90E 
nebo 90E-G2, by měla mít centrální páteř sestávající z trubkové oceli o 
rozměrech 6 x 6 x ¼ palce [150 x 150 x 6 mm] probíhající středem linky, 
zejména pokud se pro zvedání dopravníku používají T podstavce. T 
podstavce by měly být přivařeny k centrální páteři 6 x 6 x ¼ palce [150 x 150 
x 6 mm], jak je znázorněno na Obrázku 3-7. Jakmile je zařízení FastBack® 

dodáno, kloubové nohy by měly být přišroubovány k T podstavcům (viz oddíl 
4 – Instalační postupy).

Obrázek 3-7 – T podstavec přivařený k centrální páteři

Výše uvedené rozměry jsou minimální 
normy. Použití materiálů pod těmito 
standardy způsobí zvýšené vibrace v 
nosné konstrukci, sníží účinnost a 
celkový výkon.

© 2010 Heat and Control, Inc. 3.5
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

 K připevnění kloubových nohou modelu FastBack® 90E nebo 90E-G2 k 
podlažní nosné konstrukci použijte kování o průměru 10 mm [3/8 palce]. 
Obrázek 3-8 znázorňuje standardní instalaci T podstavce.

Obrázek 3-8 – Kování pro kloubové nohy

 Pokud má být model FastBack® 90E nebo 90E-G2 umístěn přímo na plošině,
kloubové  nohy  by  měly  být  přišroubovány  ke  kusu  úhlového  železa  o
rozměrech 4 x 4 x 1/4 palce, který bude přišroubován ke středové páteři
popsané výše (viz Obrázek 3-9).  Nemontujte zařízení  FastBack® pouze k
plošině.

Obrázek 3-9 – Nosná konstrukce pro kloubové nohy

Výše uvedené rozměry jsou minimální 
normy. Použití materiálů pod těmito 
standardy způsobí zvýšené vibrace v 
nosné konstrukci, sníží účinnost a 
celkový výkon.

3.6 © 2010 Heat and Control, Inc.
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Elektrické požadavky

Tabulka 3-3 ukazuje požadavky na napájení a řídicí napětí pro modely 
FastBack® 90E a 90E-G2.

Primární
příkon

(jmenovit
ý)

Napájecí 
modul 
Yaskawa

Efektorové 
čidlo
IFM

Ultrazvukový
senzor Hyde

Park

3fázový
240 V

AC
50-60 Hz
jistič 5 A

200-230 VAC
50-60 Hz

odběr 1,2 A s
jističem 5 A

Duální
napětí 20-

250 V
AC/DC

2vodičový
snímač

10-24 V DC
pouze

3vodičový
snímač3fázový

480 V AC
50-60 Hz
jistič 5 A

380-460 V AC
50-60 Hz

0,6 A odběr, 
jistič 5 A

Tabulka 3-3 – Požadavky na napájecí a řídicí napětí modelů 90E / 90E-G2

Nezapojujte hlavní napájecí vodiče a řídicí vodiče do 
stejného okruhu.

Pro připojení plošiny dopravníku FastBack® k plošině 
váhy vždy používejte flexibilní vedení. Nepoužívejte 
pevný okruh; docházelo by k přenosu vibrací z 
dopravníku FastBack®

na váhu, což může snižovat účinnost vážení.

© 2010 Heat and Control, Inc. 3.7
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

A-4 - Instalační postupy
Tento oddíl popisuje nakládání se modelem FastBack® 90E poté, co byl dodán do 
vašeho podniku. V tomto oddílu jsou popsána následující témata:

 instalace sestavy pohonu,

 instalace sestavy pánve,

 Konečné umístění

 Zapojení čidla Photoeye

 Kalibrace čidla Photoeye

 Zapojení napájecího modulu

 Kontrolní seznam instalace

Instalace sestavy pohonu

Pohonná sestava je dodávána v přepravní bedně, která se skládá z pěti 
překližkových panelů a základní palety.

Potřebné nástroje: Bit Phillips, vrták, sada nástrčných hlavic, klíč, vysokozdvižný vozík

Popis kroků

1 Sejměte víko přepravní bedny

Pomocí vrtačky povolte šrouby v horní části přepravní bedny a vršek 
sejměte (viz Foto 4-1).

Foto 4-1 – Demontáž šroubů z horní části přepravní bedny

© 2010 Heat and Control, Inc. 4.1
Rev-02
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Popis kroků

1 Sejměte víko přepravní bedny (pokračování)

Pokyny pro demontáž přepravní bedny mohou být napsány uvnitř 
přepravky, jak je znázorněno na Fotu 4-2.

Foto 4-2 – Pokyny uvnitř bedny

2 Odstraňte konce a boky přepravní bedny

Pomocí vrtačky povolte šrouby přidržující konce přepravní bedny a
konce odstraňte (viz Foto 4-3).

Foto 4-3 – Demontáž konců bedny

Povolte šrouby, které drží boky přepravní bedny, a boky odstraňte.

4.2 © 2010 Heat and Control, Inc.
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Popis kroků

3 Odšroubujte kloubové nohy

Odšroubujte z palety kloubové nohy, jež tvoří dno bedny (viz Foto 4-
4).

Foto 4-4 - Odšroubování kloubových nohou

4 Připravte se na zvednutí sestavy pohonu z palety

Umístěte vysokozdvižný vozík mezi kloubové nohy a desku zespodu 
sestavy pohonu (viz Foto 4-5).

Foto 4-5 – Umístění vysokozdvižného vozíku

Dbejte na to, aby vidlice nepodebraly 
kabel napájecího modulu a kabelovou 
svorku svorkovnice motoru (viz Foto 
4-6).

© 2010 Heat and Control, Inc. 4.3
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Popis kroků

Připravte se na zvednutí sestavy pohonu z palety (pokrač.)

Foto 4-6 – Vidlice nepodebírá kabel a kabelou svorku

Poznámka: Pokud bylo vaše zařízení FastBack® doručeno s 
pánví připojenou k sestavě pohonu, není potřeba pánev 
demontovat. Pokud byla pánev dodána samostatně, 
nepřipojujte ji, dokud nebyla jednotka pohonu umístěna.

Pohonnou jednotku lze také zvednout pomocí vysokozdvižného 
vozíku a popruhů, jak ukazuje Foto 4-7.

Foto 4-7 –Zdvihání sestavy pohonu pomocí popruhů

Pokud používáte tuto metodu zvedání,
nejprve odstraňte pánev, aby nedošlo 
k jejímu poškození.

4.4 © 2010 Heat and Control, Inc.
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Popis kroků

4 Přesuňte sestavu pohonu na místo.

Opatrně zvedněte sestavu pohonu z palety a umístěte ji na určené 
místo.

Poznámka: Pohonná jednotka musí být správně orientována zepředu dozadu.
Správnou orientaci najdete na dispozičním výkresu 
zařízení.

5 Připojte sestavu pohonu k nosnému prvku.

Volně přišroubujte sestavu pohonu k příslušnému nosnému prvku 
(T podstavci nebo kusu úhlového železa).

6 Ověřte, že je zásilka kompletní (pokud jde o původní zásilku).

Pokud vybalujete původní zásilku, přepravní bedna sestavy pohonu 
obsahuje také vlastní fázovací desku (číslo dílu 30547820) (viz Foto 4-
8).
Fázovací deska se používá při výměně excentrického řemene.

Foto 4-8 – Fázovací deska uvnitř přepravní bedny

Poznámka: V původní dodávce je zahrnuta pouze jedna fázovací
deska. Společnost Heat and Control doporučuje uložit 
fázovací desku spolu s dalšími nástroji nebo náhradními 
díly ve vašem podniku.

© 2010 Heat and Control, Inc. 4.5
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Popis kroků

7 Ověřte, že je zásilka kompletní (pokud jde o původní zásilku) (pokrač.)

Původní zásilka také obsahuje příslušenství pro komunikaci s 
frekvenčním měničem VFD, jeho diagnostiku a přeprogramování 
napájecího modulu. Jedná se o následující příslušenství:

Semipower

 Jeden komunikační kabel a adaptér s 9kolíkovým 
konektorem sériového portu

 Jeden 9kolíkový na 25kolíkový adaptér sériového portu
 Jeden 3½palcový disk obsahující program wInControlTM

 Jeden 3½palcový disk obsahující konfigurační soubory pro střídač
 Jedna uživatelská příručka 

Yaskawa DriveBlok

 Jeden ruční ovladač s připojeným komunikačním kabelem
 Jedna uživatelská příručka Yaskawa

Poznámka: Součástí původní zásilky je pouze jeden kus 
každého příslušenství. Společnost Heat and Control 
doporučuje ukládat toto příslušenství spolu s dalšími 
nástroji nebo náhradními díly ve vašem podniku.

Foto 4-9 ukazuje způsob zabalení příslušenství napájecího modulu v 
bedně.

Foto 4-9 – Příslušenství napájecího modulu v přepravní bedně

Pokud některá z těchto položek chybí, kontaktujte svého projektového 
manažera nebo kancelář Heat and Control v Galesburgu, Illinois, (309) 
343-5518.

4.6 © 2010 Heat and Control, Inc.
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Instalace sestavy pánve

Neinstalujte pánev, dokud nebyla sestava pohonu přesunuta na místo, jak je 
popsáno v oddílu “Instalace sestavy pohonu”.

Poznámka: Pokud byla jednotka pohonu dodána s nainstalovanou 
pánví, pokračujte dále v tomto oddílu k části „Konečné umístění“.

Popis kroků

1 Vyzvedněte pánev z bedny

Sejměte víko přepravní bedny sestavy pánve. Držte pánev uprostřed a 
opatrně ji zvedněte z bedny.

2 Umístěte pánev na kotouče k upevnění pánve

Umístěte pánev na disky k upevnění pánve nahoře na sestavě pohonu.

Jednu ruku položte na dno pánve mezi dva páry páskových svorek a 
zatlačte dolů. Tím se zabrání převrácení pánve.

3 Páskové svorky se západkou

Počínaje zadními páskovými svorkami, zajistěte každou páskovou 
svorku západkou a upevněte pánev k podpěrám pánve (viz Foto 4-10). 
Ujistěte se, že pásková svorka zcela objímá jak horní, tak i spodní 
upevňovací disky pánve.

Pánev se může poškodit, pokud 
dojde k jejímu naklonění před 
zajištěním svorek západkou.
Nejprve zajistěte zadní svorky, 
aby nedošlo k převrácení pánve.

Foto 4-10 – Podepření pánve při zajišťování západkou

© 2010 Heat and Control, Inc. 4.7
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Popis kroků    

Páskové svorky se západkou (pokračování)

Nedovolte, aby jazýček západky zasahoval do posuvného krytu. Úchyt 
páskové svorky by měl zakrýt zářez v upevňovacím kotouči pánve tak, 
aby zajištěný jazýček západky byl rovnoběžný s posuvným krytem. 
Foto 4-11 ukazuje správně zajištěnou páskovou svorku se západkou.

Úchyt

Jazýček západky

Foto 4-11 – Správně zajištěná pásková 
svorka se západkou (jazýček západky je
rovnoběžně s posuvným krytem)

Pokud úchyt nezakrývá zářez na 
upevňovacím kotouči pánve, 
posuvný kryt se bude třít o horní 
část krytu a zvyšovat tak opotřebení 
hnacího ústrojí. Foto 4-12 ukazuje 
páskovou svorku, která je nesprávně
zajištěna západkou.

Úchyt

Zářez na 
upevňovacím 
kotouči pánve

Foto 4-12 – Nesprávně zajištěná pásková svorka se západkou

4.8 © 2010 Heat and Control, Inc.
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Popis kroků

3 V případě potřeby znovu nainstalujte nastavitelnou nosovou výpust.

Nastavitelná nosová výpust, pokud je součástí dodávky, může být pro 
účely přepravy obrácena (viz Foto 4-13).

Foto 4-13 – Přepravní poloha nastavitelné nosové výpusti

Znovu nainstalujte nastavitelnou nosovou výpust následujícím způsobem:

1. Úplně povolte motýlkové matice na obou stranách pánve.

2. Vysuňte nastavitelnou nosovou výpust z pánve.

3. Otočte nos na druhou stranu a nasuňte jej zpět do pánve. Ujistěte 
se, že nos drží na dvou bílých podložkách na motýlkové matici (viz 
Foto 4-14)

Foto 4-14 – Správně nainstalovaná nastavitelná nosová výpust

4. Motýlkové matice znovu utáhněte.

© 2010 Heat and Control, Inc. 4.9
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Konečné umístění

Tento postup popisuje, jak provést závěrečnou kontrolu umístění zařízení 
FastBack® model 90E.

Poznámka: Dispoziční výkres zařízení pro konkrétní instalaci ve vašem 
podniku nahrazuje obecné pokyny níže.

Potřebné nástroje: Hladinový, ¾palcový klíč „vraní noha“, momentový klíč, klíč 9/16 palce 
a ¾ palce

Popis kroků

1 Zkontrolujte vystředění

Ověřte, že středová linie sestav pohonu a pánve je v půdoryse 
vystředěná s váhou.

2 Zkontrolujte zarovnání zepředu dozadu

Ověřte, že zadní část pánve je umístěna tak, aby zachytila produkt ze 
zařízení pro podávání. Konec pánve, nepočítaje nastavitelnou nosovou 
výpust, by měl být 4 palce od disperzního kužele vah při pohledu z boku
(viz obrázek 4-1).

Poznámka: Nastavitelná nosová výpust umožňuje ± 2 palce 
v nastavení zepředu dozadu.

Obrázek 4-1 – Správné zarovnání zepředu dozadu

4.10 © 2010 Heat and Control, Inc.
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Popis kroků

3 Zkontrolujte vodorovné zarovnání

Zarovnejte pánev v bočním pohledu, podle rozměrů na dispozičním 
výkresu zařízení. Jmenovité vodorovné zarovnání je 0°.  Pokud se ve 
vašem podniku provádí umývání, může být pánev snížena o 0,5°, což 
umožní vypuštění (viz obrázek 4-2). Seřiďte kloubové nohy pomocí klíče 
9/16 palce.

Poznámka: Naklonění pánve o více než 1,5° může brzdit 
rychlost přepravy produktu. Snížení pánve o více než 5° 
překročí úhel ohybu kloubových nohou.

Obrázek 4-2 – Správné vodorovné zarovnání

4 Zkontrolujte svislé zarovnání

Ověřte, zda je dno pánve podle dispozičního výkresu zařízení 6 až 12 
palců od špičky disperzního kužele váhy (viz obrázek 4-1 výše). Pokud 
je to nutné, seřiďte kloubové nohy pomocí 9/16palcového klíče.

Poznámka: Kloubové nohy lze vysunout 2 palce svisle, ± 1 
palec ode dna základní desky, s výklopem ± 5°.

5 Utáhněte kloubové nohy

Po ověření, že je dopravník FastBack® správně umístěn, pomocí 
¾palcového klíče „vraní noha“ a momentového klíče utáhněte pojistné 
matice na kloubových nohách na 42 lbf. Použijte klíč 9/16 palce, abyste 
zabránili protáčení závitového dříku.

© 2010 Heat and Control, Inc. 4.11
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Zapojení napájecího modulu

Tento postup popisuje, jak připojit napájecí modul FastBack® k primárním 
zdrojům napájení a řízení ve vašem podniku.

Jak napájecí moduly Semipower, tak Yaskawa, přicházejí z továrny 
naprogramované tak, aby běžely při 50 Hz v režimu s jednou rychlostí, 
start/stop se signálem potvrzení chodu.

Popis kroků

1 Otevřete krabici napájecího modulu

Odšroubujte šest šroubů, které drží víko krabice napájecího modulu na místě.

2 Namontujte kabelové svorky

Zadní strana krabice napájecího modulu obsahuje dva otvory pro 
zapojení primárního napájení a řídicích kabelů. Třetí otvor obsahuje 
přívodní kabely motoru v kapalinotěsné (NEMA 4) kabelové svorce s 
těsnicí maticí, která je instalována v továrně (viz Foto 4-21).

Foto 4-21 – Krabice napájecího
modulu s nainstalovanými přívodními

kabely motoru

Nainstalujte ¾palcové kabelové svorky NTP do dvou otvorů. Pro mokré 
prostředí použijte vodotěsné (NEMA 4) kabelové svorky s těsnicími 
maticemi spolu s trubkami se spojkami Seal-Flex nebo vícevodičovým 
kabelem, s jedním obalem skrz každou kabelovou svorku.

Proveďte řídicí vodiče středním otvorem. Proveďte primární napájení 
zbývajícím otvorem. Nainstalujte 2 stopy dlouhou servisní smyčku od 
kabelové svorky primárního napájecího kabelu k nouzovému vypínači, 
aby bylo možné při provádění budoucí údržby víko napájecího modulu 
sejmout.
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Popis kroků

3 Připojte primární napájecí kabely.

Připojte primární napájení následujícím způsobem:

 Připojte primární napájecí kabely ke svorkám 1, 3 a 5 červeno-
žlutého nouzového vypínače.

 Připojte vstupní zemnicí vodič k uzemňovací svorce na vnitřní stěně
krabice napájecího modulu.

Technická publikace PH009 obsahuje schémata zapojení střídače 
Yaskawa a technická publikace PH010 obsahuje schémata zapojení 
střídače AB PowerFlex 70 (nainstalovaného v ovládacím panelu).

4 Připojte řídicí kabely

Připojte řídicí kabely podle tabulky 4-2 (u napájecích modulů Yaskawa). 
Schéma zapojení měniče Yaskawa V1000 je znázorněno v tech. 
publikaci PH009.

Použití Svorka/připojení
Spuštění/zastavení
Všechna použití 
(2 vodiče)

Nainstalujte uzávěr suchého 
kontaktu (relé nebo spínač) mezi 
svorky SC (společné elektronické) a 
S1 (běh vpřed).

Jedna rychlost
Vyberte rychlost
(nejsou potřeba kabely)

Nepotřebujete další kabeláž; dopravník
poběží rychlostí nastavenou v 
parametru D1-01 (50 Hz).

Více rychlostí
Předvolený výběr 
rychlosti (2 vodiče)

Namontujte dvojici vodičů, které 
zajistí uzavření suchého kontaktu 
(relé nebo spínače) mezi svorkami 
SC a S5 (předvolená referenční 
rychlost 1) a/nebo SC a S6 
(předvolená referenční rychlost 2). 
Použijte přednastavenou rychlostní 
tabulku ve schématu zapojení v tech. 
publikaci PH009 ke zjištění příslušné 
binární
kombinace.

Proměnná rychlost
Analogový vstup 4-20
mA (stíněný/kroucený
pár)

Připojte vodiče (musí to být 
stíněný/kroucený pár) k AC (společný 
analogový) a A2 (referenční kmitočet). 
K dokončení instalace je nutná změna 
hardwaru a
parametrů. Podrobnosti viz tech. 
publikace PH009.

Potvrzení chodu
Všechna použití, 
volitelné (2 vodiče)

Připojte  dva  vodiče  k  MA a  MC.
Jedná se o  reléový  výstup,  který
se sepne, když je výstup měniče
zapnutý.

Tabulka 4-2 – Pokyny k zapojení napájecího modulu Yaskawa V1000
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Kontrolní seznam instalace

 Všechna vedení mezi plošinami jsou flexibilní.

 Plošiny jsou v souladu s dispozičními výkresy zařízení.

 Všechna těla dopravníku jsou vodorovná ze strany na stranu a pokud 
možno zepředu dozadu.

 Křížové podavače jsou vystředěné k disperzním stolům a jsou ve výšce 
uvedené v dispozičních výkresech zařízení.

 Brány distribučního dopravníku jsou bez bočních stěn křížového podavače.

 Distribuční dopravníky jsou kolmé ke křížovým podavačům všude tam, kde to je možné.

 Maximální sklon je 1,5°.

 Maximální svislá mezera mezi distribučními dopravníky je ¼ palce.

 Nosná ramena čidla Photoeye jsou pod otočeným okrajem boční stěny pánve.

 Konzoly čidla Photoeye jsou zaměřené na vrchol produktové výpusti 
tak, aby čidlům ve funkci nebránil vodopádový efekt produktu.

 Pojistné matice jsou utažené.

 Skříně jsou vodotěsně zajištěné. Kabely nezasahují do těsnění.

 Body tření nebo kolizní body byly odstraněny.
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Tento oddíl popisuje postupy a pokyny k údržbě zařízení FastBack® model 90E. V tomto
oddílu jsou probrána tato témata:

 Čištění

 Doporučené intervaly údržby

 Demontáž sestavy pánve

 Výměna sestavy pánve

 Demontáž skříně

 Výměna skříně

 Napnutí řemene motoru

 Výměna řemene motoru

 Výměna sestavy motoru

 Napnutí excentrického rozvodového řemene

 Výměna excentrického rozvodového řemene

 Výměna sestavy klikové hřídele

© 2010 Heat and Control, Inc. 5.1
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Čištění

Při čištění zařízení FastBack® model 90E dodržujte následující pokyny.

Může být přítomno více zdrojů napětí, včetně řídicích kabelů
z vah, PLC nebo jiných zařízení. Uplatňujte stejná 
bezpečnostní opatření jako u jakéhokoli jiného elektrického 
zařízení.

Před použitím vody zabezpečte všechny zdroje elektřiny.

Omezte vysokotlakou vodu na oblasti 
manipulace s produktem dopravníku. Nikdy 
nesměrujte vysokotlakou vodu na čidla 
Photoeye, skříň sestavy pohonu, napájecí modul
nebo svorkovnici motoru.

Nepoužívejte abraziva, čisticí prášky ani jiné 
výrobky, které by mohly poškrábat povrch 
zařízení.
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Doporučené intervaly údržby

Tabulka 5-1 uvádí doporučené intervaly údržby zařízení FastBack® model 90E a 
druh údržby, která se má provádět v daném intervalu.

Časový
úsek

Doporučená údržba

Po každém čištění  Zkontrolujte kalibraci čidla 
Photoeye

 Zkontrolujte upevňovací svorky 
pánve

Po každé směně nebo 
výměně pánve

 Zkontrolujte upevňovací svorky 
pánve

 Zkontrolujte kalibraci čidla 
Photoeye

Týdně  Zkontrolujte těsnost západek
skříně

 Zkontrolujte těsnost 
šroubů na kloubových 
nohách

 Zkontrolujte těsnost pojistných 
matic na závitových tyčích 
kloubových nohou

 Zkontrolujte upevňovací svorky 
pánve

Každých 6 měsíců  Zkontrolujte všechny řemeny a 
napněte je nebo vyměňte

Každých 12 měsíců  Namažte ložisko na ojnici
pomocí mazadla na bázi 
močoviny s EP přísadami s 
vysokou přilnavostí

Tabulka 5-1 – Doporučené intervaly údržby
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Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Demontáž sestavy pánve

Tento postup popisuje, jak demontovat pánev ze skříně jednotky pohonu. 
Před vyjmutím skříně vždy odstraňte pánev.

Při zvedání nebo přemisťování těžkých 
předmětů buďte vždy opatrní. Pokud 
nedokážete zvednout hmotnost 50 liber nebo
jste dosud nikdy nedemontovali pánev, 
zvažte pomoc druhé osoby.

Popis kroků

1 Odpojte zařízení FastBack® od napájení.

Odpojte napájení zařízení FastBack® otočením nouzového 
vypínače do polohy VYPNUTO (OFF).

Tento  krok  je  nezbytný,  aby  se
zabránilo  náhodnému  spuštění
dopravníku FastBack® během tohoto
postupu.

2 Určete těžiště pánve

Najděte těžiště pánve vzhledem ke čtyřem páskovým svorkám 
připevňujícím pánev k sestavě pohonu. Těžiště na většině pánví modelu 
90E je mimo čtyři svorky, jak je znázorněno na obrázku 5-1.

Tlačit

· DÉLKA

I

G)

Obrázek 5-1 – Těžiště sestavy pánve
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Popis kroků

3 Uvolněte západky prvních dvou svorek

Uvolněte západky prvních dvou svorek nejblíže těžiště pánve.

Uvolnění západek prvních dvou 
svorek nejblíže těžiště pánve zabrání 
překlopení pánve nosovou výpustí 
dolů, pokud je již připevněna pouze 
jedna nebo dvě svorky. Pokud se 
pánev nakloní, mohou se poškodit 
upevňovací kotouče nebo se může 
zlomit svar připevňující horní kotouč 
k pánvi. Tento krok je zvláště 
důležitý, pokud pracujete sami.

4 Uvolněte západky zbývajících svorek

Položte volnou ruku na dno pánve přes poslední dvě svorky a zatlačte 
dolů. Tím se zabrání naklonění nosové výpusti pánve při uvolnění 
svorek.

Uvolněte západky zbývajících dvou svorek a rukou přitom dále tlačte 
na pánev (viz Foto 5-1).

Foto 5-1 – Podepření pánve při odjišťování západky
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Popis kroků

5 Vyjměte pánev

Pánev vyjměte ve středu, jak je znázorněno na Fotu 5-2.

Možná budete muset manévrovat s 
pánví kolem jiných zařízení, jako jsou 
další pánve nebo čidla Photoeye. 
Dávejte pozor, abyste pánví nenarazili 
do čidla Photoeye, což by ho mohlo 
poškodit nebo změnit jeho kalibraci.

Foto 5-2 – Zvedání pánve

Umístěte pánev mimo pochozí trasy.

Poznámka: Aby nedošlo k poškození upevňovacích kotoučů, 
umístěte pánev vzhůru nohama na podlahu, jak je 

ukázáno na Fotu 5-3.

Foto 5-3–- Uložení pánve vzhůru nohama
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Výměna sestavy pánve

Tento postup popisuje, jak znovu připojit pánev k sestavě pohonu.

Při zvedání nebo přemisťování těžkých 
předmětů buďte vždy opatrní. Pokud 
nedokážete sami zvednout hmotnost 50 liber
nebo jste dosud nikdy nedemontovali pánev,
zvažte pomoc druhé osoby.

Popis kroků

1 Odpojte zařízení FastBack® od napájení.

Odpojte napájení zařízení FastBack® otočením nouzového 
vypínače do polohy VYPNUTO (OFF).

Tento  krok  je  nezbytný,  aby  se
zabránilo  náhodnému  spuštění
dopravníku FastBack® během tohoto
postupu.

2 Vyměňte upevňovací kotouče pánve, pokud je to zapotřebí.

Vyměňte upevňovací kotouče pánve, pokud byly odstraněny při 
demontáži pánve. K zarovnání kotoučů použijte nástroj k zarovnání 
kotoučů (číslo dílu 30562434) (viz Foto 5-4).

Foto 5-4 – Použití nástroje k zarovnání kotoučů
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Popis kroků

3 Vyměňte páskové svorky na upevňovacích kotoučích

Pokud  byly  páskové  svorky  na  upevňovacích  kotoučích  odstraněny,
vyměňte je a ujistěte se, že jsou orientovány západkou na vnější okraj
pánve (viz Foto 5-5). Nasaďte úchyty svorky pod okraj kotouče, jak je
znázorněno na Fotu 5-5.

Foto 5-5 – Výměna páskových svorek

4 Vyměňte pánev

Zvedněte pánev ve středu a přemístěte ji nad sestavu pohonu, jak je 
znázorněno na Fotu 5-6.

Foto 5-6 – Výměna pánve

5.8 © 2010 Heat and Control, Inc.

Rev-02



A-5 – ÚDRŽBA

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Popis kroků

5 Páskové svorky se západkou

Jednu ruku položte na dno pánve mezi dva páry páskových svorek a 
zatlačte dolů. Tím se zabrání naklonění nosové výpusti pánve.

Připevněte obě páskové svorky, jež jsou nejblíže k zadní části pánve, 
přičemž rukou nadále tlačte do pánve (viz Foto 5-7 a 5-8). Ujistěte se, 
že pásková svorka zcela objímá horní i spodní upevňovací kotouče 
pánve.

Foto 5-7 – Podepření pánve při zajišťování západkou

Foto 5-8 – Zajišťování páskové svorky západkou

Zajistěte zbývající dvě páskové svorky.

© 2010 Heat and Control, Inc. 5.9
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Popis kroků

5 Páskové svorky se západkou (pokračování)

Pokud pásková svorka zaskočí 
nepřesně nebo je obtížné ji zajistit, 
utáhněte nebo povolte seřizovací 
šroub pomocí šroubováku Phillips a 
klíčem 11/32 palců (viz Obrázek 5-2). 
Neprovozujte zařízení FastBack® 
dokud nebyla pánev bezpečně 
připevněna ke skříni.

Obrázek 5-2 – Seřízení páskové svorky
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Demontáž skříně

Tento postup popisuje, jak odstranit skříň jednotky pohonu. Před jakoukoli 
údržbou sestavy pohonu vždy demontujte celou skříň.

Potřebné nástroje:  nástrčná hlava nebo klíč 7/16 palce nebo 10 
mm, velký plochý šroubovák

Popis kroků

1 Odpojte zařízení FastBack® od napájení.

Odpojte napájení zařízení FastBack® otočením nouzového 
vypínače do polohy VYPNUTO (OFF).

Tento  krok  je  nezbytný,  aby  se
zabránilo  náhodnému  spuštění
dopravníku FastBack® během tohoto
postupu.

2 Demontujte sestavu pánve

Demontujte sestavu pánve podle popisu v části „Demontáž 
sestavy pánve“.

3 Vyjměte spodní upevňovací kotouče pánve

Vyjměte dva šrouby a pojistnou podložku z každého spodního 
upevňovacího kotouče pánve pomocí klíče 7/16 palců (pro šrouby ¼-20) 
nebo 10mm klíče (pro 6mm šrouby), jak je ukázáno na Fotu 5-9.

Foto 5-9 – Demontáž šroubů z upevňovacích bodů
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Popis kroků

4 Odstraňte posuvné kryty

Zvedněte spodní upevňovací kotouč pánve a posuvný kryt (viz Foto 5-10).

Foto 5-10 – Sejmutí upevňovacího kotouče a posuvného krytu

Pokud je váš model 90E vybaven sestavami posuvného těsnění, 
odstraňte hnědou posuvnou destičku včetně čtyř pružin na horní 
straně posuvníku (viz Foto 5-11).

Poznámka: Pružiny nejsou připevněny k posuvné destičce.

Foto 5-11 – Vyjmutí posuvné destičky
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Popis kroků

5 Vyjměte skříň

Otočením čtyř čtvrtotočných západek proti směru hodinových ručiček 
o čtvrt otáčky uvolněte skříň (viz Foto 5-12).

Poznámka: Na čtvrtině otáčky není žádná pevná zarážka.

Foto 5-12 – Čtvrtotočný uzávěr v otevřené poloze

Opatrně zvedněte skříň a odložte ji stranou (viz Foto 5-13).

Foto 5-13 – Zvedání skříně

Poznámka: Možná budete muset odstranit další pánve z 
okolního zařízení, abyste skříň úplně vyjmuli. 
Neprovádějte údržbu sestavy pohonu, dokud nebyla 
skříň zcela odstraněna.
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Popis kroků

6 Zkontrolujte těsnění skříně a západku

Prohlédněte těsnění skříně a jazýček západky a ujistěte se, že jsou v 
dobrém stavu (viz Foto 5-14).

Foto 5-14 – Těsnění skříně a jazýček západky
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Výměna skříně

Tento postup popisuje, jak znovu naistalovat skříň jednotky pohonu.

Potřebné nástroje: klíč 7/16 palce nebo 10 mm, velký plochý šroubovák, 
momentový klíč nastavený na 110 lbf.in (kování 7/16 palce) 
nebo 90

lbf.in (kování 10 mm)

Popis kroků

1 Odpojte zařízení FastBack® od napájení.

Odpojte napájení zařízení FastBack® otočením nouzového 
vypínače do polohy VYPNUTO (OFF).

Tento  krok  je  nezbytný,  aby  se
zabránilo  náhodnému  spuštění
dopravníku FastBack® během tohoto
postupu.

2 Znovu nainstalujte skříň

Opatrně spusťte skříň na sestavu pohonu (viz Foto 5-15). Ujistěte se, 
že jazýčky s háčky v každém rohu jsou uvnitř skříně. Abyste předešli 
možnému poškození těsnění na vnitřní straně skříně, ujistěte se, že se 
při spouštění skříně těsnění nic nedotýká.

Foto 5-15 – Opětovná instalace skříně
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Popis kroků

2 Znovu nainstalujte skříň (pokračování)

Zajistěte každý čtvrtotočný uzávěr otočením ve směru hodinových 
ručiček o čtvrt otáčky. Obrázek 5-16 ukazuje uzávěr v zajištěné poloze.

Foto 5-16 – Uzávěr v zajištěné poloze

3 Vyměňte sestavy posuvného těsnění (pokud jsou součástí instalace)

Pokud je váš model 90E vybaven sestavami s posuvným těsněním, 
zkontrolujte bílé patky posuvníků, zda nejsou příliš opotřebené 
(tloušťka menší než 0,94 palce), jak je znázorněno na obrázku 5-3.

Obrázek 5-3 – Opotřebovaná patka posuvníku
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Popis kroků

3 Vyměňte sestavy posuvného těsnění (pokud jsou součástí instalace) 
(pokračování)

Vyměňte všechny opotřebované základny posuvníku za nové, jak 
je ukázáno na Fotu 5-17.

Foto 5-17 – Výměna základny posuvníku

Vyměňte hnědou posuvnou destičku včetně čtyř pružin (viz 
Foto 5-18).

Poznámka: Pružiny nejsou připevněny k posuvné destičce.

Foto 5-18 – Výměna posuvné destičky
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4 Vyměňte posuvné kryty a upevňovací kotouče pánve

Nasaďte posuvné kryty a spodní upevňovací kotouče pánve (viz 
Foto 5-19).

Poznámka: Horní a dolní upínací kotouče musí být orientovány 
západkami směrem ven, jak je ukázáno na Fotu 5-19.

Foto 5-19 – Výměna posuvného krytu a upevňovacího kotouče

Vyjměte dva šrouby v upevňovacích bodech pomocí klíče 7/16 palců 
(pro šrouby ¼-20) nebo 10mm klíče (pro 6mm šrouby), jak je ukázáno 
na Fotu 5-20. Otáčejte silou 110 lbf.in (u šroubů ¼-20) nebo 90 lbf.in (u 
šroubů 6 mm).

Foto 5-20 – Výměna šroubů v upevňovacích bodech

5 Vyměňte sestavu pánve

Vyměňte sestavu pánve podle popisu v části „Výměna sestavy pánve“.
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Napnutí řemene motoru

Tento postup popisuje, jak vyměnit a správně napnout řemen motoru.

Potřebné nástroje: hluboká nástrčná hlavice 9/16 palce, nástrčná hlavice 9/16 
palce, malý plochý šroubovák, prodloužení 4-6 palce, 
momentový klíč nastavený na 20 ft-lbf, pravítko

Popis kroků

1 Odpojte zařízení FastBack® od napájení.

Odpojte napájení zařízení FastBack® otočením nouzového 
vypínače do polohy VYPNUTO (OFF).

2 Demontujte sestavu pánve

Demontujte sestavu pánve podle popisu v části „Demontáž 
sestavy pánve“.

3 Demontujte skříň sestavy pohonu

Demontujte skříň sestavy pohonu, jak je popsáno v části „Demontáž 
skříně“.

4 Povolte matice desky motoru

Pomocí hluboké nástrčné hlavice 9/16 palce a prodloužení povolte tři 
matice motorové desky, které drží desku motoru na podvozku (viz Foto 
5-21). Poloviční otočení závitu by mělo stačit. Mělo by být možné rukou 
posunout plochou podložku pod každou maticí.

Foto 5-21 – Povolení šroubů desky motoru
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5 Nastavte napnutí řemene

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a prodloužení nastavte napnutí 
řemene otáčením napínacího šroubu, dokud pružina nedosáhne délky 1-
1/8 palce +1/32 palce/-0 palce, jak je ukázáno na Fotu 5-22).

Foto 5-22 – Kompresní pružina na 1-1/8 palce

Ručně otočte mechanismus v normálním provozním směru o několik 
otáček. To umožní nalezení přirozeného stopy řemene.

6 Ověřte napnutí řemene

Pomocí šroubováku pod spodní hranou desky motoru pohněte motorem
nahoru a dolů,  abyste  se ujistili,  že se volně pohybuje  a že pružina
řemen plně napíná (viz Foto 5-23).

Foto 5-23 – Pohyb deskou motoru k ověření napnutí řemene
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7 Utáhněte matice desky motoru

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a momentového klíče utáhněte
tři matice motorové desky na 20 ft-lbf (viz Foto 5-24).

Foto 5-24 – Utažení matic desky motoru

8 Vyměňte skříň a sestavu pánve

Vyměňte skříň a sestavu pánve, jak je popsáno v oddílech „Výměna 
skříně“ a „Výměna sestavy pánve“.
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Výměna řemene motoru

Tento postup popisuje, jak vyměnit a správně napnout řemen motoru.

Potřebné nástroje: hluboká nástrčná hlavice 9/16 palce, nástrčná hlavice 9/16 
palce, malý plochý šroubovák, prodloužení 4-6 palce, 
momentový klíč nastavený na 20 ft-lbf, pravítko

Popis kroků

1 Odpojte zařízení FastBack® od napájení.

Odpojte napájení zařízení FastBack® otočením nouzového 
vypínače do polohy VYPNUTO (OFF).

2 Demontujte sestavu pánve

Demontujte sestavu pánve podle popisu v části „Demontáž 
sestavy pánve“.

3 Demontujte skříň sestavy pohonu

Demontujte skříň sestavy pohonu, jak je popsáno v části „Demontáž 
skříně“.

4 Povolte napínací šroub

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a prodloužení povytáhněte 
napínací šroub ven natolik, abyste povolili stlačení pružiny a dodali 
dalšího ¼ palce vůle (viz Foto 5-25).

Foto 5-25 – Povolení napínacího šroubu
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Popis kroků

5 Povolte matice desky motoru

Pomocí hluboké nástrčné hlavice 9/16 palce a prodloužení povolte tři 
matice motorové desky, které drží desku motoru na podvozku (viz Foto 
5-26). Poloviční otočení závitu by mělo stačit. Mělo by být možné rukou 
posunout plochou podložku pod každou maticí.

Foto 5-26 – Povolení matic desky motoru

6 Vyjměte starý řemen a zkontrolujte řetězové kolo motoru

Vyjměte starý řemen z motoru. Zkontrolujte řetězové kolo motoru, zda 
nemá poškozené zuby nebo opotřebené pokovení. Pokud je řetězové 
kolo poškozené nebo opotřebované, zavolejte do kanceláře Heat and 
Control v Galesburgu, v Illinois, na číslo (309) 342-5518 a vyžádejte si 
nové řetězové kolo. Odbruste malé svary připevnující řetězové kolo k 
hřídeli motoru a řetězové kolo vyjměte pomocí stahováku ozubených 
kol.

S výměnou řemenu nepokračujte, dokud 
nebylo nainstalováno nové ozubené kolo.
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Popis kroků

7 Nainstalujte nový řemen

Nainstalujte nový řemen motoru tak, že jejúů nejprve nasunete na 
řetězové kolo motoru a potom ho nasunete na hnací řetězové kolo.

Kontakt mezi motorem a boční deskou 
podvozku může způsobit počáteční napnutí 
řemene. V takovém případě odstraňte z 
podvozku v místě kontaktu malé množství 
materiálu. Nepokračujte ke kroku 8, dokud 
nebyla překážka odstraněna.

8 Nastavte napnutí řemene

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a prodloužení nastavte napnutí 
řemene otáčením napínacího šroubu, dokud pružina nedosáhne délky 1-
1/8 palce +1/32 palce/-0 palce, jak je ukázáno na Fotu 5-27).

Foto 5-27 – Kompresní pružina na 1-1/8 palce

Ručně otočte mechanismus v normálním provozním směru o několik 
otáček. To umožní nalezení přirozeného stopy řemene.

5.24 © 2010 Heat and Control, Inc.

Rev-02



A-5 – ÚDRŽBA

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Popis kroků

9 Ověřte napnutí řemene

Pomocí šroubováku pod spodní hranou desky motoru pohněte motorem
nahoru a dolů,  abyste  se ujistili,  že se volně pohybuje  a že pružina
řemen plně napíná (viz Foto 5-28).

Foto 5-28 – Pohyb deskou motoru k ověření napnutí řemene

10 Utáhněte matice desky motoru

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a momentového klíče utáhněte
tři matice motorové desky na 20 ft-lbf (viz Foto 5-29).

Foto 5-29 – Utažení matic desky motoru

11 Vyměňte skříň a sestavu pánve

Vyměňte skříň a sestavu pánve, jak je popsáno v oddílech „Výměna
skříně“ a „Výměna sestavy pánve“.
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Výměna sestavy motoru

Tento postup popisuje, jak vyměnit sestavu motoru a řetězového kola (náhradní 
motor zahrnuje řetězové kolo, které je přivařeno k motoru). Není třeba 
odstraňovat staré ozubené kolo ze starého motoru.

Potřebné nástroje: hluboká nástrčná hlavice 9/16 palce, nástrčná hlavice 9/16
palce,  nástrčná  hlavice  7/16  palce,  malý  plochý  šroubovák,
prodloužení 4 až 6 palců, úzký (0,100 palce) plochý šroubovák,
šroubovák Phillips PH2, momentový klíč nastavený na 80 lbf.in
a 20 ft-lbf, pravítko

Popis kroků

1 Povolte matice desky motoru

Pomocí hluboké nástrčné hlavice 9/16 palce a prodloužení povolte tři 
matice motorové desky, které drží desku motoru na podvozku (viz Foto 
5-30). Poloviční otočení závitu by mělo stačit. Mělo by být možné rukou 
posunout plochou podložku pod každou maticí.

Foto 5-30 – Povolení šroubů desky motoru
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2 Odstraňte napětí z řemene

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a prodloužení povytáhněte 
napínací šroub ven natolik, abyste povolili stlačení pružiny a dodali 
dalšího ¼ palce vůle (viz Foto 5-31).

Foto 5-31 – Povolení napínacího šroubu

3 Demontujte řemen motoru

Demontujte řemen motoru tak, že jej nejprve vysunete z velkého 
ozubeného kola. Zkontrolujte opotřebení řemene motoru. Zlikvidujte 
jakýkoli řemen se známkami nerovnoměrného opotřebení nebo 
roztřepení.

4 Odstraňte šrouby z desky motoru

Pomocí klíče 7/16 palce odstraňte čtyři šrouby desky motoru, které 
připevňují motor k desce motoru (viz Foto 5-32).

Foto 5-32 – Odstraňte šrouby z desky motoru
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5 Otevřete svorkovnici motoru

Pomocí šroubováku Phillips PH2 otevřete svorkovnici motoru na 
protilehlé straně podvozku povolením čtyř upevňovacích šroubů na víku
krabice.

6 Odpojte přívodní kabely motoru

Odpojte přívodní kabely motoru ze svorkovnice následujícím 
způsobem (viz Foto 5-33:

1. Vložte úzký šroubovák do provozního otvoru až na doraz.

2. Přidržením šroubováku dole otevřete upínací pružinu.

3. Vyjměte přívodní kabel.

4. Opakujte kroky 1 až 3 pro každý přívodní kabel ve svorkovnici.

Foto 5-33 – Přívodní kabely motoru protažené svorkovnicí
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7 Vyjměte kabely ze svorkovnice motoru

Uvolněte horní matici na kabelové svorce. Na horní matici nevyvíjejte 
nadměrný tlak, protože byste mohli poškodit krabici.

Kabely protáhněte kabelovou svorkou a z krabice ven (viz Foto 5-34).

Foto 5-34 – Přívodní kabely motoru protažené svorkovnicí

8 Demontujte kryt motoru

Ruční excentrickou řetězovou soustavu otáčejte rukou tak, aby 
rozvodový řemen nezasahoval do levé příruby krytu motoru.

Pomocí nástrčné hlavice 7/16 palce odstraňte tři montážní šrouby a
pojistné podložky z krytu motoru (viz Foto 5-35).

Foto 5-35 – Odstranění matic z motorového krytu
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8 Demontujte kryt motoru (pokračování)

Úplně vytáhněte kryt motoru a dejte pozor, abyste protáhli přívodní 
kabely motoru pryžovou průchodkou.

9 Vyjměte motor

Vysuňte motor ven otvorem v desce podvozku.

10 Vložte nový motor

Zasuňte nový motor dovnitř otvorem v desce podvozku. Kabelová 
svorka musí směřovat nahoru, jak je ukázáno na Fotu 5-36.

Foto 5-36 – Správná orientace nového motoru

11 Znovu připevněte desku motoru

Pomocí nástrčné hlavice 7/16 palce znovu přišroubujte čtyři šrouby 
držící motor na desce motoru. Utáhněte šrouby na 80 lbf.in.

12 Znovu zapojte motor

Protáhněte přívodní kabely motoru gumovou průchodkou v krytu motoru 
a poté skrz horní matici kabelové svorky a průchodkou svorkovnice 
motoru. Zkraťte nové kabely na délku přívodních kabelů starého motoru.

Poznámka: Smršťovací obal na přívodních kabelech musí být 
zcela uvnitř kabelové svorky (jež je vidět uvnitř 
svorkovnice motoru).

Odkryjte izolaci asi o ¼ palce a pocínujte špičky, abyste zabránili roztřepení.
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13 Připojte přívodní kabely motoru ke svorkovnici

Pomocí schématu zapojení uvnitř víka svorkovnice motoru připojte 
přívodní kabely motoru ke svorkovnici takto:

1. Zakruťte konce drátů, pokud nejsou pocínované.

2. Vložte úzký šroubovák do provozního otvoru až na doraz.

3. Přidržením šroubováku dole otevřete upínací pružinu.

4. Vložte kabel.

5. Opakujte pro každý přívodní kabel ve svorkovnici.

14 Ověřte směr motoru

Ověřte, že se motor otáčí správným směrem podle následujících kroků:

Tento krok neprovádějte, je-li řemen 
motoru stále nainstalován. Motor se 
bude otáčet plnou rychlostí a hnací 
mechanismus není při odstraněné 
pánvi vyvážený. 

1. Otočte nouzový vypínač do polohy ON.

2. Nastartujte motor buzením motoru manuálně pomocí PLC nebo 
dočasným propojením příslušných svorek na střídači uvnitř 
napájecího modulu.

 U napájecích modulů Semipower propojte svorku 8 na svorku 9.
 U napájecích modulů Yaskawa propojte S1 na SC.

3. Ověřte směr motoru. Hřídel motoru by se měla při pohledu na 
řetězové kolo motoru otáčet proti směru hodinových ručiček, jak je 
znázorněno na nalepovacím štítku motoru.

Pokud  se  motor  neotáčí  správným  směrem,  zaměňte  dva
kabely střídače (T1 a T2) přicházející z napájecího modulu do
svorkovnice uvnitř rozvodné skříně motoru.

4. Otočte nouzový vypínač do polohy VYPNUTO a nasaďte víko na 
svorkovnici motoru, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí 
kabelů v těsnění. Pokud je vaše zařízení FastBack® vybavené 
střídačem Semipower, ponechte víko sejmuté, dokud jste neuvedli 
motor do provozu (viz krok 22)

15 Znovu nasaďte kryt motoru

Znovu nasaďte kryt motoru a utáhněte tři sady šroubů.
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16 Znovu nasaďte víko svorkovnice motoru

Zašroubujte čtyři šrouby do víka svorkovnice motoru.

17 Vyměňte řemen motoru

Přidržte desku motoru na místě rukou, vyměňte řemen motoru tak, že 
jej nejprve nasunete na řetězové kolo motoru a potom ho nasunete na 
hnací řetězové kolo.

18 Utáhněte napínací šroub

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a prodloužení nastavte napnutí 
řemene otáčením napínacího šroubu, dokud kompresní pružina 
nedosáhne délky 1-1/8 palce +1/32 palce/0 palce, jak je ukázáno na 
Fotu 5-37).

Foto 5-37 – Kompresní pružina na 1-1/8 palce

Ručně otočte mechanismus v normálním provozním směru o několik 
otáček. To umožní nalezení přirozeného stopy řemene.
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19 Ověřte napnutí řemene

Pomocí šroubováku pod spodní hranou desky motoru pohněte motorem
nahoru a dolů,  abyste  se ujistili,  že se volně pohybuje  a že pružina
řemen plně napíná (viz Foto 5-38)

Foto 5-38 – Pohyb motorem k ověření napnutí řemene

20 Utáhněte matice desky motoru

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a momentového klíče utáhněte 
tři matice motorové desky na 20 ft-lbf (viz Foto 5-39).

Foto 5-39 – Utažení matic desky motoru
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21 Vyměňte skříň a sestavu pánve

Vyměňte skříň a sestavu pánve, jak je popsáno v oddílech „Výměna 
skříně“ a „Výměna sestavy pánve“.

22 Uveďte střídač Semipower do provozu, pokud je součástí

Pokud vaše zařízení FastBackk® je vybavené střídačem Semipower, 
společnost Heat and Control důrazně doporučuje opětovné uvedení 
střídače do provozu pro novou kombinaci motor-měnič. Opětovné 
uvedení do provozu zajistí, že zařízení bude pracovat s nejvyšší 
účinností.

Znovu uveďte střídač do provozu následovně:

1. Zapněte napájení zařízení FastBack®.

2. Otevřete víko napájecího modulu.

3. Dočasně uzavřete svorky 8 až 12, abyste zahájili postup 
uvedení do provozu. Dopravníkový mechanismus se může 
během uvedení do provozu pohybovat, což bude trvat asi 30 
sekund.

4. Znovu nasaďte víko napájecího modulu.
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Napnutí excentrického rozvodového řemene

Tento postup popisuje, jak znovu napnout rozvodový řemen ústrojí 
excentrického řetězového kola.

Potřebné nástroje: hluboká nástrčná hlavice ¾ palce a klíč, nástrčná hlavice 
¾ palce a prodloužení, nástrčná hlavice 15/16 palců a klíč, 
momentový klíč, který lze nastavit na 42 a 103 ft-lbf, malý 
strojní úhelník

Popis kroků

1 Odstraňte pánev a skříň

Demontujte sestavu pánve a skříně tak, jak je to popsáno v oddílu 
„Demontáž sestavy pánve“ a „Demontáž skříně“.

2 Povolte upevňovací ramena pánve

Pomocí ¾palcového klíče a nástrčné hlavice povolte dva šrouby na 
obou koncích upevňovacích ramen. Demontujte šroub, který prochází 
hnacím ramenem, viz Foto 5-40.

Foto 5-40 – Uvolnění šroubů upevňovacích ramen pánve

© 2010 Heat and Control, Inc. 5.35
Rev-02



POZOR

A-5 – ÚDRŽBA

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

Popis kroků

3 Odpojte hnací rameno od spojovací tyče hnacího ramene

Pomocí ¾palcové nástrčné hlavice a prodloužení skrz přístupový otvor 
podvozku vyjměte šroub z hnacího ramene, který drží klikové rameno na
místě (viz Foto 5-41).

Šroub 
pouzdra 
spodního 
hnacího 
ramene

Foto 5-41 – Demontáž šroubu hnacího ramene

Volnou rukou spojovací tyč podepřete,
aby nedošlo k jejímu pádu a poškození
těsnění v ložisku.

Pomocí  ¾palcové  nástrčné  hlavice  a  klíče  uvolněte  spodní  šroub
pouzdra hnacího ramene (viz  Foto 5-41 výše),  aby se hnací  rameno
volně otáčelo. Položte hnací rameno na podvozek.
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Popis kroků

4 Povolte otočnou matici napínacího kola

Pomocí ¾palcového klíče povolte otočnou matici napínacího řetězového kola
o čtvrtinu otáčky (viz Foto 5-42). Matice může být na opačné straně 
rámu než na fotografii.

Foto 5-42 – Povolení otočné matice napínacího kola

5 Povolte pojistnou matici za čepem napínacího kola

Pomocí nástrčné hlavice 15/16 palce povolte pojistnou matici na 
zadní straně čepu napínacího řetězového kola asi o polovinu 
otáčky (viz Foto 5-43).

Foto 5-43 – Povolení čepu napínacího řetězového kola
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6 Povolte matici na otočném šroubu napínací vačky

Pomocí ¾palcové nástrčné hlavice lehce povolte matici na otočném 
čepu napínací vačky (viz Foto 5-44).

Foto 5-44 – Povolení matice na otočném šroubu napínací vačky

7 Utáhněte excentrickou řetězovou soustavu

Pomocí momentového klíče utáhněte napínací vačku na 42 ft-lbf (viz 
Foto 5-45). Utáhněte otočný šroub napínací vačky tak, aby fixoval 
polohu řetězového kola.

Otočný šroub 
napínací vačky

Napínací 
vačka

Foto 5-45 – Utažení napínací vačky
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7 Utáhněte excentrickou řetězovou soustavu (pokračování)

Utáhněte pojistnou matici na zadní straně napínacího 
řetězového kola na 103 ft-lbf (viz Foto 5-46).

Foto 5-46 – Dotažení šroubu napínacího řetězového kola

8 Vyměňte spojovací tyč hnacího ramene

Vyměňte spojovací tyč klikové hřídele v hnacím ramenu. Utáhněte šroub
na 42 ft-lbf (viz Foto 5-47).

Foto 5-47 – Utažení spojovací tyče hnacího ramene
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9 Vyměňte upevňovací ramena pánve

Vložte upevňovací šrouby do upevňovacích ramenou pánve. Šrouby 
zatím neutahujte.

10 Orientujte volnoběžné rameno do neutrální polohy

Otáčejte klikovou hřídelí, dokud nebude rameno volnoběžného 
ramene kolmo k základní desce podvozku. Pomocí malého strojního 
úhelníku zkontrolujte polohu volnoběžného ramene, jak je ukázáno na 
Fotu 5-48.

Foto 5-48 – Kontrola polohy volnoběžného ramene

11 Utáhněte otočný šroub hnacího ramene

Utáhněte otočný šroub hnacího ramene skrz spodní torzní pouzdro na 
42 ft-lbf (viz Foto 5-49).

Foto 5-49 – Utažení otočného šroubu hnacího ramene
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12 Utáhněte šrouby upevňovacího ramene pánve

Utáhněte šrouby upevňovacího ramene pánve na 42 ft-lbf, jak je 
ukázáno na Fotu 5-50.

Foto 5-50 – Utažení šroubů upevňovacího ramene pánve

13 Vyměňte skříň a sestavu pánve

Nasaďte skříň sestavy pohonu a sestavu pánve podle pokynů v části 
„Výměna skříně“ a „Výměna sestavy pánve“.
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Výměna excentrického rozvodového řemene

Tento postup popisuje, jak vyměnit a správně napnout rozvodový řemen
excentrického řetězového ústrojí.

Potřebné nástroje: hluboká nástrčná hlava 3/4 palce a klíč, nástrčná hlava 3/4
palce a prodloužení, sada momentového klíče 42 a 103 ft-lbf, 
fázovací deska (č. dílu 30547820), patice 15/16 palce, malý 
strojní úhelník

Popis kroků

1 Odstraňte pánev a skříň

Demontujte sestavu pánve a skříně tak, jak je to popsáno v oddílu 
„Demontáž sestavy pánve“ a „Demontáž skříně“.

2 Povolte upevňovací ramena pánve

Pomocí ¾palcového klíče a nástrčné hlavice povolte dva šrouby na 
obou koncích upevňovacích ramen. Demontujte šroub, který prochází 
hnacím ramenem, viz obrázek 5-51.

Foto 5-51 – Demontáž šroubu upevňovacího ramene pánve
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3 Odpojte hnací rameno od spojovací tyče hnacího ramene

Pomocí ¾palcové nástrčné hlavy a prodloužení skrze přístupový otvor 
podvozku odstraňte šroub z hnacího ramene, který drží klikové rameno 
na místě (viz Foto 5-52).

Šroub 
pouzdra 
spodního 
hnacího 
ramene

Foto 5-52 – Demontáž šroubu hnacího ramene

Volnou rukou spojovací tyč podepřete,
aby nedošlo k jejímu pádu a poškození
těsnění v ložisku.

Pomocí ¾palcové nástrčné hlavy a klíče povolte šroub pouzdra 
spodního hnacího ramene, aby se hnací rameno volně otáčelo. Položte 
hnací rameno na podvozek.
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4 Povolte otočnou matici napínacího kola

Pomocí ¾palcového klíče povolte otočnou matici napínacího řetězového kola
o čtvrtinu otáčky (viz Foto 5-53). Matice může být na opačné straně 
rámu než na fotografii.

Foto 5-53 – Povolte otočnou matici napínacího kola

5 Povolte pojistnou matici za čepem napínacího kola

Pomocí nástrčné hlavy 15/16 palce povolte pojistnou matici vzadu na 
čepu napínacího řetězového kola asi o polovinu otáčky (viz Foto 5-54)

Foto 5-54 – Povolení čepu napínacího kola
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6 Povolte matici na otočném šroubu napínací vačky

Pomocí ¾palcové nástrčné hlavice povolte matici na otočném čepu 
napínací vačky o čtvrtinu otáčky (viz Foto 5-55).

Foto 5-55 – Povolte otočnou matici napínací vačky

Otočte řetězové kolo napínáku dolů, abyste uvolnili napnutí řemenu.

7 Vyjměte excentrický rozvodový řemen

Vyjměte excentrický rozvodový řemen (viz Foto 5-56).

Foto 5-56 – Vyjměte excentrický rozvodový řemen
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8 Načasujte excentrická řetězová kola

Načasujte řetězová kola klikové hřídele a hnací hřídele vložením 
fázovací desky (č. dílu 30547820) přes příruby upínacích pouzder a 
zarovnáním kolíků do drážek desky (viz Foto 5-57).

Časovací 
kolíky 
zarovnané 
do drážek

Foto 5-57 – Načasování řetězových kol klikové hřídele a hnací hřídele

Stejným způsobem načasujte napínací a volnoběžné kolo. Ujistěte se, 
že napínací řetězové kolo je ve své drážce otočeno směrem dolů a že 
matice na zadní straně čepu napínacího řetězového kola není uvolněna 
více než o čtvrtinu otáčky (viz Foto 5-58).

Časovací 
kolíky 
zarovnané 
do drážek

Foto 5-58 – Načasování napínacího a volnoběžného kola
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9 Nainstalujte nový excentrický rozvodový řemen

Nasuňte nový excentrický rozvodový řemen přes všechna čtyři ozubená 
kola, jak je ukázáno na Fotu 5-59. Ujistěte se, že mezi klikovou hřídelí, 
hnacím a volnoběžným řetězovým kolem není vůle.

Foto 5-59 – Výměna excentrického rozvodového řemene

10 Odstraňte z excentrického řemene vůli.

Když je fázovací deska ještě stále na svém místě, otáčejte napínací 
vačkou ve směru hodinových ručiček, dokud nebude excentrický 
rozvodový řemen zcela napnutý. Kolík v napínacím řetězovém kole 
bude na horním konci své drážky ve fázovací desce, jak je ukázáno na 
Fotu 5-60. Lehce dotáhněte otočný šroub napínací vačky, abyste vačku
udrželi na místě, a fázovací desku vyjměte.

Napínací 
řetězový 
kolík

Foto 5-60 – Odstraňte vůli z excentrického rozvodového řemene
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11 Utáhněte excentrickou řetězovou soustavu

Mírně dotáhněte (pevně) otočnou matici napínacího řetězového kola (viz Foto 5-61).

Otočná 
matice 
napínacíh
o 
řetězovéh
o kola

Foto 5-61 – Dotažení otočného šroubu napínacího řetězového kola

Pomocí momentového klíče utáhněte napínací vačku na 42 ft-lbf (viz 
Foto 5-62). Utáhněte otočný šroub napínací vačky na 42 ft-lbf, abyste 
zafixovali polohu řetězového kola.

Napínací 
vačka

Otočný
šroub
napínací
vačky

Foto 5-62 – Utažení napínací vačky a otočného šroubu 
napínací vačky
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11 Utáhněte excentrickou řetězovou soustavu (pokračování)

Utáhněte pojistnou matici na zadní straně čepu napínacího 
řetězového kola na 103 ft-lbf (viz Foto 5-63).

Foto 5-63 – Dotažení pojistné matice napínacího řetězového kola

12 Vyměňte spojovací tyč hnacího ramene

Vyměňte spojovací tyč klikové hřídele v hnacím ramenu. Utáhněte šroub
na 42 ft-lbf (viz Foto 5-64).

Foto 5-64 – Dotažení spojovací tyče hnacího ramene
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13 Vyměňte upevňovací ramena pánve

Vložte upevňovací šrouby do upevňovacích ramenou pánve. Šrouby 
zatím neutahujte.

14 Orientujte volnoběžné rameno do neutrální polohy

Otáčejte klikovou hřídelí, dokud nebude rameno volnoběžného 
ramene kolmo k základní desce podvozku. Pomocí malého strojního 
úhelníku zkontrolujte polohu volnoběžného ramene, jak je ukázáno na 
Fotu 5-65.

Foto 5-65 – Kontrola polohy volnoběžného ramene

15 Utáhněte otočný šroub hnacího ramene

Utáhněte otočný šroub hnacího ramene skrz spodní torzní pouzdro na 
42 ft-lbf (viz Foto 5-66).

Foto 5-66 – Dotažení otočného šroubu hnacího ramene
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16 Utáhněte šrouby upevňovacího ramene pánve

Utáhněte šrouby upevňovacího ramene pánve na 42 ft-lbf, jak je 
ukázáno na Fotu 5-67.

Foto 5-67 – Utažení šroubů upevňovacího ramene pánve

17 Vyměňte skříň a sestavu pánve

Nasaďte skříň sestavy pohonu a sestavu pánve podle pokynů v části 
„Výměna skříně“ a „Výměna sestavy pánve“.
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Výměna sestavy klikové hřídele

Tento postup popisuje, jak vyměnit sestavu klikové hřídele. Náhradní sestava 
se skládá z klikové hřídele s předem namazanými ložisky a ze dvou ojnic. 
Ložiska příruby a řetězové kolo klikové hřídele jsou použity znovu.

Potřebné nástroje: ¾palcová hluboká nástrčná hlava a klíč, nástrčná hlava 9/16
palce a klíč, imbusový klíč 1/8 palce, 3/16 palce a 3/32 palce, 
momentový klíč, který lze nastavit na 54, 65 a 110 in-lb, 
momentový klíč, který lze nastavit na 20, 42 a 103 in-lb, úderové
kladivo, nástrčná hlava 5/16 palce, 12palcové pravítko, fázovací 
deska (č. dílu 30547820), dvě rukojeti 3/8 palce s nejméně 
4palcovým prodloužením, nástrčná hlava 15/16 palce, 
prodloužení různých délek, malý strojní úhelník

Popis kroků

1 Odstraňte pánev a skříň

Demontujte sestavu pánve a skříně tak, jak je to popsáno v oddílu 
„Demontáž sestavy pánve“ a „Demontáž skříně“.

2 Odsuňte upevňovací ramena pánve

Pomocí  ¾palcového  klíče  a  nástrčné  hlavy  vyjměte  šroub  z
upevňovacích ramen nad excentrickou řetězovou soustavou, jak
je znázorněno na obrázku 5-68.

Foto 5-68 – Uvolnění šroubu z upevňovacích ramen pánve
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2 Odsuňte upevňovací ramena pánve (pokračování)

Pomocí ¾palcového klíče a nástrčné hlavy povolte šrouby upevňovacích
ramen pánve na protivážném konci. Odklopte upevňovací ramena pánve
(viz Foto 5-69).

Foto 5-69 – Odsunutá upevňovací ramena pánve

3 Odpojte hnací rameno od spojovací tyče hnacího ramene

Pomocí ¾palcové nástrčné hlavice a prodloužení skrz přístupový otvor 
podvozku vyjměte šroub z hnacího ramene, který drží klikové rameno na
místě (viz Foto 5-70).

Šroub 
pouzdra 
spodního 
hnacího 
ramene

Foto 5-70 – Demontáž šroubu hnacího ramene
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3 Odpojte hnací rameno od spojovací tyče hnacího ramene (pokračování)

Volnou rukou spojovací tyč podepřete,
aby nedošlo k jejímu pádu a poškození
těsnění v ložisku.

Pomocí ¾palcové nástrčné hlavy a klíče povolte šroub pouzdra 
spodního hnacího ramene, aby se hnací rameno volně otáčelo. Položte 
hnací rameno na podvozek.

4 Povolte otočnou matici napínacího kola

Pomocí ¾palcového klíče povolte otočnou matici napínacího řetězového kola
o čtvrtinu otáčky (viz Foto 5-71). Matice může být na opačné straně 
rámu než na fotografii.

Foto 5-71 – Povolení otočné matice napínacího kola
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5 Povolte pojistnou matici za čepem napínacího kola

Pomocí nástrčné hlavice 15/16 palce povolte pojistnou matici na 
zadní straně čepu napínacího řetězového kola asi o polovinu 
otáčky (viz Foto 5-72).

Foto 5-72 – Povolení čepu napínacího řetězového kola

6 Povolte matici na otočném šroubu napínací vačky

Pomocí ¾palcové nástrčné hlavice povolte matici na otočném šroubu 
napínací vačky (viz Foto 5-73).

Foto 5-73 – Povolení matice na otočném šroubu napínací vačky

Otočte řetězové kolo napínáku dolů, abyste uvolnili napnutí řemenu.
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7 Vyjměte excentrický rozvodový řemen

Vyjměte excentrický rozvodový řemen (viz Foto 5-74).

Foto 5-74 – Vyjměte excentrický rozvodový řemen

8 Odpojte protizávaží od ojnice protizávaží

Pomocí imbusového klíče 3/16 palce vyjměte šrouby na 
protizávažím rozděleném límci (viz Foto 5-75).

Volnou rukou spojovací tyč podepřete,
aby nedošlo k jejímu pádu a poškození
těsnění v ložisku.

Foto 5-75 – Demontáž šroubů na rozděleném límci

5.56 © 2010 Heat and Control, Inc.

Rev-02



A-5 – ÚDRŽBA

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Popis kroků

8 Odpojte protizávaží od ojnice protizávaží (pokračování)

Vyjměte ojnici protizávaží z protizávažím rozdělených límců. 

9 Demontujte starou sestavu klikové hřídele

Pomocí nástrčné hlavice 9/16 palce a klíče vyšroubujte čtyři šrouby z
každého  ložiska  příruby  klikové  hřídele.  Otočte  řetězovým  kolem
klikové hřídele tak, aby každá hlava šroubu míjela řetězové kolo (viz
Foto 5-76).

Foto 5-76 – Demontáž šroubů z ložiska příruby

Pomocí  imbusového  klíče  1/8  palce  povolte  seřizovací  šrouby  na
ložiscích příruby klikové hřídele, jak je ukázáno na Fotu 5-77.

Foto 5-77 – Povolení seřizovacích šroubů ložiska příruby
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9 Demontujte starou sestavu klikové hřídele (pokračování)

Zatlačte přírubové ložisko, které je nejblíže k rozvodovému řetězovému 
kolu, nejméně ¾ palce směrem k excentrickým lalokům klikové hřídeli. 
Dejte pozor, abyste nepoškodili čepy klikové hřídele. Potom protilehlé 
ložisko příruby se sestavou klikového hřídele vytlačte z boční desky 
podvozku (viz Foto 5-78).

Poznámka: Foto 5-78 ukazuje otočný šroub napínacího
řetězového kola odstraněný tak, aby nezasahoval do příruby

ložiska.

Foto 5-78 – Nasunutí přírubových ložisek směrem ke středu pohonu

Zvedněte klikovou sestavu z dopravníku (viz Foto 5-79).

Foto 5-79 – Demontáž sestavy klikové hřídele
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Popis kroků

9 Demontujte starou sestavu klikové hřídele (pokračování)

Přeneste přírubová ložiska a řetězové kolo ze staré sestavy klikové 
hřídele do nové. Vložte pero pouzdra řetězového kola do odpovídající 
drážky na nové klikové hřídeli.

Pokud je pero pouzdra řetězového kola
nesprávně nainstalováno, směr 
pojezdu produktu bude opačný.

V tuto chvíli neutahujte utahovací šrouby ani šrouby pro nastavení ložiska.

10 Nainstalujte novou sestavu klikové hřídele

Nainstalujte novou sestavu klikové hřídele tak, aby ložiska příruby byla
v  jedné  rovině  s  podvozkem.  K  uložení  každého  ložiska  na  rámu
použijte nejméně dva šrouby.

Vraťte otočný šroub napínacího řetězového kola, pokud byl odstraněn. 
Zcela jej utáhněte.

Při použití úderového kladiva (viz foto 5-80) jemně vklepejte sestavu 
klikové hřídele do polohy tak, aby pouzdro ojnice hnacího ramene bylo 
vystředěno a volně klouzalo v hnacím rameni nahoru a dolů (viz Foto
5-81).

Poznámka: Ujistěte se, že jsou seřizovací šrouby ložiska volné.

Foto 5-80 – Umístění sestavy klikové hřídele
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10 Namontujte novou sestavu klikové hřídele (pokračování)

Foto 5-81 – Vycentrování pouzdra na hnacím rameni

Zasuňte šroub ojnice hnacího ramene, aby ojnice nespadla.

11 Utáhněte upevňovací šrouby ložiska

Pomocí momentového klíče nastaveného na 20 ft-lbf a nástrčné hlavice
9/16 palce a klíče utáhněte osm upevňovacích šroubů ložiska příruby
na podvozku (viz Foto 5-82).

Foto 5-82 – Utažení upevňovacích šroubů ložiska
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12 Utáhněte seřizovací šrouby

Pomocí momentového klíče nastaveného na 65 in-lb a imbusového 
klíče 1/8 palce, který není opotřebovaný, utáhněte seřizovací šrouby 
ložiska na klikové hřídeli (viz Foto 5-83).

Foto 5-83 – Utažení seřizovacích šroubů ložiska

13 Namontujte rameno klikové hřídele do protizávaží

Pomocí momentového klíče nastaveného na 110 in-lb a imbusového 
klíče 3/16 palce namontujte pouzdro ojnice protizávaží do dělených 
límců na sestavě protizávaží.
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14 Zarovnejte excentrická řetězová kola

Zkontrolujte polohu namontovaného řetězového kola na nové klikové 
hřídeli tak, že na čelní stranu hnacího řetězového kola umístíte pravítko
(viz Foto 5-84). Po úplném utažení pouzder by měla být obě ozubená 
kola zarovnána podle pravítka s tolerancí do 1/64 palce. Pokud tomu 
tak není, excentrický rozvodový řemen může předčasně selhat.

Obě ozubená 
kola jsou 
zarovnána 
podle pravítka

Foto 5-84 – Kontrola polohy nainstalovaného řetězového kola

Pokud řetězové kolo klikové hřídele není zarovnáno s ostatními třemi 
řetězovými koly, uvolněte pouzdro a znovu posuňte řetězové kolo na 
klikové hřídeli. Zužující se pouzdra obvykle pojmou řetězové kolo až na
3/32 palce. Vezměte to v úvahu při počátečním umístění řetězového 
kola a pouzdra před utažením. Utáhněte šrouby zužujícího se pouzdra 
na 54 in-lb, jak je ukázáno na Fotu 5-85. Utáhněte seřizovací šrouby 
pouzdra pomocí imbusového klíče 3/32 palce.

Foto 5-85 – Utažení šroubů pouzdra
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15 Načasujte excentrická řetězová kola

Demontujte šroub z ojnice hnacího ramene, abyste odpojili hnací 
rameno od klikové sestavy a položte jej na podvozek.

Načasujte řetězová kola klikové hřídele a hnací hřídele umístěním 
fázovací desky (č. dílu 30547820) přes příruby zužujících se pouzder a 
zarovnáním kolíků do drážek desky (viz Foto 5-86).

Časovací 
kolíky 
zarovnané 
do drážek

Foto 5-86 – Načasování řetězových kol klikové hřídele a hnací hřídele

Stejným způsobem načasujte napínací a volnoběžné kolo. Ujistěte se, 
že napínací řetězové kolo je ve své drážce otočeno směrem dolů a že 
matice na zadní straně čepu napínacího řetězového kola není uvolněna 
o více než polovinu otáčky (viz Foto 5-87).

Časovací 
kolíky 
zarovnané 
do drážek

Foto 5-87 – Načasování napínacího a volnoběžného kola
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16 Vyměňte excentrický rozvodový řemen

Nasuňte excentrický rozvodový řemen na všechna čtyři ozubená kola, jak je ukázáno 
na
Fotu 5-88. Ujistěte se, že mezi klikovou hřídelí, hnacím a volnoběžným 
řetězovým kolem není vůle.

Foto 5-88 – Výměna excentrického rozvodového řemene

17 Odstraňte z excentrického řemene vůli.

Když je časovací přístroj stále na místě, otáčejte napínací vačku ve 
směru hodinových ručiček, dokud nebude veškerá vůle z excentrického
rozvodového řemene odstraněna. Kolík v napínacím řetězovém kole 
bude na horním konci své drážky v časovacím přístroji, jak je ukázáno 
na Fotu 5-89. Lehce dotáhněte otočný šroub napínací vačky, abyste 
vačku udrželi na místě, a fázovací desku vyjměte.

Napínací 
řetězový 
kolík

Foto 5-89 – Odstranění vůle z excentrického rozvodového řemene
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18 Utáhněte excentrickou řetězovou soustavu

Mírně dotáhněte (pevně) otočný šroub napínacího řetězového kola (viz Foto 5-90).

Otočná 
matice 
napínacíh
o 
řetězovéh
o kola

Foto 5-90 – Utažení otočného šroubu napínacího řetězového kola

Pomocí momentového klíče utáhněte napínací vačku na 42 ft-lbf (viz 
Foto 5-91). Utáhněte otočný šroub napínací vačky na 42 ft-lbf tak, aby 
fixoval polohu řetězového kola.

Napínací 
vačka

Otočný
šroub
napínací
vačky

Foto 5-91 – Utažení napínací vačky a otočného šroubu
napínací vačky
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18 Utáhněte excentrickou řetězovou soustavu (pokračování)

Utáhněte pojistnou matici na zadní straně čepu napínacího 
řetězového kola na 103 ft-lbf (viz Foto 5-92).

Foto 5-92 – Utažení pojistného šroubu napínacího řetězového kola

19 Vyměňte spojovací tyč hnacího ramene

Vyměňte spojovací tyč klikové hřídele v hnacím ramenu. Utáhněte šroub
na 42 ft-lbf (viz Foto 5-93).

Foto 5-93 – Dotažení ojnice hnacího ramene
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20 Vyměňte upevňovací ramena pánve

Vložte upevňovací šrouby do upevňovacích ramenou pánve. Šrouby 
zatím neutahujte.

21 Orientujte volnoběžné rameno do neutrální polohy

Otáčejte klikovou hřídelí, dokud nebude rameno volnoběžného 
ramene kolmo k základní desce podvozku. Pomocí malého strojního 
úhelníku zkontrolujte polohu volnoběžného ramene, jak je ukázáno na 
Fotu 5-94.

Foto 5-94 – Kontrola polohy volnoběžného ramene

22 Utáhněte otočný šroub hnacího ramene

Utáhněte otočný šroub hnacího ramene pomocí spodního torzního 
pouzdra na 42 ft-lbf (viz Foto 5-95).

Foto 5-95 – Utažení otočného šroubu hnacího ramene
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23 Utáhněte šrouby upevňovacího ramene pánve

Utáhněte šrouby upevňovacího ramene pánve na 42 ft-lbf, jak je 
ukázáno na Fotu 5-96.

Foto 5-96 – Utažení šroubů upevňovacího ramene pánve

24 Vyměňte skříň a sestavu pánve

Nasaďte skříň sestavy pohonu a sestavu pánve podle pokynů v části 
„Výměna skříně“ a „Výměna sestavy pánve“.
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Příloha A – Odstraňování problémů

Použijte tabulku A-1 k vyřešení problémů, se kterými se setkáte u dopravníku FastBack® 
model 90E. Pokud pomocí těchto kroků problém nevyřešíte, volejte servisní kancelář 
společnosti Heat and Control, Inc.
, v Pensylvánii, na čísle (717) 519-5240 nebo (800) 648-5313. Při telefonické 
komunikaci mějte připravené sériové číslo vašeho zařízení FastBack® . Sériové číslo je 
vytištěné na typovém štítku zařízení (viz str. viii).

Projev Možná příčina Nápravné opatření

Dopravník neběží – 
motor se neotáčí

Nouzový vypínač je v poloze 
OFF

Otočte nouzový vypínač do 
polohy ON.

Řídicí vodiče nejsou připojeny
ke  správným  svorkám  ve
střídači v napájecím modulu.

Yaskawa: Připojte běžný 
signální vodič ke svorce SC a
vratný vodič ke svorce S1.

Schémata zapojení 
střídače naleznete v 
Technické publikaci 
PH009.

Z ovládacího zdroje nebyl 
vydán příkaz ke spuštění 
zařízení.

Odstraňte potíže s 
výstupem PLC nebo 
logikou relé

Dopravník neběží – 
motor se otáčí

Rozbitý řemen motoru Nainstalujte nový řemen 
motoru (viz oddíl 5 – 
Údržba)

Nefunkční excentrický 
rozvodový řemen

Vyměňte excentrický 
rozvodový řemen (viz oddíl 5 –
Údržba)

Řemen motoru je 
uvolněný z řetězového 
kola motoru

Znovu nainstalujte hnací 
řemen motoru (viz oddíl 5
– Údržba)

Pánev se nadměrně třese Uvolněná nebo chybějící 
pásková svorka

Vyměňte páskovou svorku

Popraskaný upevňovací kotouč
pánve

Vyměňte upevňovací kotouč 
pánve

Chybějící podložka pod 
kotoučem

Vyměňte podložku pod 
kotoučem

Uvolněné šrouby na 
horní části upevňovacích
kotoučů pánve

Utáhněte šrouby (hodnoty 
točivého momentu viz Příloha 
C)

Nesprávně nainstalovaná 
pánev

Zkontrolujte instalaci 
pánve (viz Oddíl 5 – 
Údržba)

Skříň se nadměrně třese Kontakt mezi krytem 
posuvníku a skříní

Viz část „Posuvný kryt 
dře o vršek skříně“ níže

Západky na skříni jsou 
uvolněné

Utáhněte západky skříně

Kontakt s posuvným těsněním 
(pokud je
součástí)

Znovu nainstalujte posuvná 
těsnění

Uvolněné pojistné matice na 
kloubových
nohách

Utáhněte pojistné matice

Závitové tyče na kloubových
nohách lze prodloužit o 3 palce

Seřiďte závitové tyče tak, aby
ne více než 3 palce byly



v kontaktu s pánví a
a okolním zařízením

Nastavte polohu zařízení tak,
aby byl odstraněn kontakt

Tabulka A-1 – Průvodce řešením problémů
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Projev Možná příčina Nápravné opatření

Posuvný kryt dře o vršek 
skříně

Čtvrtotočné západkové 
uzávěry nejsou zcela 
zavřené

Otočte západkové uzávěry

Čtvrtotočné západkové uzávěry
skříň zcela nestahují dolů

Sejměte kryt a posuňte tyče s
uzávěry dolů

Západka páskové svorky 
dole tlačí na posuvný kryt

Přenastavte páskovou svorku 
(viz část „Výměna sestavy 
pánve“ v oddílu 5 – Údržba)

Dopravník neběží hladce Nesprávně nastavený 
rozvodový řemen

Znovu nainstalujte 
rozvodový řemen (viz 
oddíl 5 – Údržba)

Řemen motoru skáče Nainstalujte nový řemen 
motoru (viz oddíl 5 – 
Údržba)

Motor čerpá příliš mnoho 
elektrického proudu

Nevyvážené zatížení motoru – 
odpor mezi fázemi
motoru (nejsou do 5 % od 
sebe)

Znovu zapojte motor ve 
svorkovnici motoru
Znovu nainstalujte motor

Dopravník neběží 
správnou rychlostí

Napájecí modul není 
naprogramován na správnou 
rychlost

Zkontrolujte parametry 
napájecího modulu a v 
případě potřeby je 
přenastavte

Spuštění nebo zastavení 
dopravníku trvá příliš 
dlouho

Napájecí modul byl 
naprogramován nesprávně

Zkontrolujte parametry 
napájecího modulu a v 
případě potřeby je 
přenastavte

Dopravník nereaguje 
přiměřeně na signál 4-20 
mA
z váhy nebo jiného 
zdroje

Napájecí modul byl 
naprogramován nesprávně

Zkontrolujte parametry 
napájecího modulu a v 
případě potřeby je 
přenastavte

Dopravník se často spouští 
a zastavuje (běží 1/3 či 2/3 
času).

Vstupní čidlo Photoeye je 
kalibrováno na příliš velkou 
hloubku lože

Snižte maximální snímací 
vzdálenost čidla o 50 % a 
pozorujte zařízení

Dopravník běží 100 % času, 
ale váhy nejsou naplněné

Vstupní čidlo Photoeye je 
kalibrováno na příliš velkou 
hloubku lože.

Zvětšete minimální snímací 
vzdálenost čidla Photoeye 
nebo zkontrolujte bránu plnící 
dopravník.

Dopravník běží méně než 
1/3 času

Vstupní čidlo Photoeye je 
kalibrováno na příliš velkou 
hloubku lože

Snižte maximální
snímací vzdálenost čidla o 
¼ a pozorujte

Rozlití produktu na podlahu při
jeho zavádění do pánve

Vstupní čidlo Photoeye je 
kalibrováno na příliš velkou 
hloubku lože

Snižte maximální snímací 
vzdálenost čidla.

Pánev není zarovnaná se
vstupním bodem distribuce

Nastavte pánev (viz „Konečné
umístění“ v oddílu 4 – 
Instalační postupy)

Tabulka A-1 (pokračování) – Průvodce řešením problémů
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Projev Možná příčina Nápravné opatření

Rychlost pojezdu 
dopravníku je příliš 
nízká/ hloubka lože je 
příliš velká

Motor běží 
nesprávným směrem.

Zaměňte libovolné přívodní 
kabely motoru v rozvodné 
skříni motoru nebo na 
střídači.

Dopravník se příliš naklonil. Zmenšete sklon pod 1,5°.
Je předvolená nesprávná 
rychlost.

Zkontrolujte a opravte 
signální zapojení nebo 
propojky.

Nesprávně 
nastavená reference
rychlosti

Stáhněte si výchozí 
tovární nastavení

Produkt se pohybuje 
opačným směrem, než je 
požadovaný směr

Nesprávně namontované 
excentrické hnací řetězové 
kolo na nové
klikové hřídeli

Vyjměte pero pod pouzdrem 
řetězového kola a znovu je 
nainstalujte otočené o 180°
Znovu nainstalujte motor

Pohon byl nainstalován 
obráceně.

Otočte jednotku

Tabulka A-1 (pokračování) – Průvodce řešením problémů
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                                                                                               Technická příručka pro zařízení FastBack  ® model 90E

Dodatek B - Seznam náhradních dílů

Tabulka B-1 uvádí seznam náhradních dílů pro zařízení FastBack® model 90E a 
jejich doporučený počet.

Kontaktujte telefonicky kancelář společnosti Heat and Control v Galesburgu na čísle 
(309) 342-5518 a náhradní díly si vyžádejte. Čísla dílů začínající 305XXXXX 
označují díly vyráběné na zakázku.

Č. dílu
H&C

Popis
Doporučené 

množství
POHONY FASTBACK 50E / 90E

30571650 **
Motor, Baldor, 1150 ot/min, s 5mm 
19zubovým řetězovým kolem

1

20514719 ** Řemen, rozvodový, Optibelt č. 650-5MB-25 1

20507371
Excentrický rozvodový řemen, 
Goodyear, č. W-896

1

30550023 Sestava řetězového kola 1
30550016 Sestava napínacího řetězového kola 1
20538573 Ložisko, Příruba, otvor 1 palec, SEMA č. S-5086-M16 1

30550025 ** Sestava klikové hřídele 1
30547820 Fázovací deska (jedna fázovací deska je dodávána s každou 

objednávkou)
1

NAPÁJECÍ MODULY 50E / 90E: Vyberte správný napájecí modul pro napětí vaší soustavy. Správné
číslo dílu najdete na výkresu hlavní sestavy (TLA).

20550816 **

nebo

20550817 **

nebo

20551525

Napájecí modul, střídač Yaskawa V1000, 230 V, ½ HP,
Minarik č. HC-MVU2A4JNL01

nebo
Napájecí modul, střídač Yaskawa V1000, 460 V, ½ HP,
Minarik č. HC-MVU4A2JNL01

nebo
Napájecí modul, střídač Yaskawa V1000, 460 V, 0,5 
HP, Minarik č. HC-MVU4A2J-CE (verze CE)

1

20548664 **
Sestava ovladače pohonu, Yaskawa V1000, Minerik č. 
HC-V1000 (jeden ovladač je dodáván s každou 
objednávkou)

1

© 2011 Heat and Control, Inc. B.1
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DODATEK B - SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E 

SNÍMAČE A KABELY

20501821 **
Snímač, difuzní/reflexní, efektor č. OG0035 (oranžové 
válcové tělo) 1

20501824 Kabel, snímač, 3kolíkový, efektor č. E18215
(pro všechny efektorové senzory řady OG)

1

20545597
Snímač, difuzní/reflexní, efektor č. OGT500 (nerezové 
válcové
tělo)

1

20539453
Snímač, laserový, optická vzdálenost, efektor č. U25182 
(O1D100
s čočkou)

1

20535082
Snímač, difuzní/reflexní, efektor č. O5H500 (obdélníkové
tělo) 1

20548193
Kabel, snímač, čtyřvodičový, 10M, efektor č. EVT005 
(použijte s
OGT500, O1D100 nebo O5H500)

1

20527494 Snímač, průchozí paprsek, efektor č. OJ5130, VYSÍLAČ 1
20527490 Snímač, průchozí paprsek, efektor č. OJ5131, PŘIJÍMAČ 1

20524811
Kabel, snímač, 4kolíkový, 5M, efektor č. E18227 (pro 
efektorové
senzory č. OJ5130 a OJ5131)

1

20545288
Snímač, ultrazvukový, Hydepark č. SM956A-132600, 
válcový, analogový výstup 4-20 mA (rozlišení 0,5 s)

1

20517884
Snímač, ultrazvukový, Hydepark č. SM956A-132600, 
válcový, analogový výstup 4-20 mA (rozlišení 2,5 s)

1

20512587
Kabel, ultrazvukový snímač, pravoúhlý, Hydepark č. AC132,
délka 16 stop 1

20528232
Kabel, ultrazvukový snímač, pravoúhlý, Hydepark č. AC132-
30, délka 30 stop 1

UPEVNĚNÍ PÁNVE

20511300 Sestava páskových svorek, Ishida č. X41-2401-20 4

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BRÁNY
Koncové brány:

20501319
Válec, pneumatický, 16palcový zdvih, SMC č. NCME125-
1600C-
DUL01147
(alternativa Bimba č. D-75660-A16)

1

20000550
Válec, pneumatický, 12palcový zdvih, SMC č. NCME125-
1200C-
DUL01142
(alternativa Bimba č. D-75660-A-12)

1

20524050 Válec, pneumatický, 10palcový zdvih, Bimba č. C-0910-DXP 1

20521837
Válec, pneumatický, 300mm zdvih, Festo č. DSNU-25-300-
PPV-A 1

20538161 Snímač, blízkosti, Reed, Festo č. 150857 1

20539199
Kabel, konektor, snímač blízkosti, 3kolíkový, 10m, Festo
č. 192964 1

20512681 Snímač, blízkosti, induktivní, efektor č. IF0312 1
20501824 Kabel, snímač, 3kolíkový, efektor č. E18215 1

20512029

NEBO

2000025

1

Pouzdro, lineární, 1/2, NYLOIL
(IQFI mokré použití)

nebo
Ložisko, lineární, Pacific Bearing č. FLCN-
08E (suché použití)

4
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                                                                                               Technická příručka pro zařízení FastBack  ® model 90E

Středové brány:
20000714 Válec, pneumatický, Bimba č. SR-178-DPB.OI (8palcový 

zdvih)
1

20528873 Válec, pneumatický, Bimba č. SR-1712-DP-B (12palcový 
zdvih)

1

20550208 Válec, pneumatický, Festo, č. CD85N25-200C-B-XC6B 1
20550186 Snímač, blízkosti, magnet, efektor č. MS5010 1

20549915
Kabel, snímač, 3kolíkový, 10m, M8, efektor č. E11491 
(snímač
blízkosti)

1

30873314 Rám, středová brána, 15palcová pánev V, Omni 
Technologies

1

20549475 Žlab, středová brána, 15palcová pánev V, Omni 
Technologies

1

20549476
Těsnění, žlab, středová brána, 15palcová 
pánev V, Omni Technologies

1

Další příslušenství brány:

20014286

NEBO

2001429

4

Ventil, dvojčinný solenoid, Mac č. 45A-NAD-DDAA-1BK, 24 
V DC

nebo
Ventil, dvojčinný solenoid, Mac č. 45A-NAD-DDAA-1BL, 
110 V AC

1

20531595 Ventil, dvojčinný solenoid, Festo č. 173431, 24 V DC 1

20518816 Ventil, řízení průtoku, Festo č. 10351 1
20506443 Kabel, solenoid, Festo č. 30943 1

20549462 Rám, středová brána, 15palcová pánev V, vodotěsná, OMTH 1
20549476 Těsnění, žlab, středová brána, skluz, 15palcová pánev V, 

OMTH
1

POZNÁMKA:POLOŽKY OZNAČENÉ ** JSOU NÁHRADNÍ DÍLY, JEŽ LZE SKLADOVAT V EVROPĚ 
A V KANCELÁŘÍCH V LITITZ

A V HAYWARD PRO POKRYTÍ NOUZOVÝCH VÍKENDOVÝCH DODÁVEK NÁHRADNÍCH
DÍLŮ. VÍKENDOVÉ DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ JSOU ZPOPLATNĚNY EXPEDIČNÍM

POPLATKEM 250 USD.

Tabulka B-1 – Náhradní díly modelu FastBack® 90E-G2

© 2011 Heat and Control, Inc. B.3
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DODATEK C – SPECIFIKACE TOČIVÉHO 
MOMENTU

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 
90E 

Dodatek C – Specifikace točivého momentu

V tabulce C-1 jsou uvedeny hodnoty točivého momentu pro upevňovací prvky použité v modelu FastBack® 
90E.

Umístění Popis Množstv
í

Točivý
moment
Hodnota

(Imp)

Točivý
moment
Hodnota

(Nm)

Skříň
Upevňovací kotouč pánve – ¼-20 x ¾ 
palce

8 110 in-lb 12,4

Upevňovací kotouč pánve – 6 mm
(Pouze některé modely 50E) 8 90 in-lb 10,2

Sestava pohonu

Torzní průchodka – ½-13 x 8 palců 3 42 ft-lb 57
Šroub upevňovacího ramene pánve - ½-
13 x 8 palců

2 42 ft-lb 57

Pojistná matice horní konzoly s 
nylonovou vložkou – ½ - 13 (pouze 90E)

4 42 ft-lb 57

Třmen hnacího ramene – ½-13 x 4-½ 
palce

1 42 ft-lb 57

Excentrická 
řetězová 
soustava

Otočný šroub napínacího kola – ½-13 x 
1-¼ palce

1 42 ft-lb 57

Otočný šroub vačky – ½-13 x 1-¼ palce 1 42 ft-lb 57
Šrouby přírubového ložiska – 3/8-16 x   
1-½ palce

16 20 ft-lb 27

Čep napínacího řetězového kola – 5/8-
18

1 75 ft-lb 102

Čep volnoběžného řetězového kola – 
5/8-18

1 75 ft-lb 102

Šrouby pouzdra JA QD – 10-24 x 1 palec 6 54 in-lb 6,1

Deska motoru
Šrouby desky motoru – 3/8-16 3 20 ft-lb 27
Upevňovací šrouby motoru – ¼-20 x ¾ 
palce

4 80 in-lb 9,0

Protiváha
Vyvažovací čepy – ½-13 4 42 ft-lb 57
Dvoudílné límcové šrouby – ¼-28 x 
11/16 palce

4 110 in-lb 12,4

Kloubová noha
(pouze model-
90E)

Pojistná matice se svislým nastavením – 
¾-10

4/(3) 100 ft-lb 136

Montážní šrouby – kování 3/8 8/(6) 20 ft-lb 27

Napájecí modul
Krycí šrouby – č. 10-32 6 15 in-lb 1,7
Uzemňovací šroub – č. 6-32 1 15 in-lb 1,7
Konzola napájecího modulu/Shell – čepy
¼-20

1 110 in-lb 12,4

Střídač – 
Yaskawa, 
model V7 &
V1000

Napájecí svorky L1, L2, L3, T1, T2, T3
(třída 200 V) 6

7,1-8,9
in-lb 0,8-1,0

Napájecí svorky L1, L2, L3, T1, T2, T3
(třída 400 V) 6

10,7-13,3
in-lb 1,2-1,5

Výstupní svorky MA, MB, MC Podle 
potřeby

4,4-5,3
in-lb 0,5-0,6

Vstupní svorky SC, S1, S3, S5, S6, FC,
FR

Podle 
potřeby

1,9-2,2
in-lb 0,22-0,25

Čidlo Photoeye a
snímač přiblížení

Držák čidla Photoeye – ¼-28 x 11/16 
palců

1 110 in-lb 12,4

Držák čidla Photoeye – šroub 3/8 x 16 
palců

1 20 ft-lb 27

Dvoudílné límcové šrouby – ¼-28 x 
11/16 palce

4 110 in-lb 12,4

Svorky límce Dvoudílné límcové šrouby – ¼-28 x ¾ 
10 110 in-lb 12,4



torzního 
pouzdra

palce

Kliková sestava Seřizovací šrouby příruby ložiska – ¼-28
x ¼ palce

8 75 in-lb 8,5

Tabulka C-1 – Specifikace točivého momentu u modelů FastBack®  50E / 90E

© 2010 Heat and Control, Inc. C.1
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DODATEK F – DOKUMENTACE OEM

Technická příručka pro zařízení FastBack® model 90E

Dodatek F – Dokumentace OEM

Tento dodatek obsahuje následující dokumentaci výrobců původního zařízení (OEM):

 Návod k použití měniče Yaskawa V1000

© 2010 Heat and Control, Inc. F.1
Rev-02
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH002 – SCHÉMATA ZAPOJENÍ
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 
produktem

Schémata zapojení

Tato technická publikace obsahuje následující schémata zapojení:

 Schéma zapojení pohonu s proměnným kmitočtem Yaskawa, model V1000

 Schéma zapojení difuzního/reflexního čidla Photoeye (efektor č.  0G0035)

 Čidlo Photoeye s laserovým paprskem (efektor č.  OJ5130 a č.  OJ5131)

 Schéma zapojení ultrazvukového snímače hladiny

 Schéma zapojení snímače polohy

Schéma zapojení měniče Yaskawa V1000

Obrázek 2 - 1 – Schéma zapojení měniče Yaskawa V1000

© 2010 Heat and Control, Inc. PH002.1
Rev-03



TECHNICKÁ PUBLIKACE PH002 – SCHÉMATA ZAPOJENÍ
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Schémata zapojení čidla Photoeye

Obrázek 2 - 2 - Konfigurace zapojení jednoho difuzního/ reflexního čidla Photoeye

Obrázek 2 - 3 - Konfigurace zapojení dvou difuzních/ reflexních čidel Photoeye

Obrázek 2 - 4 - Schéma zapojení samotného laserového čidla Photoeye

PH002.2 © 2010 Heat and Control, Inc

Rev-03



TECHNICKÁ PUBLIKACE PH002 – SCHÉMATA ZAPOJENÍ
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 
produktem

Schéma zapojení otočné brány

Následující obrázek ukazuje ukončení typických zařízení spojených s otočnou 
bránou: jeden (1) ultrazvukový snímač a jeden (1) polohový kabelový snímač.

Obrázek 2 - 8 – Typický diagram zapojení otočné brány včetně snímače polohy a ultrazvukového čidla

Foto 2 -1 - Snímač Celesco PT1MA

© 2010 Heat and Control, Inc. PH002.3
Rev-03



TECHNICKÉ PUBLIKACE PH005 – NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SNÍMAČE HYDE PARK

Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 

produktem

Specifikace součástí

Tato technická publikace obsahuje následující specifikace součástí:

Ultrazvukový hladinoměr pro snímání lože produktu před otočnou bránou:

 Hyde Park Superprox (SM956A-132600) – válcový typ - s dobou odezvy 2500 ms

Ultrazvukový snímač hladiny pro snímání lože produktu v otočném kořenicím bubnu:

 Hyde Park Superprox (SM956A-132400) – válcový typ - s dobou odezvy 500 ms

© 2009 Heat and Control, Inc. PH005.1



TECHNICKÉ PUBLIKACE PH005– NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SNÍMAČE HYDE PARK

Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Nastavení a seřízení snímače Hyde Park
Ultrazvuková čidla SM956A-132600 a SM956A-132400

Ultrazvukové čidlo Hyde Park (LV) se používá jako snímač hladiny, který monitoruje 
hloubku lože produktu v ústrojí s otočnou pánví. V současné době jsou k dispozici dvě 
verze ultrazvukového senzoru Hyde Park (viz Foto 5-1). Z vnějšku jsou tyto senzory 
identické. Co se funkce týče, jediným rozdílem je průměrná hodnota doby odezvy, která 
je nastavena v továrně dodavatele.

o Senzor SM956A-132600 má dobu odezvy 2500 ms a je standardním 
senzorem používaným pro ústrojí otočné brány.

o Senzor SM956A-132400 má dobu odezvy 500 ms a je standardním 
senzorem používaným pro ústrojí otočné kořenicí jednotky.

Tyto senzory vyžadují napájení 24 VDC a poskytují výstupní signál 4-20 mA úměrný 
hloubce lože produktu v pánvi zařízení FastBack. Tento oddíl stručně popisuje základní 
ovládací prvky a nastavení snímače. Kalibrace senzoru je popsána v Příručce výrobce 
Heat and Control ke kořenicímu zařízení v oddílu 4, Nastavení a kalibrace systémů 
OMS/RD a v oddílu 5, Nastavení a kalibrace systémů přímého řízení (DC). Tovární 
pokyny pro senzory jsou uvedeny v dodatku C, Specifikace součástí.

Foto 5 - 1 – Ultrazvukové snímače Hyde Park SM956A-132600 a SM956A-
132400, obojí válcový typ

PH005.2 © 2009 Heat and Control, Inc.



117,15 mm
[4,612]

20,10 mm [0,790]
84,34 mm

[3,320]

34,70 mm
[1,365] PRŮM.

M30 x 1,5 mm-6g ZÁVITY AC132

TECHNICKÉ PUBLIKACE PH005 – NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SNÍMAČE HYDE PARK

Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 

produktem

Pro ultrazvukové snímače Hyde Park existuje pouze jeden kalibrační bod. Jsou 
definovány takto:

Limitní tlačítko – limitní tlačítko nastavuje rozsah snímání. Stiskněte je jednou při 
zcela vyprázdněné pánvi, abyste nastavili nízkou úroveň. Poté položte kus lepenky na
pánev v požadovaném horním limitu. Stiskněte limitní tlačítko a stiskněte je podruhé 
pro nastavení vysoké úrovně.

Limitní tlačítko

Obrázek 5 -1 – Vnější ovládání snímače Hyde Park

© 2009 Heat and Control, Inc. PH005.3



TECHNICKÉ PUBLIKACE PH005– NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SNÍMAČE HYDE PARK

Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Sonický profil čidla a výška nad pánví TDF

Ultrazvukový snímač byl umístěn tak, aby umožňoval maximální odraz zvukové vlny 
(bez falešných odečtů z bočních stěn pánve dopravníku FastBack.®, viz obrázek 5-2).

Poznámka: Ultrazvukový snímač hladiny Hyde Park zobrazený na obrázku 
5-2 představuje jeden z nabízených snímačů.

č.  SM956A-132600 & č.  
SM956A-132400 
Zapojení:

Hnědá = DC +
Modrá = DC společný 
Černá = Analogový 
signál je vypnut Bílá = 
Analogový signál je 
zapnut

0 IN [0 MM]

Oblast hluchého pásma

2 IN [50,8 MM]

Vzdálenosti 
ultrazvukového 
senzoru od pánve

8 IN [203,2 MM]

Pánev FastBack® TDF
10 IN
[254 MM]

Obrázek 5 - 2 – Umístění ultrazvukového snímače Hyde Park

Poznámka: Oblast hluchého pásma se nachází mezi 0 a 50,8 mm od 
ultrazvukového snímače Hyde Park. Mezi těmito vzdálenostmi bude senzor 
zaznamenávat nevyužitelné odezvy.

PH005.4 © 2009 Heat and Control, Inc.



Řešení pro snímání a ovládání

Ultrazvukový senzor
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TECHNICKÉ PUBLIKACE PH005 – NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SNÍMAČE HYDE PARK

Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 

produktem


SUPERPROX
SM956A-132000
Ultrazvukový analogový výstupní 
senzor
30 mm, přímý analogový výstup 4-20 mA
Udržujte výstup na ztrátě odezvy, 4 mA při 
zapnutí

Řešení pro snímání a ovládání

NÁVOD K OBSLUZE

Tento samostatný ultrazvukový analogový výstupní senzor poskytuje analogový výstupní signál, který je přímo úměrný 
poloze objektu vzhledem k limitům analogového rozpětí. Analogový výstup je na 4 mA, když je objekt na hranici 
vzdálenějšího analogového rozsahu nebo dále. Analogový výstup je na 20 mA, když je objekt blízko limitu blízkého 
analogového rozpětí nebo je blíže. V rámci snímacího rozsahu lze detekovat předměty až o velikosti 10 mm (3/8 palce), 
průhledné, neprůhledné, plastové, sklo, kov, kapalinu nebo pevné látky. Vícebarevná kontrolka LED indikuje zónu objektu a 
červená LED indikuje velikost analogového výstupu 4-20 mA.

Kolísavý
provoz  v
hluchém  pásmu
v tomto rozsahu

0,0 mm 50,8 mm 990,6 mm
(0,0 palce) (2,00 palce) (39,00

palců)

I                            Snímací rozsah                                 
I

◄ _j I . I

Analogový I

Červ
ená 
LED

Limitní 
tlačítko

I 1 4

// I

Rozpětí{ I I

1I

Konektor

Vícebarev
ná LED

I I '      I   / : I
Červená LED

I I — — — — — — — — — —|—— — :
Vícebarevná LED

I    看 曰—
Červená Zelená Oranžová Vypnuto

Při ztrátě odezvy
se výstup drží na
poslední známé

vzdálenosti

I : 20 mA
— — — — — — —

I   I

-   —     —     —   | — — — — — — —

: :
— — |

I I

I !

Obr.1 5 - 3

1

Literaturu a technickou pomoc při použití poskytuje výrobce Hyde Park a jeho autorizovaní distributoři při výběru produktu pro dané 
použití zákazníka. Zákazník je však zodpovědný za určení vhodnosti produktu v daném použití.
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TECHNICKÉ PUBLIKACE PH005– NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SNÍMAČE HYDE PARK

Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Instalace a zapojení

Namontujte snímač pevně tak, aby detekovaný objekt nebyl nikdy v okruhu 51 mm (2,0 palce) od čela senzoru. Pro 
dosažení nejlepších výsledků by plocha čela měla být rovnoběžná s povrchem předmětu. Také snímač by měl být mimo 
proud vzduchu.

Rozměry

117,15 mm

84,34 mm [4,612]
20,10 mm [3,320]
[0,790]

0,60
0

34,70 mm
[1,365]

PRŮMĚR
1,523

M30 x 1,5 mm-6g AC132

VLÁKNA

Zapojení kabelů

    hnědý + 15 až 24 VDC

černý Analogový 

signál bílý

Analogový 

návrat

Modrý DC kom.

Zapojení konektoru snímače
(pohled na

snímač)
POZNÁMKA:

2 1 Musí být připojen zátěžový 
konektor

Analogový návrat + 15 až 24 VDC mezi analogovým signálem
Bílý Hnědý a analogový návrat. 

Nepřipojujte analogový 
návrat k

3 4 ostatním základnám nebo 
podvozku

DC Com Analogový signál základny.
Modrý Černý
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Tabulka 5-1
Tab

Obrázek 5 - 6

Zpracován je pouze první návrat ozvěny přijatý mezi blízkým limitem rozpětí a
a snímacím dosahem.

Hranice
vzdáleného rozsahu snímání

Hranice
blízkého rozsahu snímání

Hluché pásmo:

4Ob

TECHNICKÉ PUBLIKACE PH005 – NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SNÍMAČE HYDE PARK

Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Obsluha

Analogový výstup se mění přímo úměrně s polohou předmětu vzhledem k limitům analogového rozsahu. Když je předmět na 
hranici blízkého analogového rozsahu nebo blíže a dále než hluché pásmo, je analogový výstup na 20 mA a červená LED je 
plně rozsvícená. Pokud je předmět na hranici vzdálenějšího analogového rozsahu a je v rozsahu snímání, je analogový výstup 
na 4 mA a červená LED zhasne.

Vícebarevné stavy LED

Vícebarevná LED označuje polohu předmětu

Vícebarevná
LED

Poloha
předmětu

Červená Na hranici blízkého rozsahu nebo blíže
Zelená Mezi hranicemi blízkého a vzdáleného 

rozsahu
Žlutá Na hranici vzdáleného rozsahu nebo dále

Vypnutá Objekt nebyl detekován

Červená LED

Intenzita červené kontrolky LED se mění přímo s velikostí analogového výstupu, kdy její vypnutí indikuje, že analogový 
výstup je na 4 mA a plné rozsvícení, že je analogový výstup na 20 mA.

Ztráta ozvěny

Při ztrátě ozvěny je vícebarevná LED zhasnutá a výstup udržuje poslední známou vzdálenost.

Nulové potlačení ozvěny

Senzor tohoto modelu zpracovává pouze první návrat ozvěny přijatý mezi hluchým pásmem a snímacím rozsahem.

Nastavení hranic analogového rozsahu

Stiskněte tlačítko SETUP (vícebarevná LED rychle bliká oranžově, což znamená, že tlačítko je stisknuto), dokud vícebarevná 
LED nebude blikat zeleně (asi 3 sekundy) a poté tlačítko SETUP uvolněte. Vícebarevná LED stále bliká zeleně, což znamená, 
že snímač čeká na první limit. Zarovnejte plochý předmět rovnoběžně s čelem senzoru v požadované vzdálenosti pro jednu z 
hranic rozsahu a jednou stiskněte tlačítko SETUP. Po uvolnění tlačítka SETUP vícebarevná LED bliká oranžově, což znamená, 
že je nastaven první limit a senzor čeká na druhý limit. Zarovnejte plochý předmět rovnoběžně s čelem senzoru v požadované
poloze pro druhý limit rozsahu a jednou stiskněte tlačítko SETUP. Po uvolnění tlačítka SETUP vícebarevná LED změní barvu 
tak, že ukazuje, kde je předmět umístěn. Senzor nemá časový limit pro nastavení hranic.

Zatímco je tlačítko  SETUP  stlačeno, vícebarevná LED svítí oranžově, což indikuje, že snímač detekuje objekt. Pokud
senzor  nedetekuje  objekt,  vícebarevná  LED je  červená,  když  je  tlačítko  SETUP  stlačeno,  a  když  je  tlačítko  SETUP

uvolněno poté, co nebyl detekován objekt, vícebarevná LED bliká červeně 2 sekundy a poté tento limit požaduje opět
blikáním zelené pro první limit nebo blikáním jantarové pro druhý limit.

Limity jsou uloženy v energeticky nezávislé paměti a zůstávají zachovány i po odpojení napájení ze senzoru.

Příslušenství

Kabely pro rychlé připojení

Model AC130 rovný, 4vodič, 5 metrů (16 stop) Model: 
AC132 pravoúhlý, 4vodič, 5 metrů (16 stop)

© 2009 Heat and Control, Inc. PH005.7



TECHNICKÉ PUBLIKACE PH005– NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ SNÍMAČE HYDE PARK

Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Obecné specifikace

Zdroj napájení: +15 až 24 VDC při 80 mA, bez zátěže

Analogový výstup: 4-20 mA

Doba odezvy: 25 milisekund

Čas ztráty ozvěny: Drží poslední známý stav při ztrátě ozvěny

Stav výstupu po zapnutí: 4 mA

Provozní teplota:
0C až 50C (32F až 122F) při 100% relativní vlhkosti

Snímání:
Rozsah: 51 až 991 mm (2,0 až 39,0 palce)
Rozlišení nastavení limitu: 0,08 mm (0,003 palce) Úhel 
senzoru vzhledem k hladkému rovnému povrchu: 90  10
Opakovatelnost:  0,86 mm (0,034 palce) od hladkého rovného povrchu 

při konstantní teplotě vzduchu

Kabely pro rychlé odpojení (volitelné):
AC130: přímý, 4vodič, 5 metrů (16 stop) AC132: 
pravoúhlý, 4vodič, 5 metrů (16 stop)

Materiál krytu snímače:
Kryt: GE ULTEM® (Ochranná známka společnosti General 
Electric Co.) Čelo: silikonový kaučuk schválený FDA

Hodnocení a schválení snímačů
NEMA 1, 3, 4x, 12, 13 a IP 67
Kategorie instalace/přepětí: I

HYDE PARK ELECTRONICS, INC.
1875 Founders Drive

Dayton, Ohio 45420-4017
Telefon (937) 252-2121 Fax (937) 258-5830

E-mail: hydepark@hpsensors.com
Webová stránka:

http://www.hpsensors.com

 1997-1999 Hyde Park Electronics, Inc.
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OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ZÁRUK
Veškeré zboží zakoupené od výrobce Hyde Park Electronics, Inc., musí být po dobu jednoho roku od data odeslání bez 
vad materiálu, návrhu a zpracování za normálních podmínek použití. TATO ZÁRUKA JE JEDINOU ZÁRUKOU A JE 
VYJÁDŘENÁ VÝSLOVNĚ MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, 
VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI K POUŽITÍ PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. ODPOVĚDNOST 
VÝROBCE HYDE PARK VŮČI JAKÉMUKOLI KUPUJÍCÍMU JE OMEZENA VÝHRADNĚ NA NÁKLADY NA 
VÝMĚNU NEBO OPRAVU VADNÝCH DÍLŮ A NEZAHRNUJE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, 
NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, AŤ UŽ PŘEDVÍDANÉ NEBO NEPŘEDVÍDANÉ, VČETNĚ ZTRÁT 
ZISKU, PRODEJE NEBO ZRANĚNÍ OSOB ČI POŠKOZENÍ MAJETKU A DALŠÍHO.
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OGT302
Nerezová ocel – reflexní čidlo, střední 
škála barev

Maximální rozsah: 800 mm

OG0035
Všestranné reflexní čidlo

omezené na jednobarevnou
detekci

Maximální rozsah: 600 mm

O5H500
Reflexní čidlo, široká 
škála barev, max. 
rozsah: 1800 mm

OID250
Laserový detektor vzdálenosti

Široká barevná
škála, max.
rozsah: 2 m

OJ5130 a OJ5131
Maximální rozsah 

laserového 
snímače: 
nehodí se
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Popisy efektorových snímačů a čísla dílů

Efektor č. dílu Č. dílu
H&C

Popis Napětí

OGT302 20569969 Difuzní reflexní, válcové nerezové, 3-
vodič

pouze 24
VDC

Primární 
kabel (č. 
EVT005)

20535083
10metrový, 4vodič, přímý konektor

Alternativní kabel 
(č. EVT005)

20548193
10metrový, 4vodič, 90º konektor

O5H500 20535082
Difuzní/reflexní, pravoúhlé tělo, 
viditelný paprsek, 3vodič

pouze 24
VDC

Primární 
kabel (č. 
EVT005)

20535083
10metrový, 4vodič, přímý konektor

Alternativní kabel 
(č. EVT005)

20548193
10metrový, 4vodič, 90º konektor

OG0035 20501821
Difuzní/reflexní, oranžový válec, 
2vodič

24 VDC
nebo

110 VAC

Kabel (č. E18215) 20501824 5metrový, 3kolíkový

Kabel (č. E18210) 20516006 10metrový, 3kolíkový

OJ5130 20527494
Laserový vysílač, viditelný paprsek, 
2vodič

pouze 24
VDC

OJ5131 20527490
Laserový přijímač, viditelný 
paprsek, 3vodič

pouze 24
VDC

Kabel (č. E18227) 20524811
5metrový, 4kolíkový, pro OJ5130 i 
OJ5131

OID250 20591952 Fotoelektrický snímač, rychlý
odpojovací, 4kolíkový, laserové 
světlo třídy 1

pouze 24
VDC

Kabel (č.
EVT002)

20535083 10metrový, 4vodič, přímý konektor
konektor

PH006.4 © 2016 Heat and Control, Inc.
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Obecné pokyny pro efektorová čidla Photoeye

Foto PH006-1 – Sestava čidla Photoeye umístěná v úhlu 45 stupňů 

Efektorová čidla Photoeye jsou difuzně reflexní foto čidla (přijímají zpětný signál ze 
samotného produktu) (viz Obrázek PH006-1). V závislosti na modelu mají maximální 
ohniskovou vzdálenost 600 mm (24 palců) až 1800 mm (70 palců). Všechna jsou 
vhodná do mokrého prostředí.

Signál

Produkt

Efektorové čidlo Photoeye

Obrázek PH006-1 – Efektorové difuzní čidlo

© 2016 Heat and Control, Inc. PH006.5
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Všechny modely dopravníku FastBack®  přicházejí z továrny vybavené sestavou čidel 
Photoeye připojenou k sestavě pánve (viz Foto PH006-2).

Foto PH006-2 – Sestava čidla Photoeye

Rozvodná skříň ve skříni sestavy pohonu spojuje sestavu čidla Photoeye se zdrojem 
řízení ve vašem podniku. Během instalace musí být čidlo Photoeye zapojeno k 
napájení a ke zdroji řízení (viz Foto PH006-3). Nastudujte si schémata zapojení, která 
najdete v oddílech věnovaných danému senzoru. Kromě toho musí být konzoly držící 
čidlo Photoeye seřízeny a utaženy tak, aby bylo čidlo Photoeye správně umístěné ke 
kalibraci na požadovanou hloubku lože.

Foto PH006-3 – Elektroinstalace čidla Photoeye

PH006.6 © 2016 Heat and Control, Inc.
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VAROVÁNÍ

TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 

produktem

Zapojení čidla Photoeye
Jednotlivé oddíly této publikace popisují, jak připojit čidlo Photoeye k primárním a 
řídicím zdrojům energie ve vašem podniku.

Platí POUZE pro efektor č. OG0035,
což je dvouvodičový senzor.

NEPŘIPOJUJTE OG0035 přímo z napájení bez zátěže. Jde o spojení 
nakrátko, které by mohlo čidlo Photoeye zničit.

NEPOUŽÍVEJTE běžnou žárovku coby zátěž. Pokud je žárovka studená, 
náběhový proud přetíží obvod a zničí čidlo Photoeye.

Nesprávné zapojení zničí čidlo Photoeye. Pokud si nejste jisti správným 
zapojením, volejte servisní kancelář v Lititz, Pensylvánii, na čísle (800) 648-
5313.

Podrobné informace o svorkách kabelů naleznete ve výkresech hlavní sestavy (TLA) 
pro každé jednotlivé zařízení. Viz příklady níže:

Obrázek PH006-2 – Typický diagram zapojení dopravníku FastBack 260E-G2

Obrázek PH006-3– Typický diagram zapojení dopravníku FastBack 90E-G2

© 2016 Heat and Control, Inc. PH006.7
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Umístění čidla Photoeye
Čidlo je téměř vždy namontováno přímo na pánev nebo na příčnou trubku pánve 
(viz Foto PH006-4). Konzolu čidla lze ohýbat několika způsoby.

Povolte k otočení 
kolem příčné 
trubky

Chcete-li 
vložit/upravit 
senzor 
nahoru/dolů, 
stiskněte ji

Foto PH006-4 – Typické montážní a ohýbací body válcového čidla

PH006.8 © 2016 Heat and Control, Inc.
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OGT302
Max. 800 mm

Min. 10º
Max. 60°

    Dno pánve

TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 

produktem

Difuzní/reflexní senzor – ovladače efektoru č. OGT302,  
jejich nastavení a uvedení zařízení do provozu (č. dílu 
H&C 20569969)

Orientace senzoru
Nesprávné hodnoty mohou být důsledkem nesprávné orientace senzoru, zejména 
pokud jsou senzory umístěny svisle, protože to může vést k nadměrnému odrazu 
paprsku od dna pánve. Aby nedocházelo k nepřesné detekci, měly by být senzory 
nakloněny na konzolách mezi 10 a 60 stupni (viz Obrázek PH006-4). Senzor je 
obvykle nakloněn proti proudu produktu, ale naklonění po proudu neinhibuje přesné 
fungování.

Tok produktu
Obrázek PH006-4 – Orientace senzoru OGT302

Zapojení č. OGT302

© 2016 Heat and Control, Inc. PH006.9
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1

Paprsek senzoru kolmý na produkt

Produkt

2

Dno pánve

1
2

3

2

1

TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Kalibrace č. OGT302

Umístěte produkt a stiskněte tlačítko [OUT]. LED bliká. Vyjměte produkt a 

stiskněte tlačítko [OUT off]. LED zhasne.

Umístěte produkt (nebo ruku) pod senzor, abyste zajistili (pomocí LED), že se 
spustí na požadované úrovni. Podle potřeby opakujte kroky 1 a 2.

Zamykání / odemykání č. OGT302

 Stiskněte obě tlačítka po dobu 10 vteřin.

 Potvrzení je indikováno změnou stavu žluté LED diody.

Přepínání mezi režimy světla a tmy
OGT302 se obvykle používá v režimu rozsvícení (light-on), což je režim vyplývající z 
dodržování pokynů uvedených v oddílu „Kalibrace č. OGT302“. Chcete-li přepnout 
snímač OGT302 do tmavého režimu (režim tmy), použijte následující postup (opačný 
od „Kalibrace č. OGT302“):

Pokud není přítomen žádný objekt, stiskněte tlačítko

[OUT on]. Umístěte produkt a poté stiskněte tlačítko

[OUT off].

PH006.10 © 2016 Heat and Control, Inc.
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Nastavení odskoku senzoru
Jakmile senzor pracuje správně a soustavně „zaznamenává“ produkt, posledním 
krokem při uvedení senzoru do provozu je nastavení časovačů „odskoku“ v PLC 
systému. Čas odskoku je doba, po kterou musí senzor trvale vysílat nebo nevysílat, 
než je jeho signál použit v následující aplikaci. Tím se zabrání krátkodobému blikání 
senzoru při spuštění činnosti. Tyto časovače jsou přístupné prostřednictvím ovládacích
displejů na panelu HMI. U každého senzoru existuje na časovači hodnota se 
„zahrnutým“ a „nezahrnutým“ odskokem. Hodnota časovače zpoždění je obvykle mezi 
250 ms (1/4 sekundy) až 2000 ms (2,0 sekundy). Referenční ovládací obrazovka je 
zobrazena na Obrázku PH006-5 níže.

Obrázek PH006-5 – Ovládací obrazovka zobrazující hodnoty odskoků (milisekundy)
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Specifikace č. OGT302
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Specifikace č. OGT302 (pokr.)
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O5H500
Max. 1800 mm

Min. 10º
Max. 60°

    Dno pánve

TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Difuzní/reflexní senzor – ovladače efektoru č. O5H500,  
jejich nastavení a uvedení zařízení do provozu (č. dílu 
H&C 20535082)

Orientace senzoru
Nesprávné hodnoty mohou být důsledkem nesprávné orientace senzoru, zejména 
pokud jsou senzory umístěny svisle, protože to může vést k nadměrnému odrazu 
paprsku od dna pánve. Aby nedocházelo k nepřesné detekci, měly by být senzory 
nakloněny na konzolách mezi 10 a 60 stupni (viz Obrázek PH006-6). Senzor je 
obvykle nakloněn proti proudu produktu, ale naklonění po proudu neinhibuje přesné 
fungování.

Tok produktu
Obrázek PH006-6 – Orientace senzoru O5H500
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Zapojení č. 05H500

田：g 飞 ; tt 已。!lows

Konektor kabelu Kolíkové připojení
L + BN kolík 1

23(8
4)1

L- BU kolík 3

zatížení BK kolík 4
kolík 2

Barvy BN = hnědá BU = modrá BK = černá

Kalibrace č. 05H500

POZNÁMKA: U tohoto senzoru nepoužívejte hrot pera 
nebo jiného ostrého předmětu ke stisknutí kalibračního tlačítka. 
Místo toho použijte tupý nástroj (např. imbusový klíč).

Dno pánve

Umístěte produkt a stiskněte tlačítko [OUT]. LED bliká. Vyjměte 

produkt a stiskněte tlačítko [OUT off]. LED zhasne.

Umístěte produkt (nebo ruku) pod senzor, abyste zajistili (pomocí LED), že se spustí na
požadované úrovni. Podle potřeby opakujte kroky 1 a 2.

Zamykání I Odemykání č. 05H500

■ Stiskněte 竺 tlačítko po dobu 10 sekund.

■ Potvrzení je indikováno změnou stavu diody LED.

© 2016 Heat and Control, Inc. PH00 6.15
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Přepínání mezi režimy světla a tmy
O5H500 se obvykle používá v režimu rozsvícení (light-on), což je režim vyplývající z 
dodržování pokynů uvedených v oddílu „Kalibrace č. O5H500“. Chcete-li přepnout 
snímač O5H500 do tmavého režimu (režim tmy), použijte následující postup (opačný 
od „Kalibrace č. O5H500“):

POZNÁMKA: U tohoto senzoru to NEPOUŽÍVEJTE hrot pera nebo jiného 
ostrého předmětu ke stisknutí kalibračního tlačítka. Místo toho 
použijte tupý nástroj (např. imbusový klíč).

Pokud není přítomen žádný objekt, stiskněte tlačítko

[OUT on]. Umístěte produkt a poté stiskněte tlačítko

[OUT off].

Nastavení odskoku senzoru
Jakmile senzor pracuje správně a soustavně „zaznamenává“ produkt, posledním 
krokem při uvedení senzoru do provozu je nastavení časovačů „odskoku“ v PLC 
systému. Čas odskoku je doba, po kterou musí senzor trvale vysílat nebo nevysílat, 
než je jeho signál použit v následující aplikaci. Tím se zabrání krátkodobému blikání 
senzoru při spuštění činnosti. Tyto časovače jsou přístupné prostřednictvím ovládacích
displejů na panelu HMI. U každého senzoru existuje na časovači hodnota se 
„zahrnutým“ a „nezahrnutým“ odskokem. Hodnota časovače zpoždění je obvykle mezi 
250 ms (1/4 sekundy) až 2000 ms (2,0 sekundy). Referenční ovládací obrazovka je 
zobrazena na Obrázku PH006-7 níže.

Obrázek PH006-7 – Ovládací displej zobrazující hodnoty odskoku (milisekundy)
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Specifikace pro č. O5H500
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Specifikace pro č. O5H500 (pokr.)
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OG0035
Max. 600 mm

Min. 10º
Max. 60°

    Dno pánve

TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Difuzní/reflexní čidlo – efektor č. OG0035 Nastavení 
ovladačů a uvedení zařízení do provozu (č. dílu H&C 
20501821)

Orientace senzoru
Nesprávné hodnoty mohou být důsledkem nesprávné orientace senzoru, zejména 
pokud jsou senzory umístěny svisle, protože to může vést k nadměrnému odrazu 
paprsku od dna pánve. Aby nedocházelo k nepřesné detekci, měly by být senzory 
nakloněny na konzolách mezi 10 a 60 stupni (viz Obrázek PH006-8). Senzor je 
obvykle nakloněn proti proudu produktu, ale naklonění po proudu neinhibuje přesné 
fungování.

Tok produktu
Obrázek PH006-8 – Orientace senzoru OG0035

Zapojení č. OG0035
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Paprsek senzoru kolmý na produkt

Produkt
Dno pánve
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2
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4

TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Kalibrace č. OG0035

Stiskněte tlačítko na 2 s, dokud LED nezačne blikat. Aktivován 

programovací režim. Umístěte produkt a stiskněte tlačítko. LED bliká.

Vyjměte produkt a stiskněte tlačítko. LED zhasne. Normální provoz pokračuje.

Umístěte produkt (nebo ruku) pod senzor, abyste zajistili (pomocí LED), že se 
spustí na požadované úrovni. Podle potřeby opakujte kroky 1-3.

Zamykání / odemykání č. OG0035

 Stiskněte tlačítko na 10 vteřin. LED bliká, nejprve rychle, pak pomalu.

 LED zhasne, což znamená, že čidlo OG0035 bylo úspěšně uzamčeno/odemčeno.

PH006.20 © 2016 Heat and Control, Inc.
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Nastavení odskoku senzoru
Jakmile senzor pracuje správně a soustavně „zaznamenává“ produkt, posledním 
krokem při uvedení senzoru do provozu je nastavení časovačů „odskoku“ v PLC 
systému. Čas odskoku je doba, po kterou musí senzor trvale vysílat nebo nevysílat, 
než je jeho signál použit v následující aplikaci. Tím se zabrání krátkodobému blikání 
senzoru při spuštění činnosti. Tyto časovače jsou přístupné prostřednictvím ovládacích
displejů na panelu HMI. U každého senzoru existuje na časovači hodnota se 
„zahrnutým“ a „nezahrnutým“ odskokem. Hodnota časovače zpoždění je obvykle mezi 
250 ms (1/4 sekundy) až 2000 ms (2,0 sekundy). Referenční ovládací obrazovka je 
zobrazena na Obrázku PH006-9 níže.

Obrázek PH006-9 – Ovládací displej zobrazující hodnoty odskoku (milisekundy)
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Specifikace č. OG0035
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Specifikace č. OG0035 (pokr.)
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Laserová čidla – efektor č. OJ5130
(Č. dílu H&C 20527494) vysílač a efektor č.  OJ5131 (č.
dílu H&C 20527490) Nastavení ovladačů přijímače a 
uvedení zařízení do provozu

Orientace senzoru
Aby nedocházelo k nepřesné detekci, měla by být vysílací a přijímací čidla na 
konzolách správně zarovnána (viz Obrázek PH006-10). Výšky vysílače a přijímače 
mohou být také upraveny podle potřeby pro různé hloubky lože produktu.

Nastaviteln
é výšky

OJ5130
Vysílač

Produkt

Dno pánve

OJ5131
Přijímač

Obrázek PH006-10 – Orientace senzoru OJ5130 / OJ5131
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produktem

Laserové senzory jsou často umístěny ve dvojicích, aby zajišťovaly různé úrovně 
hloubky lože nebo umožňovaly různé reakce na spuštění každého senzoru (viz Foto 
PH006-5). Pokud je zvoleno toto nastavení, jsou vysílače (OJ5130) a přijímače 
(OJ5131) střídány tak, aby se zabránilo rušivému chvění mezi dvěma signály, což je 
vidět na bočním pohledu na Obrázku PH006-11.

Foto PH006-5 – Instalace čidel OJ5130 a OJ5131

Obrázek PH006-11 – Boční pohled na střídavé polohy vysílačů a přijímačů

© 2016 Heat and Control, Inc. PH006.25
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Zapojení č. OJ5130 / č. OJ5131

Kalibrace č. OJ5130 / č. OJ5131

Stiskněte tlačítko na 2 s, dokud nezačne blikat červená LED. Červená LED zhasne. 
Střídavě blikají žlutá a zelená dioda LED. Aktivován programovací režim.

Umístěte produkt a stiskněte tlačítko. Žluté a zelené LED diody na okamžik zhasnou
a poté střídavě blikají.

Vyjměte produkt a stiskněte tlačítko. Žluté a zelené LED diody zhasnou, potom zelená 
LED zůstane svítit. Obnoví se normální provozní režim.

Umístěte produkt (nebo ruku) mezi senzory, abyste zajistili (prostřednictvím LED), že 
se spustí, když dojde k přerušení paprsku. Podle potřeby opakujte kroky 1-3.

PH006.26 © 2016 Heat and Control, Inc.
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Přepínání mezi režimy světla a tmy
Čidla OJ5130 a OJ5131 se obvykle používají v režimu rozsvícení (light-on). Chcete-li 
přepínat mezi rozsvíceným a zhasnutým (tmavým) režimem, použijte následující 
postup:

Interpretace stavu LED č. OJ5130/ č. OJ5131

© 2016 Heat and Control, Inc. PH006.27
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Nastavení odskoku senzoru
Jakmile senzor pracuje správně a soustavně „zaznamenává“ produkt, posledním 
krokem při uvedení senzoru do provozu je nastavení časovačů „odskoku“ v PLC 
systému. Čas odskoku je doba, po kterou musí senzor trvale vysílat nebo nevysílat, 
než je jeho signál použit v následující aplikaci. Tím se zabrání krátkodobému blikání 
senzoru při spuštění činnosti. Tyto časovače jsou přístupné prostřednictvím ovládacích
displejů na panelu HMI. U každého senzoru existuje na časovači hodnota se 
„zahrnutým“ a „nezahrnutým“ odskokem. Hodnota časovače zpoždění je obvykle mezi 
250 ms (1/4 sekundy) až 2000 ms (2,0 sekundy). Referenční ovládací obrazovka je 
zobrazena na Obrázku PH006-12 níže.

Obrázek PH006-12 – Ovládací obrazovka zobrazující hodnoty odskoků (milisekundy)
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Specifikace č. OJ5130
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Specifikace č. OJ5130 (pokr.)

PH006.30 © 2016 Heat and Control, Inc.

Rev-02



TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Specifikace č. OJ5131
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Specifikace č. OJ5131 (pokr.)
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Optický senzor vzdálenosti – efektor OID250 (č. dílu H&C  
20591952), nastavení ovladačů a uvedení zařízení do provozu

1: Nastavení hodnot

2: LED dioda oranžová: Bylo 
dosaženo nastavené hodnoty 
1, výstup = ZAPNUTO

3: Uzamykací kroužek

4: Nastavovací kroužek 
(ručně nastavitelný po 
odemknutí)

5: LED dioda zelená: 
Provozní napětí je v 
pořádku

Poznámka: Optický snímač vzdálenosti OID250 je laserový výrobek třídy 1, který
je bezpečný pro pracovníky, ale při instalaci a seřízení senzoru buďte
vždy opatrní.

Foto PH006-6 – nainstalované čidlo OID250
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Zapojení OID250

Kalibrace OID250
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Napájecí kabel

TECHNICKÁ PUBLIKACE PH006 – NASTAVENÍ EFEKTORU PHOTOEYE
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 

produktem

Zamykání a odemykání OID250

Obrázek PH006-13 – Ochranný kryt čidla 

OID250 Po kalibraci vzdálenosti čidlo uzamkněte.

K odemknutí:

Otočte uzamykací kroužek na značku Odemknout tak, aby byla 
zarovnaná s menší značkou pro nastavení (viz Obrázek PH006-14).

K zamknutí:

Otočte uzamykací kroužek na značku Zamknout tak, aby byla 
zarovnaná s menší značkou pro nastavení (viz Obrázek PH006-14).

Obrázek PH006-14 zobrazuje uzamčený snímač OID250.

Obrázek PH006-14 – Příklad nastavení značek

Závěrečné kroky:

1. Odpojte napájecí kabel ze zadní části senzoru (viz Obrázek 
PH006-13).

2. Nasaďte ochranný kryt.

3. Vyměňte napájecí kabel.

4. Proveďte konečnou kontrolu senzoru a ověřte, zda detekuje 
správnou vzdálenost.
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Snímač nainstalován
Foto PH006-7 – snímač OID250 je nainstalován ukazuje detail dvojice 
nainstalovaných snímačů OID250.

Foto PH006-7 – snímač OID250 je nainstalován (detail)

Nastavení odskoku senzoru
Jakmile senzor pracuje správně a soustavně „zaznamenává“ produkt, 
posledním krokem při uvedení senzoru do provozu je nastavení časovačů 
„odskoku“ v PLC systému. Čas odskoku je doba, po kterou musí senzor trvale 
vysílat nebo nevysílat, než je jeho signál použit v následující aplikaci. Tím se 
zabrání krátkodobému blikání senzoru při spuštění činnosti. Tyto časovače jsou 
přístupné prostřednictvím ovládacích displejů na panelu HMI. U každého 
senzoru existuje na časovači hodnota se „zahrnutým“ a „nezahrnutým“ 
odskokem. Hodnota časovače zpoždění je obvykle mezi 250 ms (1/4 sekundy) až
2000 ms (2,0 sekundy). Referenční ovládací displej je zobrazen na Obrázku 
PH006-15 níže.

Obrázek PH006-15 – Ovládací displej zobrazuje hodnoty odskoku (milisekundy)
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Specifikace OID250
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Specifikace OID250 (pokr.)
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Postup nastavení měniče Yaskawa V1000
Tento postup popisuje, jak nastavit nebo obnovit tovární nastavení parametrů výrobce Heat and 
Control u měniče Yaskawa V1000 a jak číst a kopírovat tyto parametry do jiných střídačů se 
stejným výkonem a napětím. Pokud pomocí těchto kroků problém nevyřešíte, volejte servisní 
kancelář společnosti Heat and Control, Inc., v Lititz, v Penslyvánii, na čísle (717) 519-5240 nebo 
(800) 648-5313.

Počáteční nastavení
Pro počáteční nastavení měniče V1000 jsou potřebné tyto nástroje:

 Šroubovák Phillips PH2
 Malý plochý šroubovák
 Ruční ovladač Yaskawa V1000 (č. dílu 20548664)

Foto PH009-1 – Potřebné nástroje

1. Odpojte zařízení FastBack® od napájení.

Odpojte napájení dopravníku FastBack® otočením nouzového vypínače do polohy OFF.

Odpojte napájení dodávané do zařízení FastBack® u zdroje vypnutím napájení na rozvodném 
elektrickém panelu.

Nechte zařízení vychladnout po dobu 30 vteřin, aby nedošlo
k úrazu elektrickým proudem.

Chcete-li zabránit dopravníku FastBack® v náhodném spuštění během tohoto 
postupu, před opravou proveďte postup uzamčení/označení.

Pohyblivé  části  jsou  umístěny  v  odděleném  prostoru  za  panelem  příslušenství.
Nepracujte při  odstraněném krytu základny. Při  otáčení mechanismů rukou buďte
opatrní, abyste předešli rozdrcení nebo přiskřípnutí rukou.

© 2016 Heat and Control, Inc. PH009.3
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2. Odpojte komunikační kabel od střídače

Odpojte stříbrný komunikační kabel od střídače tak, že zatlačíte na zajišťovací jazýček na 
konektoru a kabel rovně vytáhnete.

Foto PH009-2 – Odpojení komunikačního kabelu

3. Odmontujte přední kryt střídače

K sejmutí předního krytu střídače povolte přidržovací šroub a kryt vytáhněte.

Foto PH009-3 – Povolte upevňovací šroub

PH009.4 © 2016 Heat and Control, Inc.
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Foto PH009-4 – Demontáž předního krytu střídače

4. Nastavení hlavní referenční frekvence

Pro aplikace s jednou a několika rychlostmi
Nastavte přepínač DIP S1 na I (pravá strana) a přepínač DIP S2 do polohy OFF (levá strana).

U aplikací s proměnnou rychlostí (analogový vstup 4-20 mA):
Přepínač DIP S1 přepněte do polohy I (pravá strana) a přepínač DIP S2 do polohy ON (pravá strana).

5. Nastavení režimu zdroje (sinking/sourcing)

Pomocí malého plochého šroubováku nastavte přepínač DIP S3 do polohy SINK (nahoře).

Foto PH009-5 – Umístění přepínačů DIP (nastavení analogového vstupu 4-20 mA)

© 2016 Heat and Control, Inc. PH009.5
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6. Znovu nainstalujte přední kryt střídače a připravte jej na provoz.

Při opětovné instalaci předního krytu střídače utáhněte přidržovací šroub.

Stříbrný komunikační kabel znovu připojte ke střídači tak, že zatlačíte na zajišťovací 
jazýček na konektoru, zatlačíte rovně dovnitř a jazýček uvolníte.

Používání ručního LCD ovladače
LCD ovladač umožňuje uživateli:

 čtení, změny nebo obnovení výchozích továrních parametrů měniče Yaskawa V1000,
 zkopírování nastavení parametrů měniče do jiného měniče Yaskawa V1000 (se 

stejným jmenovitým napětím a výkonem),
 Resetování parametrů pohonu na tovární nastavení výrobce Yaskawa.
 Používání dopravníku FastBack® v lokálním režimu.
 Sledování důležitých funkcí měniče a zobrazení stavu pohonu.
 Upravení určitých parametrů, např. přednastavené rychlosti.
 Provádění kontroly parametrů zařízení a porovnání s tímto dokumentem.
 Ukládání sad parametrů výrobce Heat and Control.
 Obnovení sad parametrů výrobce Heat and Control.

LCD ovladač lze k měniči připojit jedním ze dvou způsobů:

 připojením konektoru RJ45 do komunikačního portu na přední straně střídače,
 připojením konektoru RJ45 do externího komunikačního portu zařízení FastBack®. 

Poslední jmenovaná metoda je upřednosňovaná.

1. Napájení dopravníku FastBack®

Připojte dopravník FastBack® k napájení otočením nouzového vypínače do polohy ON.

Povolte napájení dodávané do zařízení FastBack® u zdroje zapnutím napájení na 
rozvodném elektrickém panelu.

Ujistěte se, že je do zařízení FastBack dodáváno 
správné napájecí napětí®.

Chcete-li zabránit FastBack® od neúmyslného spuštění během tohoto postupu, 
před opravou se zablokujte / označte.

Pohyblivé části jsou umístěny v odděleném prostoru za panelem příslušenství. 
Nepracujte při odstraněném krytu skříně. Při otáčení mechanismů rukou buďte 
opatrní, abyste předešli rozdrcení nebo přiskřípnutí rukou.

PH009.6 © 2016 Heat and Control, Inc.
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2. Připojení ovladače

Vyhledejte komunikační port za panelem příslušenství zařízení FastBack®  na Gen2 260E (viz 
Foto PH009-6).

Foto PH009-6 – Externí komunikační porty (otočná brána/FastBack® 260E)

Odstraňte protiprachový kryt jeho otáčením proti směru hodinových ručiček.

Zapojte kabel ručního ovladače do portu RJ45 zatlačením konektoru přímo dovnitř. 
Zajišťovací jazýček by měl zacvaknout na místo, jakmile je konektor zcela usazen (viz Foto 
PH009-7).

Foto PH009-7 – Komunikační kabel zapojený do portu na Gen2 260E

© 2016 Heat and Control, Inc. PH009.7
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Když je ovladač připojen, objeví se úvodní displej zobrazující logo Yaskawa a poté 
druhý displej, který poskytuje informace o pohonu.

Po úvodním displeji se objeví obrazovka referenční frekvence (viz Foto PH009-8).

Foto PH009-8 – Displej ovladače měniče V1000 zobrazující obrazovku referenční frekvence

POZNÁMKA: Jakmile je ruční LCD ovladač nainstalován a připojen k měniči V1000, 
vestavěný LED ovladač pohonu zobrazí řadu teček, jak je znázorněno na fotografii PH009-
9. To je normální.

Navíc toho nebudou fungovat žádná tlačítka kromě tlačítka STOP na vestavěném LED 
ovladači střídače, pokud je připojen ruční LCD ovladač.

Foto PH009-9 – Displej měniče V1000 při připojeném ručním LCD ovladači

PH009.8 © 2016 Heat and Control, Inc.
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3. Obnovení výchozích továrních hodnot výrobce Yaskawa

Obnovte výchozí tovární hodnoty výrobce Yaskawa, protože pohon s proměnným kmitočtem 
zakoupený v různých částech světa může mít sady parametrů definované pro danou oblast. 
Tento krok zaručuje, že u parametrů nastavených ve VFD bude známý výchozí stav.

To se provádí ve dvou krocích: 1) Vymažte aktuální údaje parametrů v registru 1110 a
2) načtěte výchozí tovární nastavení z registru 2220.

a. Na obrazovce referenční frekvence stiskněte ▲ nebo ▼,  abyste přešli

do programovacího režimu, a stiskněte jej  .

a. V režimu programování použijte , ▲ a ▼ k přechodu na o2-03 „User 

(Parameter) Default Set“ a stiskněte jej  .

b. Použijte ▲ a ▼ k výběru hodnoty 2 „Clear User Init (Values)“ a stiskněte  . Na
displeji se zobrazí hláška „Entry Accepted“. Tím vymažete předchozí uložené 
hodnoty uživatelských parametrů.

c. Nyní použijte , ▲ a ▼ k přechodu na A1-03 „Initialize Parameter (Values)“ a

stiskněte  .

d. Použijte ▲ a ▼ k výběru 2220 „2-Wire Init“.

e. Stiskněte  k uložení nového nastavení. Na displeji se zobrazí hláška „Entry 
Accepted“ a vrátí se na hodnotu 0.

f. Stisknutím klávesy [Esc] se vratíte na obrazovku referenční frekvence.

4. Nastavení parametrů

Chcete-li nastavit parametry v měniči V1000, proveďte následující postup. Tabulka PH009-2 až
Tabulka PH009-9Tabulka PH009-9 uvádí výčet validovaných parametrů pro různé aplikace. 
Vyberte seznam vhodný pro vaše použití.

Poznámka: Pokud zde vaše aplikace není zastoupena, požádejte o pomoc 
technickou podporu společnosti Heat and Control.

Tyto tabulky uvádějí pouze parametry, které mají být změněny z výchozích hodnot 
nastavených v kroku 3.

a. Na obrazovce referenční frekvence stiskněte ▲ nebo ▼ , abyste přešli 

do programovacího režimu, a stiskněte  .

b. Použijte , ▲ a ▼ k přechodu na požadované číslo parametru. Zobrazí se 
název parametru, rozsah nastavení a aktuální hodnota.

c. Stiskněte  k úpravě parametru.

d. Použitím , ▲ a ▼ zadejte požadovanou hodnotu.

e. Stiskněte  k uložení nového nastavení. Na displeji se zobrazí hláška „Entry Accepted“.

f. Po dokončení stiskněte klávesu [Esc] nebo použijte , ▲ a ▼ k přechodu na 
další parametr v seznamu.

© 2016 Heat and Control, Inc. PH009.9
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5. Uložte parametry VFD do registru definovaného uživatelem pomocí ručního ovladače

Tato funkce uloží aktuální sadu parametrů do zvláštního paměťového registru v zařízení VFD. 
Pokud se parametry po této operaci změní, lze je obnovit z tohoto registru.
Registr již obvykle obsahuje sadu parametrů, která byla nastavena v továrnách společnosti 
Heat and Control. Je však dobré tuto operaci provádět na všech VFD, zvláště pokud byla 
nutná nějaká úprava parametrů, jako u akumulačních rychlostí dopravníku Upgrade™ a 
SwitchBack™.

Chcete-li uložit nastavení VFD, postupujte takto.

a. Ověřte, že všechny parametry odpovídají požadovanému nastavení.

b. Nastavte parametr o2-03, „User (Parameter) Default Sel“, na 1 a stiskněte  . 
Aktuální hodnoty parametrů budou uloženy, na okamžik se zobrazí “Entry Accepted” 
a zobrazená hodnota se vrátí na 0.

6. Přečtěte si hodnoty parametrů

Pokud má být inicializováno více než střídačů, přečtěte a zkopírujte hodnoty z 
naprogramovaného střídače do ručního ovladače pomocí následujících kroků:

a. Na obrazovce referenční frekvence stiskněte ▲ nebo ▼,  abyste přešli

do programovacího režimu, a stiskněte jej  .

b. Použijte , ▲ a ▼ pro výběr o3-02 „Read Allowable“.

c. Stiskněte  .

d. Použijte ▲ a ▼ k výběru 1 „Enabled“.

e. Stiskněte  k zadání a uložení nového nastavení. Na displeji se zobrazí 
hláška „Entry Accepted“.

f. Použijte , ▲ a ▼ k výběru o3-01 „Copy Function Sel“.

g. Stiskněte  .

h. Použijte ▲ a ▼ k výběru 1 „INV  OP READ“.

i. Stiskněte  . Ruční ovladač načte nastavení parametrů ze střídače. Na displeji 
se zobrazí zpráva „READ, INV  OP READING“.

j. Po dokončení se na displeji zobrazí zpráva „End, READ COMPLETE.“

k. Objeví se znovu obrazovka kopírování výběru funkcí a zobrazená hodnota se vrátí 
na 0.

l. Stisknutím klávesy [Esc] se vratíte na obrazovku referenční frekvence.

7. Kopírování hodnot parametrů

Jakmile byly požadované hodnoty parametrů uloženy do ručního ovladače, zkopírujte 
hodnoty z ručního ovladače do jiného střídače Yaskawase stejným napětím a výkonem 
pomocí následujících kroků:

a. Na obrazovce referenční frekvence stiskněte ▲ nebo ▼,  abyste přešli

do programovacího režimu, a stiskněte jej  .

b. Použijte , ▲ a ▼ k přechodu na o3-02 „Read Allowable“ a stiskněte  .

PH009.10 © 2016 Heat and Control, Inc.
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c. Použijte ▲ a ▼ zvolte 1 „ENABLED“.

d. Stiskněte   k uložení nového nastavení. Na displeji se zobrazí hláška „Entry Accepted“.

e. Použijte , ▲ a ▼ přejděte na o3-01 „Copy Function Sel“ a stiskněte  .

f. Použijte ▲ a ▼ k výběru a přechodu na 2 “OP  INV WRITE “.

g. Stiskněte  . Ruční ovladač zkopíruje nastavení parametrů do střídače. Na displeji 
se zobrazí zpráva „COPY, OP  INV COPYING“.

h. Po dokončení se na displeji zobrazí zpráva „End, COPY COMPLETE“.

i. Objeví se znovu obrazovka kopírování výběru funkcí a zobrazená hodnota se vrátí 
na 0.

j. Stisknutím klávesy [Esc] se vratíte na obrazovku referenční frekvence.

k. Uložte parametry do aktuálního VFD provedením kroku 5.

8. Ověření hodnot parametrů

Jakmile byly parametry z ručního ovladače zkopírovány do VFD, lze je ověřit, aby bylo 
zajištěno uložení správného nastavení. Hodnoty parametrů ověřte pomocí následujících 
kroků.

a. Na obrazovce referenční frekvence stiskněte ▲ nebo ▼,  abyste přešli

do programovacího režimu, a stiskněte jej  .

b. Použijte , ▲ a ▼ přejděte na o3-01 „Copy Function Sel“ a stiskněte  .

c. Použijte ▲ a ▼ k výběru a přechodu na 3 “OP  INV VERIFY“.

d. Stiskněte  . Ruční ovladač ověří nastavení parametrů ve střídači. Na displeji se 
zobrazí zpráva „VFY, Data Verifying“.

e. Po dokončení se na displeji zobrazí zpráva „End, VERIFY COMPLETE“.

f. Objeví se znovu obrazovka kopírování výběru funkcí a zobrazená hodnota se vrátí 
na 0.

g. Stisknutím klávesy [Esc] se vratíte na obrazovku referenční frekvence.

9. Obnovení sady parametrů definovaných uživatelem Heat and Control (A1-03)

Pokud byly dříve uloženy, lze původní sady parametrů výrobce Heat and Control nebo sady 
parametrů změněné v terénu obnovit nastavením parametru A1-03 „Initialize Parameters“ na 

hodnotu 1110. Když stisknete  , všechny parametry (kromě A1-02, C6-01, E1-03, o2-04 a 
L8-35) se resetují zpět na výchozí hodnoty výrobce Heat and Control a hodnota A1-03 se 
automaticky vrátí na 0. Pokud nebyla předchozí sada parametrů uložená, nelze hodnotu 
1110 takto použít.

Kapitola 5 Průvodce rychlým startem měniče Yaskawa V1000 obsahuje seznam možných 
chybových kódů pro funkce READ, COPY a další funkce spolu s popisem jejich významu. 
Příručka k pohonu řady Yaskawa V1000 (k dispozici online nebo na CD) obsahuje další 
informace o těchto funkcích.
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Odstraňování problémů
Tento oddíl obsahuje běžné kroky k odstraňování problémů.

1. Ověření parametrů (ruční ovladač a ovladač VFD

Funkce modifikované konstanty/parametry je nejjednodušší způsob, jak zkontrolovat, které 
parametry byly změněny. Zobrazuje všechny parametry, které byly ve výchozí tovární sadě 
parametrů společnosti Yaskawa pro 2vodičový provoz změněny a zobrazuje aktuální 
nastavení. Pokud používáte ruční operátor V1000 (20548664), zobrazí se také název 
parametru, výchozí nastavení a rozsah nastavení. Seznamem parametrů můžete listovat 

pomocí kláves ▲ a
▼. V tomto režimu mohou být změněné parametry dále měněny stisknutím  pro přístup k

dané hodnotě parametru. Po změně hodnoty stiskněte  k uložení nové hodnoty. Pokud je
hodnota upravena na svoji (výchozí) hodnotu, zmizí z uvedeného seznamu.

2. Zobrazení historie poruch

Displej historie poruch pomůže při řešení závad. Zde je zobrazeno posledních deset (10) 
poruch. Pro přístup k zobrazení historie poruch použijte následující kroky.

a. Na obrazovce referenční frekvence stiskněte klávesu ▲ nebo ▼ k přechodu do

nabídky režimu monitorování a stiskněte  .

b. Použijte klávesy , ▲ a ▼ k přechodu na U3-01 „Most Recent Fault“.

c. Použijte klávesy ▲ a ▼ pro procházení posledními 10 poruchami.

d. Stisknutím klávesy [Esc] se vrátíte na obrazovku referenční frekvence.

Parametry monitorování U2-1 až U2-17 poskytují podrobné informace o nejnovějších a 
předchozích poruchách.

3. Stavové monitory

Monitory stavu zobrazují aktuální stav mnoha velmi důležitých funkcí. Pomocí následujících
kroků získáte přístup k monitorům stavu.

 Na obrazovce referenční frekvence použijte klávesy , ▲ a ▼ k procházení 
stavových monitorů.

Tabulka PH009-1Tabulka PH009-1 je seznam nejběžnějších monitorů, které je třeba při 
odstraňování problémů zkontrolovat.

Registr Název Funkce

U1-01 Referenční frekvence Sleduje frekvenci.

U1-02 Výstupní frekvence Zobrazuje výstupní frekvenci.

U1-03 Výstupní proud Zobrazuje výstupní proud.

U1-06 Reference výstupního napětí Zobrazuje výstupní napětí.

U1-07 Napětí sběrnice DC Zobrazuje napětí sběrnice DC.

Tabulka PH009-1 – Monitory stavu provozu U1

Další informace o monitorech stavu naleznete v Průvodci rychlým startem měniče 
Yaskawa V1000 nebo v Příručce k pohonu řady Yaskawa V1000 (k dispozici online nebo 
na CD).
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Dodatečné informace

Schémata zapojení

Obrázek PH009-1 – Typické schéma zapojení V1000
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Tyto tabulky uvádějí pouze parametry, které mají být změněny z výchozích hodnot 
nastavených v kroku 3na str. 9.

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro dopravníky FastBack® 

Hodnoty parametrů střídače Yaskawa V1000 pro dopravníky FastBack®

V1000
Číslo

parametru

V7
Reference
parametru

50E / 90E
Hodnoty

260E / 260E-G2 /
Hodnoty 260E-

G3 (motor 1 
HP)

260E-G3 Plus
Hodnoty

(motor 2 HP)
Popis funkce

Následující parametry jsou vyžadovány při všech aplikacích:

B1-01 n004
0 (jedna rychlost/více

rychlostí)

1 (analogový vstup)

Výběr zdroje referenční 
frekvence.
Pro jedno a vícerychlostní 

ovládání: Dipswitch S2 = OFF.
Pro analogový vstup:

Dipswitch S1 = I (4-20 
mA) Dipswitch S2 = ON.

B1-04 n006 1 Zpětný chod zakázán. (Výchozí: 0)

B1-17 - 1
Příkaz spuštění při zapnutí napájení
1 = Vydán příkaz Run, spuštění 
provozu motoru

B2-03 - 0.00
Nastavuje dobu brzdění s DC 
vstřikováním při
spuštění.

B2-04 n090 0.00
Nastavuje dobu brzdění s DC 
vstřikováním při
zastavení.

B8-01 nehodí se 0 (výchozí)

Volba řízení úspory energie 0 = 
vypnuto / 1 = povoleno
Tato funkce se nevztahuje na
mechanismus FastBack - 
nepovolujte ji

C1-01 n019 0,6 0,6 - * 1,0
Nastavuje čas zrychlení č. 1 ve
vteřinách

C1-02 n020 1,0 1,0 - * 1,5
Nastavuje čas zpomalení č. 1 ve
vteřinách

C4-01 nehodí se 0,00

Kompenzace točivého momentu
(Výchozí: 1,00)

VELMI DŮLEŽITÉ 
NASTAVENÍ

Jakákoli hodnota > 0,00 zvýší 
riziko poruchy přepětí

C6-01 nehodí se 0
Volba normální provoz/ silná 
intenzita provozu (výchozí: 1 
= normální provoz)

C6-02 n080 1 (2,0 kHz)
Výběr nosné frekvence 
(výchozí závisí na parametru 
O2-04 podle
třídy 200 V a 400 V)

D1-01 n024 50

60 většina
aplikací

55 pro otočné
aplikace OMS

53 pro 
všechny 
aplikace

Nastavuje hlavní rychlost pro 
jednorychlostní provoz 
(výchozí: 0 Hz)

E1-04 n011 50 60 (výchozí) 53
Nastavuje maximální výstupní 
frekvenci (výchozí: 60 Hz)

E1-05 n012

150

nebo

300

130

nebo

260

90

ne

bo

180

Nastavuje maximální výstupní 
napětí
Pro vstupní příkon 208/230 
V AC

VELMI DŮLEŽITÉ 
NASTAVENÍ

Pro příkon 400/460 V AC

E1-06 n013 50 60 (výchozí) 50
Nastavuje frekvenci, při které je 
maximalizován výstup napětí.
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Hodnoty parametrů střídače Yaskawa V1000 pro dopravníky FastBack®

V1000
Číslo

parametru

V7
Reference
parametru

50E / 90E
Hodnoty

260E / 260E-G2 /
Hodnoty 260E-

G3 (motor 1 
HP)

260E-G3 Plus
Hodnoty

(motor 2 HP)
Popis funkce

1200 ot/min
Nastavuje jmenovitý proud 
motoru (typový štítek).

1/3 HP

2,55
1/4 HP

2,10 4.40 7,60 Pro použití při 208 V AC

E2-01 n036 2,30 1,90 4,00 6,80 Pro použití při 230 V AC

1,35 1,10 2,30 4,00
Pro použití při 400 V AC

1,15 0,90 2,00 3,40 Pro použití při 460 V AC

E2-04 nehodí se 6 6 6 Počet pólů motoru (výchozí: 4)

E2-11 nehodí se 0,20 0,75 1.50 Jmenovitý výkon motoru (kW)

H2-01 n057 0
Naprogramuje multifunkční 
reléový výstup MA-MC. (0 = za 
chodu)
Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE 
výchozí nastavení: E

L1-01 n037 neh
odí
se

nehodí se nehodí se Nastaví ochranu motoru proti 
přetížení na standardní chlazení 
ventilátorem.

L2-01 - 1

Volba provozu při náhlé ztrátě 
energie.  Výchozí: 0 = Zakázáno. 
1 = povoleno-obnovení v rámci 
L2-02
sek.

L3-01 nehodí se 0
Výběr prevence proti zastavení při 
zrychlení
(0 = zakázáno)

L3-04 n092 0
Výběr prevence proti zastavení při 
zpomalení
je zakázán.

L3-05 n116 0
Výběr prevence proti zastavení při 
chodu
(0 = zakázáno)

L5-01 - 1
Počet pokusů o automatické 
restartování
pro parametr L2-01. Výchozí: 0

L8-05 nehodí se 0
Ochrana před ztrátou 
vstupní fáze. (0 = zakázáno)

L8-35 nehodí se 1 Volba Side-by-Side (výchozí: 2)

O3-02 nehodí se 1
Umožňuje čtení nastavení 
parametrů.
Pouze pro ruční LCD ovladače.

Pro vícerychlostní aplikace jsou vyžadovány tyto parametry:

D1-02 n025 50

60 pro
většinu
aplikací

55 pro otočné
aplikace OMS

53 pro 
všechny 
aplikace

Nastaví předvolenou rychlost 1 
(ignoruje D1-
01), když je S5 připojen k SC

D1-03 n026 45 50 45
Nastaví předvolenou rychlost 2 
(ignoruje D1-
01), když je S6 připojen k SC

D1-04 n027 40
Nastaví přednastavenou rychlost 3 
(ignoruje D1-
01), když jsou S5 a S6 
připojeny k SC

Následující aplikace jsou vyžadovány pro aplikace s proměnnou rychlostí, které používají referenční 
signál 4-20 mA:

D3-01 n083 9 14 11
Nastaví skokovou frekvenci 1 – 
dvojnásobek této hodnoty musí být
menší než výsledek
H3-12.

D3-04 n086 9 14 11
Nastaví rozsah skokové frekvence 1
–
Dvojnásobek této hodnoty musí 
být menší než H3-12.



H3-02 - F
Definuje funkci přiřazenou
analogovému vstupní terminálu 
A1. „F“ = nepoužito.

H3-04 - 0%
(výchozí)

Předpětí svorky A1. Nastavuje 
úroveň vybrané vstupní hodnoty, 
která je
rovná 0 V pro vstup A1.
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Hodnoty parametrů střídače Yaskawa V1000 pro dopravníky FastBack®

V1000
Číslo

parametru

V7
Reference
parametru

50E / 90E
Hodnoty

260E / 260E-G2 /
Hodnoty 260E-

G3 (motor 1 
HP)

260E-G3 Plus
Hodnoty

(motor 2 HP)
Popis funkce

H3-09 - 2 (výchozí) 2 (výchozí) 2 (výchozí)
Volba typu vstupního signálu pro
analogový vstupní terminál A2. 
„2“ = 4-20 mA.

H3-12 n061 40 47 42

Definuje úroveň vstupní hodnoty, 
která se rovná 4 mA na terminálu 
A2. Nastavuje dolní mez chodu 
střídače na H3-12 % E1-04, při 
analogovém referenčním signálu 4
mA. Pro 90E 40 % x 50 Hz =
20,0Hz provoz při vstupu 4 mA. 
Pro 260E-G2 a G3, 47 % x 60 Hz
=
28,2 Hz. Pro 260E-G3 Plus, 42 
% X 53 Hz = 22,3 Hz.

Při použití ethernetové komunikace s VFD jsou vyžadovány tyto parametry:

F6-01 - 3

Volba možnosti komunikační 
chyby. Výchozí: 1 = doběh do 
zastavení.
3 = pouze alarm

F6-03 - 3

Externí porucha z volby 
komunikační možnosti. Výchozí: 
1 = doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

Tabulka PH009-2 – Parametry střídače V1000 pro dopravníky FastBack® 

POZNÁMKY:

* Tyto hodnoty zrychlení/zpomalení jsou vyžadovány pro maximální provozní podmínky při 
rychlosti 65 Hz s maximálním jmenovitým příkonem ≤ 490 V AC
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Hodnoty parametrů střídače Yaskawa V1000 pro otočná zařízení

Hodnoty parametrů střídače Yaskawa V1000 pro otočná zařízení

V1000
Číslo

parametr
u

V7
Reference
parametru

Generace
1.0 a 2.0

Otočný buben
(117 ot/min /

15:1
převodový

motor)

ZASTARALÝ
Generace 1.0
Otočná brána
(117 ot/min /

15:1
převodový

motor)

Generace 2.0
Otočná brána

(70 ot/min /
25:1

převodový
motor)

Popis funkce

Následující parametry jsou vyžadovány při všech aplikacích:

B1-01 n004 0 (jedna rychlost/více rychlostí)
Výběr zdroje referenčního 
kmitočtu. Pro jedno a 
vícerychlostní ovládání:

Dipswitch S2 = OFF.

B1-17 - 1
Příkaz spuštění při zapnutí napájení
1 = Vydán příkaz Run, spuštění 
provozu motoru

C1-01 n019 0,50 16 13,10
Nastavuje čas 
zrychlení č. 1 (s)

Tyto časy se 
spojí až do D1-
03 (nízká 
rychlost)C1-02 n020 0,50 0,20 0,20

Nastavuje dobu 
zpomalení č. 1 
(s)

C1-03 n021 nehodí se 0,50 0,40
Nastavuje dobu 
zrychlení č. 2 (s)

Tyto časy se 
spojí až do D1-
02 (vysoká 
rychlost), když 
je S5 propojen
na S7.

C1-04 n022 nehodí se 0,10 0,10
Nastaví dobu 
zpomalení č. 2 
(s)

C6-02 n080

3 (8,0 kHz) při 208 / 230 V
Volba nosné frekvence (výchozí 
hodnota závisí na parametru O2-04 
pro třídu 200 V)

2 (5 kHz) při 400 / 460 V
Volba nosné frekvence (výchozí 
hodnota závisí na parametru O2-04 
pro třídu 400 V)

D1-01 n024

Buben Heat
and

Control: 80
Hz
---

Vlastní
buben: 64

Hz

50 60
Nastavuje hlavní rychlost pro 
jednorychlostní provoz (výchozí: 0 Hz)

D1-02 n025 nehodí se 40 67
Nastaví předvolenou rychlost 1 
(ignoruje D1-01), když je S5 připojen
k SC. Vysoká rychlost pro 
otočnou bránu.

D1-03 n026 nehodí se 8 13
Nastaví předvolenou rychlost 2 
(ignoruje D1-01), když je S6 připojen
k SC. Nízká rychlost pro otočnou 
bránu.

E1-04 n011 80 50 67 Nastavuje maximální výstupní 
frekvenci (výchozí: 60 Hz)

E1-06 n013 60 (výchozí) 50 60 (výchozí)
Nastaví frekvenci, při které je výstup 
napětí
maximalizován.

E2-01 n036

0,73 (pro použití při 208 V AC)
Nastaví jmenovitý proud motoru na 
1/8 HP z převodového motoru 
značky Sumitomo. Skutečné 
hodnoty na štítku jsou 0,66 (230 V) a
0,33 (460 V).

0,66 (pro použití při 230 V AC)

0,40 (pro použití při 400 V AC)

0,33 (pro použití při 460 V AC)

E2-03 neho
dí se

0,60 (řada 230 V) / 0,30 (řada 460 V)
Nastaví proud motoru bez 
zátěže. Musí být </ = E2-01.

E2-11 neho
dí se

0,10 0,10 0,10 Jmenovitý výkon motoru (kW)

H1-07 n056 nehodí se 7

Programuje multifunkční vstup S7. (7
= příkazy k použití  doby zrychlení  /
zpomalení č. 2 (C1-03 / C1-04).

VELMI DŮLEŽITÉ 



NASTAVENÍ PRO 
PROVOZ SE 2 
RYCHLOSTMI

H2-01 n057 0 6
Programuje výstup multifunkčního 
relé MA-MC. (0 = za chodu, 6 =
měnič připraven)
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Hodnoty parametrů střídače Yaskawa V1000 pro otočná zařízení

V1000
Číslo

parametr
u

V7
Reference
parametru

Generace
1.0 a 2.0

Otočný buben
(117 ot/min /

15:1
převodový

motor)

ZASTARALÝ
Generace 1.0
Otočná brána
(117 ot/min /

15:1
převodový

motor)

Generace 2.0
Otočná brána

(70 ot/min /
25:1

převodový
motor)

Popis funkce

L2-01 - 1

Výběr provozu při náhlé ztrátě
energie.  Výchozí: 0 = Zakázáno. 
1 = povoleno-obnovení v rámci 
L2-02 sek.

L5-01 - 1
Počet pokusů o automatické 
restartování u parametru L2-01. 
Výchozí: 0.

O3-02 nehodí se 1
Umožňuje čtení nastavení 
parametrů.
Pouze pro ruční digitální ovladače.

Při použití ethernetové komunikace s VFD jsou vyžadovány tyto parametry:

F6-01 - 3

Volba možnosti komunikační chyby.
Výchozí: 1 = doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

F6-03 - 3

Externí porucha z volby 
komunikační možnosti. Výchozí: 1 =
doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

Tabulka PH009-3 – Parametry střídače V1000 pro otočné zařízení
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Hodnoty parametrů střídače Yaskawa V1000 pro samostatné 
bubnové jednotky

Hodnoty parametrů střídače Yaskawa V1000 pro samostatné bubnové jednotky
V1000
Číslo

parametru

V7
Reference
parametru

Hodnoty pro samostatné bubnové 
jednotky Popis funkce

Následující parametry jsou vyžadovány při všech aplikacích:

B1-01 n004 0 (jedna rychlost)
Volba zdroje referenčního kmitočtu 
pro jednorychlostní a vícerychlostní 
řízení: Dipswitch S2 = OFF

B1-17 - 1
Příkaz spuštění při zapnutí napájení
1 = Vydán příkaz Run, spuštění provozu motoru

C1-01 n019 0,5 Nastavuje čas zrychlení č. 1 (s)

C1-02 n020 0,5 Nastavuje dobu zpomalení č. 1 (s)

D1-01 n024

66 (pro buben o průměru 28 palců s 
unašeči SST)

75 (pro buben o průměru 32 palců s
unašeči SST)  80 (pro válce o průměru
34, které pojmou vyjímatelné vložky o

průměru 28 a 32 palců)
90 (pro buben o průměru 40 palců s

unašeči SST)

Nastavuje hlavní rychlost pro jednorychlostní 
provoz (výchozí: 0 Hz)

E1-04 n011 90 Nastavuje maximální výstupní frekvenci (výchozí: 
60 Hz)

E2-01 n036
2,00 (pro použití při 230 V AC) 

nebo
1,00 (pro použití při 460 V AC)

Nastaví jmenovitý proud motoru na 1/2 HP, 1800 
ot/min
u motoru Baldor.

E2-11 nehodí se 0,40 Jmenovitý výkon motoru (kW)

H2-01 n057 0
Naprogramuje multifunkční reléový výstup MA-
MC. (0 = za chodu)

L2-01 - 1
Volba provozu při náhlé ztrátě energie. 
Výchozí: 0 = Zakázáno.
1 = povoleno-obnovení v rámci L2-02 sek.

L5-01 - 1
Počet pokusů o automatické restartování u
parametru L2-01. Výchozí: 0

O3-02 nehodí se 1
Umožňuje čtení nastavení parametrů.
Pouze pro ruční digitální ovladače.

Při použití ethernetové komunikace s VFD jsou vyžadovány tyto parametry:

F6-01 - 3
Volba možnosti komunikační chyby. 
Výchozí: 1 = doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

F6-03 - 3

Externí porucha z volby komunikační 
možnosti.
Výchozí: 1 = doběh do 
zastavení. 3 = pouze 
alarm

Tabulka PH009-4 – Parametry měniče V1000 pro bubnové jednotky
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Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 
produktem

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro šikmé / 
pásové dopravníky FastBack®

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro šikmé / pásové dopravníky 
FastBack®

V1000
Číslo

parametru

V7
Reference
parametru

Hodnoty pro šikmé / pásové
dopravníky

Popis funkce

Následující parametry jsou vyžadovány při všech aplikacích:

B1-01 n004 0 (jedna rychlost)
Volba zdroje referenčního kmitočtu 
pro jednorychlostní a vícerychlostní 
řízení: Dipswitch S2 = OFF

B1-17 - 1
Příkaz spuštění při zapnutí napájení
1 = Vydán příkaz Run, spuštění provozu 
motoru

C1-01 n019 1,00 Nastavuje čas zrychlení č. 1 (s)

C1-02 n020 1,00 Nastavuje dobu zpomalení č. 1 (s)

D1-01 n024
60 Nastaví hlavní rychlost pro 

jednorychlostní provoz (výchozí: 0 Hz). 
Pokud má provoz frekvenci vyšší než 60 
Hz, upravte proměnnou E1-04.

Poznámka: Měňte rychlost podle 
potřeby pro optimální 
provoz.

E1-03 n0 B
Výběr vzorce V/f (výchozí = F)
B = vysoký startovací moment

E1-04 n011 60 (výchozí) Nastavuje maximální výstupní frekvenci 
(výchozí: 60 Hz)

E2-01 n036 Liší se (použití při 230 V AC nebo 460 V
AC)

Nastavuje jmenovitý proud motoru.
Ověřte, že jmenovitému proudovému 
napětí uvedenému na typovém štítku 
motoru odpovídá správné vstupní 
napětí.

E2-11 nehodí
se

Liší se Jmenovitý výkon motoru (kW)

H2-01 n057 0
Naprogramuje multifunkční reléový 
výstup MA-MC. (0 = za chodu)

L2-01 - 1
Volba provozu při náhlé ztrátě 
energie. Výchozí: 0 = Zakázáno.
1 = povoleno-obnovení v rámci L2-02 sek.

L5-01 - 1
Počet pokusů o automatické restartování u
parametru L2-01. Výchozí: 0.

O3-02 nehodí
se

1
Umožňuje čtení nastavení parametrů. 
Pouze pro ruční digitální ovladače.

Při použití ethernetové komunikace s VFD jsou vyžadovány tyto parametry:

F6-01 - 3
Volba možnosti komunikační chyby. 
Výchozí: 1 = doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

F6-03 - 3

Externí porucha z volby komunikační 
možnosti.
Výchozí: 1 = doběh do 
zastavení. 3 = pouze 
alarm

Tabulka PH009-5 – Parametry měniče V1000 pro šikmé / pásové dopravníky
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Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro modulární 
jednotku pro sběr prachu

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro modulární jednotku pro sběr prachu
V1000
Číslo

parametru

V7
Reference
parametru

Hodnoty pro modulární sběr
prachu

Popis funkce

Následující parametry jsou vyžadovány při všech aplikacích:

B1-01 n004 0 (jedna rychlost)
Volba zdroje referenčního kmitočtu 
pro jednorychlostní a vícerychlostní 
řízení: Dipswitch S2 = OFF

B1-04 n006 1 Zpětný chod zakázán. (Výchozí: 0)

B1-17 - 1
Příkaz spuštění při zapnutí napájení
1 = Vydán příkaz Run, spuštění provozu motoru

C1-01 n019 10,00 Nastavuje čas zrychlení č. 1 (s)

C1-02 n020 3,00 Nastavuje dobu zpomalení č. 1 (s)

D1-01 n024

55 Nastaví hlavní rychlost pro jednorychlostní 
provoz (výchozí: 0 Hz). 65 Hz je MAXIMÁLNÍ 
jmenovité nastavení. Obvykle se používají 
nižší rychlosti 50-55 Hz.

Poznámka: Zpomalte rychlost, je-li nižší 
průtok vzduchu
vhodný pro konkrétní použitý prach/ 

prášek.

E1-04 n011 65 Nastavuje maximální výstupní frekvenci (výchozí: 
60 Hz)

E2-01 n036
2,60 (pro použití při 200-230 V AC)
1,30 (pro použití při 380-460 V AC)

Nastavuje jmenovitý proud motoru.
Ověřte, že jmenovitému proudovému napětí 
uvedenému na typovém štítku motoru 
odpovídá správné vstupní napětí.

E2-11 nehodí se 0,75 Jmenovitý výkon motoru (kW)

H2-01 n057 0
Naprogramuje multifunkční reléový výstup MA-
MC. (0 = za chodu)

L2-01 - 1
Volba provozu při náhlé ztrátě energie. 
Výchozí: 0 = Zakázáno.
1 = povoleno-obnovení v rámci L2-02 sek.

L5-01 - 1
Počet pokusů o automatické restartování u
parametru L2-01. Výchozí: 0

Při použití ethernetové komunikace s VFD jsou vyžadovány tyto parametry:

F6-01 - 3
Volba možnosti komunikační chyby. Výchozí: 1 
= doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

F6-03 - 3
Externí porucha z volby komunikační 
možnosti. Výchozí: 1 = doběh do 
zastavení.
3 = pouze alarm

Tabulka PH009-6 – Parametry měniče V1000 pro modulární jednotku pro sběr prachu
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Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro kořenicí 
aplikátor AC TecWeigh (S5A)

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro kořenící aplikátor AC TecWeigh (S5A)
V1000
Číslo

parametru

V7
Čísla

parametrů
Hodnoty S5A Popis funkce

Následující parametry jsou vyžadovány při všech aplikacích:

B1-01 n004 1 (analogový vstup)
Výběr zdroje referenční frekvence pro 
analogový vstup: Dipswitch S2 = ON.

Dipswitch S1 = I (4-20 mA).

B1-04 n006 1 Zpětný chod zakázán. (Výchozí: 0)

B1-17 - 1
Příkaz spuštění při zapnutí napájení
1 = Vydán příkaz Run, spuštění provozu motoru

B2-03 - 0,0 Nastavuje dobu brzdění s DC vstřikováním při spuštění.

B2-04 n090 0,0 Nastavuje dobu brzdění s DC vstřikováním při zastavení.

C1-01 n019 1,20 Nastavuje čas zrychlení č. 1 (s)

C1-02 n020 1,20 Nastavuje dobu zpomalení č. 1 (s)

D1-01 n024 60
Nastavuje hlavní rychlost pro jednorychlostní 
provoz (výchozí: 0 Hz)

D3-01 n083 60 (výchozí)
Nastaví skokovou frekvenci 1 – dvojnásobek této 
hodnoty musí být menší než (níže) výsledek H3-12.

D3-04 n086 0
Nastaví rozsah skokové frekvence 1 – dvojnásobek 
této hodnoty musí být menší než (níže) výsledek H3-
12.

E1-04 n011 110

Nastavuje maximální výstupní frekvenci pro vstup 20 mA 
(výchozí: 60 Hz)
Maximální rychlost šneku při 20 mA = 110 Hz = 
247 ot/min = 100% rychlost

E1-05 n012
230 (použití při 208/230 V AC) 

nebo
460 (použití při 400/460 V AC)

Nastavuje maximální výstup napětí

E1-06 n013 60 (výchozí) Nastavuje frekvenci, při které je maximalizován výstup 
napětí.

E1-07 n014 2,00 Střední výstupní frekvence (Hz)

E1-09 n016 2,00
Nastavuje minimální přípustnou provozní 
frekvenci pro šnek.
Minimální rychlost šneku při 4,29 mA = 2,0 Hz = 4,5 
ot/min

E2-01 n036

Černý 
lakovaný 
motor

Nerez
ová
ocel

Motor Nastavuje jmenovitý proud motoru pro motory značky 
Marathon 1765 ot/min2,00 (208 V AC) 

nebo
1,80 (230 V AC) 

nebo
1,00 (400 V AC) 

nebo
0,90 (460 V AC)

1,60 (208 V AC)
nebo

1,60 (230 VAC) 
nebo

0,80 (400 V AC)
nebo

0,80 (460 V AC)

E2-11 nehodí se 0,20 Jmenovitý výkon motoru (kW)

H2-01 n057 0
Naprogramuje multifunkční reléový výstup MA-MC. (0 = 
za chodu)

H3-02 - F
Definuje funkci přiřazenou analogové vstupní svorce 
A1. „F“ = nepoužito.

H3-04 - 0% (výchozí)
Předpětí svorky A1. Nastavuje úroveň zvolené 
vstupní hodnoty, která je rovna 0 V pro vstup A1.

H3-09 - 2 (výchozí)
Vybere typ vstupního signálu pro analogovou vstupní 
svorku A2. „2“ = 4-20 mA.

© 2016 Heat and Control, Inc. PH009.23
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Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro kořenící aplikátor AC TecWeigh (S5A)
V1000
Číslo

parametru

V7
Čísla

parametrů
Hodnoty S5A Popis funkce

H3-12 n061 0 (výchozí)

Definuje úroveň vstupní hodnoty, která se rovná 4 mA
na terminálu A2. Nastavuje dolní mez chodu střídače 
na H3-12 % E1-04, při analogovém referenčním 
signálu 4 mA.
0 % x 110 Hz = 0,0 Hz chod se vstupem 4 mA.

L1-01 n037 3
Nastavuje ochranu motoru proti přetížení na vektorový 
režim. 100:1
Vypnutí.

L2-01 - 1
Volba provozu při náhlé ztrátě energie. 
Výchozí: 0 = Zakázáno.
1 = povoleno-obnovení v rámci L2-02 sek.

L5-01 - 1
Počet pokusů o automatické restartování u parametru 
L2-01.
Výchozí: 0

L6-01 n096 4
Aktivuje detekci momentového přetížení a zastaví 
provoz (chyba oL3)

L6-02 n098

208
V AC

60 %
= 1,8
ampér
u

230
V AC

54 %
= 1,6
ampér
u

400
V AC

50 %
= 0,9
ampér
u

460
V AC

44 %
= 0,8
ampér
u

Nastavuje aktuální proudovou úroveň detekce 
momentového přetížení jako procento jmenovitého 
proudu střídače (pro řadu 200 V)
= 3,0 A / pro 400V řady = 1,8 A)

L6-03 n099 0,5
Nastavuje dobu ochrany před momentovým přetížením 
(ve vteřinách). Když
proud motoru v tomto čase překročí limit momentového
přetížení, pohon hlásí poruchu (oL3)

O3-02 neho
dí se

1
Umožňuje čtení nastavení parametrů. 
Pouze pro ruční digitální ovladače.

Při použití ethernetové komunikace s VFD jsou vyžadovány tyto parametry:

F6-01 - 3
Volba možnosti komunikační chyby. 
Výchozí: 1 = doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

F6-03 - 3
Externí porucha z volby komunikační možnosti. 
Výchozí: 1 = doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

Tabulka PH009-7 – Parametry měniče V1000 pro aplikátor koření TecWeigh23
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produktem

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro 
akumulátorové vozíkové dopravníky MinuteMan       

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro akumulátorové vozíkové dopravníky 
MinuteMan

V1000
Číslo

parametru

V7
Reference
parametru

Hodnoty pro akumulátorové 
vozíkové dopravníky 
MinuteMan

Popis funkce

Následující parametry jsou vyžadovány při všech aplikacích:

B1-01 n004 0 (jedna rychlost)
Volba zdroje referenčního kmitočtu 
pro jednorychlostní a vícerychlostní 
řízení: Dipswitch S2 = OFF

B1-17 - 1
Příkaz spuštění při zapnutí napájení
1 = Vydán příkaz Run, spuštění provozu 
motoru

C1-01 n019 1,0 Nastavuje čas zrychlení č. 1 (s)

C1-02 n020 1,0 Nastavuje dobu zpomalení č. 1 (s)

D1-01 n024
42 Nastaví hlavní rychlost pro jednorychlostní 

provoz (výchozí: 0 Hz). Pokud má provoz 
frekvenci vyšší než 60 Hz, upravte příslušným 
způsobem proměnnou E1-04.

Poznámka: Měňte rychlost podle 
potřeby pro optimální 
provoz.

E1-04 n011 60 (výchozí) Nastavuje maximální výstupní frekvenci 
(výchozí: 60 Hz)

E2-01 n036

1,80 (pro použití při 208 V AC) 
nebo

1,60 (pro použití při 230 V AC) 
nebo

0,80 (pro použití při 460 V AC)

Nastavuje jmenovitý proud motoru.
Ověřte, že jmenovitému proudovému napětí 
uvedenému na typovém štítku motoru 
odpovídá správné vstupní napětí.

E2-03 -

1,60 (pro použití při 208 V AC) 
nebo

1,40 (pro použití při 230 V AC) 
nebo

0,70 (pro použití při 460 V AC)

Nastaví proud motoru bez zátěže. Musí být < = 
E2-01.

E2-11 nehodí se 0,37 Jmenovitý výkon motoru (kW)

H2-01 n057 0
Naprogramuje multifunkční reléový výstup 
MA-MC. (0 = za chodu)

L2-01 - 1
Volba provozu při náhlé ztrátě 
energie. Výchozí: 0 = Zakázáno.
1 = povoleno-obnovení v rámci L2-02 sek.

L5-01 - 1
Počet pokusů o automatické restartování u
parametru L2-01. Výchozí: 0.

O3-02 nehodí se 1
Umožňuje čtení nastavení parametrů. 
Pouze pro ruční digitální ovladače.

Při použití ethernetové komunikace s VFD jsou vyžadovány tyto parametry:

F6-01 - 3
Volba možnosti komunikační chyby. 
Výchozí: 1 = doběh do zastavení.
3 = pouze alarm

F6-03 - 3
Externí porucha z volby komunikační 
možnosti. Výchozí: 1 = doběh do 
zastavení.
3 = pouze alarm

Tabulka PH009-8 – Parametry měniče V1000 pro akumulátorové vozíkové
dopravníky MinuteMan
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Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro 
synchronizované dopravníky SwitchBack™ 260E

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro synchronizované dopravníky SwitchBack™ 

260E
V1000
Číslo

parametru
Hlavní dopravník Návazný dopravník Popis funkce

Následující parametry jsou vyžadovány při všech aplikacích:

B1-01 0 1 Potvrzení
referenční frekvence. 0: Ovladač = digitální
přednastavená rychlost d1-01 až d1-17 1: 
Svorky = analogová vstupní svorka A1 nebo 
A2.

B1-02 Výchozí: 1 –
Potvrzení

Výchozí: 1 –
Potvrzení

Příkaz spuštění. Výchozí: 1 = Digitální vstup
svorky S1 až S7.

B1-04 1 1 Zpětný chod zakázán. (Výchozí: 0)

B1-17 1 1
Příkaz spuštění při zapnutí napájení. 1 = 
Spuštění
Byl vydán příkaz, spuštění provozu motoru

B2-02 3 0
Nastavuje velikost pulzu stejnosměrného 
brzdícího proudu jako
procento jmenovitého proudu měniče.

B2-03 0,0 0,0 Nastavuje dobu brzdění s DC vstřikováním při 
spuštění.

B2-04 0,50 (výchozí) 0,0 Nastavuje dobu brzdění s DC vstřikováním při 
zastavení.

B8-01 0 Potvrzení 0 Potvrzení

Volba řízení úspory energie 0 = 
vypnuto / 1 = povoleno
Tato funkce se nevztahuje na 
mechanismus FastBack – nepovolujte ji

B8-04
447,40 (změní se, když se 

změní E2-11)
447,40 (změní se, když se 

změní E2-11)
Nastavuje koeficient úspory energie a ladí 
řízení V/f.

C1-01 1,00 0,50 Nastavuje dobu zrychlení 1 v sekundách.

C1-02 1.50 0.80 Nastavuje čas zpomalení 1 v sekundách.

C4-01 0 0

Kompenzace točivého momentu (výchozí: 
1,00)

VELMI DŮLEŽITÉ 
NASTAVENÍ

Jakákoli hodnota > 0,00 zvýší riziko 
poruchy přepětí

C6-01 0 0 Volba normální provoz/ silná intenzita provozu 
(výchozí: 1)

C6-02 1 1
Výběr nosné frekvence
(Výchozí nastavení závisí na O2-04 pro 
třídu 200 V a 400 V)

D1-01 50
Nastavuje hlavní rychlost pro 
jednorychlostní provoz (výchozí: 0 
Hz)

D1-02 50
Nastaví přednastavenou rychlost 3 (ignoruje 
D1-
01), když je S5 připojen k SC

D1-03 40
Nastaví předvolenou rychlost 2 
(ignoruje D1-01), když je S6 připojen
k SC

D1-04 35
Nastaví přednastavenou rychlost 3 (ignoruje 
D1-
01), když jsou S5 a S6 připojeny k SC

E1-04 60 Potvrzení Nastavuje maximální výstupní frekvenci 
(výchozí: 60 Hz)

E1-05
130 (208 / 230 V)

260 (400 / 460 V)

130 (208 / 230 V)

260 (400 / 460 V)

Nastavuje maximální výstup napětí:
Pro vstupní příkon 208/230 V AC

VELMI DŮLEŽITÉ 
NASTAVENÍ

Pro příkon 400/460 V AC

E1-06 60 Potvrzení
Nastavuje frekvenci, při které je 
maximalizován výstup napětí.

E2-01
4,40 (208 V), 4,00 (230 V),
2,30 (400 V), 2,00 (460 V),

4,40 (208 V), 4,00 (230 V),
2,30 (400 V), 2,00 (460) Nastavuje jmenovitý proud motoru (typový 

štítek).
E2-04 6 6 Počet pólů motoru (výchozí: 4)



E2-11 0,75 0,75 Jmenovitý výkon motoru (kW)

H2-01 0 0
Naprogramuje multifunkční reléový 
výstup MA-MC. (0 = za chodu)
Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE výchozí 
nastavení = E

H3-02 F 0 Potvrzení
Definuje funkci přiřazenou analogové vstupní
svorce A1. „F“ = nepoužito.

H3-10 F Nastavuje funkci terminálu A2.

PH009.26 © 2016 Heat and Control, Inc.
REV-09



TECHNICKÁ PUBLIKACE PH009 – POSTUP NASTAVENÍ MĚNIČE YASKAWA V1000
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro synchronizované dopravníky SwitchBack™ 

260E
V1000
Číslo

parametru
Hlavní dopravník Návazný dopravník Popis funkce

L3-01 0 0 Výběr prevence proti zastavení při zrychlení
(0 = zakázáno)

L3-04 0 0 Volba prevence proti zastavení při zpomalení 
je zakázaná.

L3-05 0 0
Výběr prevence proti zastavení při chodu
(0 = zakázáno)

L8-35
0,142 (změní se, když se 

změní E2-11)
0,142 (změní se, když se 

změní E2-11)
Způsob instalace.

O3-02 1 1
Umožňuje čtení nastavení parametrů. 
Pouze pro ruční LCD ovladače.

Nastavení
přepínače DIP

S1
V - [I] Zvolen proud

(pravá strana)
[V] - I Zvoleno napětí

(levá strana)
Napěťový vstup (0 až 10 V) nebo proudový 
vstup (4 až 20 mA nebo 0 až 20 mA: výchozí).

S2
[OFF] – ON zvoleno vypnutí

(levá strana)
[OFF] – ON zvoleno vypnutí

(levá strana)
Nastavení hlavní referenční frekvence.

S3
[SINK] zvoleno NPN připojení 
(nahoru)

| 
SOURCE

[SINK] zvoleno NPN připojení 
(nahoru)

| 
SOURCE

Režim NPN připojení: Výchozí = 0 V 
společný režim PNP (sourcing) = +24
V společný

Mechanické
nastavení

Je-li drážka na pero upínacího pouzdra hlavního hnacího řetězového kola v poloze 12 hodin, bude otvor v řetězovém kole 
zhruba v poloze 9 hodin.

Tabulka PH009-9 – Hodnoty parametrů měniče Yaskawa V1000 pro synchronizované 
dopravníky SwitchBack™ 260E

© 2016 Heat and Control, Inc. PH009.27
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Revizní záznam
Úroveň 

revize
Datum Provedl Popis

Revize 08 10/12/15

Ken Petri,
Tom

Knodell
a Arlene
Masono

vá

 Byly přidány nové tabulky a 
revidovány určité parametry.

 Přidaný revizní záznam
 Přidaný obsah
 Přidaná část k Odstraňování problémů.

Revize 09
3/14/16

Ken
Petri,
Tom

Knodell a
Arlene

Masonová

 Byly odstraněny zastaralé parametry 
200A a přidány parametry 260E-G3/260E-
G3 Plus.

 Revidované parametry 90E tak, aby 
zahrnovaly motorové zesilovače 1/3 HP.

PH009.28 © 2016 Heat and Control, Inc.
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Technická publikace
PH010

Allen-Bradley

Parametry
nastavení měničů

PowerFlex70 /
PowerFlex40
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Postup nastavení měniče Allen-Bradley PowerFlex 70

Tento postup popisuje, jak nastavit měnič Allen-Bradley PowerFlex 70 nebo obnovit tovární 
nastavení parametrů výrobce Heat and Control a jak číst a kopírovat tyto parametry do jiných 
měničů se stejným výkonem a napětím. Pokud pomocí těchto kroků problém nevyřešíte, volejte 
servisní kancelář společnosti Heat and Control, Inc. v Lititz,, v Penslyvánii, na čísle (717) 519-
5240 nebo (800) 648-5313.

Počáteční nastavení

Pro počáteční nastavení měniče PowerFlex 70 jsou potřebné tyto nástroje:

 Sada pro ruční ovládání Allen-Bradley Controller Kit (č. dílu 30874096), která se skládá z:

o Modul rozhraní člověk-stroj měniče Allen-Bradley PowerFlex 70 (HIM) (č. dílu 20516610).

o Propojovací kabel Allen-Bradley HIM (č. dílu 20549527)

o Kabel adaptéru HIM (č. dílu 20549529). Není zobrazeno.

Foto PH010-1 – Potřebné nástroje

PH010.2 © 2012 Heat and Control, Inc.
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Použití ručního LCD ovladače s modulem rozhraní člověk-stroj (HIM)

LCD HIM umožní:

 Číst nebo upravovat parametry měniče.
 Kopírovat nastavení parametrů měniče do jiného měniče Allen-Bradley.
 Ovládání měniče.
 Sledování stavu provozu měniče.

LCD HIM lze připojit k pohonu jedním ze dvou způsobů:

 připojením konektoru 8MDIN kabelu rozhraní HIM (20549527) do portu DPI 2 ve spodní 
části pohonu (obrázek 010-2),

 připojením konektoru RJ45 do externího komunikačního portu zařízení FastBack®®.

Poslední jmenovaná metoda je upřednosňovaná.

1. Napájení dopravníku 
FastBack®

Foto PH010-1 – Potřebné nástroje

Připojte dopravník FastBack® k napájení otočením nouzového vypínače do polohy ON.

Povolte napájení dodávané do zařízení FastBack® u zdroje zapnutím napájení na 
rozvodném elektrickém panelu.

Ujistěte se, že je do zařízení FastBack dodáváno 
správné napájecí napětí®.

Chcete-li zabránit FastBack® od neúmyslného spuštění během tohoto postupu, před
opravou se zablokujte / označte.

Pohyblivé  části  jsou  umístěny  v  odděleném  prostoru  za  panelem  příslušenství.
Nepracujte při  odstraněném krytu základny. Při  otáčení mechanismů rukou buďte
opatrní, abyste předešli rozdrcení nebo přiskřípnutí rukou.

© 2012 Heat and Control, Inc. PH010.3
Rev-05
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2. Připojení ovladače HIM

Vyhledejte komunikační port za panelem příslušenství zařízení FastBack®  (Obr. PH010-

3). Odstraňte protiprachový kryt jeho otáčením proti směru hodinových ručiček.

Připojte komunikační kabel ovladače k portu stisknutím pojistného jazýčku na konektoru,
přímým zatlačením a uvolněním jazýčku (Obr. PH010-4).

Po připojení se displej inicializuje a poté zobrazí domovskou obrazovku (Obr. PH010-5).

Foto PH010-3 – Externí komunikační porty

PH010.4 © 2012 Heat and Control, Inc.
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Obr. PH010-4 – Komunikační kabel zapojený do portu

Obrázek PH010-5 – displej PowerFlex 70 HIM

© 2012 Heat and Control, Inc. PH010.5
Rev-05
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3. Nastavení a prohlížení hodnot parametrů

Jednotka PowerFlex 70 je původně nastavena na zobrazení základních parametrů. Chcete-li 
zobrazit všechny parametry, nastavte parametr 196 [Param Access Lvl] na volbu 1 
„Advanced“.

Udělejte toto:

a. V hlavní nabídce stiskněte klávesu , uvolněte ji a stiskněte klávesu  k 
výběru obrazovky parametrů.

b. Zobrazí se parametr 1. Pomocí numerické klávesnice vyberte parametr 196. 
Zobrazí se název parametru, aktuální hodnota a nastavení.

c. Stiskněte .

d. Použijte ,   nebo pomocí numerické klávesnice vyberte požadovanou hodnotu.

e. Stiskněte  k zadání a uložení nového nastavení.

f. Po dokončení stiskněte .

g. Nyní jste připraveni nastavit další parametry. Použijte ,   nebo pomocí
numerické klávesnice vyberte požadované číslo parametru. Poté opakujte kroky 
(c) až (f).

h. Pokud se jedná o poslední použití ovladače HIM, postupujte podle postupu „Odstranit HIM“ v tomto 
dokumentu.

4. Kopírování hodnot parametrů

Pokud je třeba inicializovat více než jeden měnič, zkopírujte hodnoty z 
naprogramovaného měniče do HIM pomocí kroků níže:

a. V hlavní nabídce stiskněte nebo   do „Memory Storage“.  Stiskněte .

b. Použijte nebo  k označení položky „HIM CopyCat“.  Stiskněte .

c. Použijte   nebo    k označení položky „Zařízení -> HIM".

d. Stiskněte    pro zkopírování hodnot do HIM.

e. Objeví se dialogové okno, které vám umožní pojmenovat uloženou sadu parametrů 

(Obr. PH010-6).  Použijte    nebo    k označení a     výběru písmen 
názvu.

f. Po dokončení stiskněte .

PH010.6 © 2012 Heat and Control, Inc.
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Figure PH010-6 – Zařízení > Dialogové okno HIM

g. Zobrazí se lišta znázorňující procento dokončeného ukládání. Po dokončení 100 % se 
objeví další dialogové okno s nápisem „Ukládání souboru (název souboru) do HIM bylo
dokončeno!“.

h. Stiskněte   k návratu do hlavní nabídky.

Jakmile máte požadované hodnoty parametrů uložené do HIM, zkopírujete hodnoty z 
HIM do jiného měniče PowerFlex 70 pomocí kroků níže:

a. V hlavní nabídce stiskněte nebo   zvýrazněte „Memory Storage“.  Stiskněte .

b. Použijte nebo  k označení položky „HIM CopyCat“.  Stiskněte .

c. Použijte    nebo    k označení položky „Zařízení <- HIM".

d. Stiskněte    pro zkopírování hodnot do měniče.

e. Zobrazí se dialogové okno s požadavkem potvrzení. Stiskněte .

f. Po dokončení 100 % se objeví další dialogové okno s nápisem „Ukládání souboru 
(název souboru) do zařízení bylo dokončeno!“.

g. Stiskněte   k návratu do hlavní nabídky.

© 2012 Heat and Control, Inc. PH010.7
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5. Obnovení výchozích továrních hodnot

V případě potřeby můžete obnovit všechny výchozí tovární hodnoty parametrů měniče 
(kromě parametrů 196, 201 a 202) jedním ze dvou způsobů:

Metoda 1

a. V hlavní nabídce stiskněte nebo   zvýrazněte „Memory Storage“.  Stiskněte .

b. Použijte klávesu  nebo   k označení volby „Obnovit výchozí“.

c. Stiskněte   k resetování hodnot v měniči.

d. Po dokončení stiskněte .

Metoda 2

a. V hlavní nabídce stiskněte klávesu , uvolněte ji a stiskněte klávesu  k 
výběru obrazovky parametrů.

b. Pomocí numerické klávesnice vyberte parametr 197. Stiskněte .

c. Použijte klávesu ,    nebo numerickou klávesnici ke změně hodnoty na „1 - Factory“.

d. Stiskněte .

e. Po obnovení továrního nastavení vraťte hodnotu parametru 197 na „0 - 
připraveno“

f. Po dokončení stiskněte .

6. Ostranění HIM

HIM lze odstranit, když je měnič napájen. Když je HIM odstraněn, měnič však hlásí chybu, 
protože zjistí, že zařízení chybí. Odstranění HIM je přípustné pouze v automatickém režimu. 
Proveďte tyto kroky:

a. V hlavní nabídce stiskněte klávesu , uvolněte ji a pak stiskněte klávesu  k
výběru volby Remove.

b. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete odstranit HIM.

c. Stiskněte   k potvrzení volby. Na odpojení HIM budete mít 30 sekund. Pokud není HIM
odpojen do 30 sekund, měnič hlásí poruchu.

PH010.8 © 2012 Heat and Control, Inc.
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Dodatečné informace

Obrázek PH010-7 – schéma zapojení měniče PowerFlex 70

© 2012 Heat and Control, Inc. PH010.9
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Hodnoty parametrů VFD Allen-Bradley PowerFlex
70 pro dopravníky FastBack®

Číslo 
parametru

Název 
parametru

50E / 90E
Hodnoty Hodnoty 200A

260E / 260EGen2
Hodnoty Popis funkce

41
Jmenovité 

napětí 
motoru ve 
voltech

230 nebo
460

230 nebo
460

230 nebo
460 nebo 575

Použijte hodnotu 230 pro aplikace 208 a 
230.
Použijte hodnotu 460 pro aplikace 
400 a 460. Nastavte na jmenovité 
napětí podle typového štítku motoru.

42
Proud při 
maximální
m zatížení 
motoru 
(FLA)

1,9 (230 V AC) nebo
1,0 (460 V AC)

4,0 (230 V AC) 
nebo 2,0 (460 
V AC)

4,0 (230 V AC) nebo
2,0 (460 V AC) 

nebo 1,6 (575 
V AC)

Pro aplikace 190-240 V AC 
použijte hodnotu 230.
Pro aplikace 380-500 V AC 
použijte hodnotu 460.
Nastavuje na jmenovitou hodnotu 
proudu při maximálním zatížení podle
typového štítku motoru.

43
Jmenovitá 
frekvence 
motoru v 
Hertzech

60 60 60
Nastavte na jmenovitou 
frekvenci podle typového 
štítku motoru.

44
Jmenovité 
otáčky 
motoru za 
minutu

1140 1755 1140 Nastavte na jmenovité ot/min podle 
typového štítku motoru.

45
Výkon 
motoru

0,25 1,0 1,0 Nastavte na jmenovitý výkon podle 
typového štítku motoru.

46
Mtr NP 
jednotky 
výkonu

0 0 0
Vybere jednotky výkonu motoru, 
které mají být použity. 0 = HP. 1 = 
kW.

48
Faktor 
přetížení 
motoru

1,15 1,15 1,15
Nastavuje provozní úroveň pro 
servisní faktor přetížení motoru. 
Výchozí = 1,00

49 Póly motoru 6 4 6
Definuje počet pólů v motoru. 
Výchozí = 4

53
Motor Cntl 

Sel
2 2 0 = výchozí

Metoda řízení motoru použitá v měniči. 
Výchozí hodnota = 0 „Sensrls Vect“. 2 =
V/f.

54
Maximální 
napětí

150 (208/230 V AC) 
nebo
300 (400/460 V AC)

205 (230 V AC)
nebo

410 (460 V AC)

130 (208/230 V AC)
nebo

260 (400/460 V AC)
nebo

325 (575 V AC)

Nastaví nejvyšší výstupní napětí 
měniče.

55
Maximální 
frekvence

50 66 65

Nastaví nejvyšší výstupní frekvenci 
měniče.
Viz parametr 083 [Překročení 
limitu].

81
Minimální 
rychlost

24 29 28
Nastaví  dolní  limit  pro  referenční
rychlost po použití měřítka. Viz P83.
Výchozí = 0 Hz

82
Maximální 

rychlost
50 60 60

Nastaví horní limit pro referenční 
rychlost po použití měřítka. Viz P83.

83
Překročení

limitu
0 6 5

Nastavuje přírůstkové množství 
výstupní frekvence (nad [maximální 
rychlost]) přípustné pro funkce, jako je
kompenzace skluzu. Výchozí = 10 Hz.

90
Speed Ref A

Sel
14 14 14

Vybere zdroj referenční rychlosti pro 
měnič, pokud není vybrána možnost 
[Speed Ref B Sel] nebo [Preset Speed
1-7]. 14 = „Preset Spd4“. Výchozí =
2 „Analog In 2“. 22 = DPI Port 5 =
ethernet.



101

Předna-
stavená 
rychlost 1

50 60 60

Udává hodnotu příkazu interní pevné 
rychlosti. V bipolárním režimu
je směr ovládán znaménkem odkazu. 
Výchozí = 5 Hz.

PH010.10 © 2012 Heat and Control, Inc.
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102
Přednastavená 

rychlost 2
45 50 50

Udává hodnotu příkazu interní pevné 
rychlosti. V bipolárním režimu
je směr ovládán znaménkem odkazu. 
Výchozí = 10 Hz.

103
Přednastavená 

rychlost 3
40 45 40

Udává hodnotu příkazu interní pevné 
rychlosti. V bipolárním režimu
je směr ovládán znaménkem odkazu. 
Výchozí = 20 Hz.

104
Přednastavená 

rychlost 4
50 60 60

Udává hodnotu příkazu interní pevné 
rychlosti. V bipolárním režimu
je směr ovládán znaménkem odkazu. 
Výchozí = 30 Hz.

140 Čas zrychlení 1 0,5 0,5 0,5
Nastaví hodnotu zrychlení pro 
všechna zvýšení rychlosti. 
(Výchozí = 10,0 s)

142
Čas zpomalení 1

0,5 0,5 0,5
Nastaví hodnotu zpomalení pro 
všechny poklesy rychlosti. 
(Výchozí = 10,0 s)

148
Limitní hodnota 

proudu

2,4 (230 V AC) 
nebo
2,6 (208 V AC) 
nebo
1,2 (460 
V AC) 
nebo 1,4 
(400 V 
AC)

5,00 (230 V AC) 
nebo

2,50 (460 V AC)

5,0 (230 V AC) nebo
5,5 (208 V AC) nebo
2,9 (400 V AC) nebo
2,50 (460 V AC) nebo
2,00 (575 V AC)

Definuje mezní proudovou hodnotu, 
když [Current Lmt Sel] = „Cur Lim Val.“
Vyberte hodnotu napětí v aplikaci

151
PWM

Frekvence 2 kHz 2 kHz 2 kHz

Nastavuje nosnou frekvenci pro výstup
PWM. Při vyšších nosných frekvencích
může dojít ke snížení výkonu měniče. 
Výchozí =
4 kHz.

158
DC brzdová hladina 0,1 (208/230 V 

AC) nebo
0,2 (400/460 
V AC)

nehodí se
0,1 (208/230 V AC)

nebo
0,2 (400/460 V AC)

nebo
0,2 (575 V AC)

Definuje úroveň stejnosměrného 
brzdného proudu vstřikovaného do 
motoru, když je jako režim zastavení 
vybrána volba „DC Brake“. 
Stejnosměrné brzdné napětí použité v 
této funkci je vytvářeno algoritmem 
PWM a nemusí generovat stabilní 
přídržnou sílu
potřebnou pro některé aplikace.

159
DC brzdná doba

0,5 nehodí se 0
Nastavuje  dobu,  po  kterou  je
stejnosměrný  brzdný  proud
„vstřikován“ do motoru. Výchozí =
0,0 s

168
Spuštění při 

obnovení napájení
1 1 1

Aktivuje / deaktivuje funkci, která 
vydá příkaz Start nebo Run a 
automaticky obnoví chod 
nastavenou rychlostí po obnovení 
vstupního napájení měniče. Výchozí 
= 0
„zakázán“

196
Param Access Lvl

1 „Pokročilá“ 1 „Pokročilá“ 1 „Pokročilá“
Vybere úroveň zobrazení 
parametrů, kterou lze zobrazit na 
HIM. Výchozí = 0 „Základní“

201 Jazyk 1 „angličtina“ 1 „angličtina“ 1 „angličtina“

Vybere jazyk displeje při použití LCD 
HIM. Tento parametr není funkční s 
LED HIM. Výchozí
= 0 „Nezvoleno“

320
Anlg In Config

1 „Proud“ 1 „Proud“ 1 „Proud“
Vybere režim pro analogové vstupy. 
Výchozí = 0 „Napětí“

322
Analog In 1 Hi

20 20 20
Nastaví nejvyšší vstupní hodnotu do 
analogového vstupu x měřicí blok. 
Výchozí = 10 V

323
Analog In 1 Lo

4 4 4
Nastaví nejnižší vstupní hodnotu do 
analogového vstupu x měřicí blok. 
Výchozí = 0 V

361
Digital In1 Sel

0 = „nepoužito“ 0 = „nepoužito“ 0 = „nepoužito“
Vybere funkci digitálních vstupů. 
Výchozí = 4 „Stop-CF“



362
Digital In2 Sel

8 „Run
Forward“

8 „Run Forward“ 8 „Run Forward“
Vybere funkci digitálních vstupů. 
Výchozí = 5 „Start“

© 2012 Heat and Control, Inc. PH010.11
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Tabulka PH010-1 – Parametry střídače VFD PowerFlex 70 pro dopravníky FastBack® 

Hodnoty parametrů střídače Allen-Bradley PowerFlex 70
pro otočná zařízení

Číslo 
parametru

Název 
parametru

Generace 2.0
Otočný buben
(117 ot/min /

15:1
převodový

motor)

Generace 2.0
Otočná brána

(70 ot/min /
25:1

převodový
motor)

Popis funkce

41 Jmenovité napětí
motoru ve

Voltech

230 nebo
460

230 nebo
460

Nastavte na jmenové napětí 
podle typového štítku 
motoru.

42 Proud při 
maximálním 
zatížení motoru 
(FLA)

0,7 (230 V AC) 
nebo

0,4 (460 V AC)

0,7 (230 V AC) 
nebo

0,4 (460 V AC)

Nastavte na jmenovitou hodnotu 
proudu
při maximálním zatížení podle 
typového štítku motoru.

43 Jmenovitá
frekvence motoru

v Hertzech

60 60
Nastavte na jmenovitou frekvenci
podle typového štítku motoru.

44 Jmenovité otáčky
motoru za minutu

1730 1730
Nastavte na jmenové ot/min 
podle typového štítku 
motoru.

45 Výkon motoru 0,12 0,12
Nastavte na jmenovitý
výkon podle typového štítku motoru.

46
Mtr NP Pwr
Jednotky 0 0

Vybere jednotky výkonu motoru,
které budou použity. 0 = HP. 1 = 
kW.

48 Faktor přetížení
motoru

1,15 1,15
Nastavuje provozní úroveň pro 
servisní faktor přetížení motoru. 
Výchozí =
1,00

55 Maximální
frekvence

80 67
Nastaví nejvyšší frekvenci
výstupu měniče. Viz parametr 
083 [Překročení limitu].

81 Minimální rychlost 13 13
Nastaví dolní limit pro referenční 
rychlost po použití měřítka.
Viz P83. Výchozí = 0 Hz

82 Maximální rychlost 80 67
Nastaví horní limit pro referenční 
rychlost po použití měřítka.
Viz P83.

83 Překročení limitu 0 0

Nastavuje přírůstkové množství 
výstupní frekvence (nad 
[maximální rychlost]) přípustné 
pro funkce typu
kompenzace skluzu. Výchozí = 10 
Hz.

90 Speed Ref A Sel 14 11

Vybere zdroj referenční 
rychlosti pro měnič, pokud není 
vybrána možnost [Speed Ref B 
Sel] nebo [Preset Speed 1-7]. 
14 = „Preset Spd4“. Výchozí = 
2
„Analog In 2“

93 Speed Ref B Sel 12 12

Vybere zdroj referenční 
rychlosti pro měnič, pokud není 
vybrána možnost [Speed Ref A 
Sel] nebo [Preset Speed 1-7]. 
12 =
„Preset Spd2“. Výchozí = 2 
„Analog In 2“

101 Přednastavená
rychlost 1

nehodí se 13

Udává hodnotu příkazu interní 
pevné rychlosti. V bipolárním 
režimu je směr ovládán 
znaménkem odkazu. Výchozí =
5 Hz.
Udává  hodnotu  příkazu  interní



102 Přednastavená
rychlost 2

nehodí se 67
pevné  rychlosti.  V  bipolárním
režimu je směr ovládán
znaménkem odkazu. Výchozí 
= 10 Hz.

PH010.12 © 2012 Heat and Control, Inc.
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH010 – MĚNIČ ALLEN-BRADLEY PF70 / PF40

PARAMETRY NASTAVENÍ 
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

104 Přednastavená
rychlost 4

80 nehodí se

Udává hodnotu příkazu interní 
pevné rychlosti. V bipolárním 
režimu je směr ovládán 
znaménkem odkazu. Výchozí =
30 Hz.

140 Čas zrychlení 1 0,5 13,1
Nastaví hodnotu zrychlení pro 
všechna
zvýšení rychlosti. (Výchozí = 10,0 s)

141 Čas zrychlení 2 0,4 0,4
Nastaví hodnotu zrychlení pro 
všechna zvýšení rychlosti. 
(Výchozí = 10,0 s)

142 Čas zpomalení
1

0,5 0,2
Nastaví hodnotu zpomalení pro 
všechny
poklesy rychlosti. (Výchozí = 10,0 s)

143 Čas zpomalení
2

0,1 0,1
Nastaví hodnotu zpomalení pro 
všechny
poklesy rychlosti. (Výchozí = 10,0 s)

148 Limitní hodnota
proudu

0,8 (230 V AC) 
NEBO 0,4 (460
V AC)

0,8 (230 V AC) 
NEBO 0,4 (460
V AC)

Definuje mezní proudovou 
hodnotu, když [Current Lmt Sel] = 
„Cur Lim
Val.“

151 Frekvence PWM 2 kHz 2 kHz

Nastavuje nosnou frekvenci  pro
výstup  PWM.  Při  vyšších
nosných frekvencích může dojít
ke snížení
výkonu měniče. Výchozí = 4 kHz.

168
Spuštění při 

obnovení 
napájení

1 1

Aktivuje / deaktivuje funkci, která 
vydá příkaz Start nebo Run a 
automaticky obnoví chod 
nastavenou rychlostí po obnovení
vstupního napájení měniče. 
Výchozí =

0 = zakázán

196
Param Access

Lvl
1 „Pokročilá“ 1 „Pokročilá“

Vybere úroveň zobrazení 
parametrů, kterou lze zobrazit na 
HIM. Výchozí
= 0 „Základní“

201 Jazyk 1 „angličtina“ 1 „angličtina“

Vybere jazyk displeje při použití 
LCD HIM. Tento parametr není 
funkční s LED HIM. Výchozí = 0 
“Ne
zvolený"

361 Digital In1 Sel 0 =
„nepoužito“

0 = „nepoužito“
Vybere funkci digitálních
vstupů. Výchozí = 4 „Stop-CF“

362 Digital In2 Sel 8 „Run Forward“ 8 „Run Forward“
Vybere funkci digitálních vstupů. 
Výchozí = 5 „Start“

363 Digital In3 Sel nehodí se 9 „Run Reverse“
Vybere funkci digitálních
vstupů. Výchozí = 18 „Auto / 
manual“

366 Digital In6 Sel nehodí se
20 “Acc2 &

Dec2”
Vybere funkci digitálních
vstupů. Výchozí = 17 „Speed Sel 3“

Tabulka PH010-2 – Parametry měniče PowerFlex 70 pro otočná zařízení

© 2012 Heat and Control, Inc. PH010.13
Rev-05



TECHNICKÁ PUBLIKACE PH010 – PARAMETRY NASTAVENÍ 
MĚNIČŮ ALLEN-BRADLEY PF70 / PF40
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Hodnoty parametrů VFD Allen-Bradley PowerFlex 70 
pro další zařízení k manipulaci s výrobky

Parametr
Číslo

Parametr
Název

Hodnoty pro samostatné
OTOČNÉ BUBNOVÉ 
JEDNOTKY

Popis funkce

41 Jmenovité
napětí motoru

ve Voltech

230 nebo
460 Nastavte na jmenové napětí podle typového 

štítku motoru.

42 Proud při
maximálním

zatížení motoru
(FLA)

2,0 (230 V AC) nebo 1,0 (460 V
AC)

Nastavuje na jmenovitou hodnotu proudu při 
maximálním zatížení podle typového štítku 
motoru.

43 Jmenovitá
frekvence
motoru v
Hertzech

60 Nastavte na jmenovitou frekvenci podle 
typového štítku motoru.

44 Jmenovité
otáčky motoru

za minutu

1725 Nastavte na jmenové ot/min podle typového 
štítku motoru.

45 Výkon motoru 0,40 Nastavte na jmenovitý výkon podle typového 
štítku motoru.

46
Mtr NP Pwr
Jednotky 1

Vybere jednotky výkonu motoru, které mají být 
použity.
0 = HP. 1 = kW.

55 Maximální
frekvence

90
Nastaví nejvyšší výstupní frekvenci měniče. Viz
parametr 083 [Překročení limitu].

82 Maximální
rychlost

90
Nastaví horní limit pro referenční rychlost po
použití měřítka. Viz P83.

83 Překročení limitu 0

Nastavuje přírůstkové množství výstupní 
frekvence (nad [maximální rychlost]) přípustné 
pro funkce typu kompenzace skluzu.
Výchozí = 10 Hz.

90 Speed Ref A Sel 11

Vybere zdroj referenční rychlosti pro měnič,
pokud není vybrána možnost [Speed Ref B
Sel] nebo [Preset Speed 1-7]. 11 = „Preset
Spd1“.
Výchozí = 2 „Analog In 2“

101 Přednastavená
rychlost 1

66 (pro buben o průměru 28 palců s 
unašeči SST)

75 (pro buben o průměru 32 palců s 
unašeči SST)

80 Hz (pro válce o průměru 34 palců,
které umožňují použití měnitelných 
vložek o průměru 28 a 32 palců)
90 (pro buben o průměru 40 palců s 
unašeči SST)

Udává hodnotu příkazu interní pevné rychlosti.
V bipolárním režimu je směr ovládán 
znaménkem odkazu. Výchozí = 5 Hz.

140 Čas zrychlení 1 0,5
Nastaví hodnotu zrychlení pro všechna 
zvýšení rychlosti. (Výchozí = 10,0 s)

142 Čas zpomalení
1

0,5
Nastaví hodnotu zpomalení pro všechny poklesy
rychlosti.
(Výchozí = 10,0 s)

151 Frekvence PWM 2 kHz
Nastavuje nosnou frekvenci pro výstup PWM.
Při vyšších nosných frekvencích může 
dojít ke snížení výkonu měniče. Výchozí 
= 4 kHz.

168
Spuštění při 

obnovení 
napájení

1

Aktivuje/deaktivuje funkci, která vydává příkaz 
Start nebo Run a automaticky obnoví
chod příkazovou rychlostí po obnovení 
vstupního napájení měniče. Výchozí = 0 
„zakázáno“

196
Přístup k

parametrům
Úroveň

1 „Pokročilá“
Vybere úroveň zobrazení parametrů, kterou lze 
zobrazit
na HIM. Výchozí = 0 „Základní“

201 Jazyk 1 „angličtina“
Vybere jazyk displeje používání
LCD HIM. Tento parametr není funkční s LED 
HIM. Výchozí = 0 „Nezvoleno“

361 Digital In1 Sel 0 = „nepoužito“
Vybere funkci digitálních vstupů.



Výchozí = 4 „Stop-CF“

362 Digital In2 Sel 8 „Run Forward“
Vybere funkci digitálních vstupů.
Výchozí = 5 „Start“

Tabulka PH010-3 – Parametry pohonu PowerFlex 70 pro bubnové jednotky

PH010.14 © 2012 Heat and Control, Inc.

Rev-05



TECHNICKÁ PUBLIKACE PH010 – MĚNIČ ALLEN-BRADLEY PF70 / PF40

PARAMETRY NASTAVENÍ 
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Hodnoty parametrů VFD Allen-Bradley PowerFlex 70 pro
další zařízení k manipulaci s výrobky

Číslo 
parametru

Název 
parametru

Hodnoty pro ŠIKMÉ/PÁSOVÉ
DOPRAVNÍKY Popis funkce

41 Jmenovité
napětí motoru

ve Voltech

230 nebo 460 Nastavte na jmenovité napětí podle typového 
štítku motoru.

42 Proud při
maximálním

zatížení motoru
(FLA)

Liší se Nastavuje na jmenovitou hodnotu proudu při 
maximálním zatížení podle typového štítku 
motoru.

43 Jmenovitá
frekvence
motoru v
Hertzech

60 Nastavte na jmenovitou frekvenci podle 
typového štítku motoru.

44 Jmenovité
otáčky motoru

za minutu

Liší se Nastavte na jmenovité ot/min podle typového 
štítku motoru.

45 Výkon motoru Liší se Nastavte na jmenovitý výkon podle typového 
štítku motoru.

46
Mtr NP 

jednotky
výkonu

Liší se
Vybere jednotky výkonu motoru, které 
mají být použity. 0 = HP. 1 = kW.

55 Maximální
frekvence

90
Nastaví nejvyšší výstupní frekvenci měniče.
Viz parametr 083 [Překročení limitu].

82 Maximální
rychlost

90
Nastaví horní limit pro referenční rychlost po
použití měřítka. Viz P83.

83 Překročení limitu 0

Nastavuje přírůstkové množství výstupní 
frekvence (nad [maximální rychlost]) přípustné 
pro funkce typu kompenzace skluzu.
Výchozí = 10 Hz.

90 Speed Ref A Sel 11

Vybere zdroj referenční rychlosti pro měnič,
pokud není vybrána možnost [Speed Ref B
Sel] nebo [Preset Speed 1-7]. 11 = „Preset
Spd1“.
Výchozí = 2 „Analog In 2“

101 Přednastavená
rychlost 1

60
POZNÁMKA: Měňte rychlost
podle potřeby pro optimální

provoz.

Udává hodnotu příkazu interní
pevné rychlosti. V bipolárním režimu je směr 
ovládán znaménkem odkazu. Výchozí = 5 Hz.

140 Čas zrychlení 1 1,0
Nastaví hodnotu zrychlení pro všechna 
zvýšení rychlosti. (Výchozí = 10,0 s)

142 Čas zpomalení
1

1,0
Nastaví hodnotu zpomalení pro všechny poklesy
rychlosti.
(Výchozí = 10,0 s)

151 Frekvence PWM 2 kHz
Nastavuje nosnou frekvenci pro výstup PWM.
Při vyšších nosných frekvencích může 
dojít ke snížení výkonu měniče. Výchozí 
= 4 kHz.

168
Spuštění při 

obnovení 
napájení

1

Aktivuje/deaktivuje funkci, která vydává příkaz 
Start nebo Run a automaticky obnoví
chod příkazovou rychlostí po obnovení 
vstupního napájení měniče. Výchozí = 0 
„zakázáno“

196
Přístup k

parametrům
Úroveň

1 „Pokročilá“
Vybere úroveň zobrazení parametrů, kterou lze 
zobrazit
na HIM. Výchozí = 0 „Základní“

201 Jazyk 1 „angličtina“
Vybere jazyk displeje používání
LCD HIM. Tento parametr není funkční s LED 
HIM. Výchozí = 0 „Nezvoleno“

361 Digital In1 Sel 0 = „nepoužito“
Vybere funkci digitálních vstupů.
Výchozí = 4 „Stop-CF“

362 Digital In2 Sel 8 „Run Forward“
Vybere funkci digitálních vstupů.
Výchozí = 5 „Start“

Tabulka PH010-4 – Hodnoty parametrů měniče Allen-Bradley PowerFlex 70 pro šikmé/pásové dopravníky
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH010 – PARAMETRY NASTAVENÍ 
MĚNIČŮ ALLEN-BRADLEY PF70 / PF40
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Hodnoty parametrů VFD Allen-Bradley PowerFlex 70 
pro kořenicí zařízení AC TecWeigh (S5A)

Parametr
Číslo

Parametr
Název

Hodnoty S5A (mimo výchozí
tovární nastavení) Popis funkce

41 Jmenovité napětí
motoru ve

Voltech

230 nebo 460 Nastavte na jmenové napětí podle typového štítku 
motoru.

42 Proud při 
maximálním 
zatížení motoru 
(FLA)

Černý 
lakovaný 
motor

Nerezová
ocel

Motor

Nastavuje na jmenovitou hodnotu proudu při 
maximálním zatížení podle typového štítku motoru.

2,0 (208 V AC)
nebo

1,8 (230 V AC)
nebo

1.0 (400 V AC)
nebo

0,9 (460 V AC)

1.8 (208 V
AC)
nebo

1,6 (230 V
AC)
nebo

1.0 (400 V
AC)
nebo

0,8 (460 V AC)
43 Jmenovitá

frekvence motoru
v Hertzech

60 Nastavte na jmenovitou frekvenci podle typového 
štítku motoru.

44 Jmenovité otáčky
motoru za minutu

1765 Nastavte na jmenové ot/min podle typového štítku 
motoru.

45 Výkon motoru 0,37 Nastavuje jmenovitý výkon podle typového štítku 
motoru (kW).

46
Mtr NP 

jednotky
výkonu

1
Vybere jednotky výkonu motoru, které mají být 
použity. 0 = HP. 1 = kW.

55 Maximální
frekvence

110
Nastaví nejvyšší výstupní frekvenci měniče.
Viz parametr 083 [Překročení limitu].

81 Minimální rychlost 0
Nastaví dolní limit pro referenční rychlost po
použití měřítka. Viz P83. Výchozí = 0 Hz

82 Maximální
rychlost

110
Nastaví horní limit pro referenční rychlost 
po použití měřítka. Viz P83.

83 Překročení limitu 0
Nastavuje přírůstkové množství výstupní 
frekvence (nad [maximální rychlost]) přípustné 
pro funkce,
jako je kompenzace skluzu. Výchozí = 10 Hz.

90 Speed Ref A Sel 2
Vybere zdroj referenční rychlosti pro měnič, 
pokud není vybrána volba [Speed Ref B Sel] 
nebo je zvolena volba [Preset Speed
1-7]. Výchozí = 2 „Analog In 2“

91 Speed Ref A Sel 110
Měří horní hodnotu volby [Speed Ref A Sel], 
pokud je zdrojem analogový vstup.

93 Speed Ref B Sel 11

Vybere  zdroj  referenční  rychlosti  pro  měnič,
pokud není vybrána možnost [Speed Ref A Sel]
nebo [Preset  Speed 1-7].  11 = “Preset Spd1”.
Výchozí = 2
„Analog In 2“

94 Speed Ref B Hi 110
Měří horní hodnotu volby [Speed Ref B Sel],
pokud je zdrojem analogový vstup.

101 Přednastavená
rychlost 1

110
Udává hodnotu příkazu interní pevné rychlosti. V 
bipolárním režimu je směr ovládán
znaménkem odkazu. Výchozí = 5 Hz.

140 Čas zrychlení 1 1.2
Nastaví hodnotu zrychlení pro všechna zvýšení 
rychlosti.
(Výchozí = 10,0 s)

142 Čas zpomalení 
1

1.2
Nastaví hodnotu zpomalení pro všechny 
poklesy rychlosti. (Výchozí = 10,0 s)

147 Current Lmt Sel 0
Vybere zdroj pro úpravu proudého
limitu. Výchozí hodnota = 0 („Cur Lim Val“).

148 Limitní hodnota 
proudu

208 V 230 V 400 V 460 V Definuje mezní proudovou hodnotu v 
ampérech, když parametr 149 [Current Lmt 
Sel] = „Cur Lim Val.“

1,8 1,6 0,9 0,8

149
Current Lmt

Zisk 500
Nastaví citlivost proudového limitu.
Výchozí = 250 ms

151 Frekvence PWM 2 kHz
Nastavuje nosnou frekvenci pro výstup PWM. 
Při vyšších nosných frekvencích může dojít ke 
snížení



výkonu měniče. Výchozí = 4 kHz.

168
Spuštění při 

obnovení 
napájení

1

Aktivuje/deaktivuje funkci, která vydává příkaz 
Start nebo Run a automaticky obnoví chod
příkazovou rychlostí po obnovení vstupního 
napájení měniče. Výchozí = 0 „zakázáno“

196
Přístup k

parametrům
Úroveň

1 „Pokročilá“
Vybere úroveň zobrazení parametrů, kterou lze 
zobrazit
na HIM. Výchozí = 0 „Základní“

Tabulka PH010-5 – Parametry měniče PowerFlex 70 pro aplikátor koření TecWeigh
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH010 – MĚNIČ ALLEN-BRADLEY PF70 / PF40

PARAMETRY NASTAVENÍ 
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s 
produktem

Číslo 
parametru

Název 
parametru

Hodnoty S5A Popis funkce

201 Jazyk 1 „angličtina“
Vybere jazyk displeje při použití LCD
HIM. Tento parametr není funkční s LED HIM. 
Výchozí = 0 „Nezvoleno“

320 Anlg In Config 1 „Proud“
Vybere režim pro analogové vstupy. Výchozí =
0 „Napětí“

322 Analog In 1 Hi 20
Nastaví nejvyšší vstupní hodnotu do analogového 
vstupu x
měřicí blok. Výchozí = 10 V

323 Analog In 1 Lo 4
Nastaví nejnižší vstupní hodnotu do 
analogového vstupu x měřicí blok. Výchozí = 0 
V

361 DIG IN1 Sel 0 = „nepoužito“

362 DIG IN2 Sel 8 „Run Forward“

Tabulka PH010-5 – Parametry pohonu PowerFlex 70 pro aplikátor koření TecWeigh (pokr.)
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH010 – PARAMETRY NASTAVENÍ 
MĚNIČŮ ALLEN-BRADLEY PF70 / PF40
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Hodnoty parametrů VFD Allen-Bradley PowerFlex 40 
pro kořenicí zařízení AC TecWeigh (S5A)

Číslo 
parametru

Název 
parametru

Hodnoty S5A (jiné než výchozí 
tovární nastavení)

Popis funkce

P031 Jmenovité napětí
motoru ve

Voltech

208 nebo 230 nebo 400
nebo 460

Nastavte na jmenové napětí podle typového štítku 
motoru.

P032 Jmenovitá
frekvence motoru

v Hertzech

60 Nastavte na jmenovitou frekvenci podle typového 
štítku motoru.

P033
Proudové
přetížen
í motoru

Motor z nerezové oceli
1,6 (208 V AC)

nebo
1,6 (230 V AC)

nebo
1.0 (400 V AC)

nebo
0,8 (460 V AC)

Pokud dojde k překročení hodnoty tohoto 
parametru o 150 % po dobu 60 sekund, měnič 
hlásí poruchu „F7“.

P034 Minimální
frekvence

2

Nastaví nejnižší výstupní frekvenci měniče.

Důležité: Tato hodnota musí odpovídat 
hodnotě v A112

P035 Maximální
frekvence

110 Nastaví nejvyšší výstupní frekvenci měniče.

P036 Spuštění zdroje
 Pokud je pevné připojení: 1 = 

„3vodič“
 Pokud používáte ethernetovou 

komunikaci:
5 = „Komunikační port“

Nastavuje schéma řízení použité ke spuštění 
jednotky. Výchozí = 0 (klávesnice)

P037 Režim 
zastavení

0 = Rampa k zastavení
(výchozí)

Aktivní režim zastavení pro všechny zdroje 
zastavení

Důležité: I/O svorka 01 vždy dobíhá do 
zastavení vstupu s výjimkou případů, kdy je 
P036 [Start Source] nastaven na ovládání 
„3vodič“ nebo „Momt FWD/REV“. U 
třívodičového ovládání je I/O svorka 01 řízena 
pomocí P037 [Stop Mode]. Měnič je dodáván s 
propojkou nainstalovanou mezi I/O svorkou 01 a
11. Při použití I/O svorky 01 jako zarážky nebo 
aktivace vstupu tuto propojku odstraňte.

P038
Referen

ční 
rychlost

 Pokud je pevné připojení:  
3 = „vstup 4-20 mA“ 

Externí frekvenční 
příkaz z analogového
vstupu 4-20 mA.

 Pokud používáte ethernetovou   
komunikaci:

5 = „Komunikační port“

Nastaví zdroj referenční rychlosti pro měnič.
Výchozí = 0 (“Drive Pot”)

P039 Čas zrychlení 1 1.2
Nastaví hodnotu zrychlení pro všechna zvýšení 
rychlosti.
(Výchozí = 10,0 s)

P040 Čas zpomalení
1

1.2
Nastaví hodnotu zpomalení pro všechny poklesy 
rychlosti.
(Výchozí = 10,0 s)

Tabulka PH010-6 – Parametry měniče PowerFlex 40 pro aplikátor koření TecWeigh
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TECHNICKÁ PUBLIKACE PH010 – MĚNIČ ALLEN-BRADLEY PF70 / PF40

PARAMETRY NASTAVENÍ 
Zařízení výrobce Heat and Control pro manipulaci s produktem

Číslo 
parametru

Název 
parametru Hodnoty S5A Popis funkce

A089 Proudový limit 1

Motor z nerezové oceli
2.2 (208 V AC)

nebo
1.9 (230 V AC)

nebo
1.2 (400 V AC)

nebo
1,0 (460 V AC)

Maximální výstupní proud povolený před tím, 
než dojde k nastavení limitní hodnoty proudu. 
Je nastaven na 120 % proudu při maximálním 
zatížení v A126.

A098
SW 

Přepínač
proudu

Motor z nerezové oceli
2.3 (208 V AC)

nebo
2,0 (230 V AC)

nebo
1.3 (400 V AC)

nebo
1.1 (460 V AC)

Aktivuje/deaktivuje  okamžité  softwarové
přerušení proudu (do 100 ms). Výchozí =
0,0 = zakázáno

Používá se jako porucha nadměrných otáček 
(chyba F63), když proud překročí tuto hodnotu 
do 100 ms. Upravte tuto hodnotu podle potřeby, 
dokud šnek nepřestane hlásit „porucha rušení“ a
hlásí chybu
při neobvyklém zatížení šneku.

A103
Rychlost 

přenosu
dat

5 = „38,4 kB“
Nastavuje rychlost sériového portu pro port 
RS485 (DSI). 3 = „9600“ = výchozí

A104
Komunikační

uzel
přidavné
zařízení

100
Nastaví adresu uzlu měniče pro port RS485 (DSI),
pokud používáte síťové připojení.   Výchozí: 100

A105
Comm Loss

Action
2 = „Stop“

Vybere odezvu měniče na ztrátu 
komunikačního spojení nebo chyby z 
nadměrné komunikace.
výchozí = 0 = „Porucha“

A106
Comm Loss

Time
5,0 s

Nastavuje dobu, po kterou měnič zůstane ve 
ztrátě komunikace, než implementuje volbu 
vybranou v A105 [Comm Loss Action].
Výchozí: 5,0 s

A107 Comm Format 0 = „RTU 8-Nf“

Vybere protokol (pouze RTU), datové bity (pouze
8  datových  bitů),  paritu  (žádný,  sudý,  lichý)  a
stop  bity  (pouze  1  stop  bit)  používané  portem
RS485 v
měniči. Výchozí = 0 = „RTU 8-N-1“

A112
Anlg In4-20mA

Lo
Pokud je pevné připojení:

1,8 %

Nastavuje  úroveň  analogového  vstupu,  která
odpovídá P034 [Minimum Freq],  pokud P038
[Speed Reference] používá vstup 4-20 mA.
Výchozí = 0 %

A126 Proud při 
maximálním 
zatížení motoru 
(FLA)

Motor z nerezové oceli
1,8 (208 V AC)

nebo
1,6 (230 V AC)

nebo
1.0 (400 V AC)

nebo
0,8 (460 V AC)

Nastavuje na jmenovitou hodnotu proudu při 
maximálním zatížení podle typového štítku motoru.

Tabulka PH010-6 – parametry pohonu PowerFlex 40 pro aplikátor koření TecWeigh (pokr.)
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Změna
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