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DIAGNOSTYKA SVTA-SWTA

DIAGNOSTYKA
Sieæ elektryczna wykrywana, wartoœæ napiêcia wystarczaj¹ca
Miganie LED-ów wskazuje rotacjê faz w kierunku bezpoœrednim
Obci¹¿enie pod³¹czone
Poziom analogowego sygna³u wejœciowego poni¿ej progu sterowania: 
0,3 V (wejœcie 0-10 V); 4 mA (wejœcie: 4-20 mA); 0,15 V (wejœcie: 0-5 V/potencjometr)

W£

W£

W£

W£

W£

WY£

LED-y

Supply Pwr Diag.Line Up Load 
Down

Supply Pwr Diag.Line Up Load 
Down

LED-y

WYJŒCIA

WYJŒCIA

KOMENTARZ
OBCI¥-
¯ENIE

OBCI¥-
¯ENIE

MO¯LIWA PRZYCZYNA ROZWI¥ZANIE

WY£

WY£

WY£

WY£

WY£

WY£

WY£

WY£

WY£

WY£

WY£

OPIS SYGNALIZACJI PODCZAS NORMALNEJ PRACY

POZIOM ANALOGOWEGO SYGNA£U WEJŒCIOWEGO PONI¯EJ PROGU STEROWANIA

DIAGNOSTYKA
Sieæ elektryczna wykrywana, wartoœæ napiêcia wystarczaj¹ca
Miganie LED-ów wskazuje rotacjê faz w kierunku odwrotnym
Obci¹¿enie pod³¹czone
Poziom analogowego sygna³u wejœciowego poni¿ej progu sterowania: 
0,3 V (wejœcie: 0-10 V); 4 mA (wejœcie: 4-20 mA); 0,15 V (wejœcie: 0-5 V/potencjometr)

Stabilny poziom analogowego sygna³u wejœciowego lub zakoñczenie rampy (jeœli by³a u¿ywana); 
UWAGA: mo¿e wyst¹piæ szybkie miganie LED-ów w górê lub w dó³

POZIOM ANALOGOWEGO SYGNA£U WEJŒCIOWEGO POWY¯EJ PROGU STEROWANIA
Wzrost analogowego sygna³u wejœciowego lub wzrost rampy ustawionej przez u¿ytkownika 
(soft-start)
Przekroczenie przez analogowy sygna³ wejœciowy progu maksymalnej mocy:
9,7 V (wejœcie: 0-10 V); 19,7 mA (wejœcie: 4-20 mA); 4,9 V (wejœcie: 0-5 V/potencjometr)
Spadek analogowego sygna³u wejœciowego lub spadek rampy ustawionej przez u¿ytkownika 
(soft-stop)

OPIS SYGNALIZACJI PODCZAS NIEPRAWID£OWEJ PRACY

DOWOLNA WARTOŒÆ ANALOGOWEGO SYGNA£U WEJŒCIOWEGO

sprawdziæ okablowanie po stronie 
zasilania

brak zasilania lub sterownik 
odwrotnie pod³¹czony

sprawdziæ fazy 3L2 i 5L3zbyt niskie napiêcie zasilania

sprawdziæ fazy
brak 1 lub 2 faz, czêstotliwoœæ napiêcia 

poza dopuszczalnym zakresem, 
du¿e zak³ócenia

od³¹czyæ sterownik od zasilania na chwilê 
i sprawdziæ okablowanie

nieprawid³owe dzia³anie mikrokontrolera lub 
zbyt du¿o defektów w tym samym czasie

brak obci¹¿enia lub zwarcie tyrystorów
sprawdziæ po³¹czenia i w ostatecznoœci 

przetestowaæ tyrystory

POZIOM ANALOGOWEGO SYGNA£U WEJŒCIOWEGO POWY¯EJ PROGU STEROWANIA
Sprawdziæ po³¹czenia przewodów na 

stykach 5 i 6 ³¹czówki; sprawdziæ, czy 
pr¹d obci¹¿enia jest wystarczaj¹cy

problem z w³¹czeniem tyrystorów

brak 1 lub 2 faz, czêstotliwoœæ 
napiêcia poza dopuszczalnym zakresem, 

du¿e zak³ócenia
Sprawdziæ fazy

LED wy³¹czony LED zielony zapalony LED czerwony zapalony miganie zielonej diody LED miganie czerwonej diody LED

Proszê skonsultowaæ siê z nami

pojawi³ siê problem z fazami (np. zanik fazy), 
który nastêpnie znikn¹³, ale analogowy 

sygna³ wejœciowy jest obecny

od³¹czyæ sterowanie na chwilê

od³¹czyæ sterowanie na chwilê

diagnostyka fabryczna

1

pojawi³ siê problem z obci¹¿eniem (np. 
chwilowe od³¹czenie), który nastêpnie znikn¹³, 
ale analogowy sygna³ wejœciowy jest obecny
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DIAGNOSTYKA SVTA-SWTA2

WA¯NE INFORMACJE DOTYCZ¥CE DIAGNOSTYKI

1. Wykonywana diagnostyka jest kompletna, tzn. dotyczy sieci zasilaj¹cej, obci¹¿enia i samego sterownika, jeœli 
    tylko jest on zasilany wystarczaj¹cym napiêciem.
2. Sterownik sprawdza obecnoœæ faz tylko wtedy, gdy poziom analogowego sygna³u wejœciowego jest wy¿szy od 
    progu sterowania, podczas ramp (rozruch i ³agodne zatrzymanie) i w czasie pe³nego przewodzenia.
3. Sterowanie ma priorytet nad diagnostyk¹:
-  jeœli b³¹d wyst¹pi w fazie sterowania, to sterownik bêdzie kontynuowaæ sterowanie obci¹¿enia w funkcji 
   sygna³u wejœciowego. Jeœli b³¹d siê potwierdzi, to zostanie zasygnalizowany zgodnie z powy¿sz¹ tabel¹
-  tak samo, jeœli b³¹d wyst¹pi w fazie soft-stopu, to sterownik wykona natychmiastowe zatrzymanie, aby przejœæ 
   do fazy diagnostyki ogólnej
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