
CONTROLLER  LUCHTCOMPRESSOR

MAM6070

HANDLEIDING



Functies:

MERK  OP

Lees  a.u.b.  alle  gebruiksaanwijzingen  door  voordat  u  de  set  bedient  en  bewaar  deze  handleiding

De  poortverbinding  moet  zorgvuldig  worden  geïnspecteerd  voordat  de  stroom  wordt  ingeschakeld.

De  installatiepositie  moet  zorgvuldig  worden  overwogen  om  een  goede  ventilatie  te  garanderen  

en  elektromagnetische  interferentie  te  verminderen.

•  Meervoudige  bedrijfsmodus  

optioneel  •  Ondersteun  in  VSD-modus  elke  frequentieomvormer  op  de  markt.  

•  5  inch  kleurenscherm,  met  sleutelschakelaar  en  aanraakpen.  •  Ondersteuning  

van  realtime  stroomverbruik  en  accumulatieve  meting  van  stroomverbruik  •  Geplande  aan/uit-functie  en  

geplande  drukfunctie  optioneel  •  Nauwkeuriger  schrijffrequentie  om  de  omvormer  te  besturen  via  485-

communicatie  •  Vrij  om  alle  omvormers  te  besturen  die  het  MODBUS  RTU-protocol  ondersteunen  •  Open  fase,  

huidige  overbelasting ,  stroomonbalans,  overspanning,  laagspanningsbeveiliging  voor  motor  •  Hoge  

integratie,  hoge  betrouwbaarheid,  hoge  kostenprestaties

die  worden  bestuurd  door  relaisuitgang.

Inst  Installatie  van  MAM***  compressorcontroller  kan  alleen  worden  uitgevoerd  door  professionele  technici.

signaal  interferentie.

RC-snubber  moet  worden  aangesloten  op  de  twee  klemmen  van  de  spoel  (zoals  AC-schakelaar,  klep,  enz.),

voor  verdere  referentie.

Correcte  aardverbinding  (de  derde  aarding)  kan  helpen  de  weerstand  van  het  product  te  vergroten

Set  nominale  stroom  van  motor:  de  max  stroom  van  motor/1.2.

De  bedrading  moet  respectievelijk  worden  uitgevoerd  volgens  de  voorschriften  voor  zware  en  

zwakke  stroom  om  elektromagnetische  interferentie  te  verminderen.
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——Start/Stop-knop:

1.1  Knop  Uitleg

Gegevensinstelling  en  

weergavepictogram

Paginapictogram

ÿ  Wanneer  de  compressor  in  de  stopstatus  staat,  drukt  u  op  deze  knop  om  de  compressor  te  starten.

Afbeelding  1.1.1
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1,  basisbediening:

Parameter

Invoer



computermonitorfunctie  is  

geactiveerd

Indicator  is  uit  nadat  de  fout  is  gewist  en  gereset.

Dit  pictogram  betekent:

ÿ  Als  de  compressor  in  bedrijf  is,  drukt  u  op  deze  knop  om  de  compressor  te  stoppen.

gepland

Het  displayscherm  zal  er  na  het  inschakelen  als  volgt  uitzien  en  een  tijdje  "MAM-6070"  weergeven:

is  geactiveerd

functie

Dit  pictogram  betekent  automatisch

is

——Power:  Indicator  brandt  wanneer  de  controller  is  ingeschakeld.

gepland  aan/uit

geactiveerd

Dit  pictogram  betekent:

is

effect  ion  na  druk  op  start  of  stop  

icoon

afstandsbediening:

——Alarm:  de  indicator  knippert  wanneer  de  controller  een  alarm  afgeeft;

Dit  pictogram  betekent:

is  geactiveerd

Indicator  brandt  wanneer  compressor  alarm  geeft  en  stopt;

geactiveerdÿ

Wanneer  de  compressor  is  ingesteld  als  master  (nr.  1)  in  netwerkstatus,  drukt  u  op  deze  knop  om  de  compressor  te  

starten  en  tegelijkertijd  de  netwerkmodusfunctie  te  activeren.

P

1.3  Statusweergave  en  bediening

Na  5  seconden  verandert  het  menu  als  volgt:

Wanneer  compressor  is  ingesteld  als  master  (nr.  1)  in  netwerkstatus,  drukt  u  op  deze  knop  om  ook  de  compressor-  en  

netwerkfunctie  te  stoppen.

netwerkfunctie

1.2  Indicator  Uitleg

Dit  pictogram  betekent:

herstart  functie  is

geactiveerd

——Run:  Indicator  brandt  wanneer  de  motor  draait.

functie

Om  interferentie  te  voorkomen,  

duurt  het  0.2S  om  te  nemen

Dit  pictogram  betekent:
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Gebruiker  kan  de .  invoeren

Noteer  de  totale  looptijd  van  het  oliefilter.

MOTO

0000  RPM

OLIEFILTER

MOTOR

Aÿ000.0A

VENTILATOR  STROOM

Geef  de  uitgangsstroom  van  de  hoofdomvormer  weer.

Geef  het  realtime  uitgangsvermogen  van  de  hoofdomvormer  weer:

STROOM

Record  totale  looptijd  van  smeermiddel

Aÿ000.0A

UITGANG

MOTOR

Klik  op  "RUN  PARAMETER"  om  de  relatieve  gegevens  en  instellingen  hieronder  te  controleren:

0000H

O/A

Bÿ000,0A

STROOM:

000,0  kW

overeenkomstige  menu  

door  op  deze  pictogrammen  op  het  

scherm  te  klikken

SPANNING

Record  totale  looptijd  van  vet

UITGANG

Vooraf  ingestelde  gegevens

0000H

Ventilatorstroom  weergeven

000.0  A

SMEERMIDDEL

Bÿ000,0A

HUIDIGE:

SCHEIDER

Cÿ000.0A

MOTOR

000.0  V

0000H

Serienummer  weergeven.

STROOM:

MOTOR

Functie

00000000

MOTOR

Noteer  de  totale  looptijd  van  de  O/A-scheider.

CRURRENT

000,0  Hz

VET

Cÿ000.0A

De  gebruiker  kan  het  onderstaande  menu  openen  door  op  de  MENU-pictogrammen  op  het  scherm  te  klikken.

0000H

Voedingsspanning  weergeven.

Weergave  van  de  werkelijke  motorsnelheid  op  basis  van  de  berekening  van  de  

afgelezen  motorfrequentie

LUCHTFILTER

Menu

0000V

SNELHEID:

Geef  de  uitgangsspanning  van  de  hoofdomvormer  weer.

SERIENUMMER

Noteer  de  totale  looptijd  van  het  luchtfilter.

SPANNING

1.4  Lopende  parameter

0000H

Motorstroom  weergeven.

Geef  de  uitgangsfrequentie  van  de  hoofdomvormer  weer.
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0203

Productiedatum  weergeven.

STROOM

SPANNING:

0000

:

Geef  hier  de  statusbeschrijving  van  de  ventilatoromvormer  weer  volgens  de  hex  

gelezen  door  de  controller.

SOFTWARE

0000:00:00

BESCHRIJVING:

000.0  A

STROOM

Geef  de  ventilatorsnelheid  in  realtime  weer  op  basis  van  de  afgelezen  ventilatorfrequentie

BESCHRIJVING:

FREQUENTIE:

0000

FREQUENTIE:

Geef  de  statusbeschrijving  van  de  hoofdomvormer  weer,  hier  volgens  de  hex  

gelezen  door  de  controller.

Geef  het  cumulatieve  totale  stroomverbruik  weer  op  basis  van  het  realtime  

uitgangsvermogen  van  de  hoofdomvormer

Weergave  uitgangsspanning  van  de  ventilatoromvormer

Geef  het  cumulatieve  dit  stroomverbruik  weer  op  basis  van  het  realtime  

uitgangsvermogen  van  de  ventilatoromvormer

DEZE  LOOPTIJD  0000:00:00

Weergavecontrole  1.

STROOM

FAN

MOTORFOUT

CONSUMPTIE

Geef  de  uitgangsstroom  van  de  ventilatoromvormer  weer

PRODUCTIE

Record  compressor  deze  looptijd

CONSUMPTIE

FAN

Geef  de  foutbeschrijving  van  de  hoofdomvormer  weer,  hier  volgens  de  hex  

gelezen  door  de  controller.

0000000.0Kw.H

EDITIE:

00003FFF

CONSUMPTIE

STROOM

Geef  de  uitgangsfrequentie  van  de  ventilatoromvormer  weer:

FOUT

000.0

FREQUENTIE:

0000000.0Kw.H

000,0  kW

DEZE  LADING

CK0000M0000  Weergavesoftware-editie.

BESCHRIJVING:

Geef  het  cumulatieve  dit  stroomverbruik  weer  op  basis  van  het  realtime  

uitgangsvermogen  van  de  hoofdomvormer

000.0  V

DATUM:

BESCHRIJVING:

Geef  de  ventilatorfrequentie  weer  op  basis  van  de  PID-berekening.

Record  compressor  deze  laadtijd

HUIDIGE:

00.00MPa

Geef  het  cumulatieve  totale  stroomverbruik  weer  op  basis  van  het  realtime  

uitgangsvermogen  van  de  ventilatoromvormer

Geef  het  realtime  uitgangsvermogen  weer  op  basis  van  de  ventilatoromvormer

TIJD:

CONTROLE  2: FFFFFFFF_1

DRUK

CONSUMPTIE

0000  RPM

VENTILATOR  UITGANG

000.0

TEMPERATUUR  0000ÿ

Geef  hier  de  motorfoutbeschrijving  van  de  ventilatoromvormer  weer  volgens  de  

hex  gelezen  door  de  controller.

VENTILATOR  SNELHEID

0000000.0Kw.H

MOTOR  DIT

FAN

0001

0000000.0Kw.H

Geef  de  elementtemperatuur  weer:

SCHRIJVEN

MOTORSTAAT

TOTAAL  VENTILATOR

000,0  Hz

SCHRIJVEN

0000-00-00

FAN

Geef  de  huidige  druk  weer.

DEZE

CONTROLE  1:

Weergavecontrole  2.

MOTOR  TOTAAL

STROOM:

Display  uitgangsfrequentie  verzonden  naar  de  hoofdomvormer.

VENTILATORSTAAT
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0000000.0Kw.H

CONSUMPTIE

16  15  14  13  12  11

Oranje  cirkel  van  ingangsstatus  betekent  dat  de  aansluiting  is  losgekoppeld

•  •  •  _

PF  FANÿUI

16:  In  overeenstemming  met  nr.  16  digitale  uitgangsstatus:

PF  MOTORÿUI  000000,0  Kw

STROOM

000000,0  Kw

PF  MOTOR

CONSUMPTIE

3:  In  overeenstemming  met  nr.  3  digitale  ingangsstatus:

13:  In  overeenstemming  met  nr.  13  digitale  uitgangsstatus:

CONSUMPTIE

Geef  dit  keer  stroomverbruik  weer  volgens  het  realtime  uitgangsvermogen  van  

de  PF-motor.

Geef  dit  keer  stroomverbruik  weer  volgens  de  PF-ventilator

0000000.0Kw.H

0000000.0Kw.H

:

11:  In  overeenstemming  met  nr.  11  digitale  uitgangsstatus:

TOTALE  KRACHT
PF  motor  totaal  uitgangsvermogen.

INVOER  STAAT:

CONSUMPTIE

0000000.0Kw.H

PF  FAN  TOTAAL

Rode  cirkel  van  ingangsstatus  betekent  dat  de  terminal  is  aangesloten;  Oranje  cirkel  van  ingangsstatus  betekent  

dat  de  aansluiting  is  losgekoppeld

Rode  cirkel  van  ingangsstatus  betekent  dat  de  terminal  is  aangesloten

STROOM

Gebruikersparameter  wordt  gebruikt  om  relatieve  gegevens  op  te  slaan.  Gebruikerswachtwoord  is  vereist  voor  wijziging.

Geef  het  totale  totale  verbruik  weer  volgens  het  totale  uitgangsvermogen  van  

de  PF-ventilatormotor.

•  •  •  •  •

PF  FAN  DIT

1  2  3  4

1:  In  overeenstemming  met  nummer  1  digitale  ingangsstatus:

15:  In  overeenstemming  met  nr.  15  digitale  uitgangsstatus:

UITGANGSTAAT

Weergave  realtime  ventilatorstroom*  spanning

2:  In  overeenstemming  met  nr.  2  digitale  ingangsstatus:

14:  In  overeenstemming  met  nr.  14  digitale  uitgangsstatus:

DEZE  KRACHT

Weergave  realtime  motorstroom*  spanning

uitgangsvermogen  van  de  motor.

4:  In  overeenstemming  met  nr.  4  digitale  ingangsstatus:

12:  In  overeenstemming  met  nr.  12  digitale  uitgangsstatus:

PF  MOTOR
Geef  het  totale  totale  stroomverbruik  weer  volgens  de

:

1.5  Gebruikersparameter
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0006

KEER)::

Menu

VENTILATOR  START  T  0080

1,  wanneer  de  cursor  hier  is  vastgezet,  kunt  u  

de  parameter  wijzigen  door  rechtstreeks  op  

het  gegevensvak  te  klikken  als  het  wachtwoord  

al  is  geverifieerd

Bij  continu  lossen  stopt  de  compressor  automatisch  en  gaat  over  naar  de  stand-bystatus  

als  deze  ingestelde  tijd  is  verstreken

LAAD  PÿMPa)

MOTORSTART

Machine  kan  in  ieder  geval  alleen  over  deze  ingestelde  tijd  starten  (na  normale  stop,  

stand-by  of  alarm  &  stop)

VERTRAGING(EN):

0010

FAN

2,  In  de  STANDBY-modus  start  de  compressor  als  de  druk  lager  is  dan  deze  

instellingsgegevens.

UNLD  P  LIM

geactiveerd,  zal  de  controller  gedurende  deze  tijd  geen  overbelastingsbeveiliging  starten  

om  te  voorkomen  dat  een  impulsstartstroom  de  motor  stopt.

0008

STOPVERTRAGING(EN):

OPEN

0010

0002

Ventilator  stopt  als  het  element  T  onder  deze  ingestelde  gegevens  komt.

Intervaltijd  van  sterstart  tot  deltastart.STERRENVERTRAGING(EN):

De  hoofdfunctie  is  zoals  hieronder:

Lossen  in  deze  ingestelde  tijd  na  enter  delta  runningLAADVERTRAGING(EN):  0002

VERTRAGING(EN):

Functie

Stel  de  MOTORSTARTTIJD  in.  Record  tijd  wanneer  motor  is

DROOGLEGGEN

0100

Aanraakbediening:  (Gele  

achtergrond)

Voor  NORMALE  STOP-werking  stopt  de  compressor  nadat  deze  gedurende  deze  

ingestelde  tijd  continu  is  ontlast

Vooraf  ingestelde  gegevens

00.65

2,  Als  het  wachtwoord  nog  niet  is  geverifieerd,  

wordt  er  een  wachtwoordverificatievenster  

weergegeven.

VENTILATORSTOP  T  0070

STAND-BY

1,  In  de  AUTO-laadmodus  wordt  de  compressor  geladen  als  de  druk  lager  is  dan  deze  

instellingsgegevens

LOS  PÿMPa)  00.80

VERTRAGING(EN):

BEGIN

1200

1,  de  compressor  wordt  automatisch  leeggemaakt  als  de  luchtdruk  boven  deze  

instellingsgegevens  ligt  2.  Deze  gegevens  moeten  boven  LOAD  P  worden  ingesteld  en  moeten  

ook  hieronder  worden  ingesteld

Ventilator  zal  starten  als  het  element  T  zich  boven  deze  ingestelde  gegevens  bevindt

Stel  de  STARTTIJD  VENTILATOR  in.  Registreer  de  tijd  wanneer  de  ventilator  is  

geactiveerd,  de  controller  zal  gedurende  deze  tijd  geen  overbelastingsbeveiliging  starten  

om  te  voorkomen  dat  een  impulsstartstroom  de  ventilator  stopt.
VERTRAGING(EN):

HERSTARTEN

Automatische  afvoercontrole,  continu  afvoertijd
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0001

MOTE

0001

0:  Aanraak-  en  knopbediening  is  gesloten.  Sluit  het  scherm  na  3  minuten.
0000

Controller  start  LOAD  DELAY  TIME  na  SOFT-START  DELAY

BEKWAAM

VSD/MOTO

0005

R

/ÿ

het  apparaat

Stel  het  communicatieadres  in  COMPUTER  of  NETWERK  in

VSD/SOFT

PSI:  Drukeenheid  wordt  weergegeven  als  PSI

ENGELS:  wordt  in  het  Engels  weergegeven
TAAL:

BEGIN

INSCHAKELEN,  de  startmodus  wordt  bepaald  door  de  hardwarestatus.  Het  is  op  afstand  

wanneer  de  terminal  dichtbij  is,  het  is  lokaal  wanneer  de  terminal  open  is

(deze  gegevens  zijn  alleen  beschikbaar  in  de  SOFT  START-modus)

R

COMPUTER:  compressor  kan  communiceren  met  computer  of  DCS  als  slave  volgens  

MODBUS-RTU.  Baudrate:  9600;  Gegevensformaat:  8E1;  Pariteitsbit:  even  

pariteitscontrole  BLOCK:  compressoren  kunnen  in  een  netwerk  werken

CHINEES/E

TIJD  (M):

AFSTANDSBEDIENING:  zowel  de  knop  op  de  controller  als  de  afstandsbediening

COM  TOEVOEGEN:

CHINEES:  wordt  in  het  Chinees  weergegeven

1.6  Fabrieksparameter:

0010

In  dit  geval  is  de  set  hier  niet  beschikbaar

DISABLE:  communicatiefunctie  is  niet  geactiveerd.

DRUK  EENHEID:

HANDMATIG/A

BEGIN

BAR:  Drukeenheid  wordt  weergegeven  als  BAR

GEBRUIKERSWACHTWOORD:  ****

HANDMATIG:  alleen  wanneer  de  druk  hoger  is  dan  UNLD  P,  zal  de  compressor  

automatisch  ontladen.  In  alle  andere  gevallen  kan  de  functie  Load/Unload  alleen  

worden  uitgevoerd  door  op  de  toets  "load/unload"  te  drukken  AUTOMATISCH:  de  

functie  laden/lossen  kan  worden  uitgevoerd  door  de  fluctuatie  van  AIR  P  automatisch

FAN

MPa:  Drukeenheid  wordt  weergegeven  als  MPa

NEDERLANDS

TEMPERATUUR

knop  kan  de  machine  aan-  en  uitzetten;

ACHTERLICHT

De  gebruiker  kan  het  gebruikerswachtwoord  wijzigen  met  het  oude  gebruikerswachtwoord  of  

het  fabriekswachtwoord

°C:  Temperatuureenheid  wordt  weergegeven  als  °C

SLAAP

Fabrieksparameter  wordt  gebruikt  om  relatieve  gegevens  op  te  slaan.  Fabriekswachtwoord  is  vereist  voor  controle  en  wijziging.

VERTRAGING(EN):

PF/MOTOR

COMPUTER

STARTMODUS:

modus.  Dit  adres  is  uniek  voor  elke  controller  in  net

COM-MODUS:

UTOMATISCH

Kies  de  overeenkomstige  bedrijfsmodus  van  de  compressor  volgens  de  eisen  van  de  

klant  en  kies  het  bijbehorende  schematische  diagram  ter  referentie

AFVOER  DICHT

LOKAAL/RE

AANPASSING:

Pas  de  slaapachtergrondverlichting  aan,  hoe  hoger  de  gegevens,  hoe  helderder  het  

scherm  (van  niveau  0  tot  niveau  7)

LOKAAL:  alleen  de  knop  op  de  controller  kan  in-  en  uitschakelen

Automatische  afvoercontrole,  continu  afvoerintervaltijd

VSD/VENTILATOR

/BLOK/DIS

EENHEID:

LAADMODUS:

RUN-MODUS:

°F:  Temperatuureenheid  wordt  weergegeven  als  °F

ACHTERLICHT:

ZACHT

Opmerking:  wanneer  één  ingangsklem  is  ingesteld  als  REMOTE  START

Pas  de  achtergrondverlichting  aan,  hoe  hoger  de  gegevens,  hoe  helderder  het  scherm  

(van  niveau  1  tot  niveau  7)

MPa/PSI/BA
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Wanneer  de  spanning  hoger  dan  OVERSPANNING  wordt  gedetecteerd,  zal  de  

controller  een  alarm  geven  en  stoppen

Functie

alarm

STOP  (°C):

ONBALANS:

****

(H):

gegevens  overbelasten

P(MPa):

Wanneer  de  elementtemperatuur  deze  ingestelde  gegevens  bereikt,  zal  de  compressor  

een  alarm  geven  en  stoppen

hou  op

BEVEILIGING(EN):

005.0

Indien  ingesteld  op  0000,  is  de  OVER  VOLTAGE-beveiligingsfunctie  niet  geactiveerd

STROOM(EEN):

0000

Wanneer  de  druk  deze  ingestelde  gegevens  bereikt,  zal  de  compressor  alarmeren  en:

Deze  gegevens  zijn  het  maximum  van  UNLD  P.  De  UNLD  P  in  de

Als  de  ingestelde  gegevens  ÿ  15,  wordt  de  onbalansbeveiliging  niet  geactiveerd

Wanneer  de  compressor  in  een  stopstatus  is  en  de  TOTAL  RUN

maximaal

de  unit  zal  vertragen  voor  overbelastingsfunctie.  Waarschuw  overbelastingsfout  

motor.(zie  tabel  2.1.1)
/1.2

Wanneer  de  lagertemperatuur  van  het  D-uiteinde  hoger  is  dan  deze  ingestelde  gegevens,  zal  

de  compressor  een  alarm  geven

UNLD  P  LIM  (MPa):  00.80

****

MENU

de  unit  zal  vertragen  voor  overbelastingsfunctie.  Waarschuw  overbelastingsvertraging  ventilator.

ALARM  (°C):

Als  de  OPEN  FASE-beveiliging  ÿ20  seconden,  is  de  OPEN  FASE-beveiliging  niet  

geactiveerd

MAX.  LOOPTIJD  (H):  0000

MOTORBESCHRIJVING

,

HOU  OP

STORINGSLAG

BOVENSPANNING  (V):  0410

BEOORDEELD

STOP  T(°C):

klantparameter  mag  niet  hoger  worden  ingesteld  dan  deze  gegevens

TIJD  is  voorbij  deze  ingestelde  MAX  TIJD,  compressor  alarmeert  en  stopt  en  meldt  

GEBRUIKERSFOUT

Maximale  ventilator

Wanneer  de  lagertemperatuur  van  het  D-uiteinde  hoger  is  dan  deze  ingestelde  gegevens,  zal  

de  compressor  een  alarm  geven  en  stoppen

Wanneer  de  systeemdruk  hoger  is  dan  deze  ingestelde  gegevens,  zal  de  compressor  een  

alarm  geven  en  stoppen

Wanneer  de  controller  oliefilter,  luchtfilter,  O /  A-afscheider  smeermiddel  en  vet  

detecteert  die  over  de  maximale  tijd  lopen  en  alarm  over  de  dataset,  zal  de  

compressor  alarmeren  en  stoppen

HERSTEL:

gegevens/1.2

D-END  LAGER:

Voer  "8888"  in  en  druk  op  de  knop  "set"  om  alle  geschiedenisfoutrecords  te  wissen

Wanneer  (MAX  -MIN  STROOM)ÿ(1+  SET  DATA*MIN

ALARM  LANGE  STOP

FABRIEK

motor

ALARM  T(°C):

00.00

Wanneer  de  stroom  van  de  motor  meer  dan  1,2  keer  de  ingestelde  gegevens  is:

STOPP(MPa):

0010

Stel  een  FABRIEKSWACHTWOORD  in  dat  kan  worden  gewijzigd

Wanneer  de  stroom  van  de  ventilator  meer  dan  1,2  keer  is  dan  de  ingestelde  gegevens;

0110

De  wijziging  van  de  fabrieksparameter  is  hetzelfde  met  de  klantparameter.  De  hoofdfunctie  is  zoals  hieronder.

Wanneer  de  elementtemperatuur  deze  ingestelde  gegevens  bereikt,  zal  de  compressor

0000

HUIDIGE

WACHTWOORD  2:

FAN

STROOM(EEN):

0105

SYSTEEM

FASE

overbelasten

D-END  LAGER:

CURRENT/10),  wordt  de  onbalansbeveiliging  geactiveerd,  de  compressor  

alarmeert  en  stopt  en  meldt  MOTOR  CURR  UNBAL

0000

Vooraf  ingestelde  gegevens

,

00.90

OPEN
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LIJNDRUK:

Stel  het  stroomverbruik  van  de  ventilator  in  en  wijzig  het  in  de  PF-modus

Indien  ingesteld  op  0000,  is  de  LAGE  VOLTAGE-beveiligingsfunctie  niet:

UITZETTEN

TOTAAL

PF  MOTORVERMOGEN

FILTER  P  VERSCHIL

00.00

COMMUNICATIE

TEMP

LADEN

2:  Als  de  temperatuur  na  het  inschakelen  lager  wordt  gedetecteerd  dan  de  ingestelde  

gegevens,  mag  deze  niet  worden  ingeschakeld.

(Kw.H):

PF  VENTILATORVERMOGEN

00.00

HERSTELLEN:

Totale  looptijd  herzien

INSCHAKELEN:  GEPLANDE  AAN/UIT  is  geldig

INSCHAKELEN
AUTOMATISCHE  HERSTART:

(Kw.H):

Wanneer  het  drukverschil  van  het  scheidingsfilter  deze  ingestelde  gegevens  bereikt,  zal  

de  compressor  een  alarm  geven  en  stoppen

Recordtijd  wanneer  de  controller  de  eerste  gegevens  heeft  verzonden,  als  de  controller  de  

feedback  van  de  omvormer  niet  binnen  deze  ingestelde  tijd  heeft  ontvangen,  wordt  de  

controller  als  overuren  beschouwd  en  zal  hij  opnieuw  een  opdracht  verzenden

/INSCHAKELEN

OVERTIJD(EN):

000000H:00

-0030

CONSUMPTIE

Stel  de  voedingsfrequentie  van  de  compressor  in.  Wordt  gebruikt  om  de  bemonsterde  motor-/

ventilatorstroom  en  -spanning  in  PF-modus  te  berekenen.

LAGE  SPANNING  (V):  0350

GEPLAND

GEPLANDE  P

PF  MOTORVERMOGEN

ALARM  (MPa):

Als  de  controller  voor  deze  set  geen  feedback  van  de  omvormer  heeft  ontvangen

RENNEN

2:  Twee  minuten  na  het  lopen,  als  de  temperatuur  lager  wordt  gedetecteerd  dan  de  

ingestelde  gegevens,  wordt  de  storing  van  de  temperatuursensor  gemeld  en  stopt  deze

PF  VENTILATORVERMOGEN

WEERSTAND  (MPa):

000.5

UITSCHAKELEN:  GEPLANDE  AAN/UIT  is  ongeldig

INSCHAKELEN:  AUTO  HERSTART  is  geldig

FREQ  SELECTEREN:

Wanneer  de  lijndrukweerstand  deze  ingestelde  gegevens  bereikt,  zal  de  compressor  

een  alarm  geven  en  stoppen

COMMUNICATIE

m

UITZETTEN/

0000000.0

0.900

Stel  het  stroomverbruik  van  de  motor  in  en  wijzig  het  in  de  PF-modus

Wanneer  het  drukverschil  van  het  scheidingsfilter  deze  ingestelde  gegevens  bereikt,  zal  

de  compressor  een  alarm  geven

AAN  UIT:

TOTAAL

0.900

UITSCHAKELEN:  AUTOHERSTART  is  ongeldig

SCHEIDER

SCHEIDER

50HZ/60HZ

tijd,  communicatie  is  onderbroken

000000H:00

LAAG

/INSCHAKELEN

Totale  laadtijd  herzien

CONSUMPTIE

STOP  (MPa):

0000

INSCHAKELEN:  GEPLANDE  P  is  geldig

Wanneer  een  spanning  wordt  gedetecteerd  die  lager  is  dan  LAGE  SPANNING,  zal  de  

controller  een  alarm  geven  en  stoppen

0003

TIJD(H):

COEF:

00.00

ONDERBREK(EN):

Nadat  de  communicatie  is  onderbroken  en  de  controller  meer  dan  deze  ingestelde  

tijden  de  juiste  gegevens  heeft  ontvangen,  wordt  de  communicatie  als  hersteld  

beschouwd

m

PRO(°C):

COEF:
Stel  de  coëfficiënt  in  voor  de  berekening  van  het  ventilatorvermogen

COMMUNICATIE

UITSCHAKELEN:  GEPLANDE  P  is  ongeldig

Stel  de  coëfficiënt  in  voor  de  berekening  van  het  motorvermogen

FILTER  P  VERSCHIL

geactiveerd

UITZETTEN

TIJD(H):

0000000.0
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0000

0000

MOTOR  EEN  COEF:

T2COEF:

P  1  COEF:

0000T2  NUL:

Productiedatum  fabriek:

1.000

1.035

T  5  COEF:

1.000

0001

0000

wijziging.  De  hoofdfunctie  is  zoals  hieronder.

Displaytemperatuur  van  de  controller  =  monstertemperatuur  *  coëfficiënt

Voer  de  coëfficiënt  in  om  de  stroom  te  kalibreren

Opmerking:  deze  parameter  is  gereserveerd  in  MAM6070

Het  bereik  van  coëfficiënt:  0,800-2.000

0004

0000

MOTOR  C-COEF:  1.019

STOP  (°C):

FAN  C-COEF:

1.000

FIETS:

ALARM  (°C):

MENU

Het  bereik  van  coëfficiënt:  0.800-2.000

Nadat  de  controller  de  instelstroomcyclus  heeft  bemonsterd,  wordt  de  gemiddelde  

waarde  berekend  en  weergegeven  aan  de  gebruiker.  Gewend  om  de  huidige  

veranderingen  grotendeels  in  korte  tijd  aan  te  geven,  terwijl  de  hoop  van  de  

gebruiker  de  weergavewaarde  enigszins  fluctueert.

T3  NUL:

Wanneer  de  ND-end  lagertemperatuur  hoger  is  dan  deze  ingestelde  gegevens,  zal  de  

compressor  een  alarm  geven

WAAIER  EEN  COEF:

T6  COEF:

SPANNINGSCOEF:

Opmerking:  deze  parameter  is  gereserveerd  in  MAM6070

PRODUCTIEDATUM  0000-00-00

Controller  display  stroom  =  voorbeeld  stroom  *  coëfficiënt.

Voer  de  coëfficiënt  in  om  de  luchtdruk  te  kalibreren.  Displaydruk  controller  =  

monsterdruk*coëfficiënt

T1  NUL:

SERIENUMMER.:

1.035

1.000

VOLT  CYCLUS:

1.039

Vooraf  ingestelde  gegevens

T1  COEF:

Nadat  de  controller  de  instelspanningscyclus  heeft  bemonsterd,  wordt  de  

gemiddelde  waarde  berekend  en  weergegeven  aan  de  gebruiker.

Het  bereik  van  de  coëfficiënt:  0,800-2.000  

Opmerking:  deze  parameter  is  gereserveerd  in  MAM6070

0015

T4  NUL:

Wanneer  de  ND-end  lagertemperatuur  hoger  is  dan  deze  ingestelde  gegevens,  zal  de  

compressor  een  alarm  geven  en  stoppen

1.020

1.000

1.08

T3  COEF:

1.025

0000

1.7  Kalibratieparameter

Het  bereik  van  coëfficiënt:  0.800-2.000

ND-end  LAGER

Functie

1.014

Kalibreer  de  temperatuur  van  de  controller  op  nul.  Kalibreer  de  temperatuur  tot  

-20°C  wanneer  de  druksensorterminal  van  de  controller  de  weerstand  aansluit  in  

overeenstemming  met  -20°C.  Voor  de  kalibratie  van

T  5  NUL:

00000000 Serienummer  fabriek

FAN  B-COEF:

1.000

MOTOR  CURR

Kalibratieparameter  wordt  gebruikt  om  relatieve  gegevens  op  te  slaan.  Kalibratiewachtwoord  is  vereist  voor  controle  en

Voer  de  coëfficiënt  in  bij  het  kalibreren  van  de  elementtemperatuur.

Voer  de  coëfficiënt  in  om  de  spanning  te  kalibreren.  Displayspanning  controller  =  

voorbeeldspanning  *coëfficiënt.

temperatuur,  is  het  nodig  om  eerst  T  nul  te  kalibreren  en  vervolgens  de  coëfficiënt  

te  kalibreren

ND-end  LAGER

MOTOR  B  COEF:  1.005

T  4  COEF:

P  2  COEF:
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0000

FASE  BEVEILIGING(V):

BLOK  NUMMER:  0002

0060

Als  de  open  fase-spanning  lager  wordt  gedetecteerd  dan  de  gegevens  die  hier  zijn  

ingesteld,  meldt  de  controller  FASE  FOUT:

P(MPa):

020

00.63

VSD-VSD

1.9  Hardwareparameter

01.60

Ventilator  nominale  stroom /2.5

1.8  Blokparameter

In  de  BLOCK-modus  zal  één  compressor  starten  of  laden  wanneer  master

Wanneer  de  masterdruk  tussen  BLOCK  LOAD  P  en  BLOCK  UNLD  P  ligt,  bepaalt  

de  master  de  slave  om  alternatief  te  werken  na  deze  ingestelde  tijd  te  hebben  

gewerkt

Stel  het  drukbereik  in  1.  Nadat  de  gebruiker  de  waarde  hier  heeft  gewijzigd,  moet  

de  bijbehorende  druk  opnieuw  worden  gekalibreerd

PROT(V):
Als  de  OPEN  FASE-beveiliging  =  0  seconde,  is  de  OPEN  FASE-beveiliging  niet  

geactiveerd

VERHOUDING:

BLOKVERTRAGING(EN):  0010

Hardwareparameter  wordt  gebruikt  om  de  functie  in  te  stellen  van  1  tot  4  klemmen.  De  hoofdfunctie  is  zoals  hieronder.

Wanneer  AIR  P  lager  is  dan  deze  ingestelde  waarde,  wordt  de  druk  weergegeven  

als  0,00.  Het  wordt  gebruikt  om  te  voorkomen  dat  de  luchtdrukzender  stijgt

P1  BEREIK  (MPa)

Menu

1.  PF-PF:  PF-compressor  en  PF-compressor  werken  in  blokmodus.  Blokkeer  in  

deze  modus  luchtcompressorschema's  volgens  de  statusprioriteit  en  de  totale  

tijdprioriteit.

Stel  het  drukbereik  in  2.  Nadat  de  gebruiker  de  waarde  hier  heeft  gewijzigd,  moet  

de  overeenkomstige  druk  opnieuw  worden  gekalibreerd

FASE

P(MPa):

BLOK  MODUS:

0000

Blokparameter  wordt  gebruikt  om  relatieve  gegevens  op  te  slaan.  Blokkeerwachtwoord  is  vereist  voor  controle  en  wijziging.

AIR  P  is  lager  dan  deze  ingestelde  gegevens

Opmerking:  deze  parameter  is  gereserveerd  in  MAM  6070

VENTILATORSTROOMVERHOUDING:  001

Aantal  luchtcompressoren  in  blok.

blok .

01.60

Vooraf  ingestelde  gegevens

2.  VSD-PF:  VSD-compressor  en  PF-compressor  werken  in  blokmodus.  In  deze  

modus  is  compressor  nr.  1  VSD  en  eerder  in

In  de  BLOCK-modus  zal  één  compressor  stoppen  of  ontladen  wanneer  master  

AIR  P  boven  deze  ingestelde  gegevens  komt

Als  de  driefasige  spanning  lager  wordt  gedetecteerd  dan  de  gegevens  die  hier  zijn  

ingesteld,  meldt  de  controller  FASE  FOUT:

000.0

BLOK  UITLADEN

000.9

BLOK

PF-PF

P  2  NUL:

De  hoofdfunctie  is  zoals  hieronder.

T6  NUL:

P2  BEREIK  (MPa)

Functie

DRAAITIJD  (M):

P  1  NUL:

Als  PHASE  PROT  =  0  seconde,  is  PHASE  PROT  niet  geactiveerd

MOTOR  CURR

00.78

3.  VSD-VSD:  VSD-compressor  en  VSD-compressor  werken  in  blokmodus.  De  

manier  van  plannen  is  hetzelfde  als  "PF-PF".

0000

Motor  nominale  stroom/5

In  de  BLOCK-modus,  wanneer  de  master  twee  commando's  continu  verzendt,  

vertraagt  het  signaal  van  het  tweede  commando  voor  deze  ingestelde  gegevens

Wanneer  P  2  onder  deze  ingestelde  waarde  ligt,  wordt  de  druk  weergegeven  als  

0,00.  Het  wordt  gebruikt  om  te  voorkomen  dat  de  nuldruk  toeneemt

OPEN

LADEN

VSD-PF
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Vooraf  ingestelde  gegevens

Onderhoudsparameter  wordt  gebruikt  om  onderhoudsgegevens  op  te  slaan.  Onderhoudswachtwoord  is  vereist  voor  controle  en

1,  Alarmprompt  wanneer  de  totale  looptijd  van  het  oliefilter  boven  de  ingestelde  

gegevens  ligt.

1,  Alarmprompt  wanneer  de  totale  looptijd  van  het  luchtfilter  boven  de  ingestelde  

gegevens  ligt.

0000

O/A  BLOKKERING  (NC)/O/A  BLOKKERING  (NEE)/LUCHTFILTER  

BLOKKERING  (NC)/LUCHTFILTER  BLOKKERING  (NO)/  LUCHTFOUT  (NC)/

DROGER  FOUT  (NC)/  MOTOR  INV  FAULT  (NEE)/  MOTOR  INV  FAULT  (NC)/  

FAN  INV  FAULT  (NEE)/  FAN  INV  FAULT  (NC).  Opmerking:  de  gebruiker  kan  

verschillende  digitale  ingangsfuncties  instellen

RENNEN

O/A  SEPERATOR  RUN

0000

2,  stel  deze  gegevens  in  op  "0000",  de  alarmfunctie  voor  de  looptijd  van  het  smeermiddel  

is  niet  geactiveerd.

MAX.  LOOPTIJD  (H):

OP  AFSTAND

Noteer  de  totale  looptijd  van  het  oliefilter.  Bij  het  vervangen  van  een  nieuw  oliefilter  

moeten  de  gegevens  handmatig  worden  gereset.

LUCHTFILTER  WERKEN

0000
alarmfunctie  voor  oliefilter  looptijd  is

LOOPTIJD(H):

NOODGEVAL

Gegevens

O/A

0000

0000

LUCHTFILTER  MAX

Functie

AAN  UIT

Noteer  de  totale  looptijd  van  de  O/A-scheider.  Als  de  nieuwe  O/A-scheider  wordt  

vervangen,  moeten  de  gegevens  handmatig  worden  gereset

,

LOOPTIJD(H):

UIT/AFSTANDSBEDIENING  INCHING/HOUD  AFSTANDSBEDIENING /  GEBREK  WATER

OLIEFILTER  WERKEN

TIJD(H):

O/A

2  AANSLUITING:

0000

LOOPTIJD(H):

alarmfunctie  voor  luchtfilter  looptijd  is

SCHEIDER

TIJD(H):

OLIEFILTER  MAX

0000

SCHEIDER

4  AANSLUITING:

Noteer  de  totale  looptijd  van  het  luchtfilter.  Als  u  een  nieuw  luchtfilter  vervangt,  moeten  

de  gegevens  handmatig  worden  gereset.  Noteer  de  totale  looptijd  van  het  smeermiddel.  

Als  u  een  nieuw  smeermiddel  vervangt,  moeten  de  gegevens  handmatig  worden  gereset

1,  Alarmprompt  wanneer  de  totale  looptijd  van  de  O/A-scheider  hoger  is  dan  de  

ingestelde  gegevens.

2,  stel  deze  gegevens  in  op  "0000"

,

1  AANSLUITING:

0000

VET

wijziging.  De  hoofdfunctie  is  zoals  hieronder.

TIJD(H):

2,  stel  deze  gegevens  in  op  

"0000"  niet  geactiveerd

3  AANSLUITING:

Menu

Menu

1.10  Onderhoudsparameter

Noteer  de  totale  looptijd  van  het  vet.  Als  nieuw  vet  wordt  vervangen,  moeten  de  gegevens  

worden  gereset  door  handmatige  bediening

2,  stel  deze  gegevens  in  op  "0000",  alarmfunctie  voor  de  looptijd  van  de  O/A-scheider  

is  niet  geactiveerd

FILTER

(NC)/REMOTE  LOAD/REMOTE  START  ACTIVERING/

REMOTE  LOAD/UNLD /TANK  HIGH  T  (NC)/  COIL  HIGH  T  (NC)/  LAGER  

HIGH  T  (NC)/  ELEK  FOUT  (NC)/MOTOR  OVLD  (NC)/VENTILATOR  OVLD  

(NC)/OLIE  (NC)/  OLIEBLOKKERING  (NO)/

TIJD(H):

TIJD(H):

0000

GEBREK  AAN  WATER

Functie

niet  geactiveerd

SMEERMIDDEL  MAX

GEEN  FUNCTIE/NOOD/AFSTAND  AAN/AFSTAND

Vooraf  ingesteld

SMEERMIDDEL  RUN

1,  Alarmprompt  wanneer  de  totale  looptijd  van  het  smeermiddel  boven  de  ingestelde  

gegevens  ligt.
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GREASE  MAX  RUN

Bijbehorend  adres  1  van  het  startcommando  van  de  omvormer

RESET(W)  TOEVOEGEN:  2135

R

1.11  Omvormerset

Voor  omvormer  met  schrijffrequentie  van  2  decimalen,  formule:

Deze  gegevens  zijn  resetgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  

communicatie  in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  verschillende  omvormers.)

FREQ(W)  TOEVOEGEN:  2136

Controleer  of  de  omvormer  de  formule  heeft  uitgevoerd  (raadpleeg  het  hoofdstuk  

over  communicatie  in  de  handleiding  van  de  omvormer)

ATV61

STOP(W)  TOEVOEGEN:

VERZENDEN  WAARDE:

001

Voor  de  omvormer  waarvan  de  maximale  uitgangsfrequentie  overeenkomt  met  

10000,  geldt  de  formule:  REC*1000÷50

2,  stel  deze  gegevens  in  op  "0000"

Deze  gegevens  zijn  startgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  communicatie  

in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  de  verschillende  omvormers).

Omvormerset  wordt  gebruikt  om  de  gegevens  van  de  omvormer  in  te  stellen.  Omvormerwachtwoord  is  vereist  voor  controle  en  wijziging.  Hoofd

Bijbehorend  registeradres  van  de  bedrijfsfrequentie  van  de  omvormer

REC**0001÷0010

0000

Kies  het  omvormermodel.

2135

Lees  het  bedrijfsstatusadres  van  de  omvormer.  Gebruik  om  te  controleren  of  de  omvormer

niet  geactiveerd

Bijbehorend  adres  van  het  stopcommando  van  de  omvormer

bron

STAAT  UITVOEREN  =

Vooraf  ingestelde  gegevens

RUN(W)  ADD2:  2135

FREQ(R)  =

functie  staat  hieronder.  (De  volgende  tabel  is  een  voorbeeld  van  een  Shneider-omvormer  ATV61)

0000

REC*0001÷0

NAAM:

VERZENDEN  WAARDE:

heeft  gerend.

Voor  omvormer  met  schrijffrequentie  van  1  decimaal,  formule:

alarmfunctie  voor  vetlooptijd  is

Deze  gegevens  zijn  stopgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  

communicatie  in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  verschillende  omvormers.)

De  REC-waarde  is  een  frequentiewaarde  met  één  decimaal.  Gebruik  de  formule  om  

de  overeenkomstige  waarde  over  te  dragen  op  basis  van  een  andere  omvormer  en  

verzend  deze  naar  de  omvormer.

Deze  gegevens  zijn  startgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  communicatie  

in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  de  verschillende  omvormers).

VERZENDEN  WAARDE:

EN

Functie

VERZENDEN  WAARDE:

1,  Alarmprompt  wanneer  de  totale  looptijd  van  vet  boven  de  ingestelde  gegevens  ligt.

RUN(W)  ADD1:  2135

0000

STAAT(R)  TOEVOEGEN:  219B

Menu

,

Bijbehorend  adres  van  de  opdracht  voor  het  resetten  van  de  omvormer

Voorbeeld:  50HZ  loopfrequentie  (REC-waarde:  500)

INVERTER

0001

REC**0001÷0001

TIJD(H):

Bijbehorend  adres  2  van  het  startcommando  van  de  omvormer

0080

0004=0004
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Deze  set  moet  consistent  zijn  met  de  communicatie  van  de  omvormer

VOLT(R)  TOEVOEGEN:

E

Nadat  u  het  aanraakkalibratiemenu  hebt  geopend,  gebruikt  u  een  vingertop  of  een  ander  hulpmiddel  met  een  scherpe  kop  om  achtereenvolgens  

op  A,  B,  C,  D  te  klikken.  Druk  op  de  "S"-knop  om  te  herstarten  en  de  wijziging  op  te  slaan;  Als  de  gebruiker  opnieuw  wil  kalibreren,  druk  dan  op  de  reset-

knop  en  reset  de  volgende  kostbare  stap.

LOSLADEN  P(MPa):

Lees  het  frequentieadres  van  de  omvormer  (raadpleeg  de  handleiding  van  de  omvormer)

ERR  S=

Lezen  huidige  adres  omvormer

Lees  het  voedingsadres  van  de  omvormer:

wijziging.  De  hoofdfunctie  staat  hieronder.

Menu

0C82

REC*S*0001

CURR(R)  =

TOEVOEGEN:

VERZENDEN  WAARDE:

TIME,  compressor  wordt  geladen  als  AIR  P  lager  is  dan  deze  ingestelde  gegevens

8N1-E:  1  startbit,  8  databits,  1  stopbit,  even  pariteitsbit

VOLT(R)  =

Bereken  de  frequentieformule  van  de  omvormer.  Controller  zal  de  frequentie  op  één  

decimaal  overbrengen.

REC*0001÷0

Of  de  omvormer  een  foutformule  rapporteert.

Functie

formaat

REC*0001÷0

STROOM):

0006

00.80

8N1-O:  1  startbit,  8  databits,  1  stopbit,  oneven  pariteitsbit

001

Bereken  de  formule  voor  het  vermogen  van  de  omvormer.  Controller  zal  het  vermogen  

overbrengen  naar  één  decimaal

Vooraf  ingesteld

COM-FORMULIER:

001

Overeenkomstige  toevoeging  van  noodstopcommando  van  de  omvormer

Tijdens  geplande  P  START  TIJD  en  geplande  P  STOP

Lezen  omvormer  spanningsadres:

Bereken  de  huidige  formule  van  de  omvormer.  Controller  zal  de .  overdragen

NOODGEVAL

Tijdens  geplande  P  START  TIJD  en  geplande  P  STOP

Gegevens

FREQ(R)  =

÷0100

1.12  Tik  op  Kalibratie

2135

TIME,  compressor  wordt  ontlast  als  AIR  P  boven  deze  ingestelde  gegevens  komt

8N2-N:  1  startbit,  8  databits,  2  stopbits,  geen  pariteitsbit

CURR(R)  TOEVOEGEN:

Foutadres  omvormer  lezen

0C88

EN

1.13  Geplande  P

8N1-N

huidige  tot  één  decimaal

Stel  het  dataformaat  van  de  communicatie  van  de  controller  en  de  omvormer  in.

001

219B

Aanraakkalibratie  wordt  gebruikt  om  de  aanraaknauwkeurigheid  aan  te  passen.  Aanraakkalibratiewachtwoord  is  vereist  voor  aanpassing.

Bereken  de  formule  voor  de  omvormerspanning.  Controller  zal  de  spanning  overbrengen  

naar  één  decimaal

Opmerking:  Communiceer  met  de  omvormer,  de  baudrate  is  vast:  9600

0C84

ERR  TOEVOEGEN

00.65

FREQ(R)  TOEVOEGEN:

VERMOGEN(R)  TOEVOEGEN:  0C8B

Deze  gegevens  zijn  noodstopgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  

over  communicatie  in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  verschillende  omvormers.)

BELASTING  P(MPa):

8N1-N:  1  startbit,  8  databits,  1  stopbit,  geen  pariteitsbit

REC*0010÷0

0008ÿ0000

Geplande  P  wordt  gebruikt  om  de  geplande  druk  in  te  stellen.  Gepland  P-wachtwoord  is  vereist  voor  controle  en
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MOTORBESCHRIJVING

werkelijke  snelheid  in  VSD-modus  (Deze  gegevens  zijn  alleen  beschikbaar  in  

MOTOR  VSD-  of  MOTOR/FAN  VSD-modus)

0015

00:00

1.15  Geschiedenisrecord

GEPLANDE  FO  P

Nadat  de  regelaar  een  startcommando  naar  de  omvormer  heeft  gestuurd,  stuurt  

hij  de  hier  ingestelde  frequentiewaarde  naar  de  omvormer.

vertragingstijd.

Stel  deze  gegevens  in  om  de  functie  P  SECTIE  SEL  te  activeren.

Vermijd  een  lage  frequentie  wanneer  de  luchtcompressor  net  aan  het  opstarten  

is.

1.16  Motor  VSD

MACHT  (KW):

Motor  VSD  wordt  gebruikt  om  motor  VSD-gegevens  in  te  stellen.  Motor  VSD-wachtwoord  is  vereist  voor  controle  en  wijziging.

VSD  P(MPa):

Gepland  P  START

Stel  deze  gegevens  in  op  "0",  deze  functie  is  niet  geactiveerd

Functie

MOTORSTART

vermogen  in  VSD-modus  (Deze  gegevens  zijn  alleen  beschikbaar  in  MOTOR

Voor  een  nauwkeurige  regeling  moet  de  waarde  hier  gelijk  zijn  aan  de

Stel  MOTOR  RATED  SPEED  in  op  50HZ  om  de .  te  berekenen

MOTOR  ACC  TIJD

Gepland  aan-uit  wordt  gebruikt  om  een  geplande  aan-uittijd  van  één  week  in  te  stellen,  vier  perioden  kunnen  op  één  dag  worden  ingesteld.

Vooraf  ingestelde  gegevens

FREQÿHZÿ

TIJD:

Zet  AIR  P  in  VSD-modus  om  stabiel  te  blijven  werken.  Wanneer  de  druk  rond  

deze  gegevens  schommelt,  past  de  controller  de  werkfrequentie  van  de  omvormer  

aan  om  de  druk  in  de  buurt  van  deze  gegevens  te  regelen  (deze  gegevens  zijn  

alleen  beschikbaar  in  de  modus  MOTOR  VSD  of  MOTOR/FAN  VSD)

Stel  MOTOR  RATED  POWER  in  om  het  werkelijke  te  berekenen

1500

Geplande  P  STOP

Gepland  aan-uit-wachtwoord  is  vereist  voor  controle  en  wijziging.  De  hoofdfunctie  staat  hieronder.  Indien  ingesteld  op  00:00,  is  de  

corresponderende  functie  ongeldig

SNELHEID  (RPM):

(S)

Gebruik  om  te  berekenen  hoeveel  HZ-frequentie  per  seconde  wordt  verlaagd  

door  de  omvormer  bij  het  regelen  van  de  vertraging.  Voor  een  nauwkeurige  

regeling  moet  de  waarde  hier  gelijk  zijn  aan  de  omvormer

Gebruik  om  te  berekenen  hoeveel  HZ-frequentie  per  seconde  wordt  verhoogd  

door  de  omvormer  bij  het  regelen  van  de  versnellingswerking  van  de  omvormer.

MOTOR  DEC  TIJD

Tijdens  geplande  P  START  TIME  en  Scheduled  P  STOP  TIME,  zet  AIR  P  in  VSD-

modus  om  stabiel  te  blijven  werken.  Wanneer  de  druk  rond  deze  gegevens  

schommelt,  past  de  controller  de  werkfrequentie  van  de  omvormer  aan  om  de  

druk  in  de  buurt  van  deze  gegevens  te  regelen  (deze  gegevens  zijn  alleen  

beschikbaar  in  de  modus  MOTOR  VSD  of  MOTOR/FAN  VSD)

TIJD:

Recordgeschiedenisfout  voor  gebruiker  om  oorzaken  en  oplossingen  te  vinden.  100  items  mogen  worden  geregistreerd.

00.70

Stel  deze  gegevens  in  op  "0",  deze  functie  is  niet  geactiveerd

Regelmotorsnelheid  moet  hier  de  frequentie  instellen.

022.0

Stel  deze  gegevens  in  om  de  functie  P  SECTIE  SEL  te  activeren.

De  hoofdfunctie  staat  hieronder.

(S)

00.70

VSD  of  MOTOR/FAN  VSD-modus)

00:00

1.14  Gepland  aan-uit

Menu

060.0

MOTORBESCHRIJVING

0020

acceleratietijd  van  de  omvormer.

(MPa):



Stel  de  INTERVER  ADD  in  en  houd  deze  consistent  met  COM

De  controller  kan  maximaal  10  verschillende  omvormercommunicatie-adressen  

vooraf  opslaan  (de  omvormer  moet  het  MODBUS  RTU-protocol  voor  

communicatie  ondersteunen)

LAGE  FREQ  STOP

VERDIENEN:

VSD

Tijdens  het  aanpassingsproces,  de  minimale  werkfrequentie  wanneer  de  druk  

hoger  is  dan  de  LADING  P-druk  en  de  niet  bereikt

VERTRAGING  (S)

0016

FREQ(HZ):

FREQ(HZ):

MOTOR  INT  VERSTERKING:  0008

MIN

Gebruik  om  het  totale  stroomverbruik  te  berekenen  wanneer  motor  VSD

Tracksnelheid  van  PID  TARGET  P,  hoe  groter  de  gegevens,  hoe  sneller  de  

track;  hoe  kleiner  de  gegevens,  hoe  langzamer  de  track

MOTOR  MAX  FREQ

UNLD  P

HOOFDINVERTER

COEF

TOEVOEGEN:

AANPASSEN

Volg  het  hysteresissysteem  (zoals  temperatuur),  het  wordt  niet  vaak  gebruikt  en  

normaal  ingesteld  als  "0000"

200,0  Hz

0060.0HZ

Als  de  motorlooptijd  onder  de  min.  frequentie  de  hier  ingestelde  waarde  bereikt,  

stopt  u  automatisch  met  draaien  en  geeft  u  LOW  FREQ  STOP  weer.

De  maximale  werkfrequentie  in  laadstatus

Toegestane  werkfrequentie  in  UNLD-MODUS

Bereik:  0~1.0

Nadat  de  druk  lager  is  dan  de  laaddruk,  start:

MOTOR

Hoe  groter  deze  waarde  is,  des  te  significanter  is  het  terugklokeffect  bij  een  

constant  drukpunt.

HOOFDINVERTER

MODEL:

SNELHEID

MOTOR

MOTOR

0000

0.900

automatisch.

PROP

TOEVOEGEN

VERMOGENSCOEF

Als  deze  is  ingesteld  op  0,  is  de  functie  ongeldig.

MOTORVERSCHIL  VERSTERKING:  0000

080.0Hz

0001

loopt.

Volg  de  snelheid  van  PID  TARGET  P  en  STEADY  STATE  ERROR,  hoe  groter  

de  gegevens,  hoe  sneller  het  spoor  en  hoe  kleiner  de  STEADY-STATE  FOUTEN;  

hoe  kleiner  de  gegevens,  hoe  langzamer  de  track  en  hoe  groter  de  STEADY-

STATE  FOUTEN

(HZ):

MOTOR  UNLD

Gebruik  voor  constante  drukregeling.

01.00

ATV61
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Kw.H:

MOTOR

Opmerking:

LANGZAAM:  Wanneer  de  controller  een  stopcommando  ontvangt,  gaan  de  

inlaatklepterminals  open.  Controller  stuurt  stopcommando  naar  omvormer  om  

omvormer  langzaam  te  stoppen

INVERTER  START

LANGZAAM:  Wanneer  de  compressor  een  stopcommando  ontvangt,  gaan  de  

klemmen  van  de  inlaatklep  open  en  gaat  de  hoofdterminal  van  de  inverterbesturing  open.

COM /

KEER omvormer  zonder  reactie.

MODUS:

INVERTER  STOP

opstaan.

SNEL:  Wanneer  de  controller  het  stopcommando  ontvangt,  wordt  de  

hoofdbedieningsterminal  van  de  inverter  onmiddellijk  geopend.  De  omvormer  

stopt  onmiddellijk  de  uitgang.  Om  te  voorkomen  dat  de  luchtcompressor  met  de  

variabele  inlaatklep  overdruk  wordt.  Omdat

1,  Controller-set  moet  in  overeenstemming  zijn  met  de  startmodus  van  de  omvormer;

KEER.:

Maximaal  toegestane  tijden  Controller  stuurt  stopcommando  naar  omvormer  

zonder  reactie.

0000000.0

COM  ON-OFF:  Start  of  stop  de  omvormer  via  RS485

3,  PM  VSD-compressor  wordt  aanbevolen  om  terminal  te  gebruiken;

STROOM

LANGZAAM/GRATIS

aan  uit.

CONSUMPTIE

2,  het  startcommando  van  de  omvormer  komt  van  terminal:

TERMINAL  ON-OFF:  Start  of  stop  omvormer  via  digitale  ingang

1,  het  startcommando  van  de  omvormer  komt  van  communicatie:

06

MODUS:

De  compressor  stopt  volgens  de  ingestelde  stopvertraging.

GRATIS:  Wanneer  de  controller  een  stopcommando  ontvangt,  gaan  de  

inlaatklepterminals  open.  De  controller  stuurt  de  schrijffrequentie  via  RS485.  De  

frequentie  van  de  controller  neemt  af  en  stuurt  een  stopcommando  naar  de  

inverter  1S  voordat  de  stopvertraging  is  voltooid.

INVERTER  START

Maximaal  toegestane  tijden  Controller  stuurt  startcommando  naar

SNEL:  Wanneer  de  controller  het  stopcommando  ontvangt,  stuurt  u  het  

stopcommando  onmiddellijk  naar  de  omvormer.  De  omvormer  stopt  onmiddellijk  

de  uitgang.  Om  te  voorkomen  dat  de  luchtcompressor  met  de  variabele  inlaatklep  

overdruk  wordt.  Omdat  de  vertragingstijd  te  lang  is,  blijft  de  druk  tijdens  de  

uitschakeling

VRIJ:  Wanneer  de  compressor  een  stopcommando  ontvangt,  gaat  de  inlaatklep  

open.  hoofdbedieningsterminal  van  de  omvormer  blijft  gesloten  om  de  frequentie  

van  de  omvormer  te  regelen  en  gaat  open  tot  1  s  voordat  de  stopvertraging  eindigt

TERMINAL

30

MOTOR

HOU  OP

van  de  vertragingstijd  te  lang  is,  tijdens  de  uitschakeling  blijft  de  druk  stijgen.

2,  Wanneer  de  controller  is  ingesteld  op  de  PF/VF-modus,  functioneert  terminal  12  

als  inverter-besturingsterminal.  Als  u  terminal  aan-uit  gebruikt,  moet  de  

stopmodus  een  vrije  stop  instellen.

VSD

Stel  het  accumulatieve  stroomverbruik  van  de  VSD  in.
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001.0

0,65

160.0

FREQUENTIE  7(HZ):

In  de  modus  constant  vermogen,  wanneer  de  druk  hoger  is  dan  de  gegevens  die  hier  

zijn  ingesteld,  wordt  de  maximale  uitgangsfrequentie  ingesteld  als  constante  

vermogensfrequentie3

CONSTANT  VERMOGEN

DRUK  7  (MPa)

150,0

DRUK  7

1.17  Ventilator  VSD

0,50

180.0

200,0

FREQUENTIE  5(HZ):

CONSTANT  VERMOGEN

Druk  op  de  startknop,  de  controller  stuurt  het  startcommando  naar  de  omvormer  

na  deze  ingestelde  tijd.

DRUK  5  (MPa)

In  de  modus  constant  vermogen,  wanneer  de  druk  hoger  is  dan  de  gegevens  die  hier  

zijn  ingesteld,  wordt  de  maximale  uitgangsfrequentie  ingesteld  als  constante  

vermogensfrequentie4

0,00

150,0

VERTRAGING(EN):

DRUK  2  (MPa)

Stel  in  met  druk  2  hierboven.

Stel  in  met  druk  6  hierboven.

Open  of  sluit  uitvoeroptie.  Gerelateerde  inleiding  zie  bijlage.

0,00

Stel  in  met  druk  3  hierboven.

Opmerking  2:  FREQUENTIE  1>=  FREQUENTIE  2>=  FREQUENTIE  3>=  FREQUENTIE  4>=  FREQUENTIE  5>=

In  de  modus  constant  vermogen,  wanneer  de  druk  hoger  is  dan  de  gegevens  die  hier  

zijn  ingesteld,  wordt  de  maximale  uitgangsfrequentie  ingesteld  als  constante  

vermogensfrequentie7

Stel  in  met  druk  1  hierboven.

CONSTANT  VERMOGEN

In  de  modus  constant  vermogen,  wanneer  de  druk  hoger  is  dan  de  gegevens  die  hier  

zijn  ingesteld,  wordt  de  maximale  uitgangsfrequentie  ingesteld  als  constante  

vermogensfrequentie5

CONSTANT  VERMOGEN

Stel  in  met  druk  5  hierboven.

FREQUENTIE  6>=  FREQUENTIE  7

0,60

FREQUENTIE  2(HZ):

150,0

150,0

In  de  modus  constant  vermogen,  wanneer  de  druk  hoger  is  dan  de  gegevens  die  hier  

zijn  ingesteld,  wordt  de  maximale  uitgangsfrequentie  ingesteld  als  constante  

vermogensfrequentie1

DRUK  6  (MPa)

Stel  in  met  druk  4  hierboven.

DRUK  4  (MPa)

FREQUENTIE  3(HZ):

Opmerking  1:  In  de  bedrijfsmodus  met  constant  vermogen

AAN  UIT

FREQUENTIE  1(HZ):

HOOFDINVERTER

DRUK  3  (MPa)

CONSTANT  VERMOGEN

Stel  in  met  druk  7  hierboven.

In  de  modus  constant  vermogen,  wanneer  de  druk  hoger  is  dan  de  gegevens  die  hier  

zijn  ingesteld,  wordt  de  maximale  uitgangsfrequentie  ingesteld  als  constante  

vermogensfrequentie6

In  de  modus  constant  vermogen,  wanneer  de  druk  hoger  is  dan  de  gegevens  die  hier  

zijn  ingesteld,  wordt  de  maximale  uitgangsfrequentie  ingesteld  als  constante  

vermogensfrequentie2

0,00

FREQUENTIE  4(HZ):

Opmerking  3:  Stel  dat  M>N,  wanneer  CONSTANTE  VERMOGENSDRUK  N  is  ingesteld  op  00.00,  CONSTANTE  

VERMOGENSDRUK  M  en  CONSTANTE  VERMOGENFREQUENTIE  M,  de  set  ongeldig  is.

DRUK  1  (MPa)

CONSTANT  VERMOGEN

FREQUENTIE  6(HZ):

UITGANG  OPTIE

0,70

CONSTANT  VERMOGEN

DRUK  1<=  DRUK  2<=  DRUK  3<=  DRUK  4<=  DRUK  5<=  DRUK  6<=
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functie  staat  hieronder:

VENTILATOR  VSD  T(°C):

0120

000.2

Beperk  PID-berekeningen  in  het  geval  dat  de  frequentie  te  snel  toeneemt  waardoor  de  

ventilator  te  snel  gaat  draaien

020.0

0015

VERSTERKING  VENTILATOR:

INVERTER

Volg  de  snelheid  van  PID-doel  T  en  steady-state-fout,  hoe  groter  de  gegevens,  hoe  sneller  

het  spoor  en  hoe  kleiner  de  steady-state-fouten;  hoe  kleiner  de  gegevens,  hoe  langzamer  

het  spoor  en  hoe  groter  de  steady-state  fouten

0075

VENTILATOR  SNELHEID:

0.900

TOEVOEGEN

Gegevens

0090

Beperk  PID-berekeningen  in  het  geval  dat  de  frequentie  te  snel  afneemt  waardoor  de  

ventilator  te  snel  vertraagt

VENTILATORVERMOGEN:

VENTILATOR  MIN  FREQ  (HZ):

Menu

Normaal  ingesteld  als  "0000",  is  deze  functie  niet  geactiveerd

hoe  groter  de  gegevens,  hoe  sneller  de

Stel  de  intervaltijd  voor  het  berekenen  van  de  PID  in  om  de  ventilatorsnelheid  aan  te  passen.

Functie

ACC-TIJD  VENTILATOR:

0000

ATV61

VSD-ventilator  start  als  element  T  boven  deze  ingestelde  gegevens  ligt  (deze  gegevens  

zijn  alleen  beschikbaar  in  FAN  VSD-  of  MAIN/FAN  VSD-modus)

1500

COEF:

Stel  FAN  RATED  POWER  in  om  het  werkelijke  ventilatorvermogen  te  berekenen  in  FAN  

VSD-modus  (Deze  gegevens  zijn  alleen  beschikbaar  in  FAN  VSD  of  MAIN/FAN  VSD-

modus)

002.0

VSD  VENTILATORVERMOGEN

MODEL:

Tijdens  het  aanpassingsproces,  de  maximale  werkfrequentie  wanneer  de  temperatuur  

hoger  is  dan  de  VSD-werktemperatuur;

,

Omvormerprotocol  kiezen:

Bereken  de  vermogenscoëfficiënt  van  de  VSD-ventilator.

Stel  in  de  VSD-modus  element  T  in  om  stabiel  te  blijven  draaien.  Wanneer  element  T  rond  

deze  gegevens  fluctueert,  zal  de  controller  de  werkfrequentie  van  de  ventilatorinverter  

aanpassen  om  element  T  in  de  buurt  van  deze  gegevens  te  regelen  (deze  gegevens  zijn  

alleen  beschikbaar  in  de  modus  FAN  VSD  of  MAIN/FAN  VSD)

0020

VENTILATOR  MAX.  FREQ  (HZ):

0082

VENTILATOR  INT  WINST:

VENTILATOR  PID  CYCLUS(S):

VSD-ventilator  stopt  als  element  T  onder  deze  ingestelde  gegevens  ligt  (deze  gegevens  

zijn  alleen  beschikbaar  in  FAN  VSD-  of  MAIN/FAN  VSD-modus)

VSD  VENTILATOR  START  T(°C):  0082

Fan  VSD  wordt  gebruikt  om  Fan  VSD-gegevens  in  te  stellen.  Fan  VSD-wachtwoord  is  vereist  voor  controle  en  wijziging.  Hoofd

Tijdens  het  aanpassingsproces,  de  minimale  werkfrequentie  wanneer  de  temperatuur  

lager  is  dan  de  werktemperatuur  van  de  FO:

VENTILATORPROP  VERSTERKING:

VENTILATORINVERTER  TOEVOEGEN:  002

Stel  de  overeenkomstige  ventilatorsnelheid  in  op  50  HZ  om  de  werkelijke  ventilatorsnelheid  

te  berekenen  in  FAN  VSD-modus  (Deze  gegevens  zijn  alleen  beschikbaar  in  FAN  VSD  of  

MAIN/FAN  VSD-modus)

Als  element  T  hoger  is  dan  of  gelijk  is  aan  deze  gegevens,  regel  dan  de  uitgangsfrequentie  

van  de  ventilatorinverter  naar  FAN  MAX  FREQ  (Deze  gegevens  zijn  alleen  beschikbaar  

in  de  modus  FAN  VSD  of  MAIN/FAN  VSD)

VENTILATOR  DEC  TIJD:

050.0

Volgsnelheid  van  PID-doel  T-spoor  en  

hoe  minder  stabiel  de  gegevens;  hoe  kleiner  de  gegevens,  hoe  langzamer  de  track  en  

hoe  langzamer  de  aanpassing

VSD  VENTILATOR  STOP  T(°C):

Stel  de  FAN  VSD  ADD  in  en  houd  deze  consistent  met  VSD  COM

Vooraf  ingesteld

MAX  VSD  T(°C):

0010

FAN
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Tijd  controleren  en  instellen

1.20.4  BLOK  WACHTWOORD

VENTILATORINVERTER  STARTEN

Machtigingen:  Maakt  het  mogelijk  om  TOUCH  ACCURACY  te  wijzigen

1.20  Bedieningsautorisatie  en  wachtwoordcontroller  

biedt  meerdere  wachtwoorden  en  toegangsbeheer.  Afhankelijk  van  de  verschillende  niveaus  van  wachtwoorden,  biedt  de  controller  

verschillende  niveaus  van  gebruiksautorisatie,  details  als  volgt:  1.20.1  KLANTENWACHTWOORD:  fabrieksinstelling  Machtigingen:  Staat  toe  

om  alle  KLANTENPRAMETERs  te  wijzigen.

1.20.5  HARDWARE  CONFIG  PASWOORD:  vast

Machtigingen:  Staat  toe  om  alle  GEPLANDE  P-PARAMETERS  te  wijzigen.

mits).

Machtigingen:  Staat  toe  om  alle  HARDWARE  CONFIG  te  wijzigen

1.20.10  GEPLANDE  AAN/UIT  PASWOORD

AL

Machtigingen:  Maakt  het  mogelijk  om  BASIC  PARAMETER,  MOTOR  VSD  PARAMETER,  FAN  VSD  te  wijzigen

Machtigingen:  Maakt  het  mogelijk  om  alle  ONDERHOUDSPARAMETERS  te  wijzigen

1.20.11  MOTOR  VSD  PASWOORD:  vast

1.20.3  KALIBREER  WACHTWOORD:  vast

Machtigingen:  Maakt  het  mogelijk  om  alle  INVERTER  SET  te  wijzigen

1.20.12  VENTILATOR  VSD  PASWOORD:  vast

1.18  Datum

1.20.8  TOUCH  KALIBRATIE  WACHTWOORD

Machtigingen:  Staat  toe  om  alle  FAN  VSD  PARAMETER  te  wijzigen

Startmodus  ventilatoromvormer  instellen

Machtigingen:  Staat  toe  om  alle  KALIBREREN  PARAMETER  te  wijzigen

1.19Luchtuitgang  

Kies  het  uitgangsmodel.

1.20.9  GEPLANDE  P  WACHTWOORD

COM/

TERMIN

1.20.2  FABRIEKSWACHTWOORD:  vast

Machtigingen:  Staat  toe  om  alle  BLOKPARAMETERS  te  wijzigen

2.1  Omgevingstemperatuur:  -20°Cÿ+60°C;  Vochtigheid:  ÿ98%;  2.2  Digitale  

ingang  en  uitgang:  4  punten  digitale  ingang  (functie  optioneel),  6  punten  digitale  relaisuitgang  2.3  Analoge  ingang  en  uitgang:  1  

punt  Pt100  temperatuuringang.  2  groepen  van  drie  fasen  stroomingang  (CT

MODUS:

Machtigingen:  Maakt  het  mogelijk  om  alle  KLANTENPRAMETERs  te  wijzigen.

1.20.6  ONDERHOUD  PARAMETER  WACHTWOORD

Machtigingen:  Staat  toe  om  alle  GEPLANDE  AAN-UIT  PARAMETER  te  wijzigen

VSD  VENTILATOR  ELEC  (Kw.H):  00000000  Stroomverbruik  VSD-ventilator

PARAMETER  in  FABRIEK  PARAMETER

1.20.7  INVERTER  PASWOORD  INSTELLEN

Machtigingen:  Staat  toe  om  alle  MOTOR  VSD  PARAMETER  te  wijzigen

2,  Controller  Functie  en  Technische  Parameter:



2.9  Motorbeveiliging:  deze  controller  biedt  een  open  fase-,  onbalans-  en  overbelastingsbeveiliging  voor  de  motor  en  biedt  ook  een  

overbelastingsbeveiliging  voor  de  ventilator.

ÿ3.0

2.5  Overspanning,  laagspanningsbeveiliging.

1

2.9.2,  bescherming  tegen  onbalans:  wanneer  MAX-MIN  stroom>  =  SET  DATA  *  MIN  stroom/10,  reactietijd  is  5s;  2.9.3,  

Beveiligingskenmerken  van  overbelasting  (tijdseenheid:  seconde),  zie  de  volgende  tabel  (tabel  2.9.3.1)  voor  uw  referentie.  Multiple-

Iactual /  Iset,  responstijd  wordt  weergegeven  in  de  volgende  tabel  (tabel  2.9.3.1)  volgens  overbelastingsveelvouden  van  1,2  keer  

en  3,0  keer;

2.10  Temperatuurbeveiliging:  wanneer  de  werkelijk  gemeten  temperatuur  hoger  is  dan  de  ingestelde  temperatuur;  antwoord

Reactietijd

(S)

tijdÿ2s;

2.7.1  ELEMENT  T:-50~350  °C;  Nauwkeurigheid:  ±1°C.

ÿ1.3

48

2.12  Huidige  fout  is  minder  dan  1,0%;

ÿ1.6

8

De  andere  poort  is  voor  communicatie  met  de  omvormer,  zoals  het  lezen  van  de  parameter  voor  de  werking  van  de  omvormer,  het  aan-uit  regelen  van  de  

omvormer  of  het  aanpassen  van  de  frequentie  van  de  omvormer;

2.7.3  Stroom:  0~999,9A.

5

2.14  Afstandsbediening  compressor:  Indien  ingesteld  op  REMOTE,  kan  de  gebruiker  de  compressor  op  afstand  bedienen.

2.7.4  Druk:  0  ~  1.60  MPa;  Nauwkeurigheid:  0.01Mpa.

ÿ2.0

2.4  Ingangsspanning  van  fasen:  380V/220V.

2.9.1,  Open  fase  beschermingÿWanneer  een  fase  opent,  is  de  responstijd  gelijk  aan  de  ingestelde  tijdÿDeze  functie  wordt  niet  

geactiveerd  wanneer  de  open  fase  beschermingstijd  is  ingesteld  op  meer  dan  20s;

Tijdparameter:

2.6  Stroomvoorziening  controller:  AC16-28V,  20VA

Tabel  2.9.3.1  curvetabel  voor  bescherming  van  motor

2.7  Meting:

ÿ1.2

60

2.11  Contactcapaciteit  van  uitgangsrelais:  250V,  5A,  contactduurzaamheid:  500000  keer;

ÿ1.5

2.7.2  Looptijd:  0~999999H.

24

2.13  Twee  RS485-communicatiepoorten.  1  poort  is  voor  blokmodus  of  computercommunicatie;

Iactual/Iset
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3,  model  en  specificatie:

4,  Installatie:

MAM6090  (600/5)

ingesteld  volgens  de  instructies  op  het  typeplaatje  van  de  motor,  en  de  gedetailleerde  afmeting  wordt  hieronder  getoond:

Model

Beschrijving

3.1  Modeluitleg

22-45

Overeenkomend

110

16~40

Fan  heeft  drie

100

200-250

Spanningsdetectie  en  bescherming

Huidig  aanbod

400

MAM6090  (40) stroomniveaus,  

zoals  0,2-2,5A,  1-5A  

en  4-10A,  bepaald  

door

Met  CT

Specificatie

Onder  11

MAM6090  (200)

B:  Druktransmitter

11-18.5

MAM6090  (400)

4.1  Installatie  stroomtransformator

6070-controller

Opmerking

De  CT  moet  worden  geïnstalleerd  op  een  plaats  waar  de  stroom  van  de  motorkabel  kan  worden  gemeten,  dus  de  controller  kan:

3.2  Vermogensspecificatieblad  voor  overeenkomstige  motor

8~20

55-90

MAM  6070ÿBÿÿTÿÿVÿÿ40ÿ

Hoofdmotor

Tabel  3.2.1  Vermogensspecificatieblad  voor  bijbehorende  motor

Motor  max.  bedrijfsstroom

Vermogen  (KW)

200

MAM6090  (20)

stroom  van  motor

485  communicatiefunctie:

(EEN)

600/5

MAM6090  (100)



Afbeelding  4.1.3  Structurele  afmeting  van  CT2ÿÿ10holeÿ

4.2  Regelaarinstallatie

Afbeelding  4.1.1  Structurele  afmeting  van  CT1  (36hole)

weergegeven  zoals  hieronder:

Afbeelding  4.  1.4  Installatiemaat  van  CT2

Wanneer  de  controller  wordt  geïnstalleerd,  moet  er  ruimte  rond  de  controller  worden  gelaten  voor  bedrading.  De  specifieke  afmeting  is:

Afbeelding  4.1.2  Installatiemaat  van  CT1
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EEN

B

EEN

B
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5.1  Luchtfilteralarm

terminal)

De  monitor  geeft  luchtfilterblokkering  weer  door  te  controleren  of  de  drukverschilschakelaar  dicht  is.  ÿ  Alarm  

looptijd  luchtfilter

ÿ  Controle  luchtfilterblokkering.  (In  de  hardwareconfiguratie  is  er  een  luchtcontrolefunctie  ingesteld  in  de  digitale  ingang)

De  tekst  geeft  het  einde  van  de  luchttijd  weer  wanneer  de  looptijd  van  het  luchtfilter  is  verstreken.

4.  2.1  Structuurdimensie  van  de  controller

Afbeelding  4.2.3  Gatgrootte

5,  Alarmfunctie:
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Weergave  “OVERSPANNING”

Motorspanning  laag

De  monitor  geeft  O/A-blokkering  weer  door  te  controleren  of  de  drukverschilschakelaar  dicht  is.

FABRIEKSPARAMETERS.

ÿ  Controle  op  blokkering  van  oliefilter.  (In  HARDWARE-configuratie  is  er  een  oliecontrolefunctie  ingesteld  in  de  digitale  ingang)

Overbelasting,  lagerslijtage  en  andere  mechanische

De  tekst  toont  O/A  TIME  END  wanneer  de  looptijd  van  het  scheidingsfilter  is  verstreken.

Voeding,  contactor  en  open  fase  van

6.1  Motorbeveiliging

Weergave  "LAAG  VOLTAGE"

MAM6070-compressorcontroller  biedt  overbelasting,  open  fase,  onbalans,  hoogspanning,  laagspanningsbeveiliging  voor  de  

motor  en  overbelastingsbeveiliging  voor  de  ventilator.

Weergave  “:MOTOR/VENTILATORSTROOM  OVLD”

ÿ  Alarm  looptijd  oliefilter

5.5  Vetalarm

Mislukking

Huidige

6.2  Bescherming  van  elementtemperatuur  hoog

motor

5.6  Element  oververhittingsalarm

Foutweergave

onbalans

5.3  O/A  Scheidingsfilter  Alarm

Reden

Overspanning

motor

ÿ  Controle  op  blokkering  van  O/A-afscheiderfilters.  (In  HARDWARE-configuratie  is  er  een  O/A-controlefunctie  ingesteld  in  de  digitale  

ingangsterminal)

De  tekst  toont  ELEMENT  OVER  T  wanneer  ELEMENT  T  hoger  is  dan  ALARM  ELEMENT  T  ingesteld  in

Motorspanning  hoog

5.2  Oliefilteralarm

ÿ  O/A  afscheider  filter  looptijd  alarm

mislukking

5.4  Smeermiddelalarm

terminal)

Lage  spanning

De  monitor  geeft  OLIE-blokkering  weer  door  te  controleren  of  de  drukverschilschakelaar  dicht  is.

De  tekst  geeft  LUBE  TIME  END  weer  als  de  looptijd  van  het  smeermiddel  is  verstreken.

elektronisch

Open  fase Weergave  “MOTOR  CUR  OPEN  FASE”

De  tekst  geeft  OILTIME  END  weer  als  de  looptijd  van  het  oliefilter  is  verstreken.

De  tekst  geeft  GREASE  TIME  END  weer  als  de  looptijd  van  het  vet  is  verstreken.

Overbelasten

Weergave  “MOTOR  CURR  UNBAL”
Slecht  contact  van  contactor,  binnen  open  lus  van

6,  controllerbescherming:
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Kabel  gebroken,  sensor  defect  of  de  kabels  

zijn  omgekeerd  aangesloten

controller  kan  de  compressor  niet  starten.  Controleer  de  drie  fasen.

Reden

STORING  geeft  ELEMENT  OVER  T .  weer

Sensorfout

Wanneer  de  AIR  P  boven  de  MAX  LIM  P  komt,  geeft  de  controller  een  alarm  en  stopt  de  machine.  Deze  fout  wordt  weergegeven:

Controleer  de  bedrading  en  PT100

Element  voorbij

Controleer  de  bedrading  en  druktransmitter

temperatuur-

Druk  te  hoog  of  de  druk

en  de  controller  kan  de  motor  niet  starten.  Verander  de  positie  van  willekeurige  tweefasige  hoogspanningslijnen  en  controleer:

Wanneer  de  druksensor  of  temperatuursensor  wordt  losgekoppeld,  zal  de  controller  een  alarm  geven  en  de  machine  stoppen.

Controleer  de  ontluchtingsconditie  en  smeermiddel

sensorfout

Open  fase

enzovoort.

Druksensor

6.4  Bescherming  van  de  open  fase  van  de  luchtcompressor

Temperatuur

Mislukking

Wanneer  de  compressor  in  de  stopstatus  staat  en  de  open  fase  wordt  gedetecteerd,  geeft  deze  fout  fase  verkeerd2  weer  en  de

Mislukking

Wanneer  ELEMENT  T  zich  boven  het  STOP  ELEMENT  T  bevindt,  zal  de  controller  een  alarm  geven  en  de  machine  stoppen.  DEZE

Kabel  gebroken  of  PT100  defect

6.5  Bescherming  van  luchtdruk  over

boven  P.

6.3  Bescherming  van  verkeerde  rotatie  van  luchtcompressor

Oplossing

Stroom  open  fase  of  de  storing  van  de  

contactor

Wanneer  de  compressor  in  de  stopstatus  staat  en  de  volgorde  van  drie  fasen  niet  in  orde  is,  geeft  deze  fout  fase  fout  1  weer.

6.6  Bescherming  van  sensorfout

Slechte  ventilatieconditie,  olietekort

Controleer  de  druk  en  de  druksensor

Controleer  de  stroom  en  schakelaars

de  rotatie  van  de  motor.

“Deze  storing  geeft  **sensorstoring  weer”.

bedrag  enz.

Overdruk

7,  Problemen  oplossen
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Nr.3ÿ  8.1.1.1

Compressor  met  COM  ADD  0001  is  master,  andere  zijn  slave.  Elke  compressor  uit  de  MAM-serie  kan  zijn:

Verkeerde  fase

Reset  de  master  starttijd  langer  dan  

stervertraging  +  2  seconden

Controleer  de  ingestelde  gegevens,  spanning,  lagers,  

buizen  en  ander  mechanisch  systeem.

Verkeerde  set  relatief  parameter  van  

controller  en  omvormer;

Fasevolgorde  omkering  of  open  fase

De  noodstopknop  zit  los  of  de  

controller  is  gereset  door:

Controleer  de  ingestelde  gegevens;  Controleer  de  kabel

ÿÿ

Controleer  of  de  spoel  van  de  contactor  is  aangesloten  op:

Nummer  4

Huidige  onbalans,  storing  van  de  

contactor  of  de  interne  open  lus  van

tijdens  start

interferentie

MAM6070-controller  kan  in  blokmodus  werken  met  MAM-serie  compressor  (met  communicatiefunctie).  16  stuks  

compressoren  kunnen  maximaal  in  een  net  samenwerken.  Blokmodus  kan  worden  ingesteld  als  VSD  –VSD,PF-PF  of  

VSD-PF.  De  kabelverbinding  voor  besturing  in  blokmodus  is  als  volgt....1,2  aansluitingen  (RS485-aansluiting)  worden  

gebruikt  voor  blokmodus.

ÿÿ

schudt  vaak

Communicatie

In  het  menu  BLOCK  PARAMETER  SET,  stel  in  als  VSD-PF,  master  werkt  eerst,  andere  compressoren  werken  volgens  

de  TOTAL  RUN  TIME.  Compressor  met  kortere  looptijd  wordt  gekozen  om  te  starten  en  compressor  met  langere  looptijd  

wordt  gekozen  om  met  prioriteit  te  stoppen.

Controleer  de  voeding,  contactor  en  de  motor

Schuld

ÿÿ

Nr.2

de  motor

Master  starttijd  ingesteld  op  minder  dan

Niet

instellen  als  master  of  slave

Spanning  te  laag,  buizen  blokkeren,  

lagerslijtage  of  ander  mechanisch  

defect  of  verkeerde  set

Communicatiekabel  los

Reeks
Controleer  de  bedrading

Overbelasten

de  vertragingstijd  van  de  ster-delta

ÿÿ

gegevens  enz.

Overbelasting  van  de  motor

RC  snubber  of  niet

8.1  Blokbesturingÿ

ÿÿ

onbalans

Hoofdschakelaar

Omvormer

In  het  menu  BLOCK  PARAMETER  SET,  ingesteld  als  VSD-VSD  of  PF-PF,  kiest  de  master  de  compressor  die  werkt  

volgens  de  TOTAL  RUN  TIME.  Compressor  met  kortere  looptijd  wordt  gekozen  om  te  starten  en  compressor  met  langere  

looptijd  wordt  gekozen  om  met  prioriteit  te  stoppen.

Nr.1

8,  blokcontrole  en  netwerkcommunicatie
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0001

Zorg  ervoor  dat  de  blokkabels  correct  zijn  aangesloten;  ook  de  parameter  van  de  compressor  in  de  blokmodus  is  correct  ingesteld.

Om  compatibel  te  zijn  met  verschillende  omvormers,  stelt  u  het  item  in  zoals  CURR(R)  ADD,  VOLT(R)  ADD,  FREQ(R)  ADD,  POWE(R)  

ADD,  RUN  (W)  ADD,  ERR  STATE(R)  ADD ,  FREQ(W) ,  RESET(W)  TOEVOEGEN.  Voor  verschillende  omvormers  is  de  versterking  van  stroom,  

spanning,  frequentie  en  vermogen  anders.  Schrijf  een  formule  voor  elke  parameter  om  stroom,  spanning,  frequentie  en  vermogen  van  de  omvormer  

om  te  zetten  in  gegevens  van  één  cijfer.

8.1.2.1  Instellen  als  master:

0ATV61

8.2  Netwerkcommunicatie

Deze  gegevens  zijn  startgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  communicatie  

in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  de  verschillende  omvormers).

Gegevensset

Bijbehorend  adres  van  het  stopcommando  van  de  omvormer

Uitleg

RUN  WAARDE

vertraging,  blokkeermodus .after  set,  en  controller  moet  worden  uitgeschakeld  en  opnieuw  worden  opgestart  om  de  instelling  op  te  slaan.

INVERTER

RUN(W)  ADD2  2135

Er  is  één  vrije  poort  voor  RS485  om  met  de  omvormer  te  communiceren.  De  gebruiker  kan  de  controller  starten  of  stoppen  via  RS485,  het  

draagt  de  uitgangsfrequentie  op  basis  van  PID-berekening  over  naar  de  omvormer  via  de  485-poort.  Zo  kunt  u  de  uitgangsfrequentie  van  de  

omvormer  aanpassen  en  een  constante  druk  en  temperatuur  realiseren.  De  baudrate  is  vast  ingesteld  op  9600BPS  bij  RS485-besturingsomvormer.  

Verschillende  gegevensformaten  van  de  omvormer  kunnen  worden  ingesteld  in  INVERTER  SET  in  FABRIEK

RUN(W)  ADD1  2135

Deze  gegevens  zijn  startgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  communicatie  

in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  de  verschillende  omvormers).

Wanneer  de  MAM6070-controller  als  slave  dient,  is  het  alleen  nodig  om  COM  MODE  in  te  stellen  als  BLOK,  COM  ADD  kan  worden  

ingesteld  van  2-16  in  volgorde  volgens  het  aantal  compressoren, .BLOKSTATUS  ingesteld  als  SLAVE.

Naam  omvormer  instellen

RUN  WAARDE

8.1.2  Start,  Stop  Blokkeermodus:

PARAMETER.  MOTOR  INVERTER  wordt  voorgesteld  om  in  te  stellen  op  0001,  FAN  INVERTER  is  0002.

8.1.1  Netwerkbesturingsset:

Bijbehorend  adres  1  van  het  startcommando  van  de  omvormer

Activeer  master,  master  regelt  de  compressor  in  het  net  automatisch  volgens  de  gedetecteerde  AIR  P.  Wanneer  de  master  handmatig  wordt  

gestopt,  stopt  de  blokregeling  tegelijkertijd,  waardoor  de  master  geen  commando  meer  naar  de  compressoren  in  het  net  stuurt.

Stel  de  COM  ADD  in  USER  PARAMTER  in  op  001

De  MAM6070-controller  ondersteunt  het  MODBUS  RTU-protocol  en  kan  als  slaaf  dienen  bij  aansluiting  op  andere  apparatuur.  Het  

ondersteunt  de  MODBUS-opdracht  03,  06,  16.  Communicatie  baudrate:  9600BPS,  1  startbit,  8  databits,  1  stopbits  en  even  pariteit.  Voor  

MODBUS-registeradres,  zie  MODBUS-communicatie

De  relatieve  parameterintroductie  is  zoals  hieronder,  neem  de  Schneider  67,  71-omvormer  als  voorbeeld:

STOP(W)  TOEVOEGEN  2135

Stel  volgens  gebruikersvereiste  com-modus,  bloknummer,  draaitijd,  blokbelasting  p,  blok  UNLD  p,  blok  in

handmatig.

Item

0001

8.1.2.2  Instellen  als  slaaf:

485  communicatie  controle

NAAM

Bijbehorend  adres  2  van  het  startcommando  van  de  omvormer

9,  Omvormer  Controle:



|EEO:  15

FREQ(R)  =

0001=0001

Deze  gegevens  zijn  startgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  communicatie  

in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  de  verschillende  omvormers).

VOLT(R)  =

NOODGEVAL

RUN  WAARDE

huidige  tot  één  decimaal

Lees  het  frequentieadres  van  de  omvormer  (raadpleeg  de  handleiding  van  de  omvormer)

1ÿCON  |AD2-

2135

|PST

FREQ(R)  =

bron

Deze  gegevens  zijn  vrije  stopgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  communicatie  

in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  de  verschillende  omvormers).

REC*0001÷

RESET(W)  TOEVOEGEN  2135

Stel  het  dataformaat  van  de  communicatie  van  de  controller  en  de  omvormer  in.  Deze

REC*0001÷

REC*0001÷

R  AND

|EFO:8N1

R  AND

ERR  S  =

REC*0001÷

Schneidel-omvormer  parameterset:

Bijbehorend  registeradres  van  de  bedrijfsfrequentie  van  de  omvormer

0001

set  moet  consistent  zijn  met  het  communicatieformaat  van  de  omvormer

|rln

Overeenkomstige  toevoeging  van  noodstopcommando  van  de  omvormer

STAAT(R)  TOEVOEGEN  2135

Bereken  de  frequentieformule  van  de  omvormer.  Controller  zal  de  frequentie  op  één  

decimaal  overbrengen.

CURR(R)  TOEVOEGEN  0C84

Controleer  of  de  omvormer  de  formule  heeft  uitgevoerd  (raadpleeg  het  hoofdstuk  

over  communicatie  in  de  handleiding  van  de  omvormer)

RUN  WAARDE

0001

0C82

FREQ(W)  TOEVOEGEN  2136

|EBr  :96

Lees  het  voedingsadres  van  de  omvormer:

Lees  het  bedrijfsstatusadres  van  de  omvormer

Lezen  huidige  adres  omvormer

Lezen  omvormer  spanningsadres:

Ten  eerste  stuurt  de  controller  0  naar  het  corresponderende  register  van  "STATE  (R)  ADD"  via  de  omvormer.  Stuurt  na  een  tijdje  vertraging  1  naar  

het  corresponderende  register  van  "RUN1(W)  ADD".  Leest  na  nog  een  vertraging  het  "RUN  S"-register  en  beoordeelt  of  de  omvormer  werkt  op  

basis  van  de  ingestelde  formule.  Bereken  de  uitgangsfrequentie  op  basis  van  de  vergelijking  van  de  gedetecteerde  druk  en  de  ingestelde  druk  en  

stuur  deze  waarde  naar  het  corresponderende  adres  van  "FREQ(R)  ADD"  via  formulebewerking.

COM-FORMULIER

Deze  gegevens  zijn  startgegevens  van  de  omvormer  (raadpleeg  het  hoofdstuk  over  communicatie  

in  de  handleiding  van  de  omvormer  voor  de  verschillende  omvormers).

CURR(R)  =

0C88

0000ÿ0000

CTL-  |  Fr1 :ndb

0001

0001

8N1-N

TOEVOEGEN

RUN  WAARDE

0001

FREQ(R)  TOEVOEGEN

|AD1-|TOEVOEGEN:  1

POWE(R)  TOEVOEGEN  0C8B

VOLT(R)  TOEVOEGEN

De  REC-waarde  is  een  frequentiewaarde  met  één  decimaal.  Gebruik  formule  om  over  

te  dragen  naar  de  overeenkomstige  waarde  op  basis  van  verschillende  omvormers  en

Bereken  de  formule  voor  de  omvormerspanning.  Controller  zal  de  spanning  

overbrengen  naar  één  decimaal

Bereken  de  huidige  formule  van  de  omvormer.  Controller  zal  de .  overdragen

0001

RUN  S  =

Bijbehorend  adres  van  de  opdracht  voor  het  resetten  van  de  omvormer

Omvormer  meldt  foutformule  of  niet

0001
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|CHCF :IO

|CD1  ndb

Flt-  |  PTC-  

|rST-  |  rSF :C107
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10.1  PF
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10,  schematisch  diagram

ik ik



485-

485

485+
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22.2  UUR/MOTOR  VSD

Opmerking:  Als  de  startmodus  van  de  omvormer  is  ingesteld  

als  COM  AAN-UIT  (start  of  stop  de  omvormer  via  RS485),  

stel  dan  de  waarde  van  VSD  COM  OVERTIJD  in  op  20  

seconden  (aanbevolen).  De  omvormer  zal  een  alarm  geven  en  

stoppen  als  dit  niet  het  geval  is  binnen  deze  ingestelde  tijd  de  

gegevens  van  de  verwerkingsverantwoordelijke  ontvangen;



Shenzhen  Plot  Electonic  Co.,  Ltd
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10.3  PF/VSD

DATUM



485

485+

485-

10.4  VENTILATOR  VSD
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Opmerking:  Als  de  startmodus  van  de  omvormer  is  ingesteld  als  COM

AAN-UIT  (start  of  stop  de  omvormer  via  RS485),  stel  de  waarde  van  

VSD  COM  OVERTIJD  in  op  20  seconden  (aanbevolen).  De  omvormer  zal  

een  alarm  geven  en  stoppen  als  hij  de  gegevens  van  de  controller  niet  

binnen  deze  ingestelde  tijd  ontvangt;



485-

485+

485+

485

485-

485

10.5  MOTOR/VENTILATOR  VSD
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Opmerking:  Als  de  startmodus  van  de  omvormer  is  ingesteld  

als  COM  AAN-UIT  (start  of  stop  de  omvormer  via  RS485),  

stel  dan  de  waarde  van  VSD  COM  OVERTIJD  in  op  20  

seconden  (aanbevolen).  De  omvormer  zal  een  alarm  geven  en  

stoppen  als  dit  niet  het  geval  is  binnen  deze  ingestelde  tijd  de  

gegevens  van  de  verwerkingsverantwoordelijke  ontvangen;



10.6  ZACHTE  START
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We  voegen  4  besturingsmodusopties  toe  aan  controller  6080ÿ6090ÿ6070.  Gebruiker  kan  ervoor  kiezen  om

parameter

deze  functie  openen  of  sluiten.  De  inleiding  is  als  volgt  weergegeven:

verhoog  de  "uitvoeroptie".  Getoond  zoals  hieronder:

Schakel  "uitgangsoptie"  in  de  motor  VSD-parameter  in,  dan  zal  de  menuselectie-interface:

Bijlage:  Uitvoermodus  Inleiding:

hier  gesloten,  moet

VSDmotor

Wanneer  de  “Modus”  is

open  "uitvoeroptie"  in
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model)

Klik  op  "uitvoeroptie"  en  ga  naar  de  interface  zoals  hieronder  wordt  weergegeven.  Gebruikers  kunnen  de  juiste  snelheid  kiezen

ÿ  Modus  A:  in  deze  modus  wordt  de  motor  versneld  tot  de  nominale  motorfrequentie  volgens  de  omvormer

maximale  acceleratieprestaties  na  de  start.  Na  een  tijdje  rennen,  is  de  druk  bijna

stabiliseer  de  druk  in  één  keer  tot  een  constant  drukpunt.  (de  oude  versiesoftware  gebruikt  de

gedurende  enige  tijd  is  de  druk  bijna  constant  druk,  dan  om  te  beoordelen  of  intelligent  remmen;

aanpassingsmodus  volgens  hun  behoeften.

frequentiewaarde  volgens  constant  vermogensdrukpunt  ingesteld  door  gebruikers  na  start.  Na  het  rennen

constante  druk,  dan  om  te  beoordelen  of  intelligent  remmen  volgens  de  snelheid  van  de  drukstijging,  en

ÿ  Modus  B:  (Overklokken)  In  deze  modus  wordt  de  motor  versneld  tot  de  overeenkomstige



Maak  de  snelste  luchtuitvoer.  Deze  modus  maakt  optimaal  gebruik  van  de  luchtcompressor.  (Nieuwe  modus  2)

volgens  de  snelheid  van  de  drukstijging  en  stabiliseer  de  druk  in  één  keer  tot  een  constant  drukpunt.

(Nieuwe  modus  1)

corresponderende  frequentiewaarde  volgens  constant  vermogen  drukpunt  ingesteld  door  gebruikers  na  start.

ÿ  Modus  L:  Deze  modus,  gebaseerd  op  modus  A,  om  de  looptijd  in  lage  frequenties  te  verminderen  en  om

het  beste  energiebesparende  effect  bereiken.  (Nieuwe  modus  3)

ÿ  Modus  C :( Overklokken  en  hoge  snelheid).  In  deze  modus  wordt  de  motor  versneld  tot  de
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