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ENGLISH
Säkerhet
Bruksanvisning
Läs denna bruksanvisning först!
Detta optionskort är ett tillval till ”huvudprodukten”, och användaren måste
vara bekant med den ursprungliga bruksanvisningen till huvudprodukten. Alla
säkerhetsanvisningar, varningar etc. som nämns i den här bruksanvisningen
måste vara kända av användaren.

Säkerhetsanvisningar
Läs säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen till huvudprodukten.

Installation
Installation, idriftsättning, demontering, mätningar eller liknande på huvudprodukten får endast utföras av personal som har tillräckliga tekniska kvalifikationer för uppgiften. Installationen måste dessutom utföras i enlighet med lokala
standarder. Kontrollera att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder har vidtagits.
VARNING!
Vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder under installation och
idriftsättning för att förhindra personskador, exempelvis
orsakade av okontrollerad last.

Öppna huvudprodukten
VARNING!
Slå alltid från nätströmförsörjningen innan huvudprodukten
öppnas.
Vänta minst 7 minuter för frekvensomriktare, så att
buffertkondensatorerna hinner laddas ur.

Vidta alltid nödvändiga försiktighetsåtgärder innan huvudprodukten öppnas,
även om anslutningarna för styrsignaler och byglingar är isolerade från nätspänningen.
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1.

Inledning

Detta optionskort ger din FlowDrive realtidsklockfunktion.
Kortet gör det möjligt att starta funktioner ett visst datum, en viss tid eller
veckodag.
Det gör det också möjligt att se datum och tid när ett larm utlöstes.
Mer information finns i programvaruhandboken.

1.1

Ställa in tid och datum

När du har ställt in detta optionskort blir följande menyer tillgängliga:

Klocka [930]
Tid [931]
Aktuell tid, visad som HH:MM:SS. Justerbar inställning.
931 Tid
Stp
Fabriksinst.:

00:00:00

00:00:00

Datum [932]
Aktuellt datum, visat som ÅÅÅÅ-MM-DD. Justerbar inställning.
932 Datum
Stp
Fabriksinst.:

2013-01-01

2013-01-01

Veckodag [933]
Visar aktuell veckodag.
Endast
läsning
Fabriksinst.:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

933 Veckodag
Stp

Måndag

Måndag
0
1
2
3
4
5
6

CG Drives & Automation, 01-6479-00r1

Inledning

5

1.1.1

Programmeringsexempel

Detta exempel visar hur du programmerar tiden.
Den blinkande markören indikerar att en ändring har utförts, men att den inte
har lagrats ännu. Om strömmen bryts i detta ögonblick, sparas inte ändringen.

100
Stp

0rpm
0.0A

900
Stp

Systemdata

Tryck på tangenten
meny [900].

för att få fram

920
Stp

Omriktare

Tryck på tangenten
meny [920].

för att få fram

930
Stp

Klocka

Tryck på tangenten
meny [930].

931
Stp

Tid
00:00:00

Tryck på tangenten
meny [931].

931
Stp

Tid
00:00:00

Tryck på tangenten
eller
en gång.
Den sista siffran börjar då att blinka.
Ändra värdet med samma tangenter.

931
Stp

Tid
00:00:08

Tryck på
eller NEXT för att aktivera
önskat värde och ändra värden.

931
Stp

Tid
10:45:08

Spara det ändrade värdet genom att
trycka på
.

Blinkar

Fig. 1
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Meny 100 visas efter start.

NEXT

för att få fram

för att få fram

Programmera tid

Inledning
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Gå till meny ”Datum[932]” och ställ in datumet på samma sätt.
Tryck på Enter för att spara inställningen, eller på Esc för att lämna
redigeringsläget när du är klar.
Menyn ”Veckodag [933]” visar aktuell veckodag och kan inte redigeras.

2.

Installation

Installation i FlowDrive typ IP54 och IP20/21
Det här kapitlet beskriver hur optionskort monteras i frekvensomriktaren.
På dessa frekvensomriktare finns upp till tre olika optionskort och det går att
montera ett kommunikationskort.
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2.1

Fig. 2

Optionssatsen

Innehåll i optionssatsen

Tabell 1 Innehållet i optionssatsen.
Artikelnummer

01-3876-15

8

Beskrivning

RTC-kort

Installation

Innehåll

•

1- Optionskort.

•

Fyra skruvar, M3 x 6.

•

En 16-polig flatkabel, ca 75 mm lång. Kabeln
används för att ansluta det första optionskortet
till styrkortet.

•

En 16-polig flatkabel, ca 32 mm lång, för
anslutning mellan två optionskort.

•

En 4-polig flatkabel, ca 125 mm lång, för
anslutning till styrkortet.

•

Isolerskiva
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2.2

Polarisation av flatkablar

Flatkabeln är markerad med en färg på ena sidan och har ett stift på
mikromatch-hankontakten. Denna sida måste matchas mot mikromatchhonkontakten på styrkortet respektive optionskortet, där det finns ett litet hål
på kortet.

Fig. 3

!

Polarisation av flatkablar
FÖRSIKTIGHET!
Felaktig anslutning kan skada både optionskortet och
styrkortet/extern utrustning.
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2.3

Mekanisk montering

Kontrollera att frekvensomriktaren har varit avstängd i minst sju minuter för att
säkerställa att kondensatorbanken är urladdad innan du fortsätter med
installationen! Kontrollera också att ingen extern utrustning som är ansluten till
frekvensomriktarens gränssnitt är strömsatt.

2.3.1

Montera det första optionskortet

Det första optionskortet monteras alltid på platsen märkt med 1 på
monteringsplattan. I det här exemplet antar vi att inget annat optionskort är
installerat.
1. Ta bort optionsplattan, se Fig. 4.

Fig. 4
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Ta bort optionsplattan.

Installation
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2. Anslut den 16-poliga flatkabeln (75 mm) till X5-kontakten på styrkortet
med kablarna nedåt.
Anslut den 4-poliga flatkabeln (125 mm) till X11-kontakten på styrkortet
med kablarna nedåt.
Se Fig. 5

Fig. 5

Flatkabeln ansluten till styrkortet.

Obs! För polarisation av flatkabeln, se avsnitt 2.2 på sidan 9.
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3. Led flatkablarna genom det rektangulära hålet i optionsplattan,
se Fig. 6. Montera optionsplattan igen. Fäst plattan med de
två skruvarna.

Fig. 6

Led kablarna genom det rektangulära hålet och montera optionsplattan.

4. Placera isolerskivan över de korta distanserna på platsen märkt 1 på montageplåten. Se till att den uppåtböjda fliken är monterad i riktning mot styrkortets gränssnitt enligt bilden nedan.

Fig. 7
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Monterad isolerskiva

Installation
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5. Anslut den andra änden av den 16-poliga flatkabeln till X5A-kontakten och
den 4-poliga flatkabeln till X11-kontakten på optionskortet, se Fig. 8.
Se till att polarisationen är korrekt som i avsnitt 2.2 på sidan 9.

Optionskort
Isolerskiva

Flatkablar anslutna

Fig. 8

Anslut flatkablarna till RTC-kortet och montera RTC-kortet.

6. Sätt optionskortet på distanserna och fäst kortet med de fyra skruvarna, se
Fig. 8.
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2.3.2

Montera ytterligare ett optionskort

1. Placera isolerskivan på distanserna på plats 2 eller 3 på optionskortet. Du ska
välja den plats som är närmast det redan monterade optionskortet.
Obs! Placera isolerskivan med den uppåtböjda fliken mot styrkortets
gränssnitt för att åstadkomma tillräcklig isolering mellan optionskorten.

2. Placera optionskortet på distanserna.
3. Fäst optionskortet på distanserna med hjälp av de fyra skruvarna.
4. Anslut den korta flatkabeln mellan X5B-anslutningen på det första optionskortet och X5A-anslutningen på optionskortet du just monterat.

Flatkablarna anslutna

Fig. 9
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Två optionskort monterade på monteringsplattan (bild i allmänhet).

Installation
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