EASY USER GUIDE

SINAMICS V20

1. Interne Basic Operator Panel (BOP)

NL

3. Aansluiten van de V20

Bedieningsfuncties en indicatie iconen

Let op:
Vergeet niet de brug aan te sluiten tussen DI C en 0V.

4. Eerste opstart bij aansluiten spanning

2. Menustructuur
De Sinamics V20 heeft een andere menustructuur dan voorgaande typen Siemens frequentie-omvormers,
zie onderstaand.

6. Inbedrijfstelling
Na het resetten kan direct worden doorgegaan met het instellen van de parameters van de
SINAMICS V20, voor motordata en macro’s voor type aansturing en type applicatie.
Motordata parametreren:
Hiervoor heeft u de gegevens van het motorplaatje nodig.
- Druk <2s op OK en parameter P0304 (Motor spanning) wordt weergegeven.
De groene led gaat nu knipperen.
- Druk <2s op OK en controleer of de motorspanning in P304 klopt en sluit af met <2s op OK.
- Druk op ▲en parameter P0305 (Motor stroom) wordt weergegeven.
- Druk <2s op OK en stel met de pijltjes ▲▼ de juiste motorstroom in en sluit af met <2s op OK.
- Stel op deze wijze volgens de gegevens van het motorplaatje P0307 (Motor vermogen),
P0308 (Cosinus φ), P0310 (Motor frequentie) en P0311 (Motortoerental) in.
- P1900 (Motor identificatie) slaan we over, want die gaan we later uitvoeren.
- P0100 (Frequentie instelling) 0 = Europa.
Macro’s parametreren
(Voor extra uitleg aansluitmacro’s, zie volgende pagina)
Aansluitmacro parametreren:
- Druk <2s op M en -Cn000 wordt weergegeven. Stel met ▲ in op Cn001 (Besturing via BOP) of
Cn002 (besturing via de digitale ingangen) en bevestig met <2s op OK.

5. Reset parameters naar fabrieksinstelling
Om er zeker van te zijn dat met een lege regelaar wordt begonnen voeren we als eerste een
“Reset parameters naar fabriekinstelling” uit.
- Druk <2s op M.
- Druk op ▲ en ga naar parameter P0010.
- Druk <2s op OK en wijzig met ▲ getal 0 in getal 30 en druk <2s OK.

- P1080 (Minimale frequentie) wordt weergegeven. Wijzig deze eventueel met <2s OK en ▲ en
sluit af met <2s op OK.
- Stel op deze wijze ook P1082 (Maximale frequentie), P1120 (Acceleratietijd) en
P1121 (Deceleratietijd) in naar wens.
- Druk >2s op M en de groene led gaat continue aan. Dit betekend einde inbedrijfstelling.

De groene led gaat nu knipperen
- Druk op ▲ en ga naar parameter P0970.
- Druk <2s OK en wijzig met ▲ getal 0 in getal 21 en druk <2s OK.
8888 loopt door het scherm tijdens resetten.
De groene led gaat continue aan en na het resetten wordt

Applicatiemacro parametreren:
- Druk <2s op M en -AP000 wordt weergegeven. Stel met ▲ in op type juiste applicatie
(AP000 standaard, AP010 pomp, AP020 ventilator, AP021 compressor of AP030 rollenbaan) en
bevestig met <2s op OK.
Afsluiten menu struktuur:
- Druk <2s op M en parameter en 8888 loopt door het scherm en op de achtergrond worden nu
bepaalde parameters automatisch ingesteld voor de gekozen macro’s.

(50hz) weergegeven.

Heel belangrijk: De voeding uit en weer aan zetten.

De SINAMICS V20 is nu gereed om via de BOP of digitale ingangen te starten.
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7. Optimalisatie regelaarparameters van de motor

9. Enkele belangrijke en veel gebruikte parameters

Het optimaliseren is nodig voor het automatisch berekenen van parameters voor de thermische
beveiliging en voor een juiste veldbekrachtiging van de motor.

- Druk <2s op M om naar het parametermenu te gaan.

- Druk <2s op M en ga naar P0003 en stel deze in op 3 (Gebruiker toegangsniveau expert) en bevestig
met <2s op OK.
- Ga daarna naar P1900 en stel deze in op 2 (Optimalisatie motorparameters in stilstand) en bevestig
met <2s op OK.
- Druk >2s op M.
In het scherm komt de melding A541 (Optimalisatie motorparameters in stilstand)
De frequentie-omvormer dient nu een startcommando te krijgen, welke moet blijven staan
gedurende de meting.
De frequentie-omvormer zal diverse meetspanningen naar de motor gaan sturen welke hoorbaar zijn.
Wanneer de frequentie-omvormer klaar is met de metingen komt hij terug met: 0.00
Opdracht uitgevoerd met de terugmelding dat de functie juist is afgesloten.
Wanneer de frequentie-omvormer klaar is met de optimalisatie, is de statorweerstand gemeten en
automatisch ingevuld in P0350 (Statorweerstand)

Na de optimalisatie is de frequentie-omvormer klaar voor gebruik.
Aanvullende wenselijke instellingen worden verder uitgelegd in deze
verkorte handleiding.

P0003 = Gebruiker toegangsniveau 3 is expert
P0010 = Snelle inbedrijfstelparameter. 1 is wijzigen motorgegevens en altijd afsluiten met P3900 is 1.
P3900 = Einde snelle inbedrijfstelling (Niet vergeten als P10 op 1 is gezet)
r0018 = Firmwarestand van de frequentie-omvormer
r0020 = Setpoint van de frequentie
r0027 = Actuele motorstroom
r0035 = Actuele motor temperatuur 20 [Graden]
r0037 = Actuele frequentie-omvormer temperatuur 20 [Graden
P0700 = Selectie bediening
P0701 – P0704 = Functie digitale ingangen 1 t/m 4
P0727 = Twee- of driedraadsbediening
P0765 = Analoge input
P0771 = Analoge uitput
P1110 = Blokkeren draairichting bij negatief setpoint
P1200 = Speciaal voor ventilatoren
P1210 = Automatische start
P1300 = Soort applicatie met juiste karakteristiek. 0 normaal, 2 pompen en ventilatoren
P1311 = Aanloop boost
P2000 = Referentie frequentie, belangrijk bij externe communicatie
Zie verder voor verklaring I/O hoofdstuk 5.5.1.3 van de Sinamics V20 operation instructions.

8. De frequentie-omvormer besturen (MACRO keuze)

10. Programmeren functies van de digitale uitgangen (DO 01en DO02)

Een MACRO is het oproepen van een gewenste functionaliteit, waarmee de frequentie-omvormer
wordt aangestuurd.

Afhankelijk van het type Macro hebben de digitale uitgangen al een bepaalde functie.
Deze functie is aan te passen naar wens. De meest gebruikte worden hieronder weergegeven.

- Druk op <2s op M om in het parametermenu te komen.
- Druk op ▲en ga naar P0003 en zet deze op 3 (Gebruiker toegangsniveau expert) sluit af met OK.
- Druk op ▲en ga naar parameter P731 (is uitgang D01) en/of P732 (is uitgang D02) en druk tweemaal
op OK.
Hieronder een overzicht van mogelijke instellingen voor parameters P0731 en P732.
(Is statuswoord 1 en 2 -> parameters r052 – r053)
52.0 Drive paraat
52.1 Drive paraat voor bedrijf
52.2 Drive in bedrijf
52.3 Drive fout aanwezig
52.A Maximum frequentie bereikt
52.C Motor houdrem (MHB) actief
52.D Motor overbelast
52.E Motor in bedrijf;draairichting rechtsom
52.F Inverter overbelasting
53.6 Act. freq. f_act >= setpoint

0 Gesloten
0 Gesloten
0 Gesloten
0 Gesloten
0 Gesloten
0 Gesloten
1 Gesloten
0 Gesloten
1 Gesloten
0 Gesloten

Druk op M >2s om terug te keren naar normaal bedrijf.

11. Storingsmeldingen
Als gevolg van een storing, schakelt de frequentieregelaar uit en wordt er op het display een
storingsmelding weergegeven.
Als de storing is verholpen, <2s drukken op OK om de storing te resetten. Via een geprogrammeerde
reset via de klemmen is een reset ook mogelijk.
Om terug te keren naar normaal bedrijf druk de groene knop en daarna 2s op OK.

12. Bestelbare opties
Afschermingsverbindingset Frequentieregelaars dienen voorzien te zijn van een degelijke afscherming.
Per bouwvorm zijn verschillende verbindingsets bestelbaar. Voor de typenummers verwijs ik u naar het
SINAMICS V20 handboek.
Parameter loader (6SL3255-0VE00-0UA0) Met de parameter loader , voorzien van MMC/SD card is het
mogelijk parameter te downloaden en uploaden.
MMC card (6SL3254-0AM00-0AA0)
SD card (6ES7954-8LB01-0AA0)
Externe BOP (6SL3255-0VA00-4BA0), BOP interface (6SL3255-0VA00-2AA0) met verbindingskabel
(6SL3256-0VP00-0VA0) De externe BOP heeft het voordeel, dat u met een draaiknop sneller door de
parameters kunt bladeren.
Remmodule (6SL3201-2AD20-8VA0) Met de remmodule kan u remenergie opvangen in
remweerstanden. Typisch voor hijstoepassingen. Voor typenummers van remweerstanden, verwijs ik u
naar het SINAMICS V20 handboek.

Heel belangrijk: De voeding uit en weer aan zetten.

13. Engelstalige Handleidingen/Software kosteloos te downloaden van internet
SINAMICS V20 Getting Started Guide
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/68321612

SINAMICS V20 external BOP
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/68344764

SINAMICS V20 dynamic brake module
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/68345396

SINAMICS V20 Operation instructions
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67267484

SINAMICS V20 BOP interface module
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/68345066

Sinamics V20 replacementfans
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/68345190

SINAMICS V20 Shield connection kit
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/68344780

SINAMICS V20 parameter loader
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/68345182

S7-1200 + V60 via Pulse/direction m.b.v. S7-1200 Motion Control
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/38391227

Voor verdere informatie of instellingen kunt U de bovenstaande handleidingen raadplegen.
of stel uw vraag via Internet www.siemens.com/automation/support-request
Ook kunt U gebruik maken voor in bedrijfstelling van onze betaalde ON-SITE support. Voor verdere informatie bel : 070 – 333 3555
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