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WPROWADZENIE

Sterowanie ze zwrotem energii do sieci 4-Q REGEN jest dostępne w falownikach 690P z :









oprogramowaniem Verison 5.1 lub następnymi



Przy zamówieniu falownika w kodzie zamówieniowym produktu w bloku 12 „Znaki
określające specyficzne opcje” należy wpisać „Y” co oznacza odłączenie kondensatora 

UWAGA:
Wszystkie falowniki pracujące na wspólną szynę DC Link w systemie 4-Q
Regen front-end muszą mieć usunięty wewnętrzny kondensator „Y” do PE.

W tym trybie pracy układ składa się z dwóch falowników 690P, z których jeden
pracuje jako

urządzenie

zasilające

szynę DC i współpracuje z kolejnym

falownikiem 690P, który jest zasilany z szyny DC i napędza określony silnik AC.
Do wspólnej , zasilającej szyny DC można podłączyć więcej niż jeden falownik.

Zalety
• Uproszczenie szyny DC Link
• Zastosowanie standardowych urządzeń
• Prawie sinusoidalny przebieg prądu silnika i zwrotu energii do sieci
• Współczynnik mocy 0.99 lub lepiej
• Niskie harmoniczne prądu ( co pomaga w spełnieniu norm G5/4 i IEEE519)

UWAAGA!
Falowniki 690P pracujące w trybie zwrotu energii do sieci 4-Q REGEN nie mogą być zasilane
z generatorów, agregatów itp., które nie mogą przyjąć zwracanej energii .

4-Q Active Front End
Tryb pracy falownika 690P 4-Q Regen wymaga zainstalowania na zasilaniu falownika układu 4-Q
Active Front End, który składa się z elementów jak na poniższym rysunku:

Filtry EMC
Firma Parker rekomenduje w aplikacjach 690+ 4Q Regen spełnienie standardów EMC opisanych w
normach EN61800-3:1997.
W celu spełnienia tych norm należy stosować system filtrów zgodnie z rozdziałem 8 instrukcji obsługi
do falowników serii 690P: „690+ Series AC Driver Frame B, C, D, E & F Product Manual
HA465492U005 Issue 5’

Stycznik i Bezpiecznik
W celu zabezpieczenia falownika4-Q Active Front End na zasilaniu należy stosować
bezpieczniki, ale również wychodząca szynę DC Link należy również zabezpieczyć bezpiecznikami.
Należy pamiętać o tym ,że bezpieczniki na szynie DC muszą posiadać odpowiedni prąd oraz napięcie
na poziomie minimalnym 1000 VDC.

ZAPROGRAMOWANIE FALOWNIKA SET-UP DO PRACY „4-Q REGEN”

Falownik musi być starannie zaprogramowany do pracy w trybie zwrotu energii do sieci 4-Q Regen
zgodnie z menu falownika. Ustawienie to można wykonać całkowicie od początku lub skorzystać z
gotowej aplikacji „Macro 8” zawartej w oprogramowaniu każdego standardowo dostarczanego
falownika.

Wszystkie falowniki 690+



WSZYSTKIE falowniki 690P MUSZĄ mieć odłączone kondensatory "Y" .



Należy ustawić wymagane napięcie DC link voltage
(DC VOLTSDEMAND) w granicach około napięcia
zasilania falownika na przykład jak w poniższej tabelce :

Falownik 690+ 4-Q Regen:



Wprowadzić "Macro 8" z zapamiętaniem aplikacji
RESTORE CONFIG



Wprowadzić parametr CONTROL MODE
"4-Q REGEN".



Ustawić parametr LEAKAGE INDUC
na sumaryczną indukcyjność

Pozostałe falowniki 690P pracujące na szynę DC



Ustawić parametr ENABLE w funkcji SLEW
RATE LIMIT na FALSE. To zabroni rampę
wstrzymania ramp-hold w czasie hamowania



Jeśli w trybie sterowania Volts/Hz motor
control mode, parametr VOLTAGE MODE
w bloku funkcyjnym VOLTAGE CONTROL
MUSI być ustawiony na FIXED. To zapewni,
że silnik nie będzie przegrzany przez napięcie
voltage boost 720 VDC.

Aplikacja Macro 8 : 4Q Regen
Aplikacja Macro 8 umożliwia w prosty sposób oprogramowanie falownika 690P do pracy w trybie 4Q Regen. Pełny opis aplikacji Macro 8 jest opisane w dokumentacji do falownika 690P “Software
Product Manual” Rozdział 5
Uwaga: Przy wykorzystaniu Macro 8, należy ustawić parametr CONTROL MODE na "4-Q
REGEN", oraz prawidłowo ustawić parametr
LEAKAGE INDUC na sumaryczną wartość
indukcyjności dławików.
Aplikacja Macro 8 wymaga następujących połączeń:
Digital Input 1 (zacisk12, PRECHARGE CLOSED, Tag 1633)
Jest wykorzystywane dla określenie statusu wstępnego ładowania pre-charge. Falownik 690P w trybie
pracy 4-Q Regen nie pozwolenia na synchronizację z siecią dopóki przekaźnik pre-charge jest
zamknięty i parametr NOT COAST STOP jest prawdziwy True.

Digital Input 2 (zacisk 13, NOT COAST STOP, Tag 278)
Jest wykorzystywany do uruchomienia trubu pracy falownika 4-Q Regen

Digital Output 3 (zacisk 25 & 26, CLOSE PRECHARGE, Tag 1644)
Kontroluje zewnętrznie obwód pre-charge I staje się prawdziwy True w celu zamknięcia stycznika
kiedy jest ustanowiona szyna DC Link. W Macro 8, komenda Run jest ustawiona na TAK - True.
Wtedy falownik automatycznie synchronizuje się z siecią kiedy przekaźnik pre-charge jest zamknięty.

Wejście cyfrowe Digital Input 2
zatrzymania silnika coast stop.

jest używane w przypadku niebezpieczeństwa do swobodnego

Aplikacja dla jednego silnika

Aplikacja dla wielu silników

Aplikacja Smart Brake System

WAŻNE: w trybie pracy Smart Brake należy zastosować izolujący transformato na zasilaniu

Bezpieczniki do obwodu DC Link dla falownika 690P

Obwód Pre-Charge
Firma Parker rekomenduje zastosowanie oferowanych standardowych oporników hamowania do
zewnętrznych obwodów pre-charge.

Rekomendowane oporniki obwodu pre-charge sieci są pokazane w poniższej tabeli

Wewnętrzne kondensatory dla obwodu DC Link są pokazano w tabelach poniżej:

Dławiki 3-Phase Choke
Jedną z zalet pracy falownika 690+P w trybie 4-Q Regen jest redukcja harmonicznych Sumaryczna
wartość harmonicznych THD jest zależna od częstotliwości kluczowania PWM, napięcia I
częstotliwości zasilania oraz indukcyjności 3 fazowego dławika. Maksymalna częstotliwość PWM nie
powinna być przekroczona i dla określonego typu falownika odpowiadać częstotliwości podanej w
poniższej tabelce:

Standard IEEE 519 (IEEE Standard Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical
Power Systems ) wymaga współczynnika THD prądu w wysokości 5% W tabelkach poniżej podano
rekomendowana indukcyjność dla dławików 5% i 3% i oczekiwany współczynnik THD dla
falowników zasilanych napięciem 400 VAC i 230 VAC.

Typowy schemat 4-Q Active Front End
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