
Název Kat. .

Uživatelský manuál série RX I568-E1-01

Velikost šroubu M3 M4 M5 M6 M8 M10

Moment 0.7 N·m
(max. 0.8)

1.2 N·m
(max. 1.4)

2.4 N·m
(max. 4.0)

4.5 N·m
(max. 4.9)

8.1 N·m
(max. 8.8)
*(max. 20.0)

20.0 N·m
(max. 22.0)

SN

H1 H

D

TYP RX-A

Standardní schéma zapojení

DC tlumivka Brzdný rezistor
(vestav ný okruh regenera ního 
bržd ní pro modely 22kW a mén )

Model m ni e série SJ700 3 fázové 400 VAC
PD(+1)P(+) N() RB
R(L1) U(T1)
S(L2) V(T2) M

INSTRUK NÍ MANUÁL T(L3) W(T3)

T

D kujeme za objednání m ni e RX. Ro AL2 Reléový výstupAL1
Pro zajišt ní bezpe né innosti, se ujist te, že jste p e etli bezpe nostní opat ení To AL0 Spole nýCM1 Multifunk níV tomto dokumentu spolu se všemi uživatelskými manuály pro m ni . Prosím,ujist te Vp ed reference PLC výstup 11~15

11
se, že používáte poslední verzi uživatelského manuálu. Tento instruk ní manuál FW 15
a všechny další manuály uložte na bezpe né místo a ujist te se, že jsou dostupné 1 Spole ný CM2
pro koncového uživatele výrobku.

Multifunk ní
8 vstup 1~8 SP)RS-485 
P24 Spole ný SN

Termistor
CM1Spole ný RP)Pro zakon ovaní rezistor

TH AM Analogový monitor(nap tí) 
H AMI Analogový monitor(proud)

Freferen ní
frekvence

FM Digitální monitor
(PWM výstup)

OMRON Corporation NT209X-1-CZ

Názvy sou ástí

500~2 kΩ L Spole ný )Volitelné
OI

* Tovární nastavení pro reléový výstup je NC kontakt pro AL1 a NO kontakt pro AL2.

Symboly svorek, Velikost šroubu a Utahovací moment

Pozice pro montáž
volitelné desky

Digitální operátor

ídící okruh
svorkovnice

Hlavní okruh
svorkovnice

Instalace a zapojení

Rozm ry

W
W1

RX W W1 H H1 D

A2004 EF až A2037 EF
A4004 EF až A4040 EF

150 130 255 241 140

A2055 EF až A2110 EF
A4055 EF až A4110 EF

210 189 260 246 170

A2150 EF až A2220 EF
A4150 EF až A4220 EF

250 229 390 376 190

A2300 EF, A4300 EF 310 265 540 510 195

A2370 EF, A2450 EF
A4370 EF až A4550 EF

390 300 550 520 250

A2550 EF 480 380 700 670 250

A4750 EF, A4900 EF 390 300 700 670 270

A411K EF, A413K EF 480 380 740 710 270

[mm]

Tla ítka

Název Popis

M

Tla ítko režimu P epíná mezi nastavením povel  a nastavením dat a
mezi režimem základních a rozší ených funkcí.

Stavy p echod

* Držte tla ítko režimu 3 sekundy pro p esko ení na
'd001'.

U
Tla ítko 
zvyšování

D
Tla ítko snižování

M ní nastavení hodnot, parametr  a povel .

RUNL
Tla ítko CHOD Spouští innost. Rotaci vp ed/vzad v závislosti na 

nastavení F004.

L
STOP

 RESET

Tla ítko 
STOP/RESET

Zastavuje innost. Funkce resetu je v p ípad  výskytu 
chyby.

Tla ítko enter Potvrzuje a ukládá data.

Hlavní okruh Volitelné ídící okruh Relé

Typ R(L1),S(L2),
T(L3),U(T1),
V(T2),W(T3)

Ro,To Uzemn ní
(symbol)

PD(+1),
P(+),
N(),RB

AM,AMI,H,O,O2,OI,L,
FM, FW, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
CM1,PLC,P24,CM2,15,14,
13,12,11,TH

AL0,
AL1,
AL2

A2004 až A2037
A4004 až A4040

M4 M4 M4

A2055,A2075
A4055,A4075

M5 M5 M5

A2110,A4110 M6 M5 M6
A2150,A2185
A4150 až A4220

M6 M6 M6

A2220 M8 M6 M8
A2300 M8 M6 M8
A4300 M6 M6 M6
A2370 M8* M8* M8*
A4370 M8* M8* M8*
A2450 M8* M8* M8*
A4450,A4550 M8* M8* M8*
A2550
A4750 až A413K

M10

M4

M8* M10

M3 M3

L

referencní frekvence
O2

R

nebo

U  D

U  D



Seznam parametr

. parametru Název funkce Zobrazení nebo rozsah dat
C001 až C008 Multifunk ní vstup 1~8

výb r
17:SET3(t etí ízení) 
18:RS(reset) 
20:STA(3 vodi ový start) 
21:STP(3vodi ové zastavení) 
22:F/R(3 vodi ov  vp ed/vzad) 
23:PID(PID povoleno/zakázáno) 
24:PIDC(PID integral/reset) 
26:CAS(p epínání ízení zisku) 
27:UP(UP/DWN funkce zrychlování)
28:DWN(UP/DWN funkce zpomalování) 
29:UDC(UP/DWN funkce smazání dat) 
31:OPE(provoz vp ed) 
32~38:SF1-7(multikroková rychlost bit1až7) 
39:OLR(p epínání momentu p etížení) 
40:TL(omezení momentu povolenod) 
41:TRQ1(p epínání omezení momentu 1)
42:TRQ2(p epínání omezení momentu 2)
43:PPI(P/PI p epínání) 
44:BOK(potvrzení brzdy) 
45:ORT(orientace) 
46:LAC(Zrušení LAD) 
47:PCLR(smazání odchylky pozice) 
48:STAT(povlení vstupu povelu pozice sledem puls  ) 
50:ADD(p idání frekvence) 
51:F TM(nucené blokování svorek) 
52:ATR(povolení vstupu povelu momentu)
53:KHC(smazání integrovaného výkonu) 
54:SON(servo ON)
55:FOC(p edb žné buzení)/56~63:nepoužito
65:AHD(držení povelu analogu) 
66~68:CP1 3(výb r povelu pozice 1 až 3) 
69:ORL(signál limitu vrácené nuly)
70:ORG(signál startování vrácení nuly) 
71:FOT(zastavení ízení vp ed) 
72:ROT(zastavení ízení vzad) 
73:SPD(rychlost/pozice p epínání) 
74:PCNT( íta  puls )
75:PCC(smazání íta e puls )
no:NO(bez p i azení)

C011 až C018,
C019

Multifunk ní vstup ,Výb r innosti 
svorky FW

00: NO
01: NC

C021 až C025 Multifunk ní výstup 11 až 15
výb r

C026 Reléový výstup(AL1,AL2)výb r 
funkce

00:CHOD(b hem CHODU) 
01:FA1(dosažena konstantní rychlost)
02:FA2(dosažení nastavené min. frekvence) 
03:OL(p etížení varování) 
04:OD(Nadm rná odchylka PID) 
05:AL(výstup alarmu)
06:FA3(detekce rozpojení) 
07:OTQ(nadk ro ení momentu)
08:IP(signál b hem krátkodobého výpadku napájení)
09:UV(signál b hem podp tí) 
10:TRQ(limit momentu)
11:RNT(P ekro ení asu chodu) 
12:ONT(p ekro ení asu napájení)
13:THM(tepelné varování) 
19:BRK(uvoln ní brzdy)/
20:BER(chyba brzdy) 
21:ZS(0Hz)/22:DSE(nadm rná odchylka rychlosti) 
23:POK(pozice p ipravena) 
24:FA4(p ekro ení nastavené frekvence 2)
25:FA5(nastavení pouze frekvence 2) 
26:OL2(p et ížení varování 2)
27:ODc(analog O detekce rozpojení) 
28:OIDc(analog OI detekce rozpojení)
29:O2Dc(analog O2 detekce rozpojení) 
31:FBV(PID FB výstup stavu) 
32:NDc(chyba sít )
33:LOG1 až 38:LOG6(výstup logické operace1 až 6) 
39:WAC(varování životnosti kondenzátoru) 
40:WAF(varování životnosti ventilátoru) 
41:FR(signál kontaktu startu) 
42:OHF(varování p eh átí chladi e)
43:LOC(signál malého proudu)/44~49:nepoužito 
50:IRDY(p ipraveno k chodu)
51:FWR(b hem innosti vp ed) 
52:RVR(b hem innosti vzad) 
53:MJA(signál fatální chyby) 
54:WCO(Výložnsí komparátor O)
55:WCOI(výložní komparátor OI)
56:WCO2(výložní komparátor O2)

C031 ~C035,
C036

Multifunk ní reléový výstup 00: NO kontakt pro AL1, NC kontakt pro AL2
01: NC kontakt pro AL1, NO kontakt pro AL2

H003 Kapacita motoru 0.20 až 160.0

H004 Po et pól  motoru 2/4/6/8/10

VHODNOST POUŽITÍ
OMRON nenese zodpov dnost za shodu s jakýmikoliv standardy, kódy,
nebo p edpisy které jsou aplikovány na kombinace výrobk v zákaznické  
aplikaci nebo p i použití výrobk .
Ud lejte všechny nutné kroky pro ur ení vhodnosti výrobku do systém , stroj  a za ízení, ve kterých 
bude produkt použit.
Seznamte se a spl te všechny zákazy použití aplikované na výrobky.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK PRO APLIKACE, KTERÉ MOHOU ZP SOBIT ŠKODU NA 
ZDRAVÍ NEBO MAJETKU BEZ UJIŠT NÍ, ŽE SYSTÉM JAKO CELEK, BYL NAVRŽEN PRO 
ELIMINACI T CHTO RIZIK, A ŽE VÝROBKY OMRON JSOU V ROZSAHU JMENOVITÝCH 
HODNOT A JSOU  
INSTALOVÁNY V ZAMÝŠLENÉM VYUŽITÍ V RÁMCI CELKOVÉHO ZA ÍZENÍ NEBO SYSTÉMU.
Viz také katalogy produkt  pro záruku a omezení odpov dnosti.

Místní technická podpora:  OMRON Electronics s.r.o. Jankovcova 53, 170 00 A  PRAHA 7

OMRON Corporation
Industrial Automation Company

Control Devices Division H.Q.
Motion Control Division
Shiokoji Horikawa, Shimogyo ku
Kyoto, 600 8530 Japan
Tel:(81)75 344 7173
Fax:(31)2356 81 388

Poznámka: V zájmu zlepšování kvality produkt  jsou možné zm ny specifikací bez 
p edchozího upozorn ní.

. parametru. Název funkce Zobrazení nebo rozsah dat
d001 Zobrazení výstupní frekvence 0,0 až 400,0

d002 Zobrazení výstupního proudu 0,0 až 9999

d003 Zobrazení sm ru otá ení F:vp ed/o:stop/r:vzad

d004 Zobrazení hodnoty zp tné vazby 
PID

0,0 až 9999.
(Platné, pokud je vybrána funkce PID.)

d007 Zobrazení výstupní frekvence(po 
konverzi)

0,0 až 9999./1000 až 3996(p i 10000 až 39960)
(Výstupní frekvence×konverzní faktor z b086)

d008 Zobrazení skute né frekvence 400 až 400.0

d009 Zobrazení reference momentu 200 až +200

d010 Zobrazení p edp tí momentu 200 až +200

d012 Zobrazení výstupního momentu 200 až +200

d013 Zobrazení výstupního nap tí 0 až 600

d014 Zobrazení vstupního výkonu 0,0 až 999,9

d015 Zobrazení jednotného výkonu 0,0 až 9999

d016 Celkový as chodu 0 až 9999

d017 as napájení 0 až 9999

d018 Zobrazení teploty chladi e 20 až 200,0

d019 Zobrazení teploty motoru 20 až 200,0

d028 Zobrazení íta e puls 0 až 2147483647(Zobrazuje MSB v etn  4 íslic)

d029 Zobrazení povelu pozice  1073741823 až 1073741823(Zobrazuje MSB v etn  4 íslic)

d030 Zobrazení aktuální pozice  1073741823 až 1073741823(Zobrazuje MSB v etn  4 íslic)

d080 Zobrazení frekvence chyby 0. až 9999.

d081 to d086 Zobrazení chyby1(poslední)~
Zobrazení chyby 6

Kód chyby(okolnosti výskytu)→ Výstupní frekvence → Výstupní proud
→ Interní DC nap tí → as chodu → as sepnutí

d090 Zobrazení varování Kód varování

d102 Zobrazení DC nap tí 0,0 až 999,9

d103 Zobrazení míry zát že 
rekupera ního bržd ní

0,0 až 100,0

d104 Zobrazení elektronické tepelné 
h

0,0 až 100,0

F001 Nastavení výstupní frekvence/
zobrazení

Startovací frekvence až max. frekvence 0,0 až 100,0(Platné, pokud 
je vybrána funkce PID.)

F002 as zrychlení1 0,01 až 3600.

F003 as zpomalení1 0,01 až 3600.

F004 Výb r sm ru otá ení operátorem 00:vp ed/01:vzad

A001 Výb r referen ní frekvence

00:Digitální operátor(úrove )(Povoleno pokud je použito 3G3AX OP01 
01:Svorka 
02:Digitální operátor(F001)
03:Komunikace modbus 
04:Volitelné1
05:Volitelné2 
06:frekvence sledem puls
10: Výsledek výpo tu frekvence

A002 Výb r povelu CHOD 01:Svorka 
02:Digitální operátor(F001) 
03:Komunikace modbusmodus 
04:Volitelné1 
05:Volitelné2

A003 Základní frekvence

A203/A303 Druhá/t etí Základní frekvence
30 až max. frekvence [A004/A204/A304]

A004 Maximální frekvence

A204/A304 druhá/t etí Max. frekvence

30. až 400.

A005 O/OI výb r 00: P epíná mezi O/OI pomocí svorky AT
01: P epíná mezi O/O2 pomocí svorky AT
02: P epíná mezi O/VR pomocí svorky AT
03: P epíná mezi OI/VR pomocí svorky AT
04: P epíná mezi O2/VR pomocí svorky AT
(02 až 04:Povoleno pokud je použito 3G3AX OP01)

A019 Výb r multikrokové rychlosti 00: Binary(výb r 16krok  na 4 svorkách)
01: Bit(výb r 8krok  na 7 svorkách)

A020 Multikroková referen ní rychlost 0 0.0,/Startovací frekvence až max. frekvence

A021 to A035 Multikroková rychlost
reference1~15

0.0,/Startovací frekvence až max. frekvence

A038 Krokovací frekvence 0.00/Startovací frekvence až 9.99

A039 Výb r zastavení krokování 00:Volný dob h p i zastavení krokování, Zakázáno p i innosti
01:Zastavení zpomalením po zastavení krokování, Zakázáno p i
innosti 

02:Bržd ní DC injekcí po zastavení krokování, Zakázáno p i innosti 
03:Volný dob h p i zastavení krokování, Povoleno p i innosti 
04:Zastavení zpomalením po zastavení krokování, Povoleno p i
innosti 

05:Bržd ní DC injekcí po zastavení krokování, Povoleno p i innosti

A045 Zisk výstupního nap tí 10. až 100.

A097/A098 Výb r k ivky zrychlení/zpomalení 00: p ímka 
01:S k ivka 
02:K ivka tvaru U 
03:Invertovaná k ivka tvaru U 
04:EL S k ivka

b001 Výb r opakování 00:Alarm/01:0Hz start/02:Start shodnou frekvencí
03:P epnutí po zastavení zpomalením na shodnou frekvenci 
04:Restart zastavené frekvence

b002 Povolený as krátkodobého 
výpadku napájení

0,3 až 25,0

b083 Nosná frekvence 0.5 až 15.0(0,4 až 55 kW)
0.5 až 10.0(75 až 132 kW)

b084 Výb r inicializace 00:Smazání p epnutého zobrazení 
01:Inicializace dat
:02 Smazání a inicializace

b130 Funkce zastavení p ep tí LAD 00:Zakázáno 
01:Udržování konstantního DC nap tí
02:zrychlování povoleno

b131 Úrove  funkce zastavení p ep tí
LAD 

200V t ída: 330.až 390.
400V t ída: 660. až 780. 

C001 až C008 Multifunk ní vstup 1~8
výb r

01:RV(vzad) 
02~05:CF1~4(multikroková rychlost1~4)
06:JG(krokování) 
07:DB(bržd ní externí DC injekcí)
08:SET(druhé ízení) 
09:2CH(2krokové zrychlení/zpomalení ) 
11:FRS(zastavení volného chodu) 
12:EXT(externí doraz)
13:USP(USP funkce) 
14:CS(p epínání distribuce) 
15:SFT(lehká brzda) 
16:AT(p epínání analogového vstupu)

Regional Headquarters  
OMRON EUROPE B.V.
Wegalaan 67 69 2132 JD Hoofddorp 
The Netherlands 
Tel. (31)2356-81-300 
Fax. (31)2356-81-388



Bezpe nostní opat ení

Indikace a význam bezpe nostních informací
V tomto manuálu, jsou následující varování a signáliza ní slova použita pro poskytnutí 
informací k zajišt ní bezpe ného užití m ni e RX. Zde poskytnuté informace jsou 
zásadní pro bezpe nost. Striktn  dodržte poskytnutá na ízení.

Význam slov signáliza ních slov

Indikuje bezprost ední nebezbe nou situaci, která, 

Opat ení pro bezpe né užití

Instalace a skladování
Neskladujte výrobek nebo nepoužívejte na následujích místech.
• Umíst ní vystavené p ímému slune nímu sv tlu.
• Umíst ní vystavené teplot  okolí, která p ekra uje specifikace.
• Umíst ní vystavené vlhkosti okolí, která p ekra uje specifikace.
• Umíst ní vystavené kondnzaci vlivem zm n teploty.

@VÝSTRAHA

@VAROVÁNÍ

pokud není zabezbe ena, má za následek vážná 
zran ní nebo dokonce smrt. P ípadn  m že
zp sobit poškození majetku.

Indikuje potencionáln  nebezpe nou situaci, která,
pokud není zabezbe ena, m že mít za následek 
malé nebo st ední zran ní nebo poškození 
majetku.

• Umíst ní vystavené korozivním nebo ho lavým plyn m.
• Umíst ní vystavené ohrožení ho ením.
• Umíst ní vystavené prachu(zvlášt  železnému prachu)nebo solím.
• Umíst ní vystavené ohrožení vodou, olejem nebo chemikáliemi.
• Umíst ní vystavené náraz m nebo vibracím.

P eprava, instalace a zapojení
Symboly upozorn ní v tomto dokumentu

@ VÝSTRAHA
Vypn te napájení a prove te správn  zapojení.
Nesprávné provedení m že mít za následek vážné zran ní zp sobené
elektrickým proudem.
Zapojení musí být provedeno pouze kvalifikovanou osobou.
Nesprávné provedení m že mít za následek vážné zran ní zp sobené 
elektrickým proudem.
Nem te zapojení a posuvný p epína (SW1), nedávejte nebo nevyjímejte 
operátor a volitelná za ízení, vym te ventilátory pokud je p ipojeno napájení.
Tato akce m že mít za následek vážné zran ní následkem elektrického 
proudu.

Ujist te se, že je jednotka uzemn na. Nesprávné provedení m že mít za 
následek vážné zran ní zp sobené elektrickým proudem nebo požár(t ída
200V : uzemn ní typu D, t ída 400V : uzemn ní typu C)
Neodstra ujte kryt svorek b hem p ivedení napájení a 10 minut po vypnutí 
napájení .Tato akce m že mít za následek vážné zran ní následkem 
elektrického proudu
Neobsluhujte operátor nebo p epína e s mokrýma rukama. Tato akce m že
mít za následek vážné zran ní následkem elektrického proudu.

Kontrola m ni e musí být provád na po vypnutí napájení. Nesprávné 
provedení m že mít za následek vážné zran ní zp sobené elektrickým 
proudem.
Hlavní napájení není nutné vypínat, pokud je aktivována funkce 
bezpe nostního zastavení.

• Produkt neházejte nebo nevystavujte silným náraz m. Tato akce m že mít za 
následek poškození díl  nebo selhávání.

• Nedržte za p ední kryt a kryt svorek, ale b hem p epravy držte za chladi  .
• Nep ipojujte napájení AC nap tím na vstupní/výstupní ídící svorky. Tato akce m že mít 

za následek poškození výrobku.
• Ujist te se, že šrouby na svorkovnici jsou bezpe n  dotaženy. Elektroinstalace musí být 

provedena po instalaci t la m ni e.
• Nep ipojujte jinou zát ž než a t ífázový induk ní motor na výstupní svorky U, V a W.
• P ijm te dostate ná opat ení stín ní p i použití výrobku v následujících místech. 

Neprovedení m že mít za následek poškození výrobku.
• Umíst ní vystavené statické elekt in  nebo jiné form  rušení.
• Umíst ní vystavené silnému magnetickému poli.
• Umíst ní blízko silových vodi .

Provoz a se ízení
• Ujist te se a ov te povolený rozsah motor  a stroj  p ed provozem, protože rychlost

m ni e m že být snadno zm n na z nízké na vysokou.
• Pokud je nutné, opat ete samostatnou p ídržnou brzdou.

Údržba a kontrola
• Ujist te se a ov te bezpe nost p ed provedením údržby, kontroly nebo vým nou díl .

Opat ení pro správné použití

Instalace
• Namontujte výrobek svisle na plochu s delší stranou výrobku svisle. 

Materiál plochy musí být neho lavý jako t eba kovová deska.

Hlavní napájecí okruh
• Potvr te, že jmenovité vstupní nap tí m ni e je stejné jako st ídavé napájecí nap tí .

Chyba funkce opakování
• Pokud používáte funkci opakování po poruše, nep ibližujte se p íliš ke stroji, protože stroj

m že neo ekávan  spustit pokud bude zastaven alarm.
• Ujist te se a ov te, že je signál CHOD vypnut p ed resetem alarmu protože se stroj m že

neo ekávan  spustit.

Funkce non stop p i krátkodobém výpadku napájení
• Nep ibližujte se p íliš ke stroji pokud volíte reset ve výb ru funkce non stop  

p i krátkodobém výpadku napájení(b050),protože se stroj m že neo ekávan  spustit

po spušt ní napájení.

Povel zastavení innosti
• Dodejte samostatné tla ítko nouzového zastavení, protože STOP tla ítko na operátoru 

je funk ní pouze tehdy, pokud je povoleno v nastavení.
• Pokud kontrolujete signál b hem p ivedení napájení a nap tí je chybn  aplikováno  

na vstupní ídící svorky, motor se muže neo ekávan  spustit. Ujist te se a ov te
bezpe nost p ed kontrolou signálu.

Likvidace výrobku
• Pokud likvidujete výrobek, tak v souladu s místními pravidly a p edpisy.

@ VAROVÁNÍ
Nep ipojujte rezistor na svorky(PD(+1), P(+), N( ))p ímo.
Tato akce bude mít za následek áste né vzplanutí, vytvo ení tepla nebo 
poškození jednotky.
Nainstalujte za ízení pro zastavení pro zajišt ní bezpe nosti Neprovedení
m že mít za následek lehké zran ní.(P ídržná brzda není za ízení pro 
zastavení navržené pro zajišt ní bezpe nosti.)
Ujist te se, že je použit specifikovaný typ brzdného rezistoru/Regenera ní
brzdná jednotka.V p ípad  brzdného rezistoru nainstalujte také tepelné relé, 
které bude monitorovat teplotu rezistoru. Neprovedení m že mít za následek 
sho ení v d sledku vytvo ení tepla brzdným rezistorem/Regenera ní brzdná 
jednotka. Nastavte sekvenci, která umožní vypnutí napájení m ni e pokud
bude deteko váno nezvyklé p eh átí na brzdném rezistoru/regenera ní
brzdné jednotce.
V m ni i jsou použity sou ásti s vysokým nap tím, které, pokud budou 
zkratovány, mohou zap í init zni ení sebe nebo jiného majetku. Umíst te
kryty na volná místa nebo ud lejte jiná opat ení pro zajišt ní, že žádný 
kovový p edm t jako nap íklad špony nespadnou dovnit  p i instalaci nebo 
zapojování.
Nedotýkejte se chladi e m ni e, brzdných rezistor  a motoru, které jsou 
velmi horké po dobu napájení a n jaký as po vypnutí napájení. Tato akce 
m že mít za následek spálení.
Prove te bezpe nostní opat ení jako nap íklad nasazení 
jisti e(MCCB)který bude vyhovovat kapacit  m ni e na stran  napájení.
Neprovedení m že mít za následek poškození majetku zp sobené 
zkratem zát že.
Nerozebírejte, neopravujte a nem te tento výrobek.
Tato akce m že mít za následek vážné zran ní.



UL Varování
Varování a instrukce v této ásti shrnují nezbytné postupy k zajišt ní souladu instalace se 
sm rnicemi Underwriters Laboratories.
Tato za ízení jsou otev eného a/nebo uzav eného typu 1(pro použití p íslušenství 1 kit šasi 
typ 1)AC m ni e s t ífázovým vstupem i výstupem. Jsou ur eny k použití v uzav eném 
prostoru. Jsou ur eny pro poskytování nastavitelného nap tí a nastavitelné frekvence pro 
AC motory. M ni  automaticky udržuje pot ebný pom r nap tí a Hz prost ednictvím, 
kterou umož uje regulace rychlosti motoru.
• použití 60/75°C Pouze vodi e Cu nebo ekvivalent.

(Pro modely: SJ700-055L-220L(A2055-A2220),-450L(A2450),  
-550L(A2550),-055H-1320H(A4055-A413K))

• použití 75°C Pouze vodi e Cu nebo ekvivalent.
(Pro modely: SJ700-004L-037L(A2004-A2037),-300L(A2300), 
 -370L(A2370),004H-040H(A4004-A4040))

• Nevhodné pro použití v okruhu schopného dodat více než 100krms ampér symetrických,
maximáln  240 V.(Pro modely:t ída 200 V)

• Nevhodné pro použití v okruhu schopného dodat více než 100krms ampér symetrických,
maximáln  480V.(Pro modely:t ída 400V)

• Instalujte za ízení do prost edí 2.stupn  zne išt ní nebo ekvivalentní.
• Maximální teplota okolního vzduchu 50°C.
• Varování Nebezpe í elektrické rány as vybití kondenzátoru je p inejmenším 10 minut.
• Polovodi ovou ochranou motoru proti p etížení je vybaven každý model.
• Integrovaná polovodi ová ochrana proti zkratu není vybavena sek ní ochranou 

okruhu. Sek ní ochrana okruhu musí být zajišt na v souladu s národními sm rnicemi 
pro elektroinstalace a dalšími místními zákony.

Utahovací moment svorek a pr ez vodi e
Rozsah p ezu vodi e a utahovací moment pro p ipojovací svorky jsou zobrazeny v
tabulce dole.

Izola ní svorky
P ipojení elektroinstalace musí být prov edeno pomocí kulatých ok certifikovaných UL a
CSA dané velikostí použitého vodi e.
Spojka musí být upevn na použitím krimpovacího nástroje, který specifikuje výrobce 
konektoru.

Svorka(kulaté oko)
Vyztužení kabelu

CableVelikost jisti e a pojistky
Zna ení velikosti distribu ní pojistky / jisti e je obsaženo v manuálu pro indikaci, že je 
jednotka p ipojena s certifikovaným inverzním jisti em, jmenovitých 600V s jmenovitou 
hodnotou proudu nebo pojistkou s certifikátem UL jak je zobrazeno v tabulce níže 

Vstupní nap tí Model m ni e
SJ700(RX) Jisti /Pojistka Charakteristiky(A)

004LFF(A2004) 5

007LFF(A2007) 10
015LFF(A2015) 15
022LFF(A2022) 20
037LFF(A2037)

Pojistka(Typ J)

30
055LFF(A2055) 30
075LFF(A2075) 40
110LFF(A2110) 60
150LFF(A2150) 80
185LFF(A2185) 100
220LFF(A2220) 125
300LFF(A2300) 150
370LFF(A2370) 175
450LFF(A2450) 225

t ída 200 V

550LFF(A2550)

Jisti  s inverzním asem

250
004HFEF(A4004) 5

007HFEF(A4007) 5
015HFEF(A4015) 10
022HFEF(A4022) 10
040HFEF(A4040)

Pojistka(Typ J)

15
055HFEF(A4055) 15
075HFEF(A4075) 20
110HFEF(A4110) 30
150HFEF(A4150) 40
185HFEF(A4185) 50
220HFEF(A4220) 60
300HFEF(A4300) 70
370HFEF(A4370) 90
450HFEF(A4450) 125
550HFEF(A4550) 125
750HFEF(A4750) 225
900HFEF(A4900) 225
1100HFEF(A411K) 300

t ída 400V

1320HFEF(A413K)

Jisti  s inverzním asem

300

.
Ochrana motoru proti p etížení

RX M ni e opat ete polovodi ovou ochranou motoru proti p etížení, která závisí na vhodném 
nastavení následujích parametr :
• b012 : elektronická ochrana p etížení
• b212 : elektronická ochrana p etížení, druhý motor
• b312 : elektronická ochrana p etížení, t etí motor
Nastavte jmenovitý proud(ampéry)motoru/ s výše uvedenými parametry. Rozsah nastavení 
je 0,2 jmenovitého proudu až 1,0 jmenovitého proudu.
Poku je zapojeno dva nebo více motor  k m ni i, nemohou být chrán ny elektronickou 
ochranou proti p etížení. Nainstalujte externí tepelné relé na každý motor.

Soulad se sm rnicemi EC
• Pro uzemn ní, výb r kabel  a jiné podmínky pro soulad s EMC, prosím, podívejte se do 

manuálu pro instalaci.
• Toto je výrobek t ídy A a m že v obytných zónách zp sobit radiové rušení, v takovém 

p ípad  mohou být nutná adekvátní opat ení pro redukci rušení.

RX série m ni  má vestav ný EMC filtr, jak je zobrazeno níže
• t ída 200 V: EN61800-3 kategorie C1
• t ída 400V: EN61800-3 kategorie C2

OMRON Corporation
Shiokoji Horikawa, Shimogyo ku, Kyoto, 600 8530, Japan

Omron Europe B.V.
Wegalaan 67 69, NL 2132 JD Hoofddorp, The Netherlands

Vstupní nap tí
Motor 
Výstup

(kW)

Model m ni e
SJ700(RX)

Svorka napájení
Rozsah pr ezu 

vodi e(AWG)
Moment(N·m)

0.4 004LFF(A2004)

0.75 007LFF(A2007)
1.5 015LFF(A2015)
2.2 022LFF(A2022)

14(Pouze kroucené)

3.7 037LFF(A2037) 10(Pouze kroucené)

1.8

5.5 055LFF(A2055) 8
7.5 075LFF(A2075) 6
11 110LFF(A2110) 6 nebo 4

4.0

15 150LFF(A2150) 2
18.5 185LFF(A2185) 1

4.9

22 220LFF(A2220) 1 nebo 1/0
30 300LFF(A2300) 2/0 nebo paralelní z 1/0

8.8

37 370LFF(A2370)
45 450LFF(A2450)

4/0(Pouze p ipravené vodi e) 
nebo paralelní z 1/0

20.0

t ída 200 V

55 550LFF(A2550) 350 kcmil(Pouze p ipravené 
vodi e) nebo paralelní z 
2/0(Pouze p ipravené vodi e)

19.6

0.4 004HFEF(A4004)

0.75 007HFEF(A4007)
1.5 015HFEF(A4015)
2.2 022HFEF(A4022)
4.0 040HFEF(A4040)

14(Pouze kroucené) 1.8

5.5 055HFEF(A4055) 12
7.5 075HFEF(A4075) 10
11 110HFEF(A4110) 8

4.0

15 150HFEF(A4150)
18.5 185HFEF(A4185)

6

22 220HFEF(A4220) 6 nebo 4
30 300HFEF(A4300) 3

4.9

37 370HFEF(A4370) 1
45 450HFEF(A4450) 1
55 550HFEF(A4550) 2/0
75 750HFEF(A4750)
90 900HFEF(A4900)

Paralelní z 1/0

20.0

110 1100HFEF(A411K)

t ída 400V

132 1320HFEF(A413K)
Paralelní z 3/0 35.0

Konektor svorek Rozsah pr ezu vodi e
(AWG)

Moment (N·m)

Logické a analogové konektory 30-16 0.22-0.25
Konektor relé 30-14 0.5-0.6


