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AC Frequentieregelaar 
0.75 - 250kW / 1HP - 350HP 
200-480V 1-fase en 3-fasen ingang 
 
 
 
 
 

Installatie & bedieningshandleiding 
 
 
 
 
 
 
 
  

Handleiding 

IP20 
IP40 

IP66 / NEMA 4X 
IP55 / NEMA 12 
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Snel van start Optidrive HVAC 
 

OPTIDRIVE HVAC (IP55 behuizing). 
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Bedienpaneel  
Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.5 

Start / Stop    1 tot 10K Potmeter 

HVAC Display 
(Status, Diagnostiek en Programmering) 

Motorkabel 
Zie hoofdstuk 13.3 voor meer 
informatie over de juiste diameters van 
de motorkabels. 
Let op dat de maximale motorkabel-
lengte niet wordt overschreden. 
Bij motorkabels > 50 m wordt een 
uitgangsfilter aanbevolen. Gebruik 
afgeschermde kabel en verbind deze 
aan beide zijden met de aarde. 

Motoraansluitingen 
Controleer of de motor in ster of 
driehoek is aangesloten. De motordata 
van het typeplaatje kan in de volgende 
parameters worden ingegeven: 
 
Nominale motorspanning      : P1-07 
Nominale motorstroom      : P1-08 
Nominale motorfrequentie      : P1-09 
Nominale motorsnelheid (optie) : P1-10 

Voorbeveiliging 
Zie voor meer 
informatie 
hoofdstuk 13.3 

Voedingsspanning 
200 – 240 Volt + / - 10% 
380 – 380 Volt + / - 10% 
Zie voor meer informatie 
hoofdstuk 13.2 

      PE         L1    L2    L3 

Uitneembare klemmenstrook 
Configuratie gebaseerd op fabrieks-
instellingen 
 

Mechanische montage 

Zie voor meer informatie hoofdstuk 3.4 

Noodstop (Safe Torque Off (STO)) 
De contacten van het noodstopcircuit 
moeten op de volgende manier worden 
aangesloten: 

Sluit het contact om te starten (vrijgave) 
Open het contact om te stoppen 
 



 

 

 

 

 

Snel van start Optidrive HVAC 
 

 
OPTIDRIVE HVAC (IP66 behuizing). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HVAC Display 
(Status, Diagnostiek en Programmering) 
 

 

Motorkabel 

Zie hoofdstuk voor meer informatie 13.4 

 

Motoraansluitingen 
Controleer of de motor in ster of 
driehoek is aangesloten. De motordata 
van het typeplaatje kunnen in de 
volgende parameters worden ingegeven: 
 
Nominale motorspanning : P1-07 
Nominale motorstroom : P1-08 
Nominale motorfrequentie : P1-09 

Nominale motorsnelheid (optie) : P1-10 

Mechanische montage 
Zie voor meer informatie hoofdstuk 3.4 

 

Uitneembare klemmenstrook 
Configuratie gebaseerd op fabrieks-
instellingen 

Noodstop (Safe Torque Off (STO)) 
De contacten van het noodstopcircuit 
moeten op de volgende manier worden 
aangesloten: 
 

Sluit het contact om te starten (vrijgave) 
Open het contact om te stoppen 
 

Bedienpaneel  

Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.5  

 

Alleen voor de uitvoering met 
ingebouwde hoofdschakelaar: 
Voedingsspanning aan / uit 
 

Voorbeveiliging 

Zie voor meer 
informatie 
hoofdstuk 13.4.  

 

Voedingsspanning 
200 – 240 Volt + / - 10% 
380 – 380 Volt + / - 10% 
Zie voor meer informatie hoofdstuk 
13.4 

 

 
 

      PE         L1    L2    L3 

Start / Stop       1 tot 10K Potmeter 
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Snel van start Optidrive HVAC 
 

 

OPTIDRIVE HVAC (IP20 Behuizing). 
 
 
AC Voedingsspanning    Voedingsspanning 
3-fasen units : sluit L1 L2 L3, PE aan   200 – 240 Volts + / - 10% 
1-fase units : sluit L1, L2, PE aan   380 – 380 Volts + / - 10% 

 
Voorbeveiliging 
zie voor meer informatie hoofdstuk 13.4 

 
 

Help kaart 
 

Display  
Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.1 

 
 Bedienpaneel Zie voor meer informatie  

 
          BELANGRIJK! 
       Noodstop (Safe Torque Off (STO)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sluit de contacten aan zoals hierboven is weergegeven 
 
 
Uitneembare klemmenstrook 
Configuratie gebaseerd op fabrieksinstellingen 

         
          Start – Stop 1 tot 10K potmeter 

Sluit contact om te starten, open het contact om te stoppen 
 
Motorkabel 

o Zie voor meer informatie hoofdstuk 13.4. Houd de maximale 
kabellengte in de gaten 

o Gebruik een uitgangsfilter bij kabellengtes > 50m  
o Gebruik afgeschermde bekabeling 

 
 

Motoraansluitingen 
o Check of de motor in ster of in driehoek is aangesloten. 

 
o Typeplaat informatie 
o Nominale motorspanning  : P1-07 
o Nominale motorstroom  : P1-08 
o Nominale motorfrequentie  : P1-09 
o Nominale motorsnelheid (Optie) : P1-10 

Voorbeveiliging 
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Conformiteitsverklaring: 

Invertek Drives Limited  
Offas Dyke Business Park  
Welshpool  
Powys  
UK  

SY21 8JF 
Invertek Drives Ltd Invertek Drives LTD verklaart hierbij dat de Optidrive HVAC frequentieregelaar CE gemarkeerd is voor 
laagspanningstoepassingen en voldoet aan de veiligheidsnormen volgens de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en de EMC richtlijn 
2004/108/EC. De Optidrive HVAC is ontworpen en gefabriceerd volgens de onderstaande Europese normen: 
 

EN 61800-5-1: 2003 Regelbare elektrische aandrijfsystemen - Deel 5: Veiligheidseisen - Elektrisch, thermisch en energie 

EN 61800-3 2
nd

 Ed: 2004 Regelbare elektrische aandrijfsystemen - Deel 3: EMC eisen en specifieke beproevingsmethoden 

EN 55011: 2007 HF-apparatuur voor industriële, wetenschappelijke en medische doeleinden  

EN60529 : 1992 (zgn. ISM-apparatuur) - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden 

Elektromagnetische Compatibiliteit 

De Optidrive regelaars zijn ontworpen om standaard aan alle EMC richtlijnen te voldoen. Alle 1- en 3-fasen Optidrive frequentieregelaars, die 
bedoeld zijn voor de Europese markt, zijn voorzien van een intern EMC filter. Dit interne EMC filter is ontworpen om de vervuiling (geleidend) 
richting het net te reduceren. 
Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de complete installatie, waar de Optidrive HVAC deel van 
uitmaakt, voldoet aan de geldende richtlijnen. Binnen de Europese Unie moet de totale installatie voldoen aan de EMC richtlijn 2004/108/EC . 
Voor de Optidrive HVAC regelaar met een intern of extern EMC filter gelden de volgende EMC classificaties volgens de norm  
EN61800-3 2004: 
 

Optidrive regelaar type EMC Categorie 

C1 C2 C3 

1-fase, 230 Volt ingang 
ODV-2-x2xxx-1xFxx-xx 

Geen extra EMC filter noodzakelijk 
Gebruik altijd afgeschermde kabels en monteer ze aan beide zijden naar aarde. 

3-fasen, 400 Volt ingang 
IP20 & IP66 Modellen 
ODV-2-x4xxx-3xFxx-xx 

Gebruik een extern EMC filter Geen extra EMC filter noodzakelijk 

Gebruik altijd afgeschermde kabels en monteer ze aan beide zijden naar aarde. 

3-fasen, 400 Volt ingang 
IP55 Modellen 
ODV-2-x4xxx-3xFxN-xx 

Gebruik een extern EMC filter Geen extra EMC filter noodzakelijk 

Gebruik altijd afgeschermde kabels en monteer ze aan beide zijden naar aarde. 

3-fasen, 525 & 600 Volt ingang 
Alle modellen 
ODV-2-x5xxx-3x0xx-xx 
ODV-2-x5xxx-3x0xx-xx 

Deze regelaars zijn bedoeld voor een vaste opstelling en zijn niet bedoelt om te voldoen aan de EMC 
richtlijnen zonder dat er extra maatregelen worden genomen. Neem contact op met uw Invertek 
leverancier voor meer informatie. 

Let op! 

Om te voldoen aan de EMC richtlijnen is het ook belangrijk om de regelaar te instaleren in de juiste omgeving, de manier waarop 
de regelaar is geïnstalleerd, de schakelfrequentie, de motor, en het gebruik van de juiste afgeschermde motorkabel. 

Gebruik een motorsmoorspoel of een sinusuitgangsfilter bij motorkabellengten die langer zijn dan 100m. 

 
Alle rechten voorbehouden. De Optidrive HVAC Nederlandstalige handleiding of delen hiervan mogen niet gekopieerd of gebruikt worden 
zonder de schriftelijke toestemming van de uitgever (voor meer informatie zie de Engelstalige handleiding). 

Copyright Invertek Drives Ltd © 2013 
Alle Invertek frequentieregelaars hebben een garantietermijn van 2 jaar. De garantietermijn geldt vanaf de productiedatum die vermeld staat 
op het typeplaatje. Er wordt geen garantie verleend wanneer de Optidrive HVAC is beschadigd door transport, installatie of verkeerd in 
bedrijf is gesteld. De fabrikant accepteert ook geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een verkeerde/onprofessionele installatie, 
onjuiste instelling van de parameters, onjuiste keuze van de motor t.o.v. de frequentieregelaar en het gebruik van de regelaar buiten de 
omgevingsspecificaties. (Dit is een vertaalde handleiding, zie voor meer informatie de Engelstalige originele handleiding). 
 
De lokale Invertek leverancier kan andere garantie voorwaarden hebben dan Invertek. Neem daarom altijd eerst contact op met de lokale 
Invertek leverancier. 
 
De inhoud van de handleiding wordt correct geacht op het moment van afdrukken. De fabrikant heeft het recht om vanuit het oogpunt van 
constante verbetering de specificaties van het product, de prestaties van de frequentieregelaar of de handleiding te wijzigen zonder dit eerst 
te melden. 
 

Deze handleiding geldt voor regelaars met de software versie 1.30 Firmware. 
 
Versie van de handleiding : 2.00 
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1. Introductie 

1.1. Belangrijke veiligheidsinformatie  
Gelieve de onderstaande veiligheidsinformatie door te lezen en alle waarschuwingen in het overige deel van het handboek. 

 

Dit symbool geeft een waarschuwing weer waar rekening 
mee gehouden dient te worden om onveilige situaties en 
persoonlijke ongelukken te voorkomen.  

Dit symbool geeft aan dat er een situatie kan 
ontstaan waarbij de apparatuur/aandrijving 
beschadigd wordt wanneer de opmerkingen niet in 
acht worden genomen. 

 

De frequentieregelaar (Optidrive HVAC) is bedoeld voor professioneel gebruik in industriële machines, installaties of systemen. 
Bij onjuiste installatie kan er een onveilige situatie ontstaan. De Optidrive maakt gebruik van hoge spanningen en stromen, heeft 
intern veel energie opgeslagen en drijft mechanische apparatuur aan die in staat zijn iemand ernstig lichamelijk letsel toe te 
brengen. Bij het ontwerp en het in bedrijf stellen van de installatie dient hier rekening mee worden gehouden. 

Systeem ontwerp, installatie, onderhoud en het in bedrijf stellen van de installatie dient alleen uitgevoerd te worden door 
voldoende onderricht personeel met de juiste training en ervaring. Alle veiligheidsinstructies van dit handboek omtrent 
transport, opslag, installeren en bedienen van de Optidrive frequentieregelaar moeten aandachtig doorgelezen worden. 

Een hoogspanningstest van de schakelkast of het meggeren van de motor mag niet gebeuren wanneer de regelaar is 
aangesloten. 

Gevaar voor een elektrische schok! Uitschakelen en beveiligen tegen herinschakelen van de Optidrive is noodzakelijk. Wacht 10 
minuten na uitschakelen zodat de tussenkring ontladen is voordat er aan de regelaar wordt gewerkt. Controleer altijd d.m.v. een 
multimeter of de voedingsspanning daadwerkelijk is uitgeschakeld. 

Wanneer er een connector of stekker wordt gebruikt in de voedingskabel of motorkabel dient men, na het uitschakelen van de 
voeding, eerst 10 minuten te wachten voordat de stekker of connector wordt losgetrokken. 

Zorg ervoor dat de Optidrive op de juiste manier is geaard volgens de lokale normen/richtlijnen. De HVAC frequentieregelaar kan 
een lekstroom naar aarde hebben die groter is dan 3,5 mA. De aardedraad moet zodanig gekozen worden dat de maximale 
kortsluitstroom geen problemen kan geven. De maximale kortsluitstroom wordt bepaalt door de Installatieautomaat/zekeringen 
voor de frequentieregelaar.  

Voer geen werkzaamheden uit aan de regelaar  wanneer de regelaar of externe control circuits onder spanning staan. 

De Safe Torque OFF” ingang voorkomt niet dat er geen hoge spanning op de uitgang van de HVAC frequentieregelaar kan 
komen. 

 

Alle machines binnen de EU moeten aan de richtlijnen voldoen zoals die zijn opgesteld in de Machinerichtlijnen 89/392/EEG. De 
gebruikte elektrische apparatuur moet tevens voldoen aan EN60204-1. Een lastscheider moet geplaatst worden tussen de 
voeding en de Optidrive. 

Het beveiligingsniveau van de standaard ingangsfuncties (stop/start, rechtsom/linksom en maximale snelheid) is voor veiligheid 
kritische applicaties niet voldoende zonder externe veiligheidsmaatregelen. Bij alle applicaties waar door een storing van de 
Optidrive frequentieregelaar een levensgevaarlijke situatie kan ontstaan moet van te voren een risicoanalyse worden gemaakt. 
Waar nodig zullen extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. (Dit geldt niet voor de noodstop ingang (STO)) 

Bij het inschakelen van de voedingsspanning kan de motor gaan draaien wanneer er een vrijgave is gegeven. 

De STOP functie schakelt niet de interne spanning uit. Schakel altijd de voeding uit en wacht 10 minuten. 

De Optidrive HVAC kan geprogrammeerd worden om motorsnelheden te draaien die veel lager of hoger zijn dan de nominale 
snelheid. Controleer bij de motorleverancier of dit grotere snelheidsbereik geen problemen geeft voor de motor. 

Activeer de automatische reset niet bij machines waarbij dit een gevaar kan opleveren. 

De Optidrive HVAC is er met een IP20, IP55 en IP66 beschermingsgraad. Let op dat de HVAC frequentieregelaars niet in direct 
zonlicht mogen worden geplaatst. De IP20 regelaars moeten in een schakelkast worden gebouwd. 

Optidrives zijn bedoeld voor binnen gebruik. 

Bij montage moet er rekening mee worden gehouden dat er voldoende koeling is voor de regelaar. Ga niet boren in de buurt van 
de regelaar. Stof en metaaldeeltjes kunnen schade aan de regelaar veroorzaken. 

Kom niet in de buurt van de Optidrive HVAC regelaar met geleidende of brandbare voorwerpen. Brandbaar materiaal mag niet 
tegen de regelaar worden geplaatst. 

De relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 95% en er mag geen condensvorming zijn. 

Controleer voordat de spanning wordt ingeschakeld de voedingsspanning, de frequentie en het aantal fasen. 

Sluit nooit de voedingsspanning aan op de klemmen U, V, W. 

Er mag niet geschakeld worden in de uitgang van de Optidrive (motorkabel). 

Houd een minimale afstand aan van 100 mm tussen de hoofdstroombekabeling en de stuurstroombekabeling om verstoring te 
voorkomen. Zorg ervoor dat de klemmen met het juiste koppel worden aangedraaid. 

Probeer bij een foutmelding/defect de regelaar niet zelf te repareren. Stuur de regelaar op naar de leverancier.  
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2. Algemene informatie en codering 

2.1. Overzicht van de verschillende typenummers 

2.1.1. IP20 behuizingen 
200-240V ±10% - 1-fase ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangsstroom (A) Bouwgrootte 

ODV-2-22075-1KF12-SN* 0.75 ODV-2-22010-1HF12-SN* 1 4.3 2 

ODV-2-22150-1KF12-SN* 1.5 ODV-2-22020-1HF12-SN* 2 7 2 

ODV-2-22220-1KF12-SN* 2.2 ODV-2-22030-1HF12-SN* 3 10.5 2 

200-240V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangsstroom (A) Bouwgrootte 

ODV-2-22075-3KF12-SN* 0.75 ODV-2-22010-3HF12-SN* 1 4.3 2 

ODV-2-22150-3KF12-SN* 1.5 ODV-2-22020-3HF12-SN* 2 7 2 

ODV-2-22220-3KF12-SN* 2.2 ODV-2-22030-3HF12-SN* 3 10.5 2 

ODV-2-32040-3KF12-SN* 4 ODV-2-32050-3HF12-SN* 5 18 3 

ODV-2-32055-3KF12-SN* 5.5 ODV-2-32075-3HF12-SN* 7.5 24 3 

380-480V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangsstroom (A) Bouwgrootte 

ODV-2-24075-3KF12-SN* 0.75 ODV-2-24010-3HF12-SN* 1 2.2 2 

ODV-2-24150-3KF12-SN* 1.5 ODV-2-24020-3HF12-SN* 2 4.1 2 

ODV-2-24220-3KF12-SN* 2.2 ODV-2-24030-3HF12-SN* 3 5.8 2 

ODV-2-24400-3KF12-SN* 4 ODV-2-24050-3HF12-SN* 5 9.5 2 

ODV-2-34055-3KF12-SN* 5.5 ODV-2-34075-3HF12-SN* 7.5 14 3 

ODV-2-34075-3KF12-SN* 7.5 ODV-2-34100-3HF12-SN* 10 18 3 

ODV-2-34110-3KF12-SN* 11 ODV-2-34150-3HF12-SN* 15 24 3 

500 – 600V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangsstroom (A) Bouwgrootte 

ODV-2-26075-3K012-SN* 0.75 ODV-2-26010-3H012-SN* 1 2.1 2 

ODV-2-26150-3K012-SN* 1.5 ODV-2-26020-3H012-SN* 2 3.1 2 

ODV-2-26220-3K012-SN* 2.2 ODV-2-26030-3H012-SN* 3 4.1 2 

ODV-2-26400-3K012-SN* 4 ODV-2-26050-3H012-SN* 5 6.5 2 

ODV-2-26055-3K012-SN* 5.5 ODV-2-26075-3H012-SN* 7.5 9 2 

ODV-2-36075-3K012-SN* 7.5 ODV-2-36100-3H012-SN* 10 12 3 

ODV-2-36110-3K012-SN* 11 ODV-2-36150-3H012-SN* 15 17 3 

ODV-2-36150-3K012-SN* 15 ODV-2-36200-3H012-SN* 20 22 3 

* Opmerking : De 2 laatste karakters van het typenummer zijn gerelateerd aan de volgende opties: 
  -SN Standaard zeven segment LED display, standaard PCB coating 
  -SC Standaard zeven Segment LED display, speciale PCB coating 

2.1.2. IP66 behuizingen 
200-240V ±10% - 1-fase ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangs- Bouw- 

Niet geschakeld geschakeld Niet geschakeld geschakeld stroom (A) grootte 

ODV-2-22075-1KF1X-TN* ODV-2-22075-1KF1D-TN* 0.75 ODV-2-22010-1HF1X-TN* ODV-2-22010-1HF1D-TN* 1 4.3 2 

ODV-2-22150-1KF1X-TN* ODV-2-22150-1KF1D-TN* 1.5 ODV-2-22020-1HF1X-TN* ODV-2-22020-1HF1D-TN* 2 7 2 

ODV-2-22220-1KF1X-TN* ODV-2-22220-1KF1D-TN* 2.2 ODV-2-22030-1HF1X-TN* ODV-2-22030-1HF1D-TN* 3 10.5 2 

200-240V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangs- Bouw- 

Niet geschakeld geschakeld Niet geschakeld geschakeld stroom (A) grootte 

ODV-2-22075-3KF1X-TN* ODV-2-22075-3KF1D-TN* 0.75 ODV-2-22010-3HF1X-TN* ODV-2-22010-3HF1D-TN* 1 4.3 2 

ODV-2-22150-3KF1X-TN* ODV-2-22150-3KF1D-TN* 1.5 ODV-2-22020-3HF1X-TN* ODV-2-22020-3HF1D-TN* 2 7 2 

ODV-2-22220-3KF1X-TN* ODV-2-22220-3KF1D-TN* 2.2 ODV-2-22030-3HF1X-TN* ODV-2-22030-3HF1D-TN* 3 10.5 2 

ODV-2-32040-3KF1X-TN* ODV-2-32040-3KF1D-TN* 4 ODV-2-32050-3HF1X-TN* ODV-2-32050-3HF1D-TN* 5 18 3 

380-480V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangs- Bouw- 

Niet geschakeld geschakeld Niet geschakeld geschakeld stroom (A) grootte 

ODV-2-24075-3KF1X-TN* ODV-2-24075-3KF1D-TN* 0.75 ODV-2-24010-3HF1X-TN* ODV-2-24010-3HF1D-TN* 1 2.2 2 

ODV-2-24150-3KF1X-TN* ODV-2-24150-3KF1D-TN* 1.5 ODV-2-24020-3HF1X-TN* ODV-2-24020-3HF1D-TN* 2 4.1 2 

ODV-2-24220-3KF1X-TN* ODV-2-24220-3KF1D-TN* 2.2 ODV-2-24030-3HF1X-TN* ODV-2-24030-3HF1D-TN* 3 5.8 2 

ODV-2-24400-3KF1X-TN* ODV-2-24400-3KF1D-TN* 4 ODV-2-24050-3HF1X-TN* ODV-2-24050-3HF1D-TN* 5 9.5 2 

ODV-2-34055-3KF1X-TN* ODV-2-34055-3KF1D-TN* 5.5 ODV-2-34075-3HF1X-TN* ODV-2-34075-3HF1D-TN* 7.5 14 3 

ODV-2-34075-3KF1X-TN* ODV-2-34075-3KF1D-TN* 7.5 ODV-2-34100-3HF1X-TN* ODV-2-34100-3HF1D-TN* 10 18 3 

500-600V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangs- Bouw- 

Niet geschakeld geschakeld  Niet geschakeld geschakeld  stroom (A) grootte 

ODV-2-26075-3K01X-TN* ODV-2-26075-3K01D-TN* 0.75 ODV-2-26010-3H01X-TN* ODV-2-26010-3H01D-TN* 1 2.1 2 

ODV-2-26150-3K01X-TN* ODV-2-26150-3K01D-TN* 1.5 ODV-2-26020-3H01X-TN* ODV-2-26020-3H01D-TN* 2 3.1 2 

ODV-2-26220-3K01X-TN* ODV-2-26220-3K01D-TN* 2.2 ODV-2-26030-3H01X-TN* ODV-2-26030-3H01D-TN* 3 4.1 2 

ODV-2-26400-3K01X-TN* ODV-2-26400-3K01D-TN* 4 ODV-2-26050-3H01X-TN* ODV-2-26050-3H01D-TN* 5 6.5 2 

ODV-2-26550-3K01X-TN* ODV-2-36550-3K01D-TN* 5.5 ODV-2-26075-3H01X-TN* ODV-2-26075-3H01D-TN* 7.5 9 2 

ODV-2-36075-3K01X-TN* ODV-2-36075-3K01D-TN* 7.5 ODV-2-36100-3H01X-TN* ODV-2-36100-3H01D-TN* 10 12 3 
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* Opmerking : De 2 laatste karakters van het typenummer zijn gerelateerd aan de volgende opties: 
  -TN OLED tekst display, standaard PCB coating 
  -TC OLED tekst Display, speciale PCB coating 
 

2.1.3. IP55 behuizing 
 

200-240V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangsstroom (A) Bouwgrootte 

ODV-2-42055-3KF1N-TN* 5.5 ODV-2-42075-3HF1N-TN* 7.5 24 4 

ODV-2-42075-3KF1N-TN* 7.5 ODV-2-42100-3HF1N-TN* 10 30 4 

ODV-2-42110-3KF1N-TN* 11 ODV-2-42150-3HF1N-TN* 15 46 4 

ODV-2-52150-3KF1N-TN* 15 ODV-2-52020-3HF1N-TN* 20 61 5 

ODV-2-52185-3KF1N-TN* 18.5 ODV-2-52025-3HF1N-TN* 25 72 5 

ODV-2-62022-3KF1N-TN* 22 ODV-2-62030-3HF1N-TN* 30 90 6 

ODV-2-62030-3KF1N-TN* 30 ODV-2-62040-3HF1N-TN* 40 110 6 

ODV-2-62037-3KF1N-TN* 37 ODV-2-62050-3HF1N-TN* 50 150 6 

ODV-2-62045-3KF1N-TN* 45 ODV-2-62060-3HF1N-TN* 60 180 6 

ODV-2-72055-3KF1N-TN* 55 ODV-2-72075-3HF1N-TN* 75 202 7 

ODV-2-72075-3KF1N-TN* 75 ODV-2-72100-3HF1N-TN* 100 248 7 

380-480V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangsstroom (A) Bouwgrootte 

ODV-2-44110-3KF1N-TN* 11 ODV-2-44150-3HF1N-TN* 15 24 4 

ODV-2-44150-3KF1N-TN* 15 ODV-2-44200-3HF1N-TN* 20 30 4 

ODV-2-44185-3KF1N-TN* 18.5 ODV-2-44250-3HF1N-TN* 25 39 4 

ODV-2-44220-3KF1N-TN* 22 ODV-2-44300-3HF1N-TN* 30 46 4 

ODV-2-54300-3KF1N-TN* 30 ODV-2-54040-3HF1N-TN* 40 61 5 

ODV-2-54370-3KF1N-TN* 37 ODV-2-54050-3HF1N-TN* 50 72 5 

ODV-2-64045-3KF1N-TN* 45 ODV-2-64060-3HF1N-TN* 60 90 6 

ODV-2-64055-3KF1N-TN* 55 ODV-2-64075-3HF1N-TN* 75 110 6 

ODV-2-64075-3KF1N-TN* 75 ODV-2-64120-3HF1N-TN* 120 150 6 

ODV-2-64090-3KF1N-TN* 90 ODV-2-64150-3HF1N-TN* 150 180 6 

ODV-2-74110-3KF1N-TN* 110 ODV-2-74175-3HF1N-TN* 175 202 7 

ODV-2-74132-3KF1N-TN* 132 ODV-2-74200-3HF1N-TN* 200 240 7 

ODV-2-74160-3KF1N-TN* 160 ODV-2-74250-3HF1N-TN* 250 302 7 

480-525V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangsstroom (A) Bouwgrootte 

ODV-2-75132-3K01N-TN* 132   185 7 

ODV-2-75150-3K01N-TN* 150   205 7 

ODV-2-75185-3K01N-TN* 185   255 7 

ODV-2-75200-3K01N-TN* 200   275 7 

500-600V ±10% - 3-fasen ingang 

kW typenummer kW HP typenummer HP Uitgangsstroom (A) Bouwgrootte 

ODV-2-46185-3K01N-TN* 18.5 ODV-2-46250-3H01N-TN* 25 28 4 

ODV-2-46220-3K01N-TN* 22 ODV-2-46300-3H01N-TN* 30 34 4 

ODV-2-56300-3K01N-TN* 30 ODV-2-56400-3H01N-TN* 40 43 5 

ODV-2-56370-3K01N-TN* 37 ODV-2-56050-3H01N-TN* 50 54 5 

ODV-2-56450-3K01N-TN* 45 ODV-2-56060-3H01N-TN* 60 65 5 

ODV-2-66055-3K01N-TN* 55 ODV-2-66075-3H01N-TN* 75 78 6 

ODV-2-66075-3K01N-TN* 75 ODV-2-66100-3H01N-TN* 100 105 6 

ODV-2-66090-3K01N-TN* 90 ODV-2-66125-3H01N-TN* 125 130 6 

ODV-2-66110-3K01N-TN* 110 ODV-2-66150-3H01N-TN* 150 150 6 

 
* Opmerking : De 2 laatste karakters van het typenummer zijn gerelateerd aan de volgende opties: 
  -TN OLED tekst display, standaard PCB coating 
  -TC OLED tekst display, speciale PCB coating  
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2.2. Uitleg typenummer Optidrive regelaars 
Elke regelaar is voorzien van een typenummer. Het typenummer staat vermeld op de doos en op de regelaar zelf. Het typenummer verteldt 
alles over de regelaar en de bijbehorende opties. 

 ODV - 2 - 2 4 400 - 3 K F 1 2 - S N  
Product familie 
ODE : E serie 
ODP : Optidrive Plus serie 
ODV : HVAC Product serie 

              PCB Coating 
N : Standaard coating 
C : Conformal coating 

    Display 
S : 7 Segment LED Display 
T : OLED Text Display Generatie     

Bouwgrootte     Beschermingsgraad 
2 : IP20 
4 : IP40 
D : IP66 met hoofdschakelaar  
N : IP55 zonder schakelaars 
S : IP55 met schakelaars 
X : IP66 zonder schakelaars 
Y : IP66 met schakelaars 

Voedingsspanning 
1 : 110 Volt 
2 : 230 Volt 
4 : 400 Volt 
5 : 525 Volt 
6 : 600 Volt 

   

Vermogen van de regelaar     Interne remchopper 
1 : Geen interne remchopper 
4 : Interne remchopper Aantal inkomende fasen    

Eenheid weergeven vermogen 
K : kW  
H : HP  

    Intern EMC Filter 
0 : Geen intern EMC filter 
F : Intern EMC Filter 

 
Opmerking: 

 De Optidrive HVAC regelaars zijn niet voorzien van een interne remchopper. 

 Alle IP20 Optidrive HVAC regelaars zijn alleen beschikbaar met een 7 Segment LED Display 

 Alle IP55 & IP66 Optidrive HVAC regelaars  zijn alleen beschikbaar met een OLED Text Display 

 Alle 230 & 400 Volt regelaars zijn standard voorzien van een intern EMC filter 

 Alle 525 & 600 Volt regelaars hebben geen intern EMC filter 
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3. Mechanische installatie 

3.1. Algemeen 

 Installeer de Optidrive op een vlakke, verticale, hittebestendige, trillingsvrije ondergrond. 

 De Optidrive moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar het omgevingsvervuilingsniveau 1 of 2 is. 

 Plaats geen ontvlambaar materiaal in de buurt van de regelaar. 

 Houd rekening met voldoende ruimte rondom de regelaar zoals aangegeven wordt in hoofdstukken 3.4 t/m 3.8. 

 Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet boven de maximaal toelaatbare temperatuur komt. Zie hoofdstuk 13.1. 

 Zorg voor een schone, droge en niet vervuilde luchtstroom door de regelaars.  

3.2. Voorafgaand aan de installatie 

 Inspecteer de Optidrive grondig of hij niet beschadigd is voordat de regelaar wordt geïnstalleerd. 

 Controleer of het vermogen van de regelaar overeenkomt met het motorvermogen. 

 Bewaar de regelaar in de originele verpakking totdat de regelaar wordt toegepast. De opslagplaats moet droog en schoon zijn  en 
de opslagtemperatuur moet binnen de volgende grenzen vallen : –40°C tot +60°C. 

3.3. Installatie volgens UL richtlijnen 
Houd tijdens de installatie rekening met de volgende items: 

 Zie NMMS.E226333 voor een up to date lijst van alle producten die aan de UL richtlijnen voldoen. 

 De Optidrive HVAC mag alleen gebruikt worden in het temperatuurgebied zoals opgegeven is in hoofdstuk 13.1. 

 De IP20 en IP40 Optidrive HVAC moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar het omgevingsvervuilingsniveau maximaal 1 is. 

 De IP55 & IP66 Optidrive HVAC moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar het omgevingsvervuilingsniveau maximaal 2 is. 

 Gebruik UL geregistreerde montageringen/klemmen/beugels voor de hoofd- en stuurstroombedrading. 
 
Zie hoofdstuk 13.4 voor meer informatie over de installatie volgens de UL normen.  
 

3.4. Afmetingen en gewicht 

3.4.1. IP20 behuizingen 

 
 

 
   

 
Bouw- 
grootte 

A B C D E F G H I J Gewicht 

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in Kg Ib 

2 221 8.70 207 8.15 137 5.39 209 8.23 5.3 0.21 185 7.28 112 4.41 63 2.48 5.5 0.22 10 0.39 1.8 4 

3 261 10.28 246 9.69 - - 247 9.72 6 0.24 205 8.07 131 5.16 80 3.15 5.5 0.22 10 0.39 3.5 7.7 

Afmeting montage bouten: 

Alle bouwgrootten     : 4 x M5 (#10) 
 

Aantrekkoppels bouten: 

stuurstroomklemmen (alle bouwgrootten) :  0.8 Nm (7 lb-in) 
hoofdstroomklemmen (alle bouwgrootten) :  1 Nm (8.85 lb-in) 
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3.4.2. IP55 behuizingen 

       

 
Bouw- 
grootte 

A B C D E F G H I Gewicht 

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in Kg Ib 

4 450 17.32 428 16.46 433 16.65 8 0.31 252 9.92 171 6.73 110 4.33 4.25 0.17 7.5 0.30 11.5 25.4 

5 540 21.26 515 20.28 520 20.47 8 0.31 270 10.63 235 9.25 175 6.89 4.25 0.17 7.5 0.30 22.5 49.6 

6 865 34.06 830 32.68 840 33.07 10 0.39 330 12.99 330 12.99 200 7.87 5.5 0.22 11 0.43 50 110.2 

7 1280 50.39 1245 49.02 1255 49.41 10 0.39 360 14.17 330 12.99 200 7.87 5.5 0.22 11 0.43 80 176.4 

 

Afmeting montage bouten: 

bouwgrootte 4     : M8 (5/16 UNF) 
bouwgrootte 5     : M8 (5/16 UNF) 
bouwgrootte 6     : M10 (3/8 UNF) 
bouwgrootte 7      : M10 (3/8 UNF) 

Aantrekkoppels bouten: 

Stuurstroomklemmen  (alle bouwgrootten) :  0.8 Nm (7 lb-in) 
Hoofdstroomklemmen (bouwgrootte 4)  :  4 Nm (3 lb-ft) 
   (bouwgrootte 5)  :  15 Nm (11.1 lb-ft) 
   (bouwgrootte 6)  :  20 Nm (37 lb-ft) 
   (bouwgrootte 7)  :  20 Nm (37 lb-ft) 

  

G 

F 

A B C 

D E 

ØH 

ØI 
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3.4.3. IP66 behuizingen 
   

                          
 
 
 

 
Bouw- 
grootte 

A B D F G H I J Gewicht 

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in Kg Ib 

2 257 10.12 220 8.66 200 7.87 239 9.41 188 7.40 176 6.93 4.2 0.17 8.5 0.33 4.8 10.6 

3 310 12.20 277 10.89 252 9.90 251 9.88 211 8.29 198 7.78 4.2 0.17 8.5 0.33 7.3 16.1 

 

Afmeting montage bouten: 

Alle bouwgrootten :   :  4 x M4 (#8)  
 

Aantrekkoppels bouten: 

stuurstroomklemmen (alle bouwgrootten) :  0.8 Nm (7 lb-in) 
hoofdstroomklemmen (alle bouwgrootten) :  1,2 – 1,5 Nm (10 - 15 lb-in) 
  

A 

F 

G 

H 

D B 

E 

ØH 

ØI 
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3.5. Richtlijnen schakelkastmontage (IP20 frequentieregelaars)  

 De HVAC IP20 frequentieregelaars zijn geschikt voor een vervuilingsniveau 1 zoals staat beschreven in de richtlijn IEC-664-1. Voor 
een vervuilingsniveau dat hoger is moet een geschikte schakelkast worden gekozen die ervoor zorgt dat het vervuilingsniveau in de 
kast niveau 1 heeft. 

 De schakelkast moet de juiste beschermingsgraad hebben zodat voldaan wordt aan de gestelde eisen zoals gespecificeerd zijn in 
EN60529. 

 De schakelkast moet gemaakt zijn van thermisch geleidend materiaal. 

 Bij (geforceerd) geventileerde schakelkasten moet erop worden gelet dat er een ventilatierooster boven de regelaar zit en een 
ventilatierooster onder de regelaar. De (geforceerde) luchtstroom moet onder in de kast binnenkomen, langs de regelaar gaan en 
vervolgens via het bovenste ventilatierooster de kast weer verlaten. 

 Wanneer de omgeving buiten de kast stofdeeltjes bevat zal de kast moeten worden voorzien van een filter en geforceerde koeling. 
Het filter zal ook regelmatig moeten worden gereinigd/vervangen. 

 Bij een zoute of chemische omgeving of een omgeving met een hoge luchtvochtigheid moet er gekozen worden voor een compleet 
dichte kast die d.m.v. bijvoorbeeld een warmtewisselaar gekoeld wordt.  

 

De omgevingstemperatuur en de temperatuur van de regelaar zelf zijn cruciaal voor de levensduur van de regelaar. Zorg om deze reden altijd 
voor een zo goed mogelijke koeling 

 

 

 Bouw 
grootte 

X 
Onder & 

boven 

Y 
Zijkant 

Z 

Onderling 
Aanbevolen 
luchtstroom 

 mm in mm in mm in CFM (ft
3
/min) 

2 75 2.95 50 1.97 46 1.81 11 

3 100 3.94 50 1.97 52 2.05 26 

Opmerking : 

Afstand Z is zodanig dat de frequentieregelaars tegen elkaar 
(side-by-side) kunnen worden gemonteerd. 
 
Bij nominaal gebruik hebben de Optidrive HVAC 
frequentieregelaars een verlies van 3%. 
 
Bovenstaande gegevens zijn richtlijnen. Zorg ervoor dat de 
omgevingstemperatuur in de kast nooit boven de maximaal 
toelaatbare temperatuur komt. 

 

3.6. Montagerichtlijnen IP20 frequentieregelaars 

 IP20 frequentieregelaars zijn bedoeld voor installatie in een schakelkast. 

 Bij montage met schroeven: 
o Gebruik de frequentieregelaar of bovenstaande afmetingen om de boorgaten af te tekenen. 
o Let erop dat de metalen boorspaanders niet in de regelaar of in andere elektrisch apparatuur terecht komen.  
o Monteer de frequentieregelaar op de achterwand van de schakelkast d.m.v. M5 bouten of schroeven. 
o Draai de schroeven goed aan. Let op dat het kunststof van de regelaar niet teveel wordt vervormd.   

 Bij DIN rail montage (Alleen bouwgrootte 2) 
o Plaats eerst de bovenkant van de DIN rail sleuf van de regelaar aan de bovenkant van de DIN rail. 
o Duw vervolgens de onderkant van de regelaar op de DIN rail. 
o De regelaar kan weer verwijderd worden door met een platte schroevendraaier het lipje aan de onderzijde van de 

regelaar naar beneden te duwen. 
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3.7. Montagerichtlijnen IP55 frequentieregelaars 

 De omgeving moet voldoen aan de omgevingseisen zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 13.1. 

 De Optidrive moet verticaal gemonteerd worden op een vlakke ondergrond. 

 Houd rekening met voldoende ruimte rondom de regelaar zoals beschreven staat in de onderstaande tabel. 

 De montageplek en de bevestigingsmaterialen moeten zodanig worden gekozen dat ze het gewicht van de Optidrive kunnen 
dragen. 

 De IP55 regelaar hoeft niet in een schakelkast te worden gebouwd, het mag natuurlijk wel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bouw-
grootte 

X 
Onder & 

boven 

Y 

Zijkant 

 mm in mm in 

2 (IP66) 150 5.9 10 0.394 

3 (IP66) 150 5.9 10 0.394 

4 (IP55) 200 7.9 10 0.394 

5 (IP55) 200 7.9 10 0.394 

6 (IP55) 200 7.9 10 0.394 

7 (IP55) 200 7.9 10 0.394 

Opmerking : 

Bij nominaal gebruik hebben de Optidrive HVAC 
frequentieregelaars een verlies van 3%. 
 
Bovenstaande gegevens zijn richtlijnen. Zorg ervoor dat 
de omgevingstemperatuur in de kast nooit boven de 
maximaal toelaatbare temperatuur komt. Hoge 
temperaturen hebben zeer grote invloed op de 
levensduur van de Optidrive. 

 Gebruik de HVAC frequentieregelaar als mal om de gaten voor montage op de juiste plaats af te tekenen. 

 Gebruik M8 (bouwgrootten 4 & 5) of M10 (bouwgrootten 6 & 7) bouten om de regelaar te monteren. 

 Gebruik de juiste wartels die afgestemd zijn op de gebruikte kabels. Verwijder de wartelplaat voordat de gaten worden geboord.  

3.8. Montagerichtlijnen IP66 frequentieregelaars 

 De omgeving moet voldoen aan de omgevingseisen zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 13.1. 

 De Optidrive moet verticaal gemonteerd worden op een vlakke ondergrond. 

 Houd rekening met voldoende ruimte rondom de regelaar zoals beschreven staat in onderstaande tabel. 

 De montageplek en de bevestigingsmaterialen moeten zodanig worden gekozen dat ze het gewicht van de Optidrive kunnen 
dragen. 
 

 

Y 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 Bouw-
grootte 

X 
Onder & 

boven 

Y 

Zijkant 

 mm in mm in 

2 200 7.87 10 0.39 

3 200 7.87 10 0.39 

Opmerking : 

Bij nominaal gebruik hebben de Optidrive HVAC 
frequentieregelaars een verlies van 3%. 
 
Bovenstaande gegevens zijn richtlijnen. Zorg ervoor dat de 
omgevingstemperatuur in de kast nooit boven de maximaal 
toelaatbare temperatuur komt. Hoge temperaturen hebben zeer 
grote invloed op de levensduur van de Optidrive. 
 

Wartel afmetingen 
Bouw 
grootte 

Voedingskabel Motorkabel Stuurstroom-
kabel 

2 M25 (PG2*) M25 (PG2*) M20 (PG13.5) 

3 M25 (PG2*) M25 (PG2*) M20 (PG13.5) 
 

 Gebruik de HVAC frequentieregelaar als mal om de gaten voor montage op de juiste plaats af te tekenen. 

 Gebruik de juiste wartels die afgestemd zijn op de gebruikte kabels.   

X 

X 

Y Y 
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3.9. Verwijderen van het klemmendeksel 

  

3.9.1. Bouwgrootte 2 3.9.2. Bouwgrootte 3 

  

3.9.3. Bouwgrootte 4 3.9.4. Bouwgrootte 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik een platte 
schroevendraaier om 
het klemmendeksel te 
openen. Draai de 2 
schroeven een 
kwartslag rechtsom 
om het deksel te 
openen. De sleuven 
van de schroeven 
moeten verticaal 
staan om het deksel 
te verwijderen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik een platte 
schroevendraaier om 
het klemmendeksel te 
openen. Draai de 2 
schroeven een 
kwartslag rechtsom om 
het deksel te openen. 
De sleuven van de 
schroeven moeten 
verticaal staan om het 
deksel te verwijderen. 

 

Gebruik een platte 
schroevendraaier 
om het 
klemmendeksel te 
openen. Draai de 2 
schroeven een 
kwartslag rechtsom 
om het deksel te 
openen. De sleuven 
van de schroeven 
moeten verticaal 
staan om het deksel 
te verwijderen. 

Gebruik een platte 
schroevendraaier 
om het 
klemmendeksel te 
openen. Draai de 2 
schroeven een 
kwartslag rechtsom 
om het deksel te 
openen. De sleuven 
van de schroeven 
moeten verticaal 
staan om het deksel 
te verwijderen. 
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3.9.5. Bouwgrootte 6 

  

3.9.6. Bouwgrootte 7 

  
 

Gebruik een platte 
schroevendraaier 
om het 
klemmendeksel te 
openen. Draai de 2 
schroeven een 
kwartslag rechtsom 
om het deksel te 
openen. De sleuven 
van de schroeven 
moeten verticaal 
staan om het deksel 
te verwijderen. 
 

Gebruik een platte 
schroevendraaier 
om het 
klemmendeksel te 
openen. Draai de 4 
schroeven een 
kwartslag rechtsom 
om het deksel te 
openen. De sleuven 
van de schroeven 
moeten verticaal 
staan om het deksel 
te verwijderen. 
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3.10. Preventief onderhoud 
Voor een lange levensduur van een HVAC frequentieregelaar is het verstandig om preventief onderhoud te plegen. De volgende zaken 
moeten gecontroleerd worden : 

 De omgevingstemperatuur moet binnen de opgeven specificaties zijn. 

 De koelventilatoren moeten vrij roteren en moeten stofvrij zijn.  

 In de schakelkast moet het stofvrij en droog zijn. De stoffilters moeten op tijd worden vervangen en de ventilatoren moeten vrij 
kunnen roteren. De luchtstroom moet correct zijn. 

 
Controleer ook de elektrische verbindingen. Controleer of alle schroeven/bouten met het juiste aantrekkoppel zijn aangedraaid en of de 
kabels geen sporen vertonen van beschadiging of overbelasting. 

3.11. Kabeldoorvoeren/wartels en de “Lock Off” hoofdschakelaar 
Gebruik van de juiste wartels is essentieel om te voldoen aan de gewenste IP beschermingsgraad. Er dienen gaten te worden geboord voor de 
juiste wartels. Let op dat bij het boren geen metaaldeeltjes in de regelaar komen. Hieronder de voorgeschreven gat diameters voor de 
wartels: 

Voorgeschreven gat diameters t.b.v. de wartels: 

  Gat diameter PM wartel Metrische wartel 

Bouwgrootte 2 IP66 3 x 22mm 3 PG13.5 3 x M20 

Bouwgrootte 3 IP66 1 x 22mm en 2 x 28mm 1 PG13.5 en 2 PG16 1 x M20 en 2 x M25 

De IP beschermingsgraad wordt alleen bereikt wanneer de juiste wartels worden gebruikt en wanneer ze correct worden aangesloten. 

“Lock Off” hoofdschakelaar 

De units met een hoofdschakelaar hebben de mogelijkheid om de hoofdschakelaar in de “Off” stand te voorzien van een 20 mm standaard 
slot ter voorkoming van herinschakeling van de voedingsspanning. Op deze manier kan er veilig aan de motor worden gewerkt. 

IP66 / Nema 12 Unit Lock Off IP66 / Nema 4X Unit Lock Off 
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4. Elektrische installatie 

4.1. Aarden van de Optidrive 

 

Deze handleiding is bedoeld als richtlijn voor de juiste aansluiting/bedrading van de frequentieregelaars. Invertek Drives Ltd 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voldoen aan eisen die lokaal, nationaal of internationaal worden gesteld, 
met betrekking op de juiste installatie van de frequentieregelaars en de bijbehorende onderdelen. Er kan persoonlijk letsel of 
beschadiging van de installatie optreden wanneer de opgegeven waarschuwingen niet in acht worden genomen. 

 

De tussenkring van de Optidrive HVAC frequentieregelaar bestaat uit condensatoren. Na het uitschakelen van de 
voedingsspanning duurt het een bepaalde periode voordat ze leeg zijn. Let erop dat wanneer er werkzaamheden moeten 
worden verricht aan de regelaar eerst de hoofdspanning veilig wordt afgeschakeld en vervolgens 10 minuten gewacht wordt 
totdat de condensatoren zeker leeg zijn. Wanneer er na het uitschakelen van de voedingsspanning geen rekening wordt 
gehouden met de tussenkringspanning kan dit leiden tot lichamelijke verwondingen of dodelijk letsel. 

 

Alleen gekwalificeerd elektrisch personeel met kennis van de installatie en die op de hoogte zijn van de gevaren mogen de 
frequentieregelaar installeren, in bedrijf stellen, bedienen en onderhouden. Lees het handboek eerst goed door voordat er 
begonnen wordt met installatie en inbedrijfstelling. 

4.1.1. Aanbevolen installatie volgens EMC richtlijnen. 
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4.1.2. Richtlijnen aarding 
De aardklem van elke Optidrive moet (via het externe EMC filter indien aanwezig) met een zo kort mogelijke kabel verbonden worden met 
een aardrail. De aarding moet niet tussen de verschillende Optidrive frequentieregelaars  of andere apparatuur worden doorgelust. De 
aardingsimpedantie moet voldoen aan alle industriële veiligheidseisen. De aarding van de regelaar moet periodiek worden gecontroleerd op 
juiste werking. Om aan UL normen te voldoen moet er gebruik gemaakt worden van speciale UL aardklemmen. 

4.1.3. Veiligheidsaarde  
Een van de veiligheidsaardklemmen van de Optidrive HVAC moet altijd zijn verbonden met de aarde. De aardklem moet aangesloten worden 
op de dichtstbijzijnde staalconstructie, kast-aarde of aardrail.  

4.1.4. Motoraarde  
De motoraarde moet verbonden zijn met een van de aardklemmen van de regelaar.  

4.1.5. Aardfoutdetectie 
Zoals bij alle frequentieregelaars is het mogelijk dat er een lekstroom naar aarde is. De Optidrive HVAC is zodanig ontworpen dat de 
lekstroom tot een minimum beperkt is maar toch voldoet aan alle EMC eisen. De hoogte van de lekstroom is afhankelijk van de 
motorkabellengte, type en de schakelfrequentie. Bij een aardlekbeveiliging moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen:  

 Een type B aardlekbeveiliging moet worden gebruikt 

 De aardlekbeveiliging moet geschikt zijn voor apparatuur die een gelijkstroomcomponent in de lekstroom hebben   

 Elke frequentieregelaar moet voorzien zijn van een eigen aardlekbeveiliging 
 
Frequentieregelaars met een EMC filter hebben logischerwijs een grotere lekstroom naar aarde.  Voor applicaties waarbij de 
aardlekbeveiliging wordt aangesproken door de hogere aardlekstroom is het mogelijk om het EMC filter uit te schakelen. Het uitschakelen 
van het EMC filter (alleen mogelijk bij IP20 modellen) gebeurt door de schroef (EMC) aan de zijkant van de regelaar te verwijderen. 
 

De schroeven kunnen als volgt worden verwijderd:  

 

 

 

 
Alle Optidrive frequentieregelaars zijn voorzien van zogenaamde varistors aan de ingang. Deze varistors beveiligen de regelaars tegen hoge 
spanningspieken die kunnen ontstaan door bliksem of het schakelen van zware vermogensapparatuur dicht bij de regelaar op dezelfde 
voeding. 
Wanneer er een isolatietest wordt uitgevoerd op een installatie waar een frequentieregelaar wordt gebruikt is het mogelijk dat de test niet 
slaagt omdat de regelaar is voorzien van de varistors. Om de test toch goed uit te laten voeren is het mogelijk om de varistors uit te 
schakelen. Het uitschakelen van de varistors gebeurt door de schroef (VAR) aan de zijkant van de regelaar te verwijderen. Na het uitvoeren 
van de test moet de schroef worden teruggeplaatst en moet de test nogmaals worden uitgevoerd. De isolatietest moet nu weer niet slagen 
wat inhoudt dat de varistors weer aanwezig zijn in het circuit. 

4.1.1. Afscherming motorkabel 
De afscherming van de motorkabel dient ook aangesloten te worden op een van de aardklemmen van de regelaar of moet geaard worden via 
een EMC beugel op de montageplaat van de schakelkast. De afscherming van de motorkabel dient ook aan de motorzijde aan aarde te 
worden gelegd (EMC wartel). De afscherming van de stuursignalen moet alleen worden geaard aan de bronzijde.  

4.2. Voorzorgsmaatregelen bedrading 
Sluit de frequentieregelaar aan zoals aangeven wordt in hoofdstuk 4.3 en 4.4. Controleer of de motoraansluitingen correct zijn aangesloten. 
Algemeen gesproken zijn er 2 typen motoraansluitingen: ster en driehoek. Het is essentieel dat de motoraansluitingen correct zijn. Zie 
hoofdstuk 4.5 meer informatie. 
 
De motorkabel dient 4-aderig te zijn om te voldoen aan alle veiligheidseisen. 

  

Internal 
EMC 
Filter 

 

Internal 
Surge 

Protection 

Earth 
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4.3. Aansluiten inkomende voeding 

 Een 1-fase netvoeding moet aangesloten worden op de klemmen L1/L (fase), L2/N (nul). 

 Een 3-fasen netvoeding moet aangesloten worden op de klemmen L1, L2, L3.  De draairichting is niet van belang. 

 Om aan de CE en C Tick EMC richtlijnen te voldoen worden symmetrisch afgeschermde kabels aanbevolen. 

 Een vaste opstelling is noodzakelijk en moet voldoen aan IEC61800-5-1. Er moet gebruik gemaakt worden van de juiste 
voorbeveiliging conform de hiervoor gestelde richtlijnen zoals beschreven staat in de lokale normen (zoals bijv. NEN1010,  
EN60204-1, etc.).   

 De doorsnede van de bekabeling moet gekozen worden volgens de lokaal geldende normen. In hoofdstuk 13.3 worden richtlijnen 
aangegeven voor de juiste doorsnede van de voedingskabels. 

 Voor de Optidrive HVAC moeten de juiste zekeringen worden geplaatst om de installatie te beveiligen. Zie hoofdstuk 13.3 voor 
meer informatie. De beveiliging moet voldoen aan de richtlijnen die ter plaatse van toepassing zijn. Over het algemeen voldoen 
zekeringen van het type gG (IEC 60269) of het UL type T. In sommige gevallen is het echter zo dat alleen het type aR volstaat.  

 Wanneer de lokale richtlijnen het toestaan is het ook mogelijk om installatieautomaten (type B) te plaatsen als beveiliging van de 
installatie.   

 Bij het uitschakelen van de spanning moet een wachttijd van 30 seconden in acht worden genomen voordat de spanning weer 
wordt ingeschakeld. Er moet minimaal 10 minuten worden gewacht voordat er aan de klemmen kan worden gewerkt. 

 De maximale toegestane kortsluitstroom op de klemmen van de Optidrive HVAC is 100 kA (voldoet aan IEC60439-1). 

 Een netsmoorspoel (optie) voor de frequentieregelaar wordt aanbevolen in de volgende gevallen: 
o De impedantie van inkomende voeding is laag of de maximale kortsluitstroom is te hoog.  
o De voedingsspanning is zwak en dipt regelmatig of valt compleet weg 
o De 3-fasen van de voeding zijn niet in balans. 
o De voedingsspanning is afkomstig van een railsysteem met koolborstels (zoals bij bovenloopkranen). 

 De Optidrive HVAC bouwgrootten 4 t/m 8 zijn standaard voorzien van netsmoorspoelen. 

4.4. Aansluiten motor op de frequentieregelaar 

 De frequentieregelaar stuurt een puls gemoduleerd spanningssignaal (PWM) uit. Voor motoren die niet geschikt zijn voor 
frequentieregelaars zijn extra maatregelen noodzakelijk. Een sinusuitgangsfilter of en motorsmoorspoel moet dan worden 
toegepast. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier. 

 De motor moet worden aangesloten op de klemmen U, V, en W d.m.v. een afgeschermde 3- of 4-aderige kabel. Wanneer er een 3-
aderige kabel wordt gebruikt moet de afscherming worden gebruikt als aardingsgeleider. Let hierbij wel op dat de doorsnede van de 
afscherming minimaal gelijk is aan de doorsnede van een van de fasen en dat het materiaal ook gelijk is. Bij een 4-aderige 
motorkabel moet de doorsnede van de aardleider minimaal gelijk zijn aan de doorsnede van een van de fasen en het materiaal 
moet ook gelijk zijn. 

 De aardeklem van de motor moet zijn verbonden met een van de aardeklemmen van de regelaar. 

 Om aan de Europese EMC richtlijnen te voldoen moet er gebruik gemaakt worden van juiste afgeschermde EMC kabel. Het 
oppervlak van de afgeschermde kabel  moet een dichtheid hebben van minimaal 85% en moet een zo laag mogelijke impedantie 
hebben voor hoogfrequente signalen. 

 De afscherming van de motorkabel moet aan de motorzijde d.m.v. een EMC wartel aan aarde worden gelegd.  

 Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een metalen schakelkast mag de afscherming van de EMC kabel ook d.m.v. een EMC wartel 
aan aarde worden gelegd. Let wel op dat de afstand tussen de regelaar en de EMC wartel zo kort mogelijk is. 

 Bij IP55 drives moet de afscherming van de motorkabel worden aangesloten op de aardeklem. 
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4.5. Aansluiten motorklemmenbox 
Standaard kortsluitanker motoren zijn gewikkeld voor een bepaalde spanning (spoelspanning). Dit wordt weergegeven op het typeplaatje van 
de motor (laagste spanning van de twee). 
 
De spoelspanning tezamen met de voedingsspanning bepalen of de motor in ster of in driehoek moet worden gezet. In ster moet altijd de 
hoogste voedingspanning worden gekozen. Voorbeeld van een typeplaatje: 
 

Voedingsspanning Motorspanning Aansluitingen 

230 230 / 400 

Driehoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 400 / 690 

600 600 / 1050 

400 230 / 400 

Driehoek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

600 340 / 600 

 

4.6. Thermische beveiliging van de motor 

4.6.1. Interne thermische beveiliging 
De HVAC frequentieregelaar heeft een interne thermische motorbeveiliging. Wanneer de motorstroom (instelbaar via P1-08) > 100% is 
gedurende een bepaalde tijd (v.b. 110% voor 60s) dan zal de frequentieregelaar stoppen met uitsturen en de fout : “I.t-trP” geven. 
 

4.6.1. Aansluiten PTC/thermistor 
De PTC/thermistor van de motor kan als volgt worden aangesloten : 
 

 

Extra informatie: 

 Tripniveau is boven de 2.5kΩ 

 De analoge ingang 2 kan worden geconfigureerd d.m.v. parameter P2-33 

(). Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie. 
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4.7. Stuurstroom bekabeling 

 Alle bekabeling van de analoge signalen moet afgeschermd zijn. Twisted pair bekabeling wordt aanbevolen. 

 Stuurstroom bekabeling en hoofdstroom bekabeling zoveel mogelijk van elkaar gescheiden houden en zo min mogelijk parallel laten 
lopen.  

 24V DC en 230V AC moeten niet in de zelfde kabel (multicore) worden opgenomen. 

 Maximale aantrekkoppel stuurstroomklemmen is 0.5Nm. 
 Doorsnede stuurstroombekabeling : 0,05 - 1,5 mm2. 

4.8. Overzicht aansluitschema 

4.8.1. Hoofdstroomklemmen 
Inkomende voeding 
Gebruik de klemmen  
L1/L en L2/N bij 1-fase 
voeding. 
Gebruik de klemmen  
L1,L2 & L3 bij een 3-fase 
voeding. 
 

 

Aansluiten motor 
Sluit de motor aan op de klemmen U, 
V & W. 
De aarde van de motor moet worden 
verbonden met de aarde van de 
regelaar 

 

De aarde moet altijd 
aangesloten worden 

4.8.2. Standaard aansluitschema stuurstroomklemmen 
 Open Dicht     

+24 Volt voeding. Maximale belasting is 100 mA +24V 1  
 

 

Digitale ing. 1 
Stop Start/vrijgave DIN1 2  

Digitale ing. 2 
Rechtsom Linksom DIN2 3  

Digitale ing. 3 Analoge ingang 1= 

gewenste snelheid 
Voorkeuzesnelheid DIN3 4  

Digital Ingangen actief : 8 – 30 V DC 
Klem 5 : + 10 Volt, 10mA uitgang 

+10V 5  

Analoge ingang 1 AIN1 6  

0V interne/externe voeding en analoge in-/uitgangen 0V 7 0V 
 

Actuele snelheid 
Analoge uitgang : 0 – 10 V / 4-20mA, 20mA max  8 AOUT1 

0V interne/externe voeding en analoge in-/uitgangen 0V 9 0V 
 

Actuele stroom  Analoge ingang 2 AIN2 10  

Analoge uitgang 2 : 0 – 10 V / 4-20mA, 20mA max  11 AOUT2 

Extern veiligheidscircuit voor noodstop functionaliteit 
EN+ 12  

 

 
EN- 13  

Relais Contacten 
250V AC / 30V DC 
5A maximaal 

 14 RL1-C 
 

Geen fout/fout  15 RL1-NO 

 16 RL1-NC 

 17 RL2-A 
 

“Running” 
 18 RL2-B 
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5. Werking van het bedienpaneel 

De Optidrive HVAC kan worden geconfigureerd, bediend en gemonitord via het interne bedienpaneel met display. 
 IP20 regelaars: 

IP20 regelaars zijn voorzien van een 7 Segment LED display en een toetsenbord met vijf knoppen.  
 
 IP55 en IP66 regelaars: 

IP55 en IP66 regelaars zijn standaard voorzien van een OLED multi-line tekst display en een toetsenbord met 7 knoppen. 
 
De werking en bediening  van de twee toetsenborden en displays word in de volgende hoofdstukken nader besproken. 
 

5.1. Layout en functionaliteit van het standaard bedienpaneel (IP20 frequentieregelaars) 

 

NAVIGATIE 

Met deze knop stap je door de verschillende 
meetwaarden: freq., stroom, omw./min. 
Wanneer de knop 2 sec. wordt ingedrukt ga je 
naar de parameter mode.  Met deze knop sla 
je ook de gewijzigde parameters op. 

 

 

OMHOOG 

Verhoogt de gewenste frequentie in 
bedienpaneel mode. In parameter mode wordt 
met deze knop de volgende parameter 
gekozen en kun je een bepaalde waarde 
verhogen. 

 

OMLAAG 

Verlaagt de gewenste frequentie in 
bedienpaneel mode. In parameter mode wordt 
met deze knop de vorige parameter gekozen 
en kun je een bepaalde waarde verlagen. 

 

RESET / 
STOP 

Met deze knop reset je de regelaar wanneer 
deze een fout heeft. 
In bedienpaneel mode dient deze knop ook als 
stop knop 

 

START 

In bedienpaneel mode wordt een regelaar die 
in stop staat gestart. Wanneer de regelaar al 
draait zorgt deze knop ervoor dat de regelaar 
de draairichting van de motor omdraait. 

 
 

5.2. Wijzigen parameters met het bedienpaneel (IP20 frequentieregelaars) 

Procedure Display laat zien: 

Zet spanning op de HVAC frequentieregelaar. 

Hou de  toets vast voor > 2 seconden. 


Druk op de  toets. 


De  en  toets kunnen worden gebruikt voor de selectie van de juiste parameter. 
etc..

Selecteer de juiste parameter, bijv. P1-02. 

Druk op de  toets. 
.

Gebruik de  en de  toets om de waarde van de parameter te wijzigen, bijv. waarde 10. 
.

Druk op de  toets. 


De parameterwaarde is nu gewijzigd en automatisch opgeslagen. Houd de  toets vast voor >2 seconden 
om terug te keren naar de uitlezing van de status van de frequentieregelaar.  
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5.3. Handige toetsencombinaties voor het bedienpaneel 

Functie Wanneer display laat 
zien 

Druk op Resultaat Voorbeeld 

Snelle selectie van 
parametergroepen 

 
Opm : Toegang tot alle 

parametergroepen 
moet vrijgegeven zijn 

P1-14 = 101 of 201 

xxx  +  

Er wordt een 
parametergroep hoger 

gekozen. 

Display laat zien : 

Druk op  +  

Display shows  

xxx  +  

Er wordt een 
parametergroep lager 

gekozen. 

Display laat zien :  

Druk op  +  

Display laat zien :  

Selecteer de eerste 
parameter van een 

parametergroep 
xxx  +  

De eerste parameter van de 
parametergroep is gekozen 

Display laat zien : 

Druk op  +  

Display laat zien :  

Zet de waarde van een 
parameter terug naar 
0.0 (minimale waarde) 

Elke numerieke waarde 
groter dan 0.0 (tijdens 
het aanpassen van een 

parameter) 

 +  

De waarde van de 
parameter is teruggezet 

naar 0.0  

Wijzigen P1-01 

Display laat zien : .

Druk op  +   

Display laat zien : . 

Aanpassen waarde van 
een parameter per 

segment 

Elke numerieke waarde 
(tijdens het aanpassen 

van een parameter) 
 +  

Aanpassen van de 
parameter per segment 

Wijzigen P1-10 

Display laat zien : 

Druk op  +   

Display laat zien : 

Druk op  

Display laat zien : 

Druk op  +   

Display laat zien : 

Druk op  

Display laat zien : 
Etc... 

5.4. Status meldingen van het bedienpaneel (IP20 regelaars) 

Display Status  

 Voedingsspanning aanwezig en er is geen fout. Er is echter nog geen vrijgave of start signaal gegeven. 

 Autotune wordt uitgevoerd. 

x.x Regelaar gestart, display geeft de frequentie (Hz) weer. Tijdens het uitsturen van de frequentieregelaar (regelaar is 

in bedrijf) kan door kort op de  knop te drukken de  
frequentie, motorstroom en het motorvermogen bekeken 
worden. 

x.x Regelaar gestart, display geeft de motorstroom (A) weer 

x.x Regelaar gestart, display geeft het vermogen (kW) weer 

x.x Regelaar gestart, display geeft de gescaleerde waarde weer 
die wordt ingesteld met de parameters P2-21 en P2-22. 

 Voedingsspanning niet aanwezig. Alleen de externe 24V is aanwezig. 

 Uitgangstrap is uitgeschakeld. Het noodstopcircuit (Safe Torque Off) is actief. Ingangen 12 en 13 moeten zijn aangesloten. Zie 
hoofdstuk 4.7 voor meer informatie. 

 Parameters zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen. 

 Parameters zijn teruggezet naar de standaard gebruikersinstellingen. 

Zie hoofdstuk 14 voor meer informatie over de foutmeldingen 
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5.5. Layout en functionaliteit van het OLED bedienpaneel (IP55 en IP66 regelaars) 

OLED Display 

Weergave hoofdparameters 
Weergave van de parameters of 
weergave van interne meetwaarden 
zoals bijv. motorfrequentie, 
motorstroom, motorsnelheid, etc. 
 
Extra meetwaarden weergave  
Extra real-time informatie van de 
motorstroom en actueel 
motorvermogen    
 
Start knop 
Met de start knop kun je de Optidrive 
starten in handbediening. 
 
Stop / Reset knop 
Met deze knop kun je een fout resetten   
en in handbediening kun je de Optidrive 
stoppen. 
 
Hand knop 
Met deze knop kun je de regelaar 
aansturen via het bedienpaneel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedieningsknoppen 
Worden gebruikt om parameters te 
bekijken en te wijzigen en worden 
tevens gebruikt om in handbedienings-
mode de regelaar aan te sturen. 
 
Navigatie knop 
Met deze knop kun je real-time 
informatie en parameters bekijken, 
wijzigen en opslaan.  
 
Pijltje omhoog knop 
Verhoogt de gewenste frequentie in 
handbedieningsmode. In parameter 
mode kan een waarde van een 
parameter worden verhoogd. 
  
Pijltje naar beneden knop 
Verlaagt de gewenste frequentie in 
handbedieningsmode. In parameter 
mode kan een waarde van een 
parameter worden verlaagd. 
 
Auto knop 
Met deze knop kun je de regelaar 
aansturen via de klemmenstrook. 

 

5.6. Status meldingen van het OLED bedienpaneel (IP55 en IP66 regelaars) 

 
 
 
 
 
 

   

INHIBIT wordt weergegeven 
wanneer de noodstop actief is (STO 

ingangen). 

Stop wordt weergegeven wanneer 
de regelaar niet uitstuurt. 

De regelaar stuurt 23,7 kHz uit en de 
motorstroom is 0,3 A. 

De Optidrive HVAC is getript. De 
foutmelding is onderspanning . 

 

5.7. Parameters wijzigen met het OLED bedienpaneel (IP55 en IP66 regelaars) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Druk de navigatie knop in voor >1 sec Gebruik de pijltje omhoog/omlaag 
knoppen om de juiste parameter te 
selecteren. 

Druk nogmaals kort de navigatie knop 
in om de inhoud van de parameter te 
bekijken en op te slaan. 

Gebruik opnieuw de pijltje 
omhoog/omlaag knoppen om de 
waarde aan te passen. 
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5.8. Parameters terugzetten naar de fabrieksinstellingen (P-DEF) 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Houd tegelijk de pijltje omhoog, 
pijltje omlaag, de stop knop en de 

start knop vast voor >2s 

Het display geeft de melding P-Def 
en de regelaar is teruggezet naar 

fabrieksinstellingen. Druk 
vervolgens op de stopknop 

 
Let op: de parameters kunnen niet worden teruggezet naar de fabrieksinstelling wanneer P2-39=1 (parameter schrijf blokkering. 
 

5.9. Parameters terugzetten naar de standaard gebruikersinstellingen (U-DEF) 
De gewijzigde parameters kunnen intern worden opgeslagen als de standaard gebruikersinstellingen (alternatief voor de fabrieksinstellingen). 
Dit verandert niets aan de procedure voor het terugzetten van de parameters naar de fabrieksinstellingen (zie boven).  
P6-29 (opslaan gebruikersinstellingen) moet ingesteld worden op 1 om de gewijzigde parameters op te slaan als de standaard 
gebruikersinstellingen. Parameter menu groep 6 kan alleen worden benaderd wanneer P1-14=201 (weergave geavanceerde parameters). 
 

  
 
 
 
 

  
Houd tegelijk de pijltje omhoog, 

pijltje omlaag en de stop knop vast 
voor >2s 

Het display geeft de melding U-Def 
en de regelaar is teruggezet naar 

gebruikersinstellingen. Druk 
vervolgens op de stopknop 

 
Let op : de parameters kunnen niet worden teruggezet naar de fabrieksinstelling wanneer P2-39=1 (parameter schrijf blokkering).  
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5.10. Taal wijzigen van het OLED bedienpaneel (IP55 en IP66 regelaars) 

  
 
 
 
 

 

 
 

  

Houd tegelijk de pijltje omhoog en 
de start knoppen vast voor >2s 

Gebruik de pijltje omhoog/omlaag 
knoppen om de juiste taal te 

selecteren. 

Druk kort op de navigatie knop om 
de taal te selecteren. 

 

5.11. Keuze maken tussen Hand en Automaat bedrijf (IP55 en IP66 regelaars) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De actieve aansturingsmodus wordt 
weergegeven op het display. 

Gebruik de Hand en Auto knoppen op het 
bedienpaneel om te schakelen tussen 

hand en automaat bedrijf. 

In hand mode kun je de regelaar direct 
aansturen via het bedienpaneel (let op 
dat er wel een vrijgave moet worden 

gegeven via klem 2). Aansturing in Auto 
bedrijf wordt ingesteld d.m.v. parameter 

P1-13 (selectie aansturing van de 
regelaar). 

 
  

A = Auto 
H = Hand 
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6. In bedrijf stellen 

6.1. Algemeen 
De volgende richtlijnen gelden voor alle toepassingen. 
 

6.1.1. Instellen van de motorgegevens 
De Optidrive HVAC gebruikt de informatie van het typeplaatje van de motor om: 

 de motor zo efficiënt mogelijk te laten draaien 

 de motor te beschermen tegen overbelasting 
Om dit te kunnen bereiken moeten de gegevens van het motortypeplaatje bij de volgende parameters worden ingegeven: 
P1-07 Nominale motorspanning. Dit is de nominale spanning van de motor in ster of driehoek configuratie. De maximaal uitgestuurde 
spanning kan nooit hoger zijn dan de ingangsspanning van de Optidrive HVAC. 
P1-08 Nominale motorstroom. Dit is de nominale stroom van de motor in ster of driehoek configuratie. 
P1-09 Nominale motorfrequentie. Dit is de nominale frequentie van de motor. Normaal gesproken is dit 50 of 60 Hz. 
P1-10 Nominale motorsnelheid. Dit is de nominale motorsnelheid van de motor. Voor de juiste werking van de frequentieregelaar is het niet 
noodzakelijk deze parameter in te stellen. Wanneer deze parameter is ingesteld worden alle gerelateerde parameters weergegeven in 
omw./min i.p.v. Hz. 
 

6.1.2. Minimale en maximale frequentie / snelheid 
De Optidrive HVAC frequentieregelaar staat standaard ingesteld om de motorfrequentie te kunnen regelen tussen 0 en de nominale 
motorfrequentie (50 Hz). Normaal gesproken is dit regelgebied voldoende voor de meeste applicaties. In sommige gevallen is het echter 
noodzakelijk de grenzen van het regelgebied aan te passen, dit kan met de volgende parameters:  
P1-01 Maximale frequentie. Standaard is maximale frequentie gelijk aan de ingestelde nominale motorfrequentie (50 Hz). Wanneer een 
hogere maximale frequentie gewenst is, is het belangrijk om te controleren of de motor in combinatie met de pomp of ventilator geschikt is 
voor frequenties boven de nominale motorfrequentie. Snelheden boven de nominale snelheid kunnen leiden tot beschadiging van de pomp 
of ventilator. 
P1-02 Minimale frequentie. Een juiste instelling van de minimale snelheid kan voorkomen dat de motor voor een langere tijd op lage 
snelheden draait. Dit voorkomt oververhitting van de motor. Bij sommige applicaties, zoals een pomp die water circuleert door een boiler, is 
het noodzakelijk om een minimale snelheid in te stellen om te voorkomen dat de boiler droogloopt door een te lage flow. 
 

6.1.1. Acceleratie en deceleratie tijden 
De Optidrive HVAC frequentieregelaars hebben standard een acceleratie en deceleratie tijd van 30 seconden. De standaard waarde is geschikt 
voor het merendeel van de HVAC toepassingen, maar kan veranderd worden door de parameters P1-03 en P1-04. Let wel op dat te korte 
acc./dec. tijden kunnen leiden tot overstroom- en overspanningsfouten. 
De ingestelde tijd is de tijd die nodig is om een motor van 0Hz naar de nominale motorfrequentie (P1-09) te versnellen. 
Voorbeeld; stel P1-03 = 30 s en P1-09 (motorfrequentie) = 50Hz. De gewenste snelheid is 25Hz. Na start zal het : 30(P1-03) / 50 (P1-09) * 25 = 
15 s duren voordat de motor op 25 Hz is. 
P1-03 Acceleratie tijd: is de tijd in seconden die nodig is om de motor te versnellen van 0Hz naar de nominale motorsnelheid (P1-09). 
P1-04 Deceleratie tijd: is de tijd in seconden die nodig is om de motor te vertragen van de nominale motorsnelheid (P1-09) naar stilstand. 
 

6.1.1. Selectie stop mode 
De Optidrive HVAC frequentieregelaars kunnen geprogrammeerd worden om de motor normaal te laten decelereren of om de motor vrij te 
laten uitlopen. Standaard staat de HVAC frequentieregelaar ingesteld op deceleren tot stop. Met de parameter P1-05 kan de stop mode 
worden gewijzigd. 
P1-05 Selectie stop mode: Deze parameter bepaalt hoe de motor wordt gestopt wanneer het vrijgave signaal wordt weggenomen.  
P1-05 = 0 : decelereren (tijd instelbaar via P1-04)  
P1-05 = 1 : vrij laten uitlopen van de motor 
 

6.1.2. Energiebesparingsfunctie 
De energiebesparingsfunctie zal proberen om de totale energieconsumptie van de frequentieregelaar te reduceren wanneer de motor licht 
belast wordt en een constant snelheid draait.  
P1-06 Energiebesparingsfunctie: 0 = uitgeschakeld, 1 = ingeschakeld 
 

6.1.1. Boost spanning 
De boost spanning zorgt ervoor dat er bij lage frequenties een hogere spanning op de motor wordt gezet. Dit resulteert in een hoger koppel 
bij lage toerentallen. Let op dat een te hoge boost spanning kan leiden tot hoge stromen en een hoge temperatuur van de motor. 
Geforceerde koeling van de motor kan noodzakelijk zijn. 
Standaard staat de boost spanning (afhankelijk van de bouwgrootte van de regelaar) ingesteld tussen de 0.5 en de 2.5%. Voor het merendeel 
van de HVAC toepassingen moet dit voldoende zijn. 
P1-11 Boost spanning: wordt als een percentage van de nominale motorspanning ( P1-07) opgegeven. 
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7. HVAC Specifieke functies (Parametergroep 8) 

De Optidrive HVAC heeft standaard een aantal specifieke HVAC functies ingebouwd. De meerderheid van deze functies kan worden ingesteld 
in parameter menu 8. In dit hoofdstuk worden de verschillende functies nader toegelicht.. 
 

7.1. Pomp cascade regeling d.m.v. DOL relais 

Verkorte omschrijving: 
De onderstaande afbeelding geeft weer hoe de Optidrive HVAC gebruikt kan worden als Master in een DOL (Direct On-Line) cascade 
schakeling. De master pomp wordt door de Optidrive HVAC frequentie geregeld. Afhankelijk van de vraag en de actuele flow/druk worden 
d.m.v. relaisuitgangen maximaal 4 pompen DOL bijgeschakeld. 

 
 
Relaiscontact 1 van de standaard klemmen van de Optidrive HVAC (klem 14 & klem 15) kan niet gebruikt worden voor de DOL cascade 
schakeling maar is wel vrij programmeerbaar voor andere functies d.m.v. parameter P2-15. Relaiscontact 2 van de standaard klemmen van de 
Optidrive HVAC (klem17 & klem18) kan wel gebruikt worden voor de DOL schakeling van de eerste slave pomp. Relaiscontact 2 krijgt deze 
functionaliteit door parameter P2-18 op 8 in te stellen (slave 1 DOL schakeling). 
Voor een DOL cascade schakeling van meer dan 1 slave pomp is een extra I/O module noodzakelijk. Door de extra I/O module is het mogelijk 
om maximaal 3 extra slave pompen DOL te schakelen. In totaal kunnen er dus maximaal 4 slave pompen d.m.v. relais contacten bij 
geschakeld worden. Interfacerelais kunnen noodzakelijk zijn wanneer de benodigde spanning of stroom buiten de specificaties is van de 
interne relais van de Optidrive HVAC (hoofdstuk 4.7, Uitleg en specificaties I/O). 
De druk- of flowopnemer kan worden aangesloten op de analoge ingang 1 of 2 van de Optidrive HVAC (klem 6 of klem 10) en wordt dan 
gebruikt als terugkoppeling (feedback voor de interne PID regeling). 

 

Werking: 
De DOL pomp cascade regeling wordt geactiveerd door parameter P8-14 op 1 in te stellen. Vervolgens moet bij parameter P8-15 (>0) het 
aantal deelnemende slave pompen worden opgegeven.  
De Optidrive HVAC frequentieregelaar regelt de master pomp in snelheid. De slave pompen worden wanneer nodig sequentieel door middel 
van relais bijgeschakeld (DOL = direct op het voedingsnet) . Bij een voorgedefinieerd niveau zullen de slave pompen een voor een worden 
bijgeschakeld om de master pomp te assisteren. Welke slave pomp wordt bijgeschakeld is afhankelijk van het aantal draaiuren van de slave 
pompen. De HVAC frequentieregelaar houdt bij hoeveel draaiuren elke pomp gedraaid heeft en zal altijd de slave pomp met de minste 
draaiuren als eerste bijschakelen. Na het bij- of afschakelen van een pomp zal de HVAC frequentieregelaar altijd een instelbare stabilisatietijd 
(P8-19)in acht nemen voordat er andere slave pompen worden bij- of afgeschakeld. Dit zorgt voor een stabiele regeling waarbij slave pompen 
niet onnodig worden geschakeld. Het uitschakelen van een pomp (met de meeste draaiuren) gebeurt ook bij een voorgedefinieerd niveau.  
Het verschil in het maximaal aantal draaiuren van de slave pompen kan worden ingesteld worden met parameter P8-16. Wanneer er bij 
parameter P8-16 een waarde wordt ingesteld zal de HVAC frequentieregelaar automatisch van slave pomp overschakelen als het verschil 
tussen de draaiuren van de slaven pompen groter is dan de bij P8-16 ingestelde waarde. Automatisch overschakelen van pompen aan de 
hand van het aantal draaiuren is uitgeschakeld wanneer P8-16 = 0. De Slave pompen worden alleen geschakeld wanneer de master dit 
noodzakelijk vindt (vraag neemt toe of af). 
Het aantal draaiuren van elke pomp kan bekeken worden in parameter P0-19. Met parameter P8-20 kunnen deze draaiuren worden gereset. 
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Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 
 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in. De energiebesparingsfunctie (P1-06) moet uitgeschakeld zijn. 

 Zet parameter P1-14= 101 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters. 

 Stel in parametergroep 3 de PID parameters in.  

 Bij gebruik van uitgangsrelais 2 voor het schakelen van een van de slave pompen moet P2-18 op 8 worden ingesteld. 

 Activeer de pomp cascade regeling door parameter P8-14 op 1 in te stellen. 

 Geef het totaal aantal slave pompen op bij de parameter P8-15 (dit is exclusief de pomp die aan de HVAC regelaar is aangesloten). 

 Stel bij de volgende parameters de grenzen in om de slave pompen bij of af te schakelen  : 
o P8-17: Slave pomp start frequentie/snelheid – grens voor het bijschakelen van een slave pomp 
o P8-18: Slave pomp stop frequentie/snelheid – grens voor het afschakelen van een slave pomp 

 Stel de pomp stabilisatietijd in bij parameter P8-19 (minimaal 10 s). De ingestelde tijd moet zodanig zijn dat het terugkoppelsignaal 
(sensor) stabiel is als de tijd is afgelopen. Tijdens de stabilisatietijd worden er geen pompen bij- of afgeschakeld. 

 Wanneer het aantal draaiuren van de pompen gebalanceerd moet worden dan kan dit door de parameter P8-16 in te stellen. Het 
verschil in draaitijd van de pompen (duty run) zal nooit groter zijn dan de ingestelde waarde van P8-16. 

 

7.2. Pomp cascade regeling d.m.v. frequentieregelaars 

Verkorte omschrijving: 
De onderstaande afbeelding geeft weer hoe de Optidrive HVAC frequentieregelaars gebruikt kunnen worden in een complete 
snelheidsgeregelde pomp cascade regeling. Alle pompen in deze configuratie zijn aangesloten op Optidrive HVAC frequentieregelaars en 
worden frequentie/snelheid geregeld. De onderling communicatie en aansturing gebeurt via de RS485 communicatie. 
 

 
 
De frequentieregelaars kunnen met behulp van RJ45 datakabels en RJ45 kabelsplitters aan elkaar verbonden worden (zie bovenstaande 
afbeelding). De datakabels en splitters hebben de volgende typenummers:  
 

Typenummer Omschrijving 

OPT-RJ45SP RJ45 Splitter  

OPT-J4505 RJ45 naar RJ45 RS485 datakabel, 0.5m 

OPT-J4510 RJ45 naar RJ45 RS485 datakabel, 1m 

OPT-J4530 RJ45 naar RJ45 RS485 datakabel, 3m 

 
Elke motor/pomp in deze configuratie wordt aangestuurd door een Optidrive HVAC frequentieregelaar (één regelaar per pomp). Alle 
frequentieregelaars draaien in variabele snelheidsmode en worden via de communicatie bus voorzien van de gewenste snelheid. Eén 
frequentieregelaar moet worden ingesteld als ”netwerk Master”. Bij de “netwerk Master wordt de PID-regeling geactiveerd. De gewenste 
waarde (druk of flow) en de terugkoppeling (sensor) worden gekoppeld aan de “netwerk Master”. De “netwerk Master” zorgt voor een 
vrijgave/start en een snelheidsreferentie voor de slaves via het RS485 netwerk. 
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Werking: 
De compleet snelheidsgeregelde pomp cascade regeling wordt geactiveerd door parameter P8-14=2 (Activering pomp cascade regeling). Dit 
moet alleen bij de “netwerk Master” ingesteld worden. Alle andere HVAC frequentieregelaars moeten ingesteld worden als “netwerk Slave” 
d.m.v. parameter P1-12=5. Vervolgens moet bij parameter P8-15 (>0) het aantal deelnemende slave pompen worden opgegeven. 
Alle deelnemers op het netwerk moeten een uniek adres krijgen. Met parameter P5-01 kunnen de adressen ingesteld worden. De Master 
moet altijd adres 1 krijgen en de slaves krijgen een opvolgend nummer (2, 3, 4, 5...).  
 
Bij een voorgedefinieerd niveau zullen de slave pompen een voor een worden bijgeschakeld om de master pomp te assisteren. Welke slave 
pomp wordt bijgeschakeld is afhankelijk van het aantal draaiuren van de slave pompen. De HVAC frequentieregelaar houdt bij hoeveel 
draaiuren elke pomp gedraaid heeft en zal altijd de slave pomp met de minste draaiuren als eerste bijschakelen. Na het bij- of afschakelen 
van een pomp zal de HVAC frequentieregelaar altijd een instelbare stabilisatietijd (P8-19)in acht nemen voordat er andere slave pompen 
worden bij- of afgeschakeld. Dit zorgt voor een stabiele regeling waarbij slave pompen niet onnodig worden geschakeld. Het uitschakelen van 
een pomp (met de meeste draaiuren) gebeurt ook bij een voorgedefinieerd niveau. De maximale snelheid (P1-01), de minimale snelheid (P1-
02), de acc. tijd (P1-03) en de dec. tijd (P1-04) kunnen per frequentieregelaar ingesteld worden.  
Het verschil in het maximaal aantal draaiuren van de slave pompen kan worden ingesteld worden met parameter P8-16. Wanneer er bij 
parameter P8-16 een waarde wordt ingesteld zal de HVAC frequentieregelaar automatisch van slave pomp overschakelen als het verschil 
tussen de draaiuren van de slave pompen groter is dan de bij P8-16 ingestelde waarde. Automatisch overschakelen van pompen aan de hand 
van het aantal draaiuren is uitgeschakeld wanneer P8-16 = 0. De slave pompen worden alleen geschakeld wanneer de master dit noodzakelijk 
vindt (vraag neemt toe of af).Het aantal draaiuren van elke pomp kan bekeken worden in parameter P0-19. Met parameter P8-20 kunnen 
deze draaiuren worden gereset. 
 
De master gaat ervanuit dat wanneer een slave niet reageert op het netwerk dat de regelaar niet beschikbaar is (spanningsloos, geen vrijgave 
of geen RS485 connectie). De master zal rekening houden met de uitschakeling van de slave en zal de slave pas weer aansturen wanneer de 
communicatie is hersteld. Wanneer een regelaar tript (geld ook voor de master) zal deze frequentieregelaar ook niet meer worden 
aangestuurd. De cascade regeling zal echter gewoon blijven draaien met het aantal overgebleven frequentieregelaars. Wanneer de 
frequentieregelaar wordt gereset zal deze direct weer gaan deel uitmaken van de cascade regeling. 
De vrijgave ingang (klemmen 1 & 2) van de master geldt als start/stop voor de complete cascade regeling. De vrijgave ingang (klemmen 1 & 2) 
van de slaves kan worden gebruikt om één enkele slave uit te schakelen voor deelname aan de cascade regeling.  

 

Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 
Bij alle HVAC frequentieregelaars: 

 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in. De energiebesparingsfunctie (P1-06) moet uitgeschakeld zijn. 

 Zet parameter P1-14= 101 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters. 

Bij de master: 
 Stel in parametergroep 3 de PID parameters in. 

 Stel het netwerkadres in bij parameter P5-01. Bij de Master moet P5-01 = 1. 

 Activeer de compleet snelheidsgeregelde pomp cascade regeling door parameter P8-14 op 2 in te stellen. 

 Geef het totaal aantal slave pompen op bij de parameter P8-15 (dit is exclusief de master frequentieregelaar). 

 Stel bij de volgende parameters de grenzen in om de slave pompen bij of af te schakelen  : 
o P8-17: Slave pomp start frequentie/snelheid – grens voor het bijschakelen van een slave pomp 
o P8-18: Slave pomp stop frequentie/snelheid – grens voor het afschakelen van een slave pomp 

 Stel de pomp stabilisatietijd in bij parameter P8-19 (minimaal 10 s). De ingestelde tijd moet zodanig zijn dat het terugkoppelsignaal 
(sensor) stabiel is als de tijd is afgelopen. Tijdens de stabilisatietijd worden er geen pompen bij- of afgeschakeld. 

 Wanneer het aantal draaiuren van de pompen gebalanceerd moet worden dan kan dit door de parameter P8-16 in te stellen. Het 
verschil in draaitijd van de pompen (duty run) zal nooit groter zijn dan de ingestelde waarde van P8-16. 

Bij de slave: 
 Stel de frequentieregelaars in als slave door P1-12 = 5. 

 Geef elke slave een uniek netwerkadres bij parameter P5-01 =2, 3, 4, 5... 
 

7.3. Instellen onderhoudstimer en reset 

De Optidrive HVAC frequentieregelaar heeft de mogelijkheid om een onderhoudstimer in te stellen die wanneer de timer afloopt een 
symbool weergeeft in het OLED display en kan worden gekoppeld aan een digitale uitgang ten teken dat er onderhoud moet worden 
gepleegd aan de installatie/machine. De onderhoudstimer is gekoppeld aan de interne klok die het aantal draaiuren bijhoudt. 
 

Werking: 
De onderhoudstimer wordt ingesteld met parameter P6-24. De waarde 0 schakelt de onderhoudstimer uit. De onderhoudstimer kan worden 
ingesteld van 1 tot 60.000 uur (standaard = 5000). Parameter P6-24 is alleen toegankelijk wanneer P1-14 = 201 (geavanceerde parameter 
toegang).  Bij parameter P0-22 is uit te lezen hoeveel uur het nog duurt voordat de onderhoudstimer is afgelopen.  
De Optidrive HVAC kan op verschillende manieren aangeven dat de onderhoudstimer (P0-22 = 0) is afgelopen: 
 

 Een onderhoud symbool wordt weergegeven in de rechter bovenhoek van   
het OLED display.                     

 Een van de uitgangrelais kan worden geprogrammeerd met de melding dat  
 de onderhoudstimer is afgelopen.  

 Eén bit van het communicatie statuswoord wordt hoog wanneer de onderhoudstimer is afgelopen.. 
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Met de volgende parameters kun je de melding dat de onderhoudstimer is afgelopen koppelen aan een uitgangsrelais:  
 

Parameter nummer Parameter omschrijving Klem Ingestelde waarde 

P2-15 Functieselectie relaisuitgang 1 14 / 15 10 

P2-18 Functieselectie relaisuitgang 2 16 / 17 / 18 10 

 
Wanneer de onderhoudstimer is afgelopen en het onderhoud aan de machine/aandrijving is uitgevoerd dan kan d.m.v. parameter P6-25 de  
onderhoudstimer worden gereset P6-25 = 1). De onderhoudstimer wordt nu gereset naar de waarde van P6-24. 

 
Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 

Onderhoudstimer instellingen 
 Zet parameter P1-14= 101 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters. 

 Stel de onderhoudstimer in met parameter P6-24 (standaard 5000). 

 De uitgangrelais kunnen worden ingesteld met de parameters P2-15 en P2-18 (zie tabel bovenaan de bladzijde). 

Reset onderhoudstimer 
 Zet parameter P1-14= 101 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters. 

 Stel de parameter P6-25 in op 1 om de onderhoudstimer te resetten.. 
 

7.4. Belastingsmonitor 

De belastingsmonitor houd continue de belasting in de gaten en kan een snaarbreuk detecteren bij ventilatortoepassingen en het drooglopen 
van een pomp, pompblokkade of een gebroken waaier detecteren bij pomptoepassingen.  
 
De belastingsmonitor vergelijkt continue de actuele motorstroom met de gemeten/opgeslagen belastingscurve (koppelcurve). Wanneer de 
actuele motorstroom gedurende een ingestelde tijd afwijkt van het standaard profiel zal de Optidrive HVAC frequentieregelaar dit detecteren 
en eventueel een fout genereren. De Optidrive HVAC meet bij 5 verschillende frequenties de motorstroom om een goede weergave te krijgen 
van de belastingscurve. 
 
Onderstaande afbeelding geeft de belastingsmonitor weer: 
 

 
 

Werking: 
Om gebruik te maken van de belastingsmonitor moet de standaard belastingscurve van de stroom t.o.v. de frequentie bepaald worden. De 
standaard belastingscurve wordt bepaald d.m.v. een automatische meetsequence. Het instellen van de belastingsmonitor kan het beste 
gedaan worden als laatste stap van de inbedrijfname. 

De automatische meetsequence wordt uitgevoerd nadat de belastingsmonitor wordt ingeschakeld (P8-06  0) en de HVAC frequentieregelaar 
hierna een start commando krijgt. Tijdens de meetsequence zal de HVAC frequentieregelaar versnellen tot de maximale frequentie (P1-01) en 
zal in totaal bij 5 punten de motorstroom meten en opslaan. Wanneer de meetsequence klaar is zal de frequentieregelaar de gewenste 
frequentie gaan uitsturen. Om de automatische meetsequence nogmaals te laten uitvoeren moet deze weer worden uitgeschakeld (P8-06 = 

0) en weer worden ingeschakeld (P8-06  0). Bij parameter P0-58 kunnen de gemeten stroomwaarden (belastingscurve) worden 
teruggelezen. 
 

 Let op: De automatische meetsequence overruled de ingestelde gewenste frequentie. Tijdens de meetsequence versnelt de 
frequentieregelaar de motor tot maximale snelheid (P1-01). Houd er rekening mee dat de applicatie geschikt is voor het doorlopen 
van de complete snelheidsrange. 
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De maximale frequentie/snelheid (P1-01) en de minimale frequentie/snelheid (P1-02) kunnen na het uitvoeren van de automatische 
meetsequence nog worden aangepast. De meetdata word door het aanpassen van P1-01 en P1-02 niet gewist. Wanneer er vervolgens 
frequenties gekozen worden buiten het meetgebied zal de belastingsmonitor worden uitgeschakeld.  

Na het inschakelen van de belastingsmonitor (P8-06  0) kunnen vervolgens de onderstroomfout (P8-06 = 1), de overstroomfout (P8-06 = 2) 
of een combinatie van beide fouten (P8-06 = 3) worden ingeschakeld.   
De detectiegrenzen voor de belastingsmonitor kunnen worden ingesteld met parameter P8-07 in ampères. De detectiegrenzen worden 
ingesteld t.o.v. de standaard gemeten belastingscurve. De totale bandbreedte is gelijk aan 2 x P8-07. De grenzen moeten zodanig worden 
ingesteld dat bij een normale fluctuatie van de motorstroom er geen foute detectie optreedt. Naast de grenzen kan er ook nog een wachttijd 
worden ingesteld d.m.v. parameter P8-08. Wanneer de belasting hoger of lager is dan de ingestelde grenzen gedurende de tijd die is ingesteld 
bij P8-08, zal de Optidrive HVAC frequentieregelaar stoppen met uitsturen en een foutmelding geven. De wachttijd (P8-08) voorkomt 
onnodige fouten wanneer de stroom kortstondig buiten de ingestelde grenzen komt.  
 
De volgende foutmeldingen zullen op het OLED display worden weergegeven bij een onder- of overbelasting en kunnen worden gereset met 
de STOP knop : 
 

 : overbelasting gedetecteerd en heeft een fout gegenereerd (fout code 24) 

: onderbelasting gedetecteerd en heeft een fout gegenereerd (fout code 25) 
 
De Optidrive HVAC kan naast een foutmelding ook een automatische pompreinigingsfunctie activeren wanneer er een overbelasting 

() is gedetecteerd.  Zie hoofdstuk 7.5 voor meer informatie. 
 

Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 
 Lees het waarschuwingsveld op de vorige bladzijde. 

 Stel de maximale en minimale frequentie/snelheid in (P1-01 & P1-02). 

 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in. De energiebesparingsfunctie (P1-06) moet uitgeschakeld zijn. 

 Zet parameter P1-14= 101 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters. 

 Activeer de belastingsmonitor m.b.v. parameter P8-06: 
o 0: uitgeschakeld 
o 1: Detectie onderbelasting ingeschakeld (snaarbreuk / drooglopen pomp / pompwaaier gebroken) 
o 2: Detectie overbelasting ingeschakeld (pompblokkade) 
o 3: Detectie onder- en overbelasting ingeschakeld  

 Stel een acceptabele bandbreedte in bij parameter P8-07. Begin met een grote bandbreedte en controleer de stroom tijdens het 
draaien om de juiste bandbreedte te bepalen. 

 Start de frequentieregelaar om de automatische meetsequence te laten uitvoeren. 
 Wanneer de frequentieregelaar sporadisch een foutmelding geeft is het wellicht verstandig om een wachttijd in te stellen bij 

parameter P8-08. Blijft de foutmelding hierna nog steeds voorkomen dan is het verstandig om de automatische meetsequence 
nogmaals te doorlopen.  

 

7.5. Pompreinigingsfunctie 

De pompreinigingsfunctie wordt gebruikt om blokkades in de pomp te verwijderen. De pompreinigingsfunctie kan handmatig worden 
uitgevoerd door een digitale ingang hoog te maken of kan automatisch worden uitgevoerd na een startcommando of wanneer er een 
overbelasting wordt gedetecteerd door de belastingsmonitor (blokkade). Wanneer de pompreinigingscyclus is geactiveerd zal de Optidrive 
HVAC frequentieregelaar een vooringesteld snelheidspatroon doorlopen met als doel de blokkade te verwijderen. 
  
Werking: 
De pompreinigingsfunctie wordt geactiveerd en ingesteld d.m.v. parameter P8-03. De mogelijkheden van parameter P8-03 zijn als volgt: 
  

0. Uitgeschakeld 
1. Alleen actief na een start commando. 
2. Actief bij start en bij een detectie van een te hoog koppel.  
3. Alleen actief bij een detectie van een te hoog koppel.  

 
Wanneer er gekozen wordt voor de instelling 1 of 2 bij parameter P8-03 zal de Optidrive HVAC frequentieregelaar bij elke start commando de 
pompreinigingscyclus uitvoeren. Na het uitvoeren van de pompreinigingscyclus zal de regelaar terugkeren naar het de gewenste snelheid. 
 
Bij de instelling 2 of 3 van parameter P8-03 zal eerst de belastingsmonitor moeten worden ingesteld om de overbelastingssituatie te kunnen 
detecteren. Zie hoofdstuk 7.4 voor meer informatie over het instellen van de belastingsmonitor. De Optidrive HVAC frequentieregelaar zal 
geen fout geven wanneer de pompreinigingsfunctie wordt gestart door een overbelastingssituatie. Na het uitvoeren van de 
pompreinigingscyclus zal de regelaar terugkeren naar het de gewenste snelheid. De frequentieregelaar zal een fout geven wanneer er binnen 
60 s na een reinigingscyclus opnieuw een overbelastingssituatie wordt gedetecteerd.  
Door gebruik te maken van de automatische herstart functie kan er maximaal 5 maal opnieuw getracht worden de pomp te reinigen wanneer 
parameter P8-03 op 2 staat ingesteld.  
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De pompreinigingsfunctie zal ongeacht de instelling van parameter P8-03 direct worden uitgevoerd wanneer een digitale ingang, waar de 
pompreinigingsfunctie aan is toegekend, hoog wordt. Wanneer de desbetreffende digitale ingang hoog wordt zal de frequentieregelaar direct 
vanaf de huidige snelheid versnellen/vertragen naar reinigingssnelheid 1 met de opgegeven reinigingsacceleratie en deceleratie tijd. 
De activering van de pompreinigingsfunctie kan d.m.v. parameter P9-42 aan een digitale ingang worden toegekend. Parametergroep 9 is 
alleen zichtbaar wanneer parameter P1-14 op 201 is ingesteld. 
 
Het bewegingsprofiel van de pompreinigingscyclus wordt gedefinieerd door 2 reinigingssnelheden, een reinigingsacceleratie en deceleratie 
tijd en de reinigingstijd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijbehorende parameters: 
  

Parameternummer Omschrijving 

P2-05 Reinigingssnelheid 1 

P2-06 Reinigingssnelheid 2 

P8-04 Reinigingstijd 

P8-05 Reinigingsacceleratie en deceleratie tijd 

 
Wanneer er bij een van de twee reinigingssnelheden de waarde nul wordt ingesteld zal een deel van de reinigingscyclus worden 
uitgeschakeld. Bij de reiniggingssnelheden kunnen zowel positieve als negatieve snelheden ingesteld worden. Een negatieve snelheid zal 
ervoor zorgen dat de motor de andere kant op zal gaan draaien. De acceleratie en deceleratie tijden tijdens de reinigingscyclus worden 
bepaald door parameter P8-05. Aan het einde van de cyclus wordt de normale deceleratie tijd gebruikt en die kan worden ingesteld met 
parameter P1-04. 
 

 Let op: Controleer van te voren of de pomp geschikt is om achteruit te draaien voordat er bij de parameters P2-05 of P2-06 
negatieve snelheden worden ingesteld. 

 
Onderstaande afbeelding geeft het snelheidsprofiel van de pompreinigingscyclus weer: 
 

 
 
Na het uitvoeren van de pompreinigingscyclus keert de frequentieregelaar terug naar het originele setpoint (gewenste snelheid). De 
reinigingstijd (P8-04) omsluit de acc. tijd en de tijd dat de motor de reinigingssnelheid draait. De deceleratie tijd is hierin niet opgenomen.  

 

Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 
 Lees eerst hoofdstuk 7.4 (belastingsmonitor), wanneer de pompreinigingsfunctie gestart moet worden bij een detectie van een 

overbelastingsituatie. 

 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in. De energiebesparingsfunctie (P1-06) moet uitgeschakeld zijn. 

 Zet parameter P1-14= 101 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters. 

 Stel de gewenste reinigingssnelheden in bij de parameters P2-05 en P2-06 
 Activeer de pompreinigingsfunctie m.b.v. parameter P8-03. De parameter P8-03 hoeft niet te worden ingesteld wanneer de functie 

wordt gestart door een digitale ingang. Instelmogelijkheden van parameter P8-03: 
o 0: uitgeschakeld 
o Alleen actief na een start commando. 
o Actief bij start en bij een detectie van een te hoog koppel.  
o Alleen actief bij een detectie van een te hoog koppel.  

 Stel de reinigingstijd per segment in bij parameter P8-04. 
 De acceleratie en deceleratie tijd voor de pompreinigingsfunctie kan worden ingesteld met parameter P8-05. 
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7.6. Pomp roerfunctie 

De pomproerfunctie wordt geactiveerd wanneer de pomp een bepaalde tijd inactief is. De functie is actief wanneer bij de frequentieregelaar 
de PID-regeling is ingesteld met “Sleep Mode”(zie hoofdstuk 8 voor meer informatie over de PID-regeling). De pomproer functie voorkomt 
blokkade van de pomp of aantasting van de pomp doordat de pomp langere tijden stilstaat. De functie kan ook gebruikt worden voor 
ventilatoren. Het voorkomt dat de lagers vast komen te zitten of vervormen door lange stilstand.  
 

Werking: 
De wachttijd voordat de pomp roerfunctie wordt gestart kan worden ingesteld met parameter P8-01. Wanneer de regelaar in stand-by (sleep 
mode) gaat wordt een interne timer gestart. Na het aflopen van deze timer (=P8-01) gaat de HVAC frequentieregelaar een voorgedefinieerd 
bewegingsprofiel doorlopen. Wanneer het bewegingsprofiel is afgelopen keert de regelaar automatisch terug naar stand-by en wordt de 
timer gereset. De timer wordt ook gereset wanneer de frequentieregelaar om een andere reden (toegenomen vraag) uit stand-by komt. 
 
Het bewegingsprofiel van de pomproerfunctie wordt bepaald door 2 parameters. Parameter P8-02 bepaalt de duur van de pomproerfunctie 
en parameter P2-07 bepaalt de roerfrequentie/snelheid. De pomp roertijd (P8-02) omsluit de acc. tijd en de tijd dat de motor de roersnelheid 
draait. De deceleratie tijd is hierin niet opgenomen. 
 
Onderstaande afbeelding geeft het snelheidsprofiel van de pomp roerfunctie weer: 

 
 
Een waarde 0 voor de parameter P8-01 of parameter P9-02 schakelt de pomp roerfunctie uit. 
 

Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 
 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in. De energiebesparingsfunctie (P1-06) moet uitgeschakeld zijn. 

 Zet parameter P1-14= 101 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters. 

 Stel in parametergroep 3 de PID parameters in (zie hoofdstuk 8 voor meer info). 

 Stel de pomp roerfrequentie/snelheid in bij parameter P2-07. 

 Stel de wachttijd, voordat de pomp roerfunctie start, in bij parameter P8-01. 

 Stel de duur van de pomp roerfunctie in bij parameter P8-02. 
 
 

7.7. Bypassfunctie 
De  bypassfunctie maakt het mogelijk de motor via de HVAC frequentieregelaar aan te sturen of direct op het net te schakelen (vaste 
snelheid). Voor de bypassfunctie zijn externe componenten noodzakelijk en deze worden niet meegeleverd bij de HVAC frequentieregelaar en 
zijn de verantwoordelijkheid van de ontwerper van de installatie.  
 

 Let op: De schematische voorbeelden in dit handboek zijn uitsluitend bedoeld als een richtlijn. Systeem ontwerp, installatie, 
onderhoud en het in bedrijf stellen van de installatie dient alleen uitgevoerd te worden door voldoende onderricht personeel met 
de juiste training en ervaring. De installatie moet voldoen aan de lokale regels en richtlijnen. 

 
De bypassfunctie van de Optidrive HVAC frequentieregelaar maakt het mogelijk de frequentieregelaar te overbruggen (de motor word direct 
gekoppeld aan het net) in het geval dat  de HVAC frequentieregelaar een fout geeft, de “Fire Mode” wordt geactiveerd of als een digitale 
ingang hoog wordt. 
 
Invertek Drives Ltd raadt aan om de bypass-schakeling met 3 relais uit te voeren. Mechanische en elektrische vergrendelingen (interlocks) 
worden aanbevolen om de regelaar te beschermen tegen het falen van een relais en de eventuele schade hierdoor. 
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Werking: 
De basis configuratie van de bypass-schakeling met 3 relais is weergeven in onderstaand schema. Het bypassrelais en het uitgangsrelais van 
de frequentieregelaar zijn onderling mechanisch vergrendeld. Door de relais te voorzien van hulpcontacten kunnen de relais ook onderling 
elektrisch worden vergrendeld. 
 

 Let op: De voedingsspanning van de spoelen van de 3 relais mag niet hoger zijn dan de gespecificeerde voedingsspanning van het 
interne relais van de HVAC frequentieregelaar (250V AC / 30V DC @ 5A). 

 

 
 
Met de keuzeschakelaar (main selector switch) wordt de keuze gemaakt tussen de volgende modes: 
 

 Systeem uit   : Frequentieregelaar is uitgeschakeld; Bypass is uitgeschakeld. 

 Bypass     : Frequentieregelaar is uitgeschakeld; Bypass is ingeschakeld, motor is gekoppeld aan het net. 

 Frequentieregelaar   :  Frequentieregelaar is ingeschakeld; de keuze tussen de frequentieregelaar of bypass wordt  
    gemaakt door de frequentieregelaar. 

 
Wanneer de keuzeschakelaar staat ingesteld op de mode frequentieregelaar, zal het relais aan de ingangszijde van de frequentieregelaar 
inschakelen zodat de frequentieregelaar onder spanning komt. Selectie van de twee andere relais (frequentieregelaar of bypass) wordt 
gedaan door de frequentieregelaar en is afhankelijk van de ingestelde parameters.  
 
De twee interne relais (relais 1 en 2) worden automatisch geconfigureerd wanneer de bypassfunctie wordt ingesteld. Relais 1 wordt 
geconfigureerd voor de bypass aansturing en is rechtstreeks verbonden met het bypassrelais. Relais 2 wordt geconfigureerd voor de 
aansturing van het relais dat is verbonden met de uitgang van de frequentieregelaar. Via het uitgangsrelais wordt de HVAC frequentieregelaar 
verbonden met de motor. Normaal gesproken is dit relais altijd gesloten en regelt de frequentieregelaar de snelheid van de motor.  
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De frequentieregelaar zal relais 2 (uitgang frequentieregelaar) uitschakelen en relais 1 (bypass) inschakelen wanneer 1 van de bypass functies 
wordt geactiveerd/getriggerd.  De bypass kan om de volgende redenen worden ingeschakeld:  
 

 De frequentieregelaar 
heeft een fout 

De frequentieregelaar zal naar de bypass overschakelen wanneer de 
frequentieregelaar een foutcode geeft. 

 De “Fire Mode” is 
geactiveerd 

De frequentieregelaar zal naar de bypass overschakelen wanneer de “Fire mode” 
aan een digitale ingang is toegekend en deze ingang wordt geactiveerd. 

 Digitale ingang met de 
functie bypass regelaar 

De frequentieregelaar zal naar de bypass overschakelen wanneer de bypassfunctie 
aan een digitale ingang is toegekend en deze ingang wordt geactiveerd. 

Opmerking: Een combinatie van bovenstaande “triggers” is mogelijk. 
 
Activering van de bypass in geval van een fout van de frequentieregelaar. 
Bypass bij een fout van de HVAC frequentieregelaar wordt geactiveerd door P8-11=1. Na activering zal de HVAC frequentieregelaar direct 
overschakelen naar de bypass wanneer de frequentieregelaar een foutcode geeft. Na de detectie van de fout zal het uitgangsrelais, wat na de 
HVAC frequentieregelaar zit, uitschakelen. Vervolgens is er een wachttijd (instelbaar via P8-13) en schakelt de HVAC frequentieregelaar het 
bypassrelais in. De bypass zal ingeschakeld blijven totdat het vrijgave/start commando wordt weggenomen. Na het wegnemen van het 
vrijgave/startcommando zal het bypassrelais worden uitgeschakeld en zal de motor vrij uitlopen. Wanneer er een nieuwe start/vrijgave 
commando wordt gegeven zal de HVAC frequentieregelaar opnieuw proberen de motor te starten. 
Het is belangrijk dat de vangfunctie (P2-26) altijd wordt ingeschakeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van de bypassfunctie. 
 
Activering van de bypass in geval van “Fire mode”. 
De activering van de bypass in geval van “Fire Mode” kan worden ingesteld door parameter P8-12=1 (enabled). Na activering zal de HVAC 
frequentieregelaar direct overschakelen naar de bypass wanneer de “Fire mode” aan een digitale ingang is toegekend en deze ingang wordt 
geactiveerd. De “Fire Mode” moet zijn geconfigureerd (zie hoofdstuk 7.8.) en een digitale ingang moet aan deze functie zijn gekoppeld d.m.v. 
parameter P1-13 of d.m.v. parameter P9-32 (zie geavanceerde handleiding voor meer informatie). 
Na activering van de “Fire mode” ingang zal het uitgangsrelais, wat na de HVAC frequentieregelaar zit, uitschakelen. Vervolgens is er een 
wachttijd (instelbaar via P8-13) en schakelt de HVAC frequentieregelaar het bypassrelais in. De bypass zal ingeschakeld blijven totdat het 
vrijgave/start commando wordt weggenomen. Na het wegnemen van het vrijgave/startcommando zal het bypassrelais worden uitgeschakeld 
en zal de motor vrij uitlopen. Wanneer er een nieuwe start/vrijgave commando wordt gegeven zal de HVAC frequentieregelaar opnieuw 
proberen de motor te starten. 
Het is belangrijk dat de vangfunctie (P2-26) altijd wordt ingeschakeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van de bypassfunctie. 
 
Activering van de bypass d.m.v. een digitale ingang. 
De activering van de bypass kan worden toegekend aan een ingang d.m.v. parametergroep 9. Met parameter P9-43 kan elke beschikbare 
digitale ingang aan de bypassfunctie worden toegekend. Zodra een ingang is toegekend aan de bypassfunctie zal deze actief worden wanneer 
de digitale ingang geactiveerd wordt.  
Na activering van de “Bypass” ingang zal het uitgangsrelais, wat na de HVAC frequentieregelaar zit, uitschakelen. Vervolgens is er een 
wachttijd (instelbaar via P8-13) en schakelt de HVAC frequentieregelaar het bypassrelais in. De bypass zal ingeschakeld blijven totdat het 
vrijgave/start commando wordt weggenomen. Na het wegnemen van het vrijgave/startcommando zal het bypassrelais worden uitgeschakeld 
en zal de motor vrij uitlopen. Wanneer er een nieuwe start/vrijgave commando wordt gegeven zal de HVAC frequentieregelaar opnieuw de 
motor te starten via de frequentieregelaar of via de bypass. Dit is afhankelijk van de status van de “Bypass” ingang. 
Het is belangrijk dat de vangfunctie (P2-26) altijd wordt ingeschakeld wanneer er gebruik wordt gemaakt van de bypassfunctie. 
 
In alle bovenstaande gevallen is het belangrijk dat de wachttijd (P8-13) voor het overschakelen van de relais niet te kort wordt ingesteld. Het 
is ook noodzakelijk om de relais onderling mechanisch te vergrendelen.  
 
Het OLED display van de HVAC frequentieregelaar geeft de volgende melding in beeld wanneer de bypass is geactiveerd:  
 

 
Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 

 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in.  

 Zet parameter P1-14 op 201 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters in parametermenu 8 & 9 

 Stel de wachttijd, voor het overschakelen van de relais, in bij parameter P8-13 (standaard 2s). 
Wanneer de bypass nodig is bij een fout van de frequentieregelaar: 

 Stel parameter P8-11 in op 1. 
Wanneer de bypass nodig is bij “Fire mode”: 

 Stel eerst de parameters in voor de Fire mode (zie hoofdstuk 7.8).  

 Stel parameter P8-12 in op 1. 
Wanneer de bypass door een digitale ingang moet worden geactiveerd: 

 Kies m.b.v. parameter P9-43 een beschikbare digitale ingang.  
Let op : Om de digitale ingangen vrij te kunnen programmeren moet P1-13 op 0 worden ingesteld.  
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7.8. “Fire Mode” 
De “Fire Mode” is ontwikkeld om de HVAC frequentieregelaar zo lang mogelijk te laten functioneren totdat de frequentieregelaar niet meer 
in staat is de motor aan te sturen (einde levensduur) of totdat de digitale ingang met de functie activering “Fire mode” wordt weggenomen. 
De “Fire mode” wordt gebruikt bij applicaties waarbij een digitale ingang van de HVAC frequentieregelaar is gekoppeld aan een 
brandbeveiligingssysteem. In het geval van branddetectie zal de digitale ingang met de functie “Fire mode” worden geactiveerd en zal zo lang 
mogelijk getracht worden de motor van de ventilator te laten draaien om zodoende de rook weg te blazen in bijv. trappenhuizen of om de 
luchtkwaliteit binnen een gebouw zo goed mogelijk te houden.  
 

Werking: 
De “Fire Mode” functie wordt geactiveerd d.m.v. een digitale ingang. De “Fire mode” functie kan op de volgende manieren aan een digitale 
ingang worden toegekend:  

 P1-13: De “Fire mode” kan automatisch worden toegekend aan digitale ingang 2 door de waarde 4, 8, of 13 toe te kennen aan 
parameter P1-13 (zie hoofdstuk 10.1). 

 P9-32: De “Fire mode” functie kan aan elke beschikbare digitale ingang gekoppeld worden door middel van parameter P9-32.  
Om de digitale ingangen vrij te programmeren moet parameter P1-13 op 0 worden ingesteld. Om toegang te krijgen tot de 
parametergroep 9 moet parameter P1-14 op 201 worden ingesteld. 

 
De logische werking van de “Fire mode” ingang kan worden geprogrammeerd d.m.v. parameter P8-09. De ingang kan worden ingesteld als 
“normally open” (=0) of “normally closed” (=1). Standaard is de ingang ingesteld als een “normally closed” ingang. Dit houdt in dat bij het 
wegvallen van het signaal op de digitale ingang de “Fire mode” actief wordt.  
De frequentie/snelheid die de HVAC frequentieregelaar uitstuurt tijdens de “Fire mode” kan worden ingesteld met parameter P8-10. De 
maximale frequentie/snelheid die kan worden ingesteld voor de “Fire mode” frequentie/snelheid is gelijk aan de waarde van de maximale 
frequentie/snelheid (P1-01). De ingestelde frequentie/snelheid  kan zowel positief (rechtsom) als negatief (linksom) worden ingegeven.  
 
Wanneer de “Fire mode” ingang wordt geactiveerd worden alle andere digitale ingangen genegeerd. De andere digitale ingangen worden 
weer actief wanneer de “Fire mode” ingang wordt gedeactiveerd.  
 

 Let op: alle digitale ingangsfuncties (inclusief de vrijgave, start/stop en linksom/rechtsom commando’s) worden genegeerd 
wanneer de “Fire mode” actief is. De HVAC frequentieregelaar kan alleen gestopt worden wanneer de “Fire mode” gestopt wordt, 
als de voedingsspanning wordt uitgeschakeld of als het noodstop circuit wordt aangesproken.  

 
Het OLED display van de HVAC frequentieregelaar geeft de volgende melding in beeld wanneer de ”Fire mode” is geactiveerd: 
 

 
 
Wanneer de “Fire mode” actief is worden de volgende fouten genegeerd: 

Display Foutmelding 

O-t Te hoge temperatuur van het koellichaam 

U-t Frequentieregelaar is te koud 

Th-FLt Kapotte thermistor op het koellichaam 

E-trip Externe fout 

4-20 F 4-20mA fout 

Ph-Ib Fase onbalans 

P-Loss Een van de ingangsfasen is weggevallen 

SC-trp Communicatiefout 

I_t-trp Thermische overbelasting van de motor 

 
De volgende fouten zijn tijdens de “Fire mode” wel actief: 

Display Foutmelding 

O-Volt Overspanning 

U-Volt Onderspanning 

h O-I Te hoge stroom 

O-I Veel te hoge stroom in zeer korte tijd 

Out-F Uitgangsfout van de frequentieregelaar 

 
De foutmeldingen die wel actief zijn tijdens de “Fire mode” kunnen automatisch worden gereset d.m.v. parameter P2-36. De HVAC 
frequentieregelaar kan maximaal 5 maal achter elkaar automatisch worden gereset (Auto-5). Let wel op dat er een wachttijd zit van 20  
seconden tussen elke herstart. 
 
 

‘Fire Mode’ 
[knipperend “output 
frequency” ] 
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De tijd dat de “Fire mode” actief is wordt bijgehouden in parametergroep 0. Het startmoment van de “Fire mode” wordt onthouden in 
parameter P0-51. De waarde van de parameter is gerelateerd aan parameter P0-31 (aantal draaiuren sinds fabricagedatum). Aan de hand van  
P0-51 kan worden herleid hoe lang geleden de “Fire mode” actief is geweest. De tijd dat de “Fire mode” actief is geweest word opgeslagen in 
parameter P0-52. 
 

 Let op: de activering van de “Fire mode” kan effect hebben op de garantieperiode die normaal wordt geboden op een HVAC 
frequentieregelaar. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. 

 
Een van de uitgangrelais kan worden geprogrammeerd met het signaal dat de “Fire mode” actief is. Stel parameter P2-15 in op 9 om het 
signaal “Fire mode actief” te koppelen aan relaisuitgang 1.  Stel parameter P2-18 in op 9 om het signaal “Fire mode actief” te koppelen aan 
relaisuitgang 2. 
 

Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 
 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in.  

 Zet parameter P1-14 op 201 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters in parametermenu 8 & 9. 

 Stel de logica van de “Fire mode” ingang in met parameter P8-09: 0 = N.O. contact, 1 = N.C. contact. 

 Stel de gewenste frequentie/snelheid die gebruikt wordt voor de “Fire mode” in d.m.v. parameter P8-10. 
Of 

 Stel parameter P1-13 (= 4, 8, or 13) in om digitale ingang 2 te gebruiken om de “Fire mode” te activeren. 
Of 

 Stel parameter P9-32 in om een beschikbare digitale ingang te koppelen aan de “Fire mode” functie. Om de digitale ingangen vrij te 
kunnen programmeren moet P1-13 op 0 worden ingesteld. Let op dat de andere digitale ingangen ook via parametergroep 9 
moeten worden geprogrammeerd. 

 Via parameter P2-15 of parameter P2-18 = 9 kan uitgangsrelais 1 of uitgangsrelais 2 worden gekoppeld aan de melding dat de “Fire 
mode” actief is. 

 

 

7.9. Motor pre-heat functie door gelijkstroominjectie 
De Optidrive HVAC heeft de mogelijkheid om gelijkspanning op de motor te zetten tijdens start en/of stop. De HVAC frequentieregelaar heeft 
ook de mogelijkheid om de gelijkspanning (magnetiseringsspanning) te blijven uitsturen wanneer de gewenste snelheid 0 Hz is. De 
gelijkspanning zorgt voor een stroom in de motorwindingen wat er vervolgens voor zorgt dat de motor niet teveel afkoelt en er geen 
condensatie ontstaat. Vorming van condensatie op/in de motor kan ontstaan in vochtige of koude omgevingen.  

 

Werking van de gelijkstroominjectie bij start/stop 

Deze functie zorgt ervoor dat voor het starten en na het stoppen gelijkstroom wordt geïnjecteerd in de motor om er voor te zorgen dat de 
motor een bepaalde temperatuur houdt. Parameters voor het instellen van de gelijkstroominjectie zijn terug te vinden in parametermenu 6. 
Om toegang te krijgen tot parametermenu 6 moet parameter P1-14 op 201 worden ingesteld. Het niveau van de gelijkspanning wordt 
ingesteld d.m.v. parameter P6-18. De geïnjecteerde stroom kan vervolgens worden gecontroleerd d.m.v. het display (kort de middelste 
navigatieknop induwen om te schakelen tussen frequentie en motorstroom). 
 

 Let op: controleer van te voren altijd wat de maximaal toelaatbare stroom is wanneer de motor stilstaat. Het is misschien 
noodzakelijk om contact op te nemen met de leverancier om de juiste gegevens te krijgen. Controleer ook na het veranderen van 
de parameters voor gelijkstroominjectie of de stroomwaarden acceptabel zijn. 

 
De tijdsduur voor het injecteren van de gelijkstroom bij start kan worden ingesteld met parameter P6-11. De tijdsduur voor het injecteren van 
de gelijkstroom na stop kan worden ingesteld met parameter P6-12. De tijdsduur van het gelijkstroom injecteren  kan worden ingesteld in 
seconden (maximaal 250 seconden). Het injecteren van de gelijkstroom wordt geactiveerd door een start/vrijgave commando (standaard 
digitale ingang 1 = klem 2). 
De frequenties/snelheden behorende bij parameters P6-11 en P6-12 worden ingesteld bij parameters P2-07 en P2-08. Deze 
frequenties/snelheden moeten voor deze functie allebei op 0 worden ingesteld. 
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Let op: voorkeuzesnelheid 7 (P2-07) en voorkeuzesnelheid 8 (P2-08)  worden ook gebruikt als boostsnelheden  voor de PID-regeling. 
Wanneer de PID-regeling is ingeschakeld kan er geen gebruik gemaakt worden van de gelijkstroominjectie. 
Gecontroleerd stoppen moet worden geactiveerd (P1-05=0) en de acceleratie (P1-03) en deceleratie tijden (P1-04) moeten correct worden 
ingesteld. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de gelijkstroominjectie bij start/stop werkt: 
 

 
 

 

Gevaar: tijdens het injecteren van de gelijkstroom blijft er spanning staan op de motor. Wacht na het afschakelen van de 
voedingsspanning altijd 10 minuten voordat er begonnen wordt met werkzaamheden aan de motor of frequentieregelaar.  

 

Overzicht voor een snelle inbedrijfname van de gelijkstroominjectie bij start/stop 
 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in.  

 Controleer of P1-05 op 0 is ingesteld (gecontroleerd stoppen en de acceleratie (P1-03) en deceleratie tijden (P1-04) moeten correct 
worden ingesteld. 

 Zet parameter P1-14 op 201 om toegang te krijgen tot de uitgebreide parameters in parametermenu 6 

 Stel de voorkeuzesnelheden 7 en 8 (P2-07 & P2-08) in op 0 Hz. 

 Stel de tijdsduur voor het injecteren van de gelijkstroom bij start in bij parameter P6-11. 

 Stel de tijdsduur voor het injecteren van de gelijkstroom bij stop in bij parameter P6-12. 

 Stel het niveau van de gelijkspanning in bij parameter P6-18. 

 Controleer na het veranderen van bovenstaande parameters of de motorstroom en de motortemperatuur acceptabel zijn en niet 
de buiten de specificaties van de motorleverancier zijn. 

 
 

Werking van de gelijkstroominjectie bij een gewenste snelheid van 0 Hz. 

Wanneer de gewenste snelheid 0Hz is gebruikt de HVAC frequentieregelaar de boost spanning om een stroom te veroorzaken in de 
motorwindingen zodat de motor op temperatuur blijft. De “standby mode” van de frequentieregelaar moet uitgeschakeld worden om te 
voorkomen dat de frequentieregelaar uitschakelt wanneer de gewenste snelheid een bepaalde tijd 0 Hz is. 
 
Het niveau van de gelijkspanning (boost spanning) wordt ingesteld d.m.v. parameter P1-11. De geïnjecteerde stroom kan vervolgens worden 
gecontroleerd d.m.v. het display (kort de middelste navigatieknop induwen om te schakelen tussen frequentie en motorstroom). 
 

 Let op: controleer van te voren altijd wat de maximaal toelaatbare stroom is wanneer de motor stilstaat. Het is misschien 
noodzakelijk om contact op te nemen met de leverancier om de juiste gegevens te krijgen. Controleer ook na het veranderen van 
de parameters voor gelijkstroominjectie of de stroomwaarden acceptabel zijn. 

 
Door parameter P2-27 op nul te zetten wordt de “standby mode” uitgeschakeld. Gecontroleerd stoppen moet ook worden geactiveerd (P1-
05=0) en de acceleratie (P1-03) en deceleratie tijden (P1-04) moeten correct worden ingesteld.  
Het is ook mogelijk het injecteren van gelijkstroom te koppelen aan een digitale ingang. Koppel een digitale ingang (m.b.v. parameter P1-13) 
aan de selectie van voorkeuzesnelheid 1 (P2-01). Geef de voorkeuzesnelheid 1(P2-01) de waarde 0 Hz om gelijkstroom te injecteren wanneer 
de digitale ingang hoog wordt.  

 
Overzicht voor een snelle inbedrijfname van de gelijkstroominjectie bij een gewenste snelheid van 0 Hz. 

 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in.  

 Controleer of P1-05 op 0 is ingesteld (gecontroleerd stoppen) en de acceleratie (P1-03) en deceleratie tijden (P1-04) moeten correct 
worden ingesteld. 

 Zet parameter P1-14 op 101 om toegang te krijgen tot de parameters in parametermenu 2 

 Stel parameter P2-27 in op nul om de “standby mode” uit te schakelen 
 
Controleer na het veranderen van bovenstaande parameters of de motorstroom en de motortemperatuur acceptabel zijn en niet de buiten 
de specificaties van de motorleverancier zijn. 
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8. PID-regeling  

8.1. Verkorte omschrijving 
De PID regelaar is een mathematische functie die is ontworpen om automatisch een proces nauwkeurig te laten regelen zodat het niet meer 
noodzakelijk is dat een operator constant handmatige aanpassingen moet uitvoeren. De PID-regeling van een frequentieregelaar wordt in het 
algemeen gebruikt om aan de hand van een gemeten proceswaarde (via een sensor) de motorsnelheid automatisch zodanig aan te passen 
dat de gemeten proceswaarde gelijk wordt aan de gewenste proceswaarde. Wanneer we bijvoorbeeld naar een pomp kijken dan is de druk in 
een bepaald systeem proportioneel aan de snelheid van de pomp. De gewenste druk (setpoint) wordt ingesteld in de HVAC 
frequentieregelaar. De druksensor wordt aangesloten op een analoge ingang van de frequentieregelaar en wordt gebruikt om de actuele druk 
van het systeem (feedback) te meten. De interne PID-regelaar vergelijkt de gewenste druk met de gemeten druk en past vervolgens de 
motorsnelheid aan om de druk te verhogen of te verlagen zodat de gemeten druk gelijk wordt aan de gewenste druk. Aanpassing van de 
gewenste druk zorgt er direct voor dat de HVAC frequentieregelaar de motorsnelheid aanpast om de gemeten druk weer gelijk te maken aan 
de veranderde gewenste druk.  
Het verschil tussen de gewenste waarde en de gemeten waarde wordt in “real-time” weergegeven als PID fout (PID error). PID staat voor P -
Proportional, I - Integral, D - Derivative en zijn 3 mathematische functies die worden uitgevoerd op de PID fout en hebben als resultaat een 
gewenste snelheid. Door de waardes van de P-, de I-, of de D-actie te veranderen kan de inbedrijfsteller instellen hoe dynamisch de interne 
PID-regelaar reageert op de PID fout en hoe stabiel het systeem uiteindelijk gaat draaien. Dit wordt ook wel “tuning” van de PID genoemd. 
 

 Let op: Aanpassen van de PID-regelaar kan resulteren in een zeer dynamisch gedrag van de motor of een instabiliteit van de 
motorsnelheid (oscillatie). Tuning van de PID-regelaar mag alleen gedaan worden door ervaren engineers.  

 
The Optidrive HVAC heeft een volledige PID-regelaar voor het regelen van de motorsnelheid. De gewenste waarde voor de interne PID-
regelaar van HVAC frequentieregelaar kan digitaal of analoog zijn. De gemeten waarde (sensor) kan op één van de analoge ingangen worden 
aangesloten. Alle waarden worden intern weergegeven en geprogrammeerd in procenten. De PID-regeling wordt geactiveerd door parameter 
P1-12 op 3 in te stellen. In onderstaande afbeelding wordt het blokdiagram van de standaard PID-regeling weergegeven : 

8.2. Instellen PID-regeling 

8.2.1. Selectie gewenste waarde PID-regeling (setpoint) 
De gewenste waarde voor de PID-regeling kan digitaal of analoog zijn. De selectie tussen een digitale of analooge gewenste waarde kan 
worden gemaakt met parameter P3-05. Zowel analoge ingang 1 (klem 6) als analoge ingang 2 (klem 10) kan worden geconfigureerd als 
analoge gewenste waarde voor de PID-regelaar. Op beide analoge ingangen kunnen alle bekende signalen (spanning, stroom) worden 
aangesloten. Parameter P2-30 bepaalt het format van analoge ingang 1 en parameter P2-33 bepaalt het format van analoge ingang 2. 
Wanneer met parameter P3-05 = 0 een digitale gewenste waarde is gekozen dan kan er met parameter P3-06 een digitale gewenste waarde 
worden ingesteld. Een 2

de
 digitale gewenste waarde kan worden ingesteld met parameter P3-15. Een digitale ingang moet worden ingesteld 

(zie hoofdstuk 10.1, parameter P1-13) om te kunnen schakelen tussen de 2 digitale gewenste waardes. Wanneer geen digitale ingang is 
geconfigureerd om te schakelen kijkt de PID-regelaar standaard naar de waarde van parameter P3-06. De ingestelde gewenste waarde kan 
worden bekeken d.m.v. de parameter P0-08. 
De 2 digitale gewenste waardes (P3-06 en P3-15) kunnen via Modbus of een andere veldbus worden overschreven. 
 

8.2.2. Selectie gemeten waarde PID-regeling (Feedback) 
De gemeten waarde voor de PID-regeling kan worden gekoppeld aan een van de analoge ingangen. Wanneer de gewenste waarde is 
gekoppeld aan een analoge ingang dan kan de gemeten waarde niet meer aan dezelfde ingang worden gekoppeld. Met parameter P3-10 kan 
de selectie worden gemaakt welke analoge ingang wordt gebruikt voor de gemeten waarde (sensor). Zowel analoge ingang 1 (klem 6) als 
analoge ingang 2 (klem 10) kan worden geconfigureerd als de gemeten waarde voor de PID-regelaar. Op beide analoge ingangen kunnen alle 
bekende signalen (spanning, stroom) worden aangesloten. Parameter P2-30 bepaalt het format van analoge ingang 1 en parameter P2-33 
bepaalt het format van analoge ingang 2. 
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8.2.3. Selectie werking PID-regeling 
Standaard staat de PID-regeling van de HVAC frequentieregelaar zodanig ingesteld dat bij een toename van de gemeten waarde de 
motorsnelheid wordt teruggeregeld en vice versa zodat de gemeten waarde gelijk wordt aan de gewenste waarde. Dit noemt men een 
normale PID-regeling (Direct mode). Een goed voorbeeld van normale PID is een standaard pompsysteem. Wanneer de druk omhoog gaat zal 
het signaal niveau van de sensor ook omhoog gaan. De PID-regelaar zal op zijn beurt de snelheid van de motor verlagen om de druk te 
verlagen. De werking van de PID-regeling kan worden ingesteld met parameter P3-04. Standaard staat de PID-regeling ingesteld als een 
normale PID-regeling (P3-04 = 0). 
Met de parameter P3-04 kan ook gekozen worden voor een geïnverteerde PID-regeling (P3-04 = 1). Bij een toename van de gemeten waarde 
zal de motorsnelheid worden verhoogd en vice versa zodat de gemeten waarde gelijk wordt aan de gewenste waarde. Een goed voorbeeld 
van een geïnverteerde PID-regeling is een compressor regeling. Wanneer de druk omhoog gaat zal het signaal niveau van de sensor ook 
omhoog gaan. De PID-regelaar zal op zijn beurt de snelheid van de motor verhogen om de druk te verlagen. 
In de onderstaande tabel worden de 2 verschillende PID modes nader toegelicht:. 
 

Instelling P3-04 PID-regeling Gedrag sensor Reactie motor 

0 Normaal Signaal neemt toe Snelheid neemt af 

Signaal neemt af Snelheid neemt toe 

1 Geïnverteerd  Signaal neemt toe Snelheid neemt toe 

Signaal neemt af Snelheid neemt af 

 

8.2.4. Begrenzing uitgang PID-regeling 
De uitgang van de PID-regeling kan begrensd worden onafhankelijk van de normale minimale (P1-02) en maximale snelheid (P1-01). Dit houdt 
in dat wanneer de PID-regeling actief is er andere minimale en maximale snelheden worden gebruikt dan wanneer de PID-regeling wordt 
uitgeschakeld (door bijv. een digitale ingang). Parameter P3-09 bepaalt hoe de snelheden tijdens de PID-regeling begrensd worden. 
Onderstaande tabel geeft de verschillende mogelijkheden weer: 
 

Parameter P3-09 Omschrijving 

0 Digitale snelheidsgrenzen (instelbaar via P3-07 en P3-08. 

1 Analoge ingang 1 (klem 6) zal worden gebruikt als maximale grens. 

2 Analoge ingang 1 (klem 6) zal worden gebruikt als minimale grens. 

3 Analoge ingang 1 (klem 6) zal worden gebruikt als een offset die wordt opgeteld bij de uitgang 
van de PID-regelaar 

 
Het blokschema laat de digitale grenzen zien in het geval dat parameter P3-09 op 0 staat ingesteld.  
 
De digitale grenzen (P3-09=0) worden als volgt berekend:  
Bovengrens = P3-07 * P1-01 
Ondergrens = P3-08 * P1-01 
 

8.2.5. Acceleratie en deceleratie tijden PID-regeling 
Wanneer de PID-regeling actief is worden normaal gesproken de standaard acceleratie (P1-03) en deceleratie (P1-04) tijden gebruikt. Door 
gebruik te maken van parameter P3-11 is het mogelijk om afhankelijk van de PID fout de standaard acc./dec. tijden uit te schakelen. 
Parameter P3-11 bepaalt de grenzen (hysterese) voor de PID fout die ervoor zorgen dat wanneer het verschil tussen de gewenste waarde en 
de teruggekoppelde waarde binnen de ingestelde grenzen valt de acc. en dec. tijden worden uitgeschakeld. Door het uitschakelen van de acc. 
en dec. tijden reageert de PID regeling sneller bij relatief kleine PID fouten. Bij grote PID fouten worden de acc. en dec. tijden wel gebruikt om 
grote/heftige veranderingen in de motorsnelheid te voorkomen. Een waarde 0.0 van de parameter houdt in dat deze functie is uitgeschakeld.  
 

 Let op: Te grote grenzen bij parameter P3-11 kunnen leiden tot snelle en grote snelheidsveranderingen die op hun beurt kunnen 
leiden tot overstromen en overspanningen. 

 

8.2.6. Tuning van de PID-regeling 
Zoals bij elke PID regelaar wordt de response en het gedrag van het systeem bepaald door de instellingen van de proportionele versterking 
(P3-01), de integratietijd (P3-02) en differentiatietijd (P3-03). Correcte instellingen van deze parameters zijn essentieel voor een goede en 
betrouwbare werking van het systeem. Er zijn verschillende methoden en complete boeken beschikbaar waarin de tuning van de PID-regeling 
wordt beschreven. De onderstaande tekst geeft in het kort weer hoe de PID-regeling moet worden ingeregeld. 
 
P3-01 Proportionele versterking (Gain): Bereik = 0.1 t/m 30.0, standaard instelling =  1.0 
De PID fout (het verschil tussen het de gewenste waarde en de gemeten waarde) wordt vermenigvuldigd met de proportionele versterking 
(gain). Hoe hogere de waarde hoe heftiger de PID-regeling reageert. Als eerste wordt de PID fout bepaald: 
PID fout = PID gewenste waarde – PID gemeten waarde 
 
Vervolgens wordt de PID fout vermenigvuldigd met de versterking. Wanneer de integratietijd en de differentiatietijd beide op 0 staan geldt: 
PID uitgang = Proportionele versterking x (PID gewenste waarde – PID gemeten waarde) 
 
Een grote waarde van de P-versterking heeft als gevolg dat er een grote snelheidsverandering zal plaatsvinden bij een klein verschil tussen de 
gewenste waarde en de gemeten waarde.  
Bij een te grote P-versterking zal het system snel instabiel zijn en zal er vaak een “overshoot” optreden t.o.v. de gewenste waarde. Een hoge 
P-versterking is noodzakelijk bij dynamische applicaties die een snelle response nodig hebben. Een lage P-versterking wordt vaak gebruikt bij 
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een applicatie waar een langzame response gewenst is zoals bij bijvoorbeeld pomp en ventilator toepassingen. Wanneer het systeem last 
heeft van “overshoot” dan is het aan te raden de P-versterking te verlagen. 
 
P3-02 Integratietijd: Bereik =  0.0 t/m 30.0, standaard instelling =  1.0 
De integratietijd is een op tijd gebaseerde functie. De I-tijd gebruikt de geaccumuleerde fout (verschil tussen het de gewenste waarde en de 
terugkoppeling) om de regeling te dempen. De I-tijd heeft als belangrijkste functie de PID fout naar nul weg te regelen. Voor dynamische 
systemen die een snelle responsietijd vragen moet er een korte I-tijd worden gebruikt. Bij langzame systemen, zoals temperatuurregelingen, 
is een langere I-tijd noodzakelijk. 
 
P3-03 Differentiatietijd: Bereik =  0.00 t/m 1.00, standard instelling =  0.00 
De differentiatietijd is ook een op tijd gebaseerde functie. De D-tijd verandert de PID uitgang aan de hand van de verandering van de 
gewenste waarde. Bij de meeste applicaties wordt het beste resultaat behaald wanneer de D-tijd niet wordt gebruikt (P3-03 = 0). 
 

 De gebruiker moet altijd de PID instellingen (P-versterking, I-tijd en D-tijd) aanpassen om de beste regeling te krijgen. De juiste 
instellingen zijn voor elk systeem weer anders.  

 

8.2.7. Slaap mode PID-regeling (Stand-by mode) 
De Optidrive HVAC heeft de mogelijkheid om automatisch uit te schakelen wanneer de frequentie gedurende een bepaalde tijd beneden een 
ingesteld niveau komt. Dit wordt ook wel de Slaap of Stand-by mode genoemd. Normaal gesproken is het zo dat bij pomp en ventilator 
toepassingen bij lage snelheden weinig wordt toegevoegd aan het systeem. Het is daarom veel efficiënter om de pomp of ventilator uit te 
schakelen wanneer ze toch nutteloos ronddraaien. Het uitschakelen van de motor bespaart energie en ook zal er veel minder mechanische 
slijtage zijn. Parameter P3-14 bepaalt de frequentie/snelheid die de frequentieregelaar gedurende de ingestelde tijd (P2-27) moet uitsturen 
om vervolgens de slaap mode te activeren. De slaap mode is uitgeschakeld wanneer P2-27 = 0. 
 
Nadat de slaap mode van de HVAC frequentieregelaar is ingesteld is het belangrijk om het moment van wakker worden in te stellen. 
Parameter P3-13 bepaalt het niveau van de gemeten waarde waarbij de HVAC regelaar de slaap mode van de PID-regeling uitschakelt. 
Wanneer het teruggekoppelde signaal onder het ingestelde niveau komt zal de HVAC regelaar “wakker worden” en doorgaan met de PID-
regeling. Stel parameter P3-13 samen met parameter P3-14 zodanig in dat de HVAC frequentieregelaar niet continue in en uit slaap mode 
gaat.  
 

8.2.8. Extra Boost bij slaap mode en wakker worden 
De Optidrive HVAC kan worden geprogrammeerd om een extra boost te geven voordat de slaap mode wordt gestart of aan het einde van de 
slaap mode (na het wakker worden). De functie kan gebruikt worden om de druk bij een pomp systeem een boost te geven voordat de slaap 
mode wordt ingeschakeld. Dit heeft als voordeel dat de slaap mode langer actief blijft en de regelaar niet te snel weer wakker wordt 
(voorkomt pendelen van de slaap mode). De extra boost na wakker worden kan worden gebruikt om na de slaap mode zo snel mogelijk naar 
de gewenste waarde terug te keren. 
 
De extra boost bij wakker worden kan worden ingeschakeld met de parameter P6-11 (P6-11 > 0). Met parameter P6-11 wordt een tijd 
ingesteld die wordt gebruikt om na het wakker worden de motor een vaste snelheid (P2-27 = voorkeuzesnelheid 7) te laten draaien voordat 
de PID-regelaar weer activeert. Onderstaand timingdiagram geeft weer hoe de extra boost na wakker worden verloopt: 
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De extra boost voordat de slaap actief wordt kan worden ingeschakeld met de parameter P6-12 (P6-12 > 0). Met parameter P6-12 wordt een 
tijd ingesteld die wordt gebruikt om voor het activeren van de slaap mode de motor een vaste snelheid (P2-28 = voorkeuzesnelheid 8) te 
laten draaien. Onderstaand timingdiagram geeft weer hoe de extra boost voor het activeren van de slaap mode verloopt: 
 

 
 
 
De totale tijd van de beide boost functies is inclusief de acceleratie tijd die nodig is om naar de voorkeuzesnelheid 7 of 8 te versnellen. 
 
De boost functie zal tevens worden uitgevoerd bij elk start en stop commando. 

 

8.3. Applicatie voorbeeld 

Hoe een Optidrive HVAC frequentieregelaar gebruikt kan worden om de druk te regelen van een simpel pompsysteem.  
Onderstaande afbeelding geeft het pompsysteem weer : 
 
 

 
 
 
De Optidrive HVAC frequentieregelaar moet ervoor zorgen dat het systeem op de gewenste druk blijft terwijl er verschillende kleppen open 
en dicht gaan. De frequentieregelaar moet als volgt worden geprogrammeerd: 
 
Als eerste wordt de druksensor aangesloten op de 2

de
 analoge ingang (klem 10). De volgende parameters moeten gewijzigd worden om de 

druksensor te laten werken: 
 

 P3-10 = 0 (standaard): De gemeten waarde (sensor) voor de PID-regeling is aangesloten op analoge ingang 2. 

 P2-33 = t 4-20: Het formaat van de 2
de

 analoge ingang is 4-20mA en de regelaar tript wanneer het signaal onder de 4 mA komt. 
 
Vervolgens wordt het signaal voor de gewenste druk aangesloten op de 1

ste
 analoge ingang (klem 6). Om de gewenste druk te koppelen aan 

de analoge ingang 1 moeten de volgende parameters gewijzigd worden: 
 

 P3-05 = 1: De gewenste druk voor de PID-regeling is aangesloten op analoge ingang 1. 

 P2-30 = U 0-10 (standaard): Het formaat van de 1
ste

 analoge ingang is 0-10V. 
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Als laatste moet de PID-regeling worden geactiveerd en worden ingeregeld: 
 

 P1-12 = 3: De PID-regeling wordt geactiveerd. 

 P3-04 = 0 (standaard): De PID regeling is een normale PID regeling. 

 Start met de standaard waarden voor de P-versterking (P3-01) en de I-tijd (P3-02). Verander vervolgens deze waarden voor de beste 
regeling.  

 

Toevoegen van de slaap mode aan de PID-regeling 
De pomp van bovenstaand pompsysteem pompt geen vloeistof meer wanneer de uitgestuurde frequentie van de frequentieregelaar  
onder de 20 Hz komt. Het is daarom verstandig om de pomp uit te schakelen (slaap mode) wanneer de frequentie langer dan 1 minuut onder  
de 20 Hz is. De pomp moet vervolgens weer wakker worden wanneer de gemeten druk met 10% is afgenomen. De volgende parameters  
moeten hiervoor worden gewijzigd: 

 P3-14 = 20Hz: De slaap mode wordt geactiveerd wanneer de frequentie gedurende de tijd van P2-27 onder de 20 Hz komt. 

 P2-27 = 60s: De slaap mode wordt geactiveerd wanneer de frequentie gedurende 60s onder de frequentie van P3-14 komt. 

 P3-13 = 10%: De HVAC frequentieregelaar wordt wakker wanneer de gemeten druk 10% is gezakt t.o.v. de gewenste waarde. 
 
 

8.4. Leidingvulfunctie met leidingbreukdetectie 
Deze functie zorgt ervoor dat een pomp system op controleerde en veilige manier gevuld wordt. Tijdens het rustig vullen van de leidingen 
worden lage druk fouten genegeerd totdat een interne timer is afgelopen. Wanneer de timer is afgelopen wordt de druk gecontroleerd en 
wordt er een fout gegeven wanneer er niet een bepaalde druk is gehaald. Het rustig vullen van de leidingen voorkomt waterslag en voorkomt 
beschadiging aan leidingen, fonteinen of sprinklers. 
 
Werking: 
De leidingvulfunctie met leidingbreukdetectie wordt met de volgende parameter ingesteld: 
P3-16: Leidingbreuk detectietijd 
P3-17: Drempelniveau leidingbreukdetectie 
Deze parameters zijn toegankelijk wanneer P1-14=101. 
 
De leidingvulfunctie met leidingbreukdetectie is alleen beschikbaar wanneer de PID-regeling is geactiveerd. De PID-regeling moet ingesteld 
worden voordat de leidingvulfunctie wordt geactiveerd. 
 

De leidingvulfunctie met leidingbreukdetectie wordt geactiveerd wanneer er een waarde groter dan nul wordt ingesteld bij parameter P3-16. 
De HVAC frequentieregelaar, waarbij de PID-regeling is geactiveerd of wordt geactiveerd, zal bij elke start controleren of binnen de ingestelde 
detectietijd (P3-16) de druk het drempelniveau van parameter P3-17 haalt. Wanneer het ingestelde niveau niet wordt gehaald (=leidingbreuk) 
zal de frequentieregelaar de foutmelding "Pr-Lo" (Pressure Low) geven en stoppen met uitsturen.  
Bij een normale PID-regeling (P3-04 = 0) moet de gemeten waarde na de detectietijd (P3-16) groter zijn dan de waarde van parameter P3-17. 
Bij een geïnverteerde PID-regeling (P3-04 = 1) moet de gemeten waarde na de detectietijd (P3-16) kleiner of gelijk zijn aan de waarde van 
parameter P3-17. 
De foutmelding "Pr-Lo" geeft aan dat er een lekkage of een gesprongen leiding in het system zit. Na de detectie van parameter P3-16 zal de 
HVAC frequentieregelaar de druk continu blijven monitoren. Wanneer de druk te laag wordt zal deze ook een “te lage druk” foutmelding 
geven. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe de leidingvulfunctie met leidingbreukdetectie werkt: 
 
 

0

0
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Pomp systeem rustig vullen gedurende de leidingvulfunctie: 
Wanneer de pomp de eerste keer wordt gestart is de gemeten druk gelijk aan nul. De lage gemeten druk zorgt ervoor dat de PID regelaar de 
motor zeer snel gaat versnellen. Een snelle reactie kan noodzakelijk zijn tijdens normaal bedrijf maar kan bij de opstart zorgen voor waterslag 
of mechanisch beschadigingen.  
Om het pompsysteem langzaam te laten vullen moet er gebruik gemaakt worden van de wachttijd bij start van parameter P6-11 en de 
voorkeuzesnelheid van parameter P2-07. Zie hoofdstuk 8.2.8 voor een uitgebreide uitleg. 

 
Overzicht voor een snelle inbedrijfname: 

 Stel de basisparameters P1-01 t/m P1-10 in.  

 Zet parameter P1-14 op 201 om toegang te krijgen tot de parameters in parametermenu 6. 

 Stel in parametergroep 3 de PID parameters in.  

 Stel de leidingbreukdetectietijd in bij parameter P3-16. 

 Stel het drempelniveau voor de leidingbreukdetectie in bij parameter P3-17. 

 Stel parameters P6-11 (wachttijd) & P2-07 (voorkeuzesnelheid 7) in wanneer het rustig vullen van het pompsysteem noodzakelijk is. 
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9. Parameters 

9.1. Overzicht parametergroepen 
De Optidrive HVAC Parameters zijn opgedeeld in 10 groepen: 

 Groep 1 – Basis parameters 

 Groep 2 – Uitgebreide parameters 

 Groep 3 – PID parameters 

 Groep 4 – Motor Control parameters 

 Groep 5 – Veldbus communicatie parameters 

 Groep 6 – geavanceerde functies (zie geavanceerde gebruikershandleiding) 

 Groep 7 – Gereserveerd (niet beschikbaar) 

 Groep 8 – Specifieke HVAC parameters 

 Groep 9 – Vrij programmeerbare in- en uitgangslogica (geavanceerde functies: zie geavanceerde gebruikershandleiding) 

 Groep 0 – Weergave en diagnose parameters (Read only) 
 
Wanneer de regelaar nieuw uit de doos komt, of wanneer alle parameters van de regelaar teruggezet zijn naar de fabrieksinstellingen, kan 
alleen de parametergroep 1 worden bekeken en worden aangepast. Om toegang te krijgen tot de groepen 1 t/m 5, groep 8 en de eerste 39 
parameters van groep 0, moet de waarde van parameter P1-14 gelijk worden gemaakt aan de waarde van parameter P2-40 (standaard = 
101). 
Deze parameters worden weergeven in onderstaand tabel. 
 
Voor geavanceerde toegang moet de waarde van parameter P1-14 gelijk worden gemaakt aan de waarde van parameter P6-30 (standaard = 
201). Alle parameters zijn nu beschikbaar. In de geavanceerde gebruikshandleiding worden de geavanceerde parameters nader toegelicht. 
 

9.2. Parametergroep 1 – basis parameters 

Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P1-01 Maximale frequentie/snelheid P1-02 120.0 50.0 Hz / Rpm 

Maximale snelheid in Hz of rpm.  
Bij P1-10 > 0 wordt de snelheid in rpm ingegeven. 

P1-02 Minimale frequentie/snelheid 0.0 P1-01 0.0 Hz / Rpm 

Minimale snelheid in Hz of rpm. 
Bij P1-10 > 0 wordt de snelheid in rpm ingegeven. 

P1-03 Acceleratie tijd 0.0 6000.0 30.0 Seconden 

Acceleratie tijd van 0 naar de nominale motorsnelheid (P1-09) in seconden. 

P1-04 Deceleratie tijd 0.0 6000.0 30.0 Seconden 

Deceleratie tijd van de nominale snelheid (P1-09) naar stilstand in seconden.   

P1-05 Stop mode Selectie  0 1 0 - 

0 : Gecontroleerd stoppen. Wanneer het start/vrijgave signaal wordt verwijderd zal de regelaar de motor laten decelereren volgens 
de tijd die ingesteld is in P1-04. Wanneer de voedingsspanning wegvalt zal de regelaar proberen de last gecontroleerd te laten 
stoppen d.m.v. de regeneratieve energie die terugkomt van de motor. 
1 : Vrij uitlopen. Wanneer het start/vrijgave signaal wordt verwijderd, zal de regelaar de motor vrij laten uitlopen. 

P1-06 Energiebesparingsfunctie 0 1 - 0 

0 : niet actief 
1 : actief. Bij een lichte belasting zal de regelaar de motorspanning met maximaal 50% laten zakken wat resulteert in een lagere 
stroom. Alleen gebruiken bij regelingen waar de snelheid niet veel of langzaam verandert. 

P1-07 Nominale motorspanning 0 250 / 500 230 / 400  Volt 

Staat vermeld op het motor typeplaatje. 

P1-08 Nominale motorstroom regelaar 
afhankelijk 

nominale 
stroom 
regelaar 

nominale 
stroom regelaar 

A 

Staat vermeld op het motor typeplaatje. Belangrijk voor de thermische beveiliging van de motor. 
 Parameter bereik: bouwgrootte 2            , min. 10% tot max. 100% van de nominale stroom van de regelaar 
   bouwgrootte 3 t/m 7 , min. 20% tot max. 100% van de nominale stroom van de regelaar 

P1-09 Nominale motorfrequentie 25 120 50 Hz 

Staat vermeld op het motor typeplaatje. 

P1-10 Nominale motorsnelheid 0 7200 0 Rpm 

Optioneel kan de motorsnelheid worden ingegeven (zie typeplaatje van de motor). Wanneer P1-10 niet wordt veranderd (P-10 = 0) 
wordt alles weergegeven in Hz. Wordt bij P1-10 de motor snelheid ingegeven, dan wordt alles in rpm weergegeven en wordt er 
slipcompensatie toegepast. 

P1-11 Boost spanning / IxR compensatie 0 15 – 30% 
regelaar 

afhankelijk 

0.5 – 2.5% 
regelaar 

afhankelijk 

% 

Bij lage snelheden wordt er een hogere spanning op de motor gezet wat resulteert in meer koppel. Dit is essentieel wanneer er een 
hoger aanloopkoppel nodig is. Let op dat er geen te grote stroom door de motor gaat lopen. 

Een automatische instelling () is ook mogelijk. De Optidrive HVAC zal automatisch deze parameter aanpassen wanneer de 
motor wordt doorgemeten tijdens een auto-tune (zie ook parameter P4-02). 
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Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P1-12 Selectie aansturing van de regelaar 0 6 0 - 

0: Via de klemmen. Met de klemmen 1 t/m 18 kan de regelaar worden gestart en de snelheid worden opgegeven. 
1: Via het bedienpaneel (rechtsom).  Aansturing via het bedienpaneel (een richting).  

2: Via het bedienpaneel (rechtsom en linksom). Bi-directionele aansturing via het bedienpaneel. D.m.v. de  knop kun je de  
      draairichting omdraaien. 
3: PID regeling. De uitgangsfrequentie wordt geregeld door de interne PID regelaar. 
4: Via Veldbus. Modbus protocol (standaard aanwezig) of via de uitbreidingsmodules (Profibus, Devicenet, etc). Zie ook  
     parametergroep 5 voor meer informatie. Voor BACnet moet P1-12 op 6 worden ingesteld. 
5: Slave Mode. De HVAC regelaar reageert als slave t.o.v. de master regelaar. 
6: BACnet. De HVAC regelaar reageert als slave in een BACnet netwerk. 

P1-13 Functieselectie van de ingangen 0 13 1 - 

Bepaalt de functies van de digitale ingangen. Op de volgende bladzijde (hoofdstuk 10.1) is te zien wat de verschillende 
mogelijkheden zijn. Het is ook mogelijk de ingangen vrij te programmeren. Dit kan middels de parametergroep 9 en het 
softwarepakket Optitools Studio. 

P1-14 Uitgebreide parameter toegang 0 30000 0 - 

Parameter toegang. De volgende instellingen zijn mogelijk: 
P1-14 <> P2-40 en P1-14 <> P6-30: Alleen parametergroep 1 is toegankelijk 
P1-14 = P2-40 (101 = standaard): Toegang tot de parametergroepen 0 t/m 5 en groep 8 
P1-14 = P6-30 (201 = standaard): Toegang tot alle parametergroepen (groepen 0 t/m 9) 
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10. Digitale ingangsfuncties 
 

10.1. Parameter P1-13 : configuratie digitale ingangen 

P1-13 
*(2) 

Lokale (Hand) 
aansturing 

Digitale ingang 1 
(klem 2) 

Digitale ingang 2 
(klem 3) 

Digitale ingang 3 
(klem 4) 

Analoge ingang 
1 (klem 6) 

Analoge ingang 2 
(klem 10) 

 
Opmerking 

0 
N.v.t. Alle ingangen zijn vrij programmeerbaar via parametergroep 9 en de programmeersoftware Optitools 

Studio 
 

1
*(3)

 

 
 
 

Analoge  
ingang 2 

0: Stop 
1: Start / Vrijgave 

0: Normale werking 
1: Vrk. snelheid 1 /  
     PI Setpoint 2 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

Analoge ingang 2 
Wanneer ingang 3 hoog 
wordt gemaakt (Hand): 
Gewenste snelheid = 
analoge ingang 2 
Start = digitale ingang 1 
 
Bij een PID-regeling 
moet analoge ingang 1 
gebruikt worden voor de 
terugkoppeling 

2 
0: Geen functie 
1: Start via puls 

0: Stop  
1: Run vrijgave 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

Analoge ingang 2 

3 
0: Stop 
1: Start / Vrijgave 

0: Rechtsom 
1: Linksom 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

Analoge ingang 2 

4 
0: Stop 
1: Start / Vrijgave 

0: Fire Mode *(1) 
1: Normale werking * (1) 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

Analoge ingang 2 

5 
 
 
 

Voorkeuze 
snelheden 

0: Stop 
1: Start / Vrijgave 

0: Vrk. snelheid 1 
1: Vrk. snelheid 2 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

0: Externe Trip  
1: Normale werking 

Wanneer ingang 3 hoog 
wordt gemaakt (Hand): 
 
Gewenste snelheid = 
Vrk. snelheid 1 / 2 
 
Start = digitale ingang 1 

6 
0: Geen functie 
1: Start via puls 

0: Stop  
1: Run vrijgave 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

0: Vrk. snelheid 1 
1: Vrk. snelheid 2 

7 
0: Stop 
1: Start / Vrijgave 

0: Rechtsom 
1: Linksom 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

0: Vrk. snelheid 1 
1: Vrk. snelheid 2 

8 
0: Stop 
1: Start / Vrijgave 

0: Fire Mode *(1) 
1: Normale werking * (1) 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

0: Vrk. snelheid 1 
1: Vrk. snelheid 2 

9
*(3)

 

 
 
 
 

Bedienpaneel 

0: Stop 
1: Start / Vrijgave 

0: Normale werking 
1: Vrk. snelheid 1 /  
     PI Setpoint 2 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

Analoge ingang 2 
Wanneer ingang 3 hoog 
wordt gemaakt (Hand): 
 
Gewenste snelheid = 
Vrk. snelheid 1 / 2 
 
Start = digitale ingang 1 
Wanneer ingang 3 hoog 
wordt gemaakt (Hand): 
 
Gewenste snelheid =  
via bedienpaneel 
Start = volgens de 
instelling van P2-37 

10
*(3)

 
0: Stop 
1: Start / Vrijgave 

0: Normale werking 
1: Vrk. snelheid 1 /  
     PI Setpoint 2 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

0: Externe Trip  
1: Normale werking 

11 
0: Geen functie 
1: Start via puls 

0: Stop  
1: Run vrijgave 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

Analoge ingang 2 

12 
0: Stop 
1: Start rechtsom 

0: Rechtsom 
1: Linksom 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

Analoge ingang 2 

13 
0: Stop 
1: Start rechtsom 

0: Fire Mode *(1) 
1: Normale werking * (1) 

0: Auto (extern) 
1: Hand (lokaal) 

Analoge ingang 
1 

Analoge ingang 2 

14 N.v.t. 
0: Stop 
1: Start rechtsom 

0: Rechtsom 
1: Linksom 

Digitale ingang 3 Analoge ingang 1 Analoge ingang 2  Met de 3 ingangen 
kunnen maximaal 8 
snelheden geselecteerd 
worden 

0 0 0 Voorkeuzesnelh. 1 

1 0 0 Voorkeuzesnelh. 2 

0 1 0 Voorkeuzesnelh. 3 

1 1 0 Voorkeuzesnelh. 4 

0 0 1 Voorkeuzesnelh. 5 

1 0 1 Voorkeuzesnelh. 6 

0 1 1 Voorkeuzesnelh. 7 

1 1 1 Voorkeuzesnelh. 8 

 
 
Opmerking: 
 
De ingangen 1 t/m 3 zijn allemaal digitale ingangen. 
De ingangen 4 & 5 kunnen zowel digitaal als analoog zijn. De werking van de ingangen is afhankelijk van parameter P1-13. 
 
*(1): De “FIRE MODE” logica kan worden geïnverteerd d.m.v. parameter P8-09. 
*(2): De fabrieksinstelling van parameter P1-13 = 1 
*(3): Wanneer bij de HVAC regelaar de PID regeling (P1-12 = 3) is geactiveerd en het setpoint is digitaal (instelbaar via P3-05 = 0), dan kan 

door P1-13 op 1, 9, of 10 in te stellen gekozen worden voor een tweede digitale setpoint. Met digitale ingang 2 kan nu geschakeld 
worden tussen het 1

ste
 digitale setpoint (instelbaar via P3-06) en het 2

de
 digitale setpoint (instelbaar via P3-15). 

 
Een PTC of thermistor moet worden aangesloten op analoge ingang 2 en de ingang kan worden geconfigureerd d.m.v. parameter P2-33 

(). De “Externe trip” ingang is niet meer beschikbaar voor de PTC of thermistor (Dit is anders dan de ODP/ODV en de E2). 
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11. Uitgebreide parameters 

11.1. Parametergroep 2 – Uitgebreide parameters 

Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P2-01 Voorkeuzesnelheid 1 P1-02 P1-01 5.0 Hz / Rpm 

Voorkeuzesnelheid 1 wordt geselecteerd d.m.v. de digitale ingangen. De setting van parameter P1-13 bepaalt met welke ingang 
de voorkeuzesnelheid gekozen wordt.  

P2-02 Voorkeuzesnelheid 2 P1-02 P1-01 10.0 Hz / Rpm 

Voorkeuzesnelheid 2 wordt geselecteerd d.m.v. de digitale ingangen. De setting van parameter P1-13 bepaalt met welke ingang 
de voorkeuzesnelheid gekozen wordt. 

P2-03 Voorkeuzesnelheid 3 P1-02 P1-01 25.0 Hz / Rpm 

Voorkeuzesnelheid 3 wordt geselecteerd d.m.v. de digitale ingangen. De setting van parameter P1-13 bepaalt met welke ingang 
de voorkeuzesnelheid gekozen wordt. 

P2-04 Voorkeuzesnelheid 4 P1-02 P1-01 P1-01 Hz / Rpm 

Voorkeuzesnelheid 4 wordt geselecteerd d.m.v. de digitale ingangen. De setting van parameter P1-13 bepaalt met welke ingang 
de voorkeuzesnelheid gekozen wordt. 

P2-05 Voorkeuzesnelheid 5 (Reinigingssnelheid 1) P1-02 P1-01 0.0 Hz / Rpm 

Voorkeuzesnelheid 5 wordt automatisch gebruikt door de “Pompreinigingsfunctie” wanneer deze is geactiveerd. Zie hoofdstuk 
7.5 voor meer informatie. Wanneer de “Pompreinigingsfunctie” niet wordt gebruikt wordt de Voorkeuzesnelheid 5 geselecteerd 
d.m.v. de digitale ingangen. De setting van parameter P1-13 bepaalt met welke ingang de voorkeuzesnelheid gekozen wordt. 

P2-06 Voorkeuzesnelheid 6  (Reinigingssnelheid  2) P1-02 P1-01 0.0 Hz / Rpm 

Voorkeuzesnelheid 6 wordt automatisch gebruikt door de “Pompreinigingsfunctie” wanneer deze functie is geactiveerd. Zie 
hoofdstuk 7.5 voor meer informatie. Wanneer de “Pompreinigingsfunctie” niet wordt gebruikt wordt de Voorkeuzesnelheid 6 
geselecteerd d.m.v. de digitale ingangen. De setting van parameter P1-13 bepaalt met welke ingang de voorkeuzesnelheid 
gekozen wordt. 

P2-07 Voorkeuzesnelheid 7 (Boost snelheid 1/ Pomp roersnelheid 1) P1-02 P1-01 0.0 Hz / Rpm 

Voorkeuzesnelheid 7 wordt automatisch gebruikt door de “Sleep mode boost functie” of door de “Pomp Roer Functie” wanneer 
deze functies zijn geactiveerd. Zie hoofdstuk 7.6 (Pomp Roer Functie) of hoofdstuk 8.2.7 (PID Sleep mode) voor meer informatie. 
Wanneer deze functies niet worden gebruikt wordt de Voorkeuzesnelheid 7 geselecteerd d.m.v. de digitale ingangen. De setting 
van parameter P1-13 bepaalt met welke ingang de voorkeuzesnelheid gekozen wordt. 

P2-08 Voorkeuzesnelheid 8 (Boost snelheid 2) P1-02 P1-01 0.0 Hz / Rpm 

Voorkeuzesnelheid 8 wordt automatisch gebruikt door de “Sleep mode boost functie” of door de “Pomp Roer Functie” wanneer 
deze functies zijn geactiveerd. Zie hoofdstuk 7.6 (Pomp Roer Functie) of hoofdstuk 8.2.7 (PID Sleep mode) voor meer informatie. 
Wanneer deze functies niet worden gebruikt wordt de Voorkeuzesnelheid 8 geselecteerd d.m.v. de digitale ingangen. De setting 
van parameter P1-13 bepaalt met welke ingang de voorkeuzesnelheid gekozen wordt. 

P2-09 Middelpunt frequentiesprong P1-02 P1-01 0.0 Hz / Rpm 

Bepaalt het middelpunt van de hysterese van de frequentiesprong. De grenzen van de frequentiesprong worden als volgt 
bepaald: 
    Ondergrens = P2-09 - P2-10/2 
    Bovengrens = P2-09 + P2-10/2 

P2-10 Hysterese frequentiesprong 0.0 P1-01 0.0 Hz / Rpm 

Bepaalt de breedte van de frequentiesprong. De grenzen van de frequentiesprong worden als volgt bepaalt: 
    Ondergrens = P2-09 - P2-10/2 
    Bovengrens = P2-09 + P2-10/2 

P2-11 Functieselectie digitale/analoge uitgang 1 (klem 8) 0 13 8 - 

Functieselectie digitale uitgang (klem 8). De uitgang stuurt +24V DC (max. 20 mA belasting) uit wanneer de voorwaarde waar is.  
0 : Regelaar in “RUN”. De uitgang wordt hoog wanneer de regelaar is gestart. 
1:  Regelaar “OK”. De uitgang wordt hoog wanneer de voedingsspanning aanwezig is en er geen fout is. 
2 : Motor op snelheid. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele snelheid gelijk is aan de gewenste snelheid. 
3 : Motorsnelheid > 0.0. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele snelheid groter is dan 0,0 Hz/rpm. 
4 : Motorsnelheid >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele motorsnelheid groter of gelijk is aan de ingestelde grenzen.  
5 : Motorstroom >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele motorstroom groter of gelijk is aan de ingestelde grenzen. 
6 : Gereserveerd. Geen functie. 
7 : Signaalniveau analoge ingang 2 >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer het signaalniveau van de analoge ingang 2 groter of 
gelijk is aan de ingestelde grenzen. 
Functieselectie analoge uitgang 1 (signaalformaat instelbaar via P2-12) 
8 : Uitgangsfrequentie (motorsnelheid). 0 t/m P1-01. 
9 : Uitgangsstroom (motorstroom). 0 t/m 200% of P1-08. 
10 : Gereserveerd. Geen functie. 
11 : Uitgangsvermogen (Motorvermogen). 0 t/m 150% van het vermogen van de HVAC frequentieregelaar. 
12 : PID uitgang. Uitgang van de PID-regeling (0-100%) 

Opm: 
 

Parameters P2-16 en P2-17 worden gebruikt als grenzen wanneer P2-11 op 4 t/m 7 wordt ingesteld. De uitgang wordt hoog 
wanneer het geselecteerde signaal boven de ingestelde grens komt van parameter P2-16. De uitgang wordt weer laag wanneer 
het geselecteerde signaal onder de grens komt van parameter P2-17.  
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Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P2-12 Analog Output 1 Format (Terminal 8) - -  - 

= 0 to10V,  

 = 10 to 0V, 

 = 0 to 20mA 

 = 20to 0mA 

= 4 to 20mA 

 = 20 to 4mA 

P2-13 Functieselectie digitale/analoge uitgang 2 (klem 11)  0 12 9 - 

Functieselectie digitale uitgang (klem 11). De uitgang stuurt +24V DC (max. 20 mA belasting) uit wanneer de voorwaarde waar 
is.  
0 : Regelaar in “RUN”. De uitgang wordt hoog wanneer de regelaar is gestart. 
1:  Regelaar “OK”. De uitgang wordt hoog wanneer de voedingsspanning aanwezig is en er geen fout is. 
2 : Motor op snelheid. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele snelheid gelijk is aan de gewenste snelheid. 
3 : Motorsnelheid > 0.0. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele snelheid groter is dan 0,0 Hz/rpm. 
4 : Motorsnelheid >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele motorsnelheid groter of gelijk is aan de ingestelde grenzen.  
5 : Motorstroom >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele motorstroom groter of gelijk is aan de ingestelde grenzen. 
6 : Gereserveerd. Geen functie. 
7 : Signaalniveau analoge ingang 2 >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer het signaalniveau van de analoge ingang 2 groter of 
gelijk is aan de ingestelde grenzen. 
Functieselectie analoge uitgang 2 (signaalformaat instelbaar via P2-14) 
8 : Uitgangsfrequentie (motorsnelheid). 0 t/m P1-01. 
9 : Uitgangsstroom (motorstroom). 0 t/m 200% of P1-08. 
10 : Gereserveerd. Geen functie. 
11 : Uitgangsvermogen (Motorvermogen). 0 t/m 150% van het vermogen van de HVAC frequentieregelaar. 
12 : PID uitgang. Uitgang van de PID-regeling (0-100%) 

Opm: 
 

Parameters P2-19 en P2-20 worden gebruikt als grenzen wanneer P2-13 op 4 t/m 7 wordt ingesteld. De uitgang wordt hoog 
wanneer het geselecteerde signaal boven de ingestelde grens komt van parameter P2-19. De uitgang wordt weer laag wanneer 
het geselecteerde signaal onder de grens komt van parameter P2-20.  

P2-14 Formaat analoge uitgang 2 (klem 11) - -  - 

= 0 t/m 10V.   

 = 10 t/m 0V. 

 = 0 t/m 20mA. 

 = 20 t/m 0mA. 

= 4 t/m 20mA. 

 = 20 t/m 4mA. 

P2-15 Functieselectie relaisuitgang 1 (klemmen 14, 15 & 16)  0 14 1 - 

Bepaalt de functie van relaisuitgang 1. Relaisuitgang 1 heeft een NO en een NC contact. Wanneer de uitgang hoog is, is het NO 
contact gesloten (klem 14 en 15) en het NC contact geopend (klem 14 en 16). 
0 : Regelaar in “RUN”. De uitgang wordt hoog wanneer de regelaar is gestart. 
1:  Regelaar “OK”. De uitgang wordt hoog wanneer de voedingsspanning aanwezig is en er geen fout is. 
2 : Motor op snelheid. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele snelheid gelijk is aan de gewenste snelheid. 
3 : Motorsnelheid > 0.0. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele snelheid groter is dan 0,0 Hz/rpm. 
4 : Motorsnelheid >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele motorsnelheid groter of gelijk is aan de ingestelde grenzen.  
5 : Motorstroom >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele motorstroom groter of gelijk is aan de ingestelde grenzen. 
6 : Gereserveerd. Geen functie. 
7 : Signaalniveau analoge ingang 2 >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer het signaalniveau van de analoge ingang 2 groter of 
gelijk is aan de ingestelde grenzen. 
8 : Gereserveerd. Geen functie. 
9 : “Fire Mode” Actief. Uitgang wordt hoog wanneer de “Fire Mode” geactiveerd is (de “Fire Mode” ingang is hoog). 
10 : Onderhoud noodzakelijk. Uitgang wordt hoog wanneer de onderhoudstimer afloopt ten teken dat onderhoud noodzakelijk 
is. 
11 : Regelaar vrijgegeven. Uitgang wordt hoog wanneer de regelaar in Auto-mode staat, er geen trips zijn en het noodstop circuit 
OK is. 
12 : Regelaar “fout”. De uitgang wordt hoog wanneer de regelaar een fout geeft. Het display geeft de foutcode weer. 
13 : Status STO ingangen. De uitgang wordt hoog wanneer beide STO ingangen hoog zijn en de regelaar “OK” is. 
14 : PID fout >= grens. De uitgang wordt hoog wanneer de PID fout (verschil tussen setpoint en gemeten waarde) groter of gelijk 
is aan de ingestelde grenzen. 

Opm: 
 

Parameters P2-16 en P2-17 worden gebruikt als grenzen voor P2-15. De uitgang wordt hoog wanneer het geselecteerde signaal 
boven de ingestelde grens komt van parameter P2-16. De uitgang wordt weer laag wanneer het geselecteerde signaal onder de 
grens komt van parameter P2-17. 

P2-16 Bovengrens 1 (Analoge uitgang 1 / Relaisuitgang 1) P2-17 200 100.0 % 

Instelbare bovengrens voor P2-11 en P2-15, zie P2-11 of P2-15 voor meer informatie. 

P2-17 Ondergrens 1 (Analoge uitgang 1 / Relaisuitgang 1) 0 P2-16 0.0 % 

Instelbare ondergrens voor P2-11 en P2-15, zie P2-11 of P2-15 voor meer informatie. 
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Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P2-18 Functieselectie relaisuitgang 2 (klemmen 17 & 18) 0 14 0 - 

Bepaalt de functie van relaisuitgang 2. Relaisuitgang 2 heeft een NO contact. Wanneer de uitgang hoog is, is het NO contact 
gesloten (klem 17 en 18). 
0 : Regelaar in “RUN”. De uitgang wordt hoog wanneer de regelaar is gestart. 
1:  Regelaar “OK”. De uitgang wordt hoog wanneer de voedingsspanning aanwezig is en er geen fout is. 
2 : Motor op snelheid. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele snelheid gelijk is aan de gewenste snelheid. 
3 : Motorsnelheid > 0.0. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele snelheid groter is dan 0,0 Hz/rpm. 
4 : Motorsnelheid >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele motorsnelheid groter of gelijk is aan de ingestelde grenzen.  
5 : Motorstroom >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer de actuele motorstroom groter of gelijk is aan de ingestelde grenzen. 
6 : Gereserveerd. Geen functie. 
7 : Signaalniveau analoge ingang 2 >= grens. Uitgang wordt hoog wanneer het signaalniveau van de analoge ingang 2 groter of 
gelijk is aan de ingestelde grenzen. 
8 : Gereserveerd. Geen functie. 
9 : “Fire Mode” Actief. Uitgang wordt hoog wanneer de “Fire Mode” geactiveerd is (de “Fire Mode” ingang is hoog). 
10 : Onderhoud noodzakelijk. Uitgang wordt hoog wanneer de onderhoudstimer afloopt ten teken dat onderhoud noodzakelijk 
is. 
11 : Regelaar vrijgegeven. Uitgang wordt hoog wanneer de regelaar in Auto-mode staat, er geen trips zijn en het noodstop circuit 
OK is. 
12 : Regelaar “fout”. De uitgang wordt hoog wanneer de regelaar een fout geeft. Het display geeft de foutcode weer. 
13 : Status STO ingangen. De uitgang wordt hoog wanneer beide STO ingangen hoog zijn en de regelaar “OK” is. 
14 : PID fout >= grens. De uitgang wordt hoog wanneer de PID fout (verschil tussen setpoint en gemeten waarde) groter of gelijk 
is aan de ingestelde grenzen. 

Opm: Parameters P2-19 en P2-20 worden gebruikt als grenzen voor P2-18. De uitgang wordt hoog wanneer het geselecteerde signaal 
boven de ingestelde grens komt van parameter P2-19. De uitgang wordt weer laag wanneer het geselecteerde signaal onder de 
grens komt van parameter P2-20. 

P2-19 Bovengrens 2 (Analoge uitgang 2 / Relaisuitgang 2) P2-20 200 100.0 % 

Instelbare bovengrens voor P2-13 en P2-18, zie P2-13 of P2-18 voor meer informatie. 

P2-20 Ondergrens 2 (Analoge uitgang 2 / Relaisuitgang 2) 0 P2-19 0.0 % 

Instelbare ondergrens voor P2-13 en P2-18, zie P2-13 of P2-18 voor meer informatie. 

P2-21 Display Scaling Factor -30.000 30.000 0.000 - 

Determines the factor for scaling display. 
The variable selected in P2-22 is scaled by the factor set in P2-21. 

P2-22 Selectie weergave variabele voor scalering  0 3 0 - 

Onderstaande variabelen kunnen worden geselecteerd om gescaleerd te worden: 
0: Motorsnelheid 
1: Motorstroom 
2: Analoge ingang 2 
3: Parameter P0-80 

Opm: Parameters P2-21 & P2-22 maken het mogelijk om een weergave variabele naar keuze te scaleren (bijv. de weergave van de 
snelheid van een lopende band in meters per seconde i.p.v. de motorsnelheid in omwentelingen per minuut)  
De geselecteerde weergave variabele (P2-22) wordt vermenigvuldigd met de factor die is ingesteld bij P2-21. Deze functie is 
uitgeschakeld wanneer P2-21 = 0.   

P2-23 Stilstandswachttijd (“Zero Speed Holding Time”) 0.0 60.0 0.2 Seconden 

Bepaalt de tijd dat de frequentieregelaar 0,0 Hz uitstuurt nadat de er een stopcommando is geweest. Na deze wachttijd stop de 
regelaar met uitsturen.  

P2-24 Schakelfrequentie 4kHz regelaar 
afhankelijk 

Regelaar 
afhankelijk 

Fabrieksinst. 

Effectieve schakelfrequentie van de uitgangstrap. Een hogere schakelfrequentie levert minder geluid op in de motor en een 
mooiere motorstroom. Nadeel van de hogere schakelfrequentie is dat de interne verliezen hoger zijn (meer warmteverliezen).  
Let op: Derating van de motorstroom kan noodzakelijk zijn wanneer de schakelfrequentie hoger wordt ingesteld dan de 
fabrieksinstelling. Zie hoofdstuk 13.5 voor meer informatie. 

P2-25 Deceleratie tijd snelle stop 0.0 240.0 0.0 Seconden 

Dit is een alternatief voor de normale deceleratie tijd. De snelle stop wordt automatisch geselecteerd wanneer de netspanning 
wegvalt en P2-38 = 2. Wanneer P2-25=0.0, zal de motor vrij uitlopen. 
De snelle stop kan ook geselecteerd worden door de vrij programmeerbare ingangen (P1-13 =0). D.m.v. de parametergroep 9 en 
de software kan dit worden geprogrammeerd.  

P2-26 Vangfunctie 0 1 1 - 

0 : Uitgeschakeld 
1 : Ingeschakeld. Deze functie moet worden geactiveerd wanneer de motor vrij uitloopt (P1-05 =1). Bij een start commando 
wordt de actuele motorsnelheid gemeten en zal de regelaar vervolgens deze snelheid gaan uitsturen.  Dit levert wel een 
vertraging op bij een start commando. 

P2-27 Activering “Standby Mode” 0.0 250.0 0.0 Seconden 

Met deze parameter stel je de tijd in dat, wanneer de regelaar op minimale snelheid of snelheid nul uitstuurt, de regelaar in 

“Standby Mode” gaat nadat deze tijd is verlopen. Het Display geeft vervolgens  aan en de regelaar stopt met uitsturen. 
Wanneer het setpoint verandert zal de regelaar direct de “Standby Mode” uitschakelen en zal weer beginnen met uitsturen. Deze 
functie is uitgeschakeld wanneer P2-27 = 0.0. 
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Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P2-28 Scalering “slave” snelheid  0 3 0 - 

Alleen actief in bedienpaneel mode (P1-12 = 1 of 2) en “Slave mode” (P1-12=4). De “Master” referentie kan vermenigvuldigd/ 
aangepast worden d.m.v. een vaste factor (P2-29) of d.m.v. analoge ingang 1.  
0 : Uitgeschakeld. Geen scalering of offset wordt toegepast op de “Master” . 
1 : Actuele snelheid = “Master” snelheid x P2-29 
2 : Actuele snelheid = (“Master” snelheid x P2-29) + Analoge ingang 1 
3 : Actuele snelheid = (“Master” snelheid x P2-29) x Analoge ingang 1 
 

P2-29 Vermenigvuldigingsfactor “Slave” snelheid -500.0 500.0 % 100.0 

Zie P2-29 voor meer informatie. 

P2-30 Formaat analoge ingang 1 (klem 6) - -  - 

 = 0 t/m 10 Volt signaal (uni-polair). 

 = 10 t/m 0 Volt signaal (uni-polair). 

 = -10 t/m +10 Volt signaal (Bi-polair). 

 = 0 t/m 20mA signaal. 

 =  4 t/m 20mA signaal, de Optidrive tript met de fout code  wanneer het signaalniveau onder de 3mA komt. 

 = 4 t/m 20mA signaal, de Optidrive gaat draaien met de voorkeuzesnelheid 4 wanneer het signaal onder de 3mA komt. 

 = 20 t/m 4mA signaal, de Optidrive tript met de fout code  wanneer het signaalniveau onder de 3mA komt. 

 = 20 t/m 4mA signaal, de Optidrive gaat draaien met de voorkeuzesnelheid 4 wanneer het signaal onder de 3mA komt. 

P2-31 Scalering analoge ingang 1 0.0 500.0 100.0 % 

Analoge ingang 1 scalering, resolutie = 0.1%.  Voorbeeld :  P2-30 staat ingesteld op een 0 - 10V signaal en de scalering (P2-31) 
staat ingesteld op 200%. Bij een 5 V ingangsspanning zal de regelaar de maximale frequentie uitsturen(P1-01). 

P2-32 Offset analoge ingang 1 -500.0 500.0 0.0 % 

Geeft een offset aan het niveau van de analoge ingang met een resolutie van 0.1%.  Bijv. 10% = 1V = 0Hz 

P2-33 Formaat analoge ingang 2 (klem 10) - -  - 

 = 0 t/m 10 Volt signaal (uni-polair). 

 = 10 t/m 0 Volt signaal (uni-polair). 

 = -10 t/m +10 Volt signaal (Bi-polair). 

 = Motor PTC/thermistor ingang. 

 = 0 t/m 20mA signaal. 

 =  4 t/m 20mA signaal, de Optidrive tript met de fout code  wanneer het signaalniveau onder de 3mA komt. 

 = 4 t/m 20mA signaal, de Optidrive gaat draaien met de voorkeuzesnelheid 4 wanneer het signaal onder de 3mA komt. 

 = 20 t/m 4mA signaal, de Optidrive tript met de fout code  wanneer het signaalniveau onder de 3mA komt. 

 = 20 t/m 4mA signaal, de Optidrive gaat draaien met de voorkeuzesnelheid 4 wanneer het signaal onder de 3mA komt. 

P2-34 Scalering analoge ingang 2 0.0 500.0 100.0 % 

Analoge ingang 2 scalering, resolutie = 0.1%.  Voorbeeld :  P2-30 staat ingesteld op een 0 - 10V signaal en de scalering (P2-34) 
staat ingesteld op 200%. Bij een 5 V ingangsspanning zal de regelaar de maximale frequentie uitsturen (P1-01). 

P2-35 Offset analoge ingang 2 -500.0 500.0 0.0 % 

Geeft een offset aan het niveau van de analoge ingang 2 met een resolutie van 0.1%.  Bijv. 10% = 1V = 0Hz 

P2-36 Start mode selectie en automatische herstart - -  - 

 : wanneer er spanning op de regelaar wordt gezet en de digitale ingang 1 is gemaakt (start commando) zal de regelaar 
niet starten. Het start commando zal eerst weg moeten worden genomen om opnieuw een start commando te kunnen geven. 

 : De regelaar start altijd. Ook als er spanning op de regelaar wordt gezet en de digitale ingang 1 gemaakt is. 

 tot  : De regelaar zal 1 tot 5 maal proberen om automatisch te herstarten na een fout (20s tussen de pogingen). 
Wanneer de fout weg is zal de regelaar herstarten. Om de herstart teller te resetten moet de regelaar spanningsloos worden 
gemaakt of moet er op de resetknop van de regelaar worden gedrukt of moet de regelaar een nieuw start commando krijgen. 

PAS OP! De “ mode zorgt ervoor de regelaar automatisch herstart. Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren voor de 
machine/aandrijving en het personeel. 
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Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P2-37 Onthoudfunctie bedienpaneel 0 7 2 - 

Instellingen 0 t/m 3 zijn alleen actief wanneer P1-12 op 1 of 2 staat ingesteld (bedienpaneel mode). Het stop/start commando is 
via het bedienpaneel (vrijgave via digitale ingang 1). 
0: Minimale snelheid. Na stop en een herstart zal de regelaar altijd de minimale frequentie uitsturen P1-02. 
1: Vorige snelheid (onthoudfunctie). Na stop en een herstart zal de regelaar altijd de frequentie gaan uitsturen die ook werd 
uitgestuurd voordat de regelaar werd gestopt. 
2: Huidige snelheid. De regelaar zal dezelfde snelheid blijven draaien wanneer er voorkeuzesnelheden worden gebruikt en er 
wordt omgeschakeld naar bedienpaneel mode (van automaatbedrijf naar handbediening) via een digitale ingang.  
3 :Voorkeuzesnelheid 4. Na stop en een herstart zal de regelaar altijd de snelheid gaan draaien van voorkeuzesnelheid 4 (P2-04). 
  
Instellingen 4 t/m 7 zijn actief is alle aansturingmodi (P1-12 = 0 t/m 6). Het start/stop commando is via de digitale ingangen.  
4: Minimale snelheid. Na stop en een herstart zal de regelaar altijd de minimale frequentie uitsturen P1-02. 
5: Vorige snelheid (onthoudfunctie). Na stop en een herstart zal de regelaar altijd de frequentie gaan uitsturen die ook werd 
uitgestuurd voordat de regelaar werd gestopt. 
6: Huidige snelheid. De regelaar zal dezelfde snelheid blijven draaien wanneer er voorkeuzesnelheden worden gebruikt en er 
wordt omgeschakeld naar bedienpaneel mode (van automaatbedrijf naar handbediening) via een digitale ingang. 
7: Voorkeuzesnelheid 4. Na stop en een herstart zal de regelaar altijd de snelheid gaan draaien van voorkeuzesnelheid 4 (P2-04). 

P2-38 Stop mode bij wegvallen voedingsspanning 0 3 0 - 

Bepaalt de reactie van de Optidrive HVAC regelaar bij het wegvallen van de voedingsspanning wanneer de regelaar uitstuurt. 
0: Doorgaan met uitsturen en automatisch herstarten. De Optidrive zal proberen te blijven draaien d.m.v. de energie die 
terugkomt van de motor. Het is wel belangrijk dat er voldoende energie terugkomt (redelijke massatraagheid) en dat de 
spanningsdip niet te lang duurt. Wanneer de Optidrive uitschakelt, zal deze bij het terugkomen van de voedingsspanning weer 
automatisch gaan herstarten.  
1: Vrij uitlopen. De Optidrive zal direct stoppen met uitsturen waardoor de motor vrij uitloopt. Let op dat de vangfunctie (P2-26) 
ingeschakeld moet zijn. 
2: Snelle stop. De Optidrive zal zo stoppen a.d.h.v. de tijd die is ingesteld bij parameter (P2-25). 
3: Geen detectie. Noodzakelijk wanneer de regelaar wordt gevoed door een gelijkspanning op de klemmen – en + DC. 

P2-39 Parameter beveiliging 0 1 0 - 

0: Geen beveiliging. Alle parameters zijn toegankelijk. 
1: Beveiliging actief. Parameters kunnen niet worden veranderd, ze kunnen alleen worden bekeken. 

P2-40 Toegangscode uitgebreide parameter toegang 0 9999 101 - 

Bepaalt de toegangscode die moet worden ingesteld in parameter P1-14 om bij de uitgebreide parameters te komen. 

 

11.2. Parametergroep 3 – PID-regeling 

Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P3-01 Proportionele versterking (gain) van de PID-regeling 0.1 30.0 1.0 - 

De fout (verschil tussen het de gewenste waarde en de terugkoppeling) wordt vermenigvuldigd met de proportionele versterking 
(gain). Hoe hoger de waarde hoe heftiger de PID-regeling reageert. Let op: een te hoge waarde kan leiden tot instabiliteit. 

P3-02 Integratietijd van de PID-regeling (I-actie) 0.0 30.0 1.0 Seconden 

Gebruikt de geaccumuleerde fout (verschil tussen het de gewenste waarde en de terugkoppeling) om de regeling te dempen. 
Hoe groter de integratietijd hoe groter de demping. Korte tijden zorgen voor een snelle reactie maar kunnen ook leiden tot 
instabiliteit. 

P3-03 PID differentiatietijd van de PID-regeling (D-actie) 0.00 1.00 0.0 Seconden 

P3-03 staat standaard ingesteld op 0. Dit houdt in dat de D-actie is uitgeschakeld. De D-actie kan een oplossing zijn voor zeer 
snelle processen. Let wel op dat er zeer snel instabiliteit optreedt. 

P3-04 Werking PID-regeling 0 1 0 - 

0: Normale PID-regeling. Voor pompen en ventilatoren. Bij het sneller draaien van de motor neemt de druk/flow toe. 
1: geïnverteerde PID-regeling. Voor compressoren. Bij het sneller draaien van de motor neemt de druk af. 

P3-05 Selectie gewenste waarde PID-regeling 0 2 0 - 

Met deze parameter wordt de keuze gemaakt waar de gewenste waarde vandaan komt.  
0: Digitaal. Zie parameter P3-06 voor meer info. 
1: Analoge ingang 1. 
2: Analoge ingang 2. 

P3-06 Gewenste waarde PID-regeling digitaal 0.0 100.0 0.0 % 

Opgave digitale setpoint wanneer P3-05 = 0. 

P3-07 Bovengrens PID-uitgang P3-08 100.0 100.0 % 

Begrenst de maximaal uitgestuurde waarde van de PID-regeling. 

P3-08 Ondergrens PID-uitgang 0.0 P3-07 0.0 % 

Begrenst de minimaal uitgestuurde waarde van de PID-regeling. 
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Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P3-09 Selectie begrenzing PID-uitgang  0 3 0 - 

0: Digitale grenzen. Zie parameters P3-07 & P3-08 
1: Analoge ingang 1 zorgt voor een instelbare bovengrens. Het uitgangsbereik van de PID-regelaar wordt begrensd door P3-08 
(minimaal) en de waarde van analoge ingang 1 (maximaal).  
2:  Analoge ingang 2 zorgt voor een instelbare ondergrens. Het uitgangsbereik van de PID-regelaar wordt begrensd door de 
waarde van analoge ingang 2 (minimaal) en P3-07 (maximaal). 
3: PID uitgang toevoegen aan waarde van analoge ingang 1. De uitgang van de PID-regelaar wordt toegevoegd aan de gewenste 
referentie van analoge ingang 1. 

P3-10 PID Feedback Source Select 0 5 0 - 

Met deze parameter wordt de keuze gemaakt waar de terugkoppeling van de PID-regeling (sensor) vandaan komt.  
0: Analoge ingang 2 
1: Analoge Ingang 1 
2 : Motorstroom : 0 - 100.0% van de waarde van P1-08 
3 : Tussenkringspanning : 0 – 1000 Volt = 0 – 100.0% 
4 : Analoge ingang 1 - analoge ingang 2 : verschil tussen analoog 1 – analoog 2 = 0 – 100.0% 
5 : Grootste waarde : analoge ingang 1 of analoge ingang 2 

P3-11 Grenzen PID fout voor uitschakelen acc./dec. tijden 0.0 25.0 0.0 % 

Deze parameter bepaalt de grenzen (hysterese) voor de PID fout die ervoor zorgen dat wanneer het verschil tussen de gewenste 
waarde en de teruggekoppelde waarde binnen de ingestelde grenzen valt de acc. en dec. tijden worden uitgeschakeld. Door het 
uitschakelen van de acc. en dec. tijden reageert de PID regeling sneller bij relatief kleine PID fouten. Bij grote PID fouten worden 
de acc. en dec. tijden wel gebruikt om grote/heftige veranderingen in de motorsnelheid te voorkomen. Een waarde 0.0 van de 
parameter houdt in dat deze functie is uitgeschakeld. Let wel op dat te grote grenzen kunnen leiden tot snelle en grote 
snelheidsveranderingen die op hun beurt kunnen leiden tot overstromen en overspanningen. 

P3-12 Scalering weergave van de terugkoppeling (sensor) 0.000 50.000 0.000 - 

Zorgt voor een scalering van de teruggekoppelde waarde. Met deze parameter kan de 0-100% van de analoge ingang worden 
omgezet naar een weergave van bijv. 0-10 Bar die wordt gemeten door de sensor. 

P3-13 “ Wake Up” niveau van de terugkoppeling (sensor) 0.0 100.0 0.0 % 

Deze parameter bepaalt het niveau van de terugkoppeling waarbij de HVAC regelaar de “standby mode” van de PID-regeling 
uitschakelt. Wanneer het teruggekoppelde signaal onder het ingestelde niveau komt zal de HVAC regelaar “wakker worden” en 
doorgaan met de PID-regeling. 

P3-14 Snelheid/frequentie voor inschakelen “standby mode” 0.0 P1-01 0 Hz / Rpm 

De “standby mode” wordt geactiveerd wanneer er in parameter P2-27 een waarde (tijd) wordt ingesteld. Deze parameter (P3-14) 
bepaalt de frequentie/snelheid die de frequentieregelaar gedurende de ingestelde tijd (P2-27) moet uitsturen om vervolgens de 
“standby mode” te activeren. Tijdens de “standby mode” stuurt de frequentieregelaar geen frequentie meer uit.  

P3-15 2
de

 Gewenste waarde PID-regeling digitaal  0.0 100.0 0.0 % 

De PID-regeling gebruikt de 2
de

 digitale gewenste waarde wanneer P3-05 = 0 en de 2
de

 digitale gewenste waarde wordt gekozen 
d.m.v. de digitale ingangen.  

P3-16 Leidingbreuk detectietijd 0 600 0 Seconden 

De leidingbreukdetectie wordt geactiveerd wanneer er een waarde > 0 wordt ingesteld (P3-16 > 0). De HVAC frequentieregelaar, 
waarbij de PID-regeling is geactiveerd of wordt geactiveerd, zal bij elke start controleren of binnen de ingestelde detectietijd (P3-
16) de druk het drempelniveau van parameter P3-17 haalt. Wanneer het ingestelde niveau niet wordt gehaald (=pijpbreuk) zal de 
frequentieregelaar de foutmelding "Pr-Lo" (Pressure Low) geven en stoppen met uitsturen. 

P3-17 Drempelniveau leidingbreukdetectie  0.0 100.0 0.0% % 

Drempelniveau van de PID terugkoppeling voor leidingbreukdetectie. Bij een normale PID-regeling (P3-04 = 0) moet het 
terugkoppelsignaal na de detectietijd (P3-16) groter zijn dan de waarde van parameter P3-17. Bij een geïnverteerde PID-regeling  
(P3-04 = 1) moet het terugkoppelsignaal na de detectietijd (P3-16) kleiner of gelijk zijn aan de waarde van parameter P3-17. 

P3-18 Uitschakeling PID-regeling 0 1 0 - 

Deze parameter bepaalt wanneer de PID-regeling wordt uitgeschakeld. 
  0: De PID-regeling is actief zolang de proportionele versterking P (P3-01) > 0. 
  1: De PID-regeling is alleen actief wanneer de regelaar is gestart. Tijdens stop wordt de PID-regeling gereset naar 0 (uitgang). 
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11.3. Parametergroep 4 – Motor control parameters 

 

Verkeerde instelling van de motorparameters in parametergroep 4 kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag van de motor en 
aandrijving. Alleen ervaren gebruikers mogen deze parameters aanpassen. 

Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P4-02 Start Auto-tune 0 1 0 - 

Wanneer deze parameter wordt ingesteld op de waarde 1 zal de HVAC regelaar direct beginnen met een niet roterende auto-
tuning. De motor wordt doorgemeten en zal niet gaan draaien. Door de auto-tuning zal de motor beter en efficiënter gaan 
draaien. Na de auto-tuning wordt de parameter automatisch teruggezet naar 0. 

P4-07 Maximale stroomgrens 20 150 150 %- 

Bepaalt de maximale stroom die de frequentieregelaar uitstuurt.  

P4-12 Onthouden thermische overbelasting 0 1 0 - 

0: Niet actief 
1: Actief. Alle Invertek Optidrive frequentieregelaars zijn voorzien van een elektronische thermische overbelastingsbeveiliging ter 
bescherming van de aangesloten motor. Een interne overbelastingsaccumulator bewaakt de uitgangsstroom en zal de 
frequentieregelaar uitschakelen als de thermische grens wordt overschreden. Wanneer P4-12 is uitgeschakeld zal na het uit- en 
inschakelen van de voedingsspanning de waarde van de accumulator worden gereset. Wanneer P4-12 is ingeschakeld, wordt de 
waarde bewaard na het uit- en inschakelen van de voedingsspanning. 

 

11.4. Parametergroep 5 – Veldbus communicatie parameters 

Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P5-01 Veldbusadres frequentieregelaar 0 63 - 1 

Bepaalt het veldbusadres van de HVAC frequentieregelaar. 

P5-03 Modbus RTU / BACnet Baud rate 9.6 115.2 115.2 kbps 

Baud rate van de Modbus/BACnet  communicatie 
Stappen : 9.6kbps, 19.2kpbs, 38.4kpbs, 57.6kpbs, 115 kbps 

P5-04 Data formaat Modbus RTU / BACnet - -  - 

Er zijn de volgende mogelijkheden voor het Modbus of BACnet telegram: 

 : No parity, 1 stop bit.

 : No parity, 2 stop bits. 

 : Odd parity, 1 stop bit. 

 : Even parity, 1 stop bit. 

P5-05 Communicatie timeout 0.0 5.0 1.0 seconden 

Wanneer er binnen de ingestelde timeout geen correcte boodschap wordt ontvangen zal de HVAC frequentieregelaar uitgaan 
van een communicatie verlies. De reactie op de communicatie timeout wordt ingesteld met parameter P5-06. 

P5-06 Reactie op de communicatie timeout 0 3 0 - 

Na de communicatie timeout (P5-05) zal de HVAC frequentieregelaar als volgt reageren:  
0: foutmelding & vrij uitlopen 
1: decelereren en vervolgens een foutmelding  
2: alleen decelereren (Geen foutmelding) 
3: Doorgaan met voorkeuzesnelheid 4 

P5-07 Fieldbus Ramp Control 0 1 0 - 

Selects whether the acceleration and deceleration ramps are control directly via the Fieldbus, or by internal drive parameters P1-
03 and P1-04. 
0 : Disabled. Ramps are control from internal drive parameters 
1 : Enabled. Ramps are controlled directly by the Fieldbus 

P5-08 Selectie 4
de

 woord  veldbusmodule -> master (PDO4) 0 7 1 - 

Bij gebruik van een optionele veldbusmodule kan met deze parameter bepaald worden wat er als 4
de

 woord cyclisch van de 
frequentieregelaar naar de master wordt gestuurd: 
    0 : Motorstroom [A]. Weergave met 1 cijfer achter de komma, v.b. 100 = 10.0 A 
    1 : Uitgangsvermogen [kW]. Weergave met 2 cijfers achter de komma, v.b. 400 = 4.00 kW 
    2 : Status digitale ingangen. Bit 0 geeft de status van digitale ingang 1,  bit 1 geeft de status van digitale ingang 2, etc. 
    3 : Signaalniveau analoge ingang 2 [%]. Weergave met 1 cijfer achter de komma, v.b. 0 t/m 1000 = 0 t/m 100.0% 

    4 : Temperatuur koelplaat [C]. V.b. 0 t/m 100 = 0 to 100 °C 
    5 : Gebruikersregister 1. Kan worden gebruikt in de PLC of d.m.v. parametergroep 9. 
    4 : Gebruikersregister 2. Kan worden gebruikt in de PLC of d.m.v. parametergroep 9. 
    7 : P0-80 Waarde - P0-80 waarde kan worden ingesteld met parameter P6-28 

P5-09 BACnet Device Instance Nummer (Laag) 0 65535 1 - 

Device instance nummer voor het BACnet netwerk. Samen met P5-10 moet de waarde een uniek nummer vormen binnen het 
BACnet netwerk. Totaal is het device instance nummer 22 bit (zie BACnet application note voor meer info). 

P5-10 BACnet Device Instance Nummer (Hoog) 0 63 0 - 

Device instance nummer voor het BACnet netwerk. Samen met P5-09 moet de waarde een uniek nummer vormen binnen het 
BACnet netwerk. Totaal is het device instance nummer 22 bit. (zie BACnet application note voor meer info). 

P5-11 BACnet maximaal master adress 0 127 127 - 

(zie BACnet application note voor meer info). 
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Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P5-12 Selectie 3
de

 woord veldbusmodule -> master (PDO3) 0 7 0 - 

Bij gebruik van een optionele veldbusmodule kan met deze parameter bepaald worden wat er als 3
de

 woord cyclisch van de 
frequentieregelaar naar de master wordt gestuurd: 
    0 : Motorstroom [A]. Weergave met 1 cijfer achter de komma, v.b. 100 = 10.0 A 
    1 : Uitgangsvermogen [kW]. Weergave met 2 cijfers achter de komma, v.b. 400 = 4.00 kW 
    2 : Status digitale ingangen. Bit 0 geeft de status van digitale ingang 1,  bit 1 geeft de status van digitale ingang 2, etc. 
    3 : Signaalniveau analoge Ingang 2 [%]. Weergave met 1 cijfer achter de komma, v.b. 0 t/m 1000 = 0 t/m 100.0% 

    4 : Temperatuur koelplaat [C]. V.b. 0 t/m 100 = 0 to 100 °C 
    5 : Gebruikersregister 1. Kan worden gebruikt in de PLC of d.m.v. parametergroep 9. 
    4 : Gebruikersregister 2. Kan worden gebruikt in de PLC of d.m.v. parametergroep 9. 
    7 : P0-80 Waarde - P0-80 waarde kan worden ingesteld met parameter P6-28 

P5-13 Selectie 4
de

 woord veldbusmodule <- master (PDI4) 0 1 0 - 

Bij gebruik van een optionele veldbusmodule kan met deze parameter bepaald worden wat er als 4
de

 woord cyclisch van de 
master naar de frequentieregelaar wordt gestuurd: 
    0: Acc./dec. tijden [s]. Weergave met 2 cijfers achter de komma, v.b.200 = 2.00 s. 
    1: Gebruikersregister 4. Kan worden gebruikt in de PLC of d.m.v. parametergroep 9. 

P5-14 Selectie 3
de

 woord veldbusmodule <- master (PDI3) 0 2 0 - 

Bij gebruik van een optionele veldbusmodule kan met deze parameter bepaald worden wat er als 4
de

 woord cyclisch van de 
master naar de frequentieregelaar wordt gestuurd: 
    0 : Geen functie 
    1 : Gewenste waarde PID-regeling. Weergave met 1 cijfer achter de komma, v.b. 0 t/m 1000 = 0 t/m 100.0% 
    2 : Gebruikersregister 3. Kan worden gebruikt in de PLC of d.m.v. parametergroep 9. 

 

11.5. Parametergroep 6 – Geavanceerde functies 

Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P6-01 Activering firmware upgrade 0 1 0 - 

Maakt het mogelijk de firmware van de HVAC frequentieregelaar te updaten. Zie geavanceerde handleiding HVAC voor meer info.  

P6-02 Automatische reductie schakelfrequentie 4 16 4 kHz 

Bij een hoge temperatuur van de frequentieregelaar (Heatsink) zal de regelaar automatisch de schakelfrequentie verlagen om een 
oververhittingsfoutmelding  te voorkomen. Met parameter P6-02 kan de ondergrens van de schakelfrequentie worden  ingesteld. 

P6-03 Wachttijd automatische reset. 1 60 20 Seconden 

Wachttijd voordat een automatische reset wordt uitgevoerd. De automatische reset wordt geactiveerd door parameter P2-36.  

P6-04 Hysterese uitgangsrelais 0 1 0 - 

Deze parameter bepaalt de hysterese voor de uitgangsrelais wanneer parameters P2-11 en P2-13 op 2 (= gewenste motorsnelheid 
bereikt) of 3 (motorsnelheid > 0) worden ingesteld. De hysterese voorkomt dat de uitgangsrelais gaan “jutteren”.   
Voorbeeld: P2-13 = 3, P1-01 = 50Hz en P6-04 = 5% => relaiscontact 2 sluit wanneer de frequentie > 2,5 Hz. 
 
 
 

P6-05 Selectie U/Hz karakteristiek 0 1 0 - 

Selecteert de U/Hz karakteristiek van de HVAC frequentieregelaar.  
P6-05 = 0 kwadratische U/Hz karakteristiek,  
P6-05 = 1 lineaire U/Hz karakteristiek 

P6-08 Gewenste snelheid master 0 5 0 kHz 

Zie voor meer informatie de geavanceerde gebruikershandleiding. 

P6-10 Activering PLC Functie 0 1 0 - 

De PLC functie moeten worden geactiveerd om een PLC programma te kunnen laden en te kunnen gebruiken. 
0: uitgeschakeld 
1: ingeschakeld 

P6-11 Bepaalde tijd een vaste snelheid  bij start 0 250 0 Seconden 

Met parameter P6-11 wordt een tijd ingesteld die wordt gebruikt om na een start commando de motor een vaste snelheid (P2-07 = 
voorkeuzesnelheid 7) te laten draaien voordat de frequentieregelaar de normale gewenste snelheid gaat draaien. Deze functie kan 
worden gebruikt om bij een pomp na een start commando de motor de verkeerde kant op te laten draaien om eventuele 
vervuilingen/blokkades te verwijderen. 

P6-12 Bepaalde tijd een vaste snelheid  bij stop 0 250 0 Seconden 

Met parameter P6-12 wordt een tijd ingesteld die wordt gebruikt om na een stop commando de motor een vaste snelheid (P2-08 = 
voorkeuzesnelheid 8) te laten draaien voordat de frequentieregelaar gaat decelereren en stopt.  

P6-18 Spanningsniveau gelijkstroomremmen 0 25 0 % 

Bepaalt het spanningsniveau (percentage van de nominale motorspanning = P1-07) voor het gelijkstroomremmen. 

P6-22 Reset ventilatortimer 0 1 0 - 

Een waarde 1 zorgt ervoor dat de timer van de ventilator (uitleesbaar via P0-35) wordt gereset. 

P6-23 Reset kWh Meter 0 1 0 - 

Een waarde 1 zorgt ervoor dat de interne kWh meter (uitleesbaar via P0-26 en P-07) wordt gereset.  
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P6-24 Onderhoudstimer 0 60000 5000 Uren 

Bepaalt de periode (in uren) van de onderhoudstimer. Wanneer de onderhoudstimer (uitleesbaar via P0-22) afloopt zal dit worden 
weergeven op het OLED display. 

P6-25 Reset onderhoudstimer 0 1 0 - 

Een waarde 1 zorgt ervoor dat de onderhoudstimer (uitleesbaar via P0-22) wordt gereset. 

P6-26 Scalering analoge uitgang 1 0 500 100 % 

Procentuele scalering van analoge uitgang 1. 

P6-27 Offset analoge uitgang 1 -500 500 0 % 

Procentuele offset voor analoge uitgang 1.  

P6-28 Weergaveselectie voor P0-80 0 127 0 - 

Deze parameter bepaalt wat er wordt weergeven in parameter P0-80. Deze parameter wordt gebruikt door de interne PLC.  

P6-29 Opslaan gebruikersinstellingen 0 1 0 - 

Deze parameter moet worden ingesteld op 1 om de gewijzigde parameters op te slaan als de standaard gebruikersinstellingen. Na 
een reset naar gebruikersinstellingen (Omhoog, omlaag en stop knop) zullen deze opgeslagen gebruikersinstellingen worden 
teruggezet. 

P6-30 Toegangscode geavanceerde parametertoegang 1 9999 201 - 

Bepaalt de toegangscode voor weergave van alle parameters (incl. de geavanceerde parametergroepen 6 t/m 9) 

 

11.6. Parametergroep 7 – Gereserveerd (niet beschikbaar) 

Parametergroepen 7 is niet beschikbaar voor de HVAC frequentieregelaar. 
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11.7. Parametergroep 8 – Specifieke HVAC functies 

Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P8-01 Wachttijd “Pomp roer functie” tijdens “standby mode” 0 60000 0 minuten 

Wachttijd tijdens de “standby mode” voordat de “pomp roer functie” wordt geactiveerd. 

P8-02 Duur “pomp roer functie” 1 6000 10 Seconden 

Deze parameter bepaalt de duur van de “pomp roer functie”. 

P8-03 Activering “pompreinigingsfunctie” 0 3 0 - 

P8-03 bepaalt de condities waardoor de “pompreinigingsfunctie” automatisch wordt geactiveerd. 
0 = uitgeschakeld 
1 = Alleen actief na een start commando. De “pompreinigingsfunctie” wordt na elke start uitgevoerd. 
2 = Actief bij start en bij een detectie van een te hoog koppel. De “pompreinigingsfunctie” wordt na elke start uitgevoerd en 
wordt ook uitgevoerd wanneer de HVAC een blokkade van de pomp detecteert. De blokkade kan alleen worden gedetecteerd 
wanneer de “pomp belastingsmonitor” is ingesteld en juist is uitgevoerd (zie voor meer info P8-06) 
3 = Alleen actief bij een detectie van een te hoog koppel. De “pompreinigingsfunctie” wordt uitgevoerd wanneer de HVAC een 
blokkade van de pomp detecteert. De blokkade kan alleen worden gedetecteerd wanneer de “pomp belastingsmonitor” is 
ingesteld en juist is uitgevoerd (zie voor meer info P8-06) 
Let op: De “pompreinigingsfunctie” kan ook worden geactiveerd door een digitale ingang. 

P8-04 Reinigingstijd 0 600 0 Seconden  

Bepaalt de duur van een reinigingscyclus. Wanneer er gekozen wordt voor een bi-directionele reinigingscyclus (pomp gaat 
vooruit en achteruit draaien), dan duurt de totale periode 2 x P8-04. 

P8-05 Acc. tijd “pompreinigingsfunctie” 0.0 6000 30 Seconden 

Aparte acc. tijd die wordt gebruikt bij de “pompreinigingsfunctie”.  

P8-06 Activering “belastingsmonitor” 0 3 0 - 

Deze parameter activeert de “belastingsmonitor”(= stroom belastingscurve). De “belastingsmonitor” houdt continu de belasting 
in de gaten en kan een snaarbreuk detecteren bij ventilatortoepassingen en het drooglopen van een pomp, pompblokkade of 
een gebroken waaier bij pomptoepassingen. 
0: Uitgeschakeld 
1: Detectie onderbelasting ingeschakeld (snaarbreuk / drooglopen pomp / pompwaaier gebroken)  
2: Detectie overbelasting ingeschakeld (pompblokkade) 
3: Detectie onder- en overbelasting ingeschakeld 

 

Aanpassing van parameter P8-06 (<>0) zal er automatisch voor zorgen dat na een start commando de HVAC frequentieregelaar 
zal versnellen tot de maximale frequentie. Tijdens het doorlopen van het complete frequentiegebied zal de HVAC 
frequentieregelaar de belastingscurve meten. Let op dat de applicatie gereed is voor het doorlopen van het complete 
frequentiegebied voordat het start commando wordt gegeven. 

P8-07 Detectiegrenzen “belastingsmonitor” 0.1 50.0 1.0 Ampère 

P8-07 bepaalt de detectiegrenzen voor de “belastingsmonitor” (P8-06). Wanneer de belasting hoger of lager is dan de ingestelde 
grenzen gedurende de tijd die is ingesteld bij P8-08, zal de regelaar stoppen met uitsturen en een foutmelding geven.   

P8-08 Wachttijd “belastingsmonitor”  0 60 0 Seconden 

P8-07 bepaalt de detectiegrenzen voor de “belastingsmonitor” (P8-06). Wanneer de belasting hoger of lager is dan de ingestelde 
grenzen gedurende de tijd die is ingesteld bij P8-08, zal de regelaar stoppen met uitsturen en een foutmelding geven.   

P8-09 Logica “Fire mode” 0 1 0 - 

Wanneer de “Fire mode” aan een ingang is toegekend (zie P1-13) kan met parameter P8-09 de logica worden geïnverteerd.  
0 : NO contact. Het contact moet worden gesloten om de “fire mode” te activeren. 
1 : NC contact. Het contact moet worden geopend om de “fire mode” te activeren. 

P8-10 Snelheid “Fire mode” -P1-01 P1-01 5 Hz / Rpm 

Met parameter P8-10 wordt de snelheid opgeven voor de ”Fire mode”. Een waarde nul zorgt ervoor dat het huidige setpoint 
wordt gehandhaafd. 

P8-11 Activering “Bypass” in geval van een fout 0 1 0 - 

Wanneer er een fout optreedt zal de HVAC frequentieregelaar automatisch de “bypass” inschakelen. De uitgangrelais 1 & 2 
worden automatisch gebruikt door de ”bypass mode”. Er kunnen geen andere functies meer aan de uitgangsrelais 1 & 2 worden 
toegekend. 
0 = Uitgeschakeld 
1 = Ingeschakeld 

P8-12 Activering “Bypass” in geval van “Fire mode” 0 1 0 - 

Wanneer de “Fire mode” wordt geactiveerd zal de HVAC frequentieregelaar automatisch de “bypass” inschakelen. De 
uitgangrelais 1 & 2 worden automatisch gebruikt door de ”bypass mode”. Er kunnen geen andere functies meer aan de 
uitgangsrelais 1 & 2 worden toegekend. 
0 = Uitgeschakeld 
1 = Ingeschakeld 

P8-13 Overschakeltijd “Bypass relais” 0 30 2 Seconden 

Instelbare tijd voor het overschakelen van de relais van normale uitsturing naar “bypass mode”. 

 

Let op bij het aanpassen van parameter P8-13 dat de relais voor de bypass schakeling en de relais voor de frequentieregelaar zelf 
niet tegelijk schakelen. Zowel mechanische als elektrische interlock van de relais voor de bypass schakeling en de relais voor 
frequentieregelaar zelf moeten voldoen aan de geldende richtlijnen. 
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Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P8-14 Activering pomp cascade regeling 0 2 0 - 

0 = Uitgeschakeld 
1 = Pomp cascade regeling d.m.v. DOL relais (maximaal 4 pompen) 
2 = Pomp cascade regeling d.m.v. bijschakelen frequentieregelaars (Alleen actief wanneer P5-01 = 1 => freq. = Master) 

P8-15 Aantal cascade slave pompen 1 4 1 - 

Parameter is actief wanneer P8-14 op 1 of 2 is ingesteld. Met parameter P8-15 stel je het aantal DOL slave pompen (P8-14 = 1) of 
het aantal frequentie geregelde slave pompen (P8-14 = 2) in. Een waarde 0 schakelt de pomp cascade regeling uit.  

P8-16 Overschakeltijd automatisch wisselen pompen 0 1000 0 Uren 

Om de belasting en de slijtage van de pompen bij gebruik van de cascade regeling te balanceren kan er d.m.v. parameter P8-16 
een overschakeltijd worden ingesteld. Het verschil in draaitijd (duty run) zal nooit groter zijn dan de ingestelde waarde van P8-16. 
Bij een waarde 0 is het automatisch omschakelen (balanceren van de belasting) uitgeschakeld. 

P8-17 Slave pomp start frequentie/snelheid P8-18 P1-01 0 Hz / RPM 

Start frequentie/snelheid voor het bijschakelen van een pomp. Wanneer de actuele frequentie/snelheid boven deze grens komt 
wordt de volgende pomp bijgeschakeld. Vervolgens zal de Master gedurende de pomp stabilisatie tijd (P8-19) geen pomp meer 
bij- of afschakelen. De bijgeschakelde pomp zal altijd de pomp zijn met het laagste aantal draaiuren.  

P8-18 Slave pomp stop frequentie/snelheid 0 P8-17 0 Hz / RPM 

Stop frequentie/snelheid voor het afschakelen van een pomp. Wanneer de actuele frequentie/snelheid boven deze grens komt 
wordt een pomp afgeschakeld. Vervolgens zal de Master gedurende de pomp stabilisatie tijd (P8-19) geen pomp meer bij- of 
afschakelen. De afgeschakelde pomp zal altijd de pomp zijn met het hoogste aantal draaiuren. 

P8-19 Pomp stabilisatietijd 10 600 10 Seconden 

De pomp stabilisatietijd is een timer die wordt gestart na het bij- of afschakelen van een pomp. Gedurende de pomp stabilisatie 
tijd (P8-19) kan er geen pomp meer bij- of afgeschakeld worden. Dit komt de stabiliteit van de cascade regeling ten goede. 

P8-20 Reset draaiuren alle pompen 0 1 0 - 

De Master frequentieregelaar houdt exact bij hoeveel draaiuren de master en de slave pompen maken. Met de parameter P0-19 
kunnen de draaiuren van alle pompen worden bekeken. Met parameter P8-20 kunnen alle draaiuren worden gereset naar nul.  
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11.8. Parametergroep 9 – Vrij programmeerbare in- en uitgangslogica 

Parametergroep 9 wordt uitgebreid toegelicht in de geavanceerde gebruikershandleiding. 

P9-01 Vrijgave commando Bepaalt de bron van het “vrijgave” commando 

P9-02 Snelle stop commando Bepaalt de bron van het “snelle stop” commando 

P9-03 Start rechtsom commando Bepaalt de bron van het “start rechtsom” commando 

P9-04 Start linksom commando Bepaalt de bron van het “start linksom” commando 

P9-05 Startpuls functie D.m.v. de startpuls functie kunnen P9-03 en P9-04 met een puls worden gestart 

P9-06 Commando “omkeren draairichting” Bepaalt de bron van het commando “omkeren draairichting” 

P9-07 Reset commando Bepaalt de bron van het “reset” commando. 

P9-08 “Externe fout” commando Bepaalt de bron van het “externe fout” commando. 

P9-09 “Klemmen overbruggen” commando Bepaalt de bron van het “klemmen overbruggen” commando. 

P9-10 Bron gewenste snelheid 1 Bepaalt de bron van gewenste snelheid 1 

P9-11 Bron gewenste snelheid 2 Bepaalt de bron van gewenste snelheid 2 

P9-12 Bron gewenste snelheid 3 Bepaalt de bron van gewenste snelheid 3 

P9-13 Bron gewenste snelheid 4 Bepaalt de bron van gewenste snelheid 4 

P9-14 Bron gewenste snelheid 5 Bepaalt de bron van gewenste snelheid 5 

P9-15 Bron gewenste snelheid 6 Bepaalt de bron van gewenste snelheid 6 

P9-16 Bron gewenste snelheid 7 Bepaalt de bron van gewenste snelheid 7 

P9-17 Bron gewenste snelheid 8 Bepaalt de bron van gewenste snelheid 8 

P9-18 Binaire snelheidsselectie 0 Binaire snelheidsselectie 0 (voor selectie P9-10 t/m P9-17) 

P9-19 Binaire snelheidsselectie 1 Binaire snelheidsselectie 1 (voor selectie P9-10 t/m P9-17) 

P9-20 Binaire snelheidsselectie 2 Binaire snelheidsselectie 2 (voor selectie P9-10 t/m P9-17) 

P9-21 Selectie voorkeuzesnelheden 0 Binaire selectie 0 voor de voorkeuzesnelheden(P2-01 t/m P2-08) 

P9-22 Selectie voorkeuzesnelheden 1 Binaire selectie 1 voor de voorkeuzesnelheden(P2-01 t/m P2-08) 

P9-23 Selectie voorkeuzesnelheden 2 Binaire selectie 2 voor de voorkeuzesnelheden(P2-01 t/m P2-08) 

P9-28 Commando “verhogen snelheid” Bepaalt de bron van het commando “verhogen snelheid” (digitale potmeter op afstand) 

P9-29 Commando “verlagen snelheid” Bepaalt de bron van het commando “verlagen snelheid” (digitale potmeter op afstand) 

P9-32 Commando “Fire mode” Bepaalt de bron van het commando “Fire mode” 

P9-33 Analoge uitgang 1 referentie Deze parameter bepaalt wat analoge uitgang 1 aanstuurt 

P9-34 Analoge uitgang 2 referentie Deze parameter bepaalt wat analoge uitgang 2 aanstuurt 

P9-35 Functietoewijzing uitgangsrelais 1 Deze parameter bepaalt de functie van relaisuitgang 1 

P9-36 Functietoewijzing uitgangsrelais 2 Deze parameter bepaalt de functie van relaisuitgang 2 

P9-37 Bron scalering Deze parameter bepaalt de bron van de scalering 

P9-38 Bron gewenste waarde PID-regeling Deze parameter bepaalt de bron van de gewenste waarde voor de PID-regeling 

P9-39 Bron terugkoppeling PID-regeling Deze parameter bepaalt de bron van de terugkoppeling (sensor) voor de PID-regeling 

P9-41 Functietoewijzing uitgangsrelais 3, 4, 5 Deze parameter bepaalt de functie van de optionele uitgangsrelais 3, 4 en 5 

P9-42 Commando start “pomp reinigingen” Bepaalt de bron van het commando start de “pomp reinigingsfunctie” 

P9-43 Commando start ”bypass functie” Bepaalt de bron van het commando start de “bypass functie” 

P9-44 Selectie 2
de

 gewenste waarde PID-
regeling 

Deze parameter bepaalt de bron van commando om de 2
de

 gewenste waarde voor de 
PID-regeling te selecteren 
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11.9. Parametergroep 0 – Weergave en diagnose parameters (Read Only) 

Par Parameter Naam Minimaal Maximaal Standaard Eenheid 

P0-01 1
ste

 analoge ingang -100.0 100.0 - % 

Geeft het signaalniveau weer van de 1
ste

 analoge ingang (klem 6) nadat de vermenigvuldigingsfactor en offset is toegepast. 

P0-02 2
de

 analoge ingang 0.0 100.0 - % 

Geeft het signaalniveau weer van de 2
de

 analoge ingang (klem 10) nadat de vermenigvuldigingsfactor en offset is toegepast. 

P0-03 Status digitale ingangen 00000 11111 - Binair 

Geeft de status weer van de digitale ingangen incl. de ingangen van de extra I/O optie (wanneer deze is gemonteerd). 
1

st
 uitlezing: 00000 ... 11111. : Status standaard digitale ingangen. MSB = digitale ingang 1 / LSB = digitale ingang 5. 

2
de

 uitlezing: E 000 ... E 111. Status extra digitale ingangen. MSB = digitale ingang 6 / LSB = digitale ingang 8. 

P0-04 Gewenste snelheid (setpoint) -P1-01 P1-01 - Hz / Rpm 

Geeft de gewenste waarde voor de interne snelheidsregelaar weer. 

P0-06 Digitale gewenste snelheid (setpoint) -P1-01 P1-01 - Hz / Rpm 

Geeft de gewenste waarde van de interne digitale potmeter weer die gebruikt wordt bij bedienpaneel mode. 

P0-07 Gewenste snelheid via veldbus -P1-01 P1-01 - Hz / Rpm 

Geeft de gewenste snelheid weer die wordt ontvangen via de veldbus. 

P0-08 Gewenste waarde (setpoint) PID-regeling 0.0 100.0 - % 

Geeft de gewenste waarde weer voor de PID-regeling. 

P0-09 Teruggekoppelde waarde PID-regeling  0.0 100.0 - % 

Geeft de teruggekoppelde waarde (sensor) weer voor de PID-regeling. 

P0-10 Uitgang PID-regeling 0.0 100.0 - % 

Geeft de waarde weer van de uitgang van de PID-regeling. 

P0-11 Motorspanning 0 - - V 

Geeft de gemeten uitgestuurde motorspanning weer. 

P0-13 Fout historie - - - % 

Geeft de laatste 4 fouten weer. Zie hoofdstuk 14 voor meer informatie. 

P0-14 Magnetiseringsstroom (Id) - - - A 

Geeft de magnetiseringsstroom weer wanneer er een goede auto-tune is uitgevoerd. 

P0-16 Rimpel tussenkringspanning - - - Vrms 

Geeft de rimpel weer van de tussenkringspanning. Deze waarde wordt intern gebruikt voor verschillende monitorings- en  
beveiligingsfuncties. 

P0-17 Statorweerstand (Rs) - - - Ohms 

Geeft de gemeten statorweerstand weer wanneer er een goede auto-tune is uitgevoerd. 

P0-19 Aantal draaiuren cascade regeling - - - Hrs 

Aantal draaiuren van de Master en de DOL/frequentiegeregelde slave pompen: 
0 = Master, 1 = DOL1, 2 = DOL2, 3 = DOL3, 4 = DOL4 
Het aantal draaiuren kan worden gereset d.m.v. parameter P8-20. 

P0-20 Tussenkringspanning 0 1000 - Volt 

Geeft de gemeten tussenkringspanning weer. 

P0-21 Temperatuur koelplaat 0 - - °C 

Geeft de gemeten temperatuur van de koelplaat weer. 

P0-22 Onderhoudstimer - - - Uren 

Geeft de tijd aan tot de volgende onderhoudsbeurt. De onderhoudstimer kan d.m.v. parameter P6-24 worden ingesteld en worden 
gereset. 

P0-23 Tijd temperatuur koelplaat >80° C 0 - - HH:MM:SS 

Geeft de tijd weer dat de temperatuur van de koelplaat boven de 80°C is. Deze waarde wordt intern gebruikt voor verschillende 
monitorings- en  beveiligingsfuncties. 

P0-24 Tijd temperatuur omgeving >80° C 0 - - HH:MM:SS 

Geeft de tijd weer dat de omgevingstemperatuur boven de 80°C is. Deze waarde wordt intern gebruikt voor verschillende 
monitorings- en  beveiligingsfuncties. 

P0-25 Berekende rotorsnelheid - - - Hz 

Geeft de berekende rotorsnelheid weer. 

P0-26 kWh Meter 0 999.9 - kWh 

Het display geeft 2 waarden weer. De eerste kWh meting die wordt weergegeven kan worden gereset met parameter P6-23. De 
tweede kWh meting is de totale gemeten vermogen vanaf het moment dat er voor het eerst spanning op de frequentieregelaar werd 
gezet. Het vermogen wordt weergeven in kWh. Wanneer de waarde 1000 wordt bereikt wordt P0-27 met 1 verhoogd en wordt P0-26 
op 0 gezet. 

P0-27 MWh Meter 0 65535 - MWh 

Het display geeft 2 waarden weer. De eerste MWh meting die wordt weergegeven kan worden gereset met parameter P6-23. De 
tweede MWh meting is de totale gemeten vermogen vanaf het moment dat er voor het eerst spanning op de frequentieregelaar 
werd gezet. Het vermogen wordt weergeven in MWh. Wanneer de waarde 1000 wordt bereikt wordt P0-27 met 1 verhoogd en wordt 
P0-26 op 0 gezet. 
 

P0-28 Software Versie - - - - 

Geeft de software versie weer van de HVAC frequentieregelaar: 
1

ste
  uitlezing = IO versie, 2

de
 uitlezing = IO Checksum, 3

de
 uitlezing = DSP versie, 4

de
 uitlezing = DSP Checksum 
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P0-29 Frequentieregelaar type - - - - 

Geeft type informatie over de HVAC frequentieregelaar: 
1

ste
 uitlezing = bouwgrootte en ingangsspanning 

2
de

 uitlezing = vermogen van de frequentieregelaar 
3

de
 uitlezing = aantal uitgangsfasen 

P0-30 Serienummer - - - - 

Geeft het unieke serienummer weer van de HVAC frequentieregelaar. 
1

ste
 uitlezing = Serienummer (MSB), 2

de
 uitlezing = Serienummer (MSB) 

P0-31 Aantal draaiuren sinds fabricagedatum 0 - - HH:MM:SS 

Geeft het totaal aantal draaiuren weer sinds de regelaar is gebouwd.  

P0-32 Aantal draaiuren sinds de laatste fout 1 0 99999H - HH:MM:SS 

Weergave van het aantal draaiuren sinds de laatste fout of uitschakeling. De tijd wordt gereset bij de volgende start na een fout of na 
uitschakeling van de regelaar. 

P0-33 Aantal draaiuren sinds de laatste fout 2 0 99999H - HH:MM:SS 

Weergave van het aantal draaiuren sinds de laatste fout. De tijd wordt gereset bij de volgende start na een fout. De tijd wordt niet 
gereset na het uitschakeling van de regelaar. 

P0-34 Aantal draaiuren sinds de laatste start 0 99999H - HH:MM:SS 

Weergave van het aantal draaiuren sinds de laatste start. De tijd wordt gereset bij de volgende start. 

P0-35 Aantal draaiuren ventilator 0 99999H - HH:MM:SS 

Weergave van het aantal draaiuren van de ventilator. Het display geeft 2 uitlezingen. De 1
ste

  tijd kan, na het vervangen van de 
ventilator, worden gereset d.m.v. parameter P6-22. De 2

de
 tijd is de totale draaitijd.   

P0-36 Logging tussenkringspanning (256ms) - - - V 

8 laatste metingen voor de fout, update cyclus : 256ms 
 

P0-37 Logging rimpel tussenkringspanning (20ms) - - - V 

8 laatste metingen voor de fout, update cyclus : 20ms 

P0-38 Logging koelplaattemperatuur (30s) - - - °C 

8 laatste metingen voor de fout, update cyclus : 30s 

P0-39 Logging omgevingstemperatuur (30s) - - - °C 

8 laatste metingen voor de fout, update cyclus : 30s 

P0-40 Logging motorstroom (256ms) - - - A 

8 laatste metingen voor de fout, update cyclus : 256ms 

Opm: De bovenstaande loggingsdata (P0-36 t/m P0-40) geeft informatie wat er gebeurd is voor de foutmelding. Met deze data kan 
eenvoudiger de oorzaak van de fout worden gevonden.  

P0-41 Foutteller overstroom 0 - 0 - 

P0-42 Foutteller overspanning 0 - 0 - 

P0-43 Foutteller onderspanning 0 - 0 - 

P0-44 Foutteller te hoge temperatuur koelplaat 0 - 0 - 

P0-45 Foutteller kortsluiting remchopper 0 - 0 - 

P0-46 Foutteller te hoge omgevingstemperatuur 0 - 0 - 

Opm: De bovenstaande parameters (P0-41 t/m P0-46) onthouden hoeveel keer een bepaalde fout is voorgekomen gedurende de 
levensduur van een frequentieregelaar. 

P0-47 Teller I/O processor communicatiefout 0 - 0 - 

Weergave van het aantal communicatiefouten die de I/O processor heeft gedetecteerd vanaf het moment dat er spanning op de 
frequentieregelaar is gezet. 

P0-48 Teller eindtrapprocessor communicatiefout 0 - 0 - 

Weergave van het aantal communicatiefouten die de eindtrapproccesor heeft gedetecteerd vanaf het moment date er spanning op 
de frequentieregelaar is gezet. 

P0-49 Foutteller Modbus RTU / BACnet 0 - 0 - 

De foutteller wordt opgehoogd wanneer er een fout optreedt bij de Modbus / BACnet communicatie. 

P0-51 Activeringsmoment van de laatste “Fire mode” - - - HH:MM:SS 

Weergave van het moment dat de laatste keer de “Fire mode” is geactiveerd. De waarde van P0-51 is afkomstig van P0-31. 

P0-52 Activatietijd “Fire mode” - - - Minuten 

Deze parameter geeft het aantal minuten aan dat de “Fire mode”actief is geweest. 

P0-53 Offset en Referentie van de stroom van fase U - - - - 

Interne waarde. 

P0-54 Offset en Referentie van de stroom van fase V - - - - 

Interne waarde. 

P0-57 Ud / Uq - - - - 

Interne waarde 

P0-58 Gemeten stroomwaarden “pompbelastingsmonitor” - - - A 

Weergave van de gemeten stroomwaarden tijdens de autotune van de “pompbelastingsmonitor” 
1

ste
 uitlezing – Stroom bij de minimale snelheid 

2
de

  uitlezing – Stroom bij het 1
ste

  meetinterval 
3de uitlezing – Stroom bij het 2

de
 meetinterval 

4de uitlezing – Stroom bij het 3
de

 meetinterval 
5de uitlezing – Stroom bij de maximale snelheid  
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P0-59 Snelheid frequentie ingang - - - - 

Weergave van de snelheid van de frequentie ingang. 

P0-60 Berekende slip - - - Hz/rpm 

Weergave van de berekende slip in Hz of rpm. 

P0-61 Relais snelheidshysterese - - - - 

Relais snelheidshysterese 

P0-63 Snelheidsreferentie na de rampfunctiegenerator - - - Hz/rpm 

Snelheidsreferentie na de rampfunctiegenerator in Hz of rpm. 

P0-64 Actuele effectieve schakelfrequentie - - - kHz 

Geeft de actuele effectieve schakelfrequentie weer. Dit kan minder zijn dan de ingestelde waarde (P2-24) omdat de temperatuur van 
de frequentieregelaar te hoog is en de schakelfrequentie automatisch gereduceerd is.  

P0-65 Totaal aantal uur onder spanning - - - HH:MM:SS 

Geeft de totale tijd weer dat de regelaar onder spanning staat sinds de frequentieregelaar geproduceerd is. 

P0-68 Acc./dec. tijd via veldbus - - - - 

Geeft de acc./dec. weer die is opgegeven via de veldbus (P5-07 = 1). 

P0-69 Teller I2C error fout, - - - - 

Interne waarde. 

P0-70 Identificatiecode van de optiemodule - - - - 

Geeft de identificatiecode weer van de optiemodule. 

P0-71 Identificatiecode van de veldbusmodule  - - - - 

Geeft de identificatiecode weer van de veldbusmodule. 

P0-72 Omgevingstemperatuur - - - °C 

Geeft de interne omgevingstemperatuur weer van de frequentieregelaar. 

P0-73 Waarde 24 uurs timer - - - HH:MM 

Geeft de waarde weer van de interne 24 uurs timer. 

P0-74 Voedingsspanning fase L1 - - - Vac 

Geeft de gemeten voedingsspanning weer van fase L1. 

P0-75 Voedingsspanning fase L2 - - - Vac 

Geeft de gemeten voedingsspanning weer van fase L2. 

P0-76 Voedingsspanning fase L3 - - - Vac 

Geeft de gemeten voedingsspanning weer van fase L3. 

P0-77 Test parameter 1/2 - - - - 

Interne waarde 

P0-78 Test parameter 3/4 - - - - 

Interne waarde 

P0-79 Control/boot-loader versie - - - - 

Geeft de boot-loader versie en de motor control bibliotheek versie weer. 

P0-80 Selecteerbare weergave van interne variabelen - - - - 

Geeft de geselecteerde variabele (door P6-28) weer. Wordt normaal gesproken gebruikt in combinatie met de PLC functie. 
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12. Seriële communicatie 

12.1. RS-485 communicatie 
De Optidrive HVAC frequentieregelaar heeft intern een RJ45 connector die naast de I/O connector zit. Deze connector stelt de regelaar in 
staat verbinding te maken met een netwerk. De RJ45 connector biedt de mogelijkheid om aan 2 RS485 netwerken deel te nemen, te weten 
het eigen Optibus netwerk of een Modbus RTU/BACnet netwerk. Beide netwerken kunnen simultaan gebruikt worden. 
 
Het elektrische aansluitschema van de RJ45 connector ziet er als volgt uit: 
 

 

Niet gebruikt 

Niet gebruikt 

0 Volt 

Optibus / extern bedienpaneel / PC 
Connectie - 

Optibus / extern bedienpaneel / PC 
Connectie + 

+24 Volt voor voeding extern bedienpaneel 

RS 485- Modbus RTU / BACnet 

RS 485+ Modbus RTU / BACnet 

Waarschuwing: 
Dit is geen Ethernet aansluiting. 
Verbind niet direct aan een Ethernet 
poort.  

 
De Optibus data link wordt gebruikt voor de the Master / Slave functie (zie voor meer informatie de geavanceerde gebruikershandleiding) 
 
De Modbus interface biedt de mogelijkheid om de HVAC frequentieregelaar te koppelen aan een RTU netwerk. In het volgende hoofdstuk 
wordt hier dieper op ingegaan. 
 

12.2. Modbus RTU Communicatie 

12.2.1. Modbus telegram structuur 
De Optidrive HVAC ondersteunt Master / Slave Modbus RTU communicatie en maakt gebruik van commando “03” om holding registers te 
lezen en commando “06” om een enkele holding register te schrijven. Veel master apparatuur (PLC, PC of bedienpaneel) begint te tellen bij 
register adres 0. Wanneer dit zo is moeten er bij alle register adressen van het volgende hoofdstuk (12.2.2) een adres afgetrokken worden om 
het juiste adres te krijgen. De telegram structuur ziet er als volgt uit: 
 

Commando 03 – Lezen holding registers 

Master Telegram Lengte  Slave response Lengte 

Slave adres 1 Byte  Slave Adres 1 Byte 

Functie code (03) 1 Byte  Functie code (03) 1 Byte 

1
st

 Register adres 2 Bytes  Start adres 1 Byte 

Nummer van de 
registers 

2 Bytes  1
st

 Register waarde 2 Bytes 

CRC Checksum 2 Bytes  2
nd

 Register waarde 2 Bytes 

    Etc...   

    CRC Checksum 2 Bytes 

 

Command 06 – Schrijven van een enkele holding register 

Master Telegram Lengte  Slave Response Lengte 

Slave adres 1 Byte  Slave Adres 1 Byte 

Functie code (06) 1 Byte  Functie code (06) 1 Byte 

Register adres 2 Bytes  Register adres 2 Bytes 

Waarde 2 Bytes  Register waarde 2 Bytes 

CRC Checksum 2 Bytes  CRC Checksum 2 Bytes 
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12.2.2. Modbus aansturing & monitoring registers 
Onderstaande tabel geeft een verkort overzicht van de Modbus adressen van de Optidrive HVAC regelaar.  

 Registers 1 en 2 kunnen gebruikt worden om de regelaar aan te sturen. Hiervoor moet parameter P1-12 op 4 worden ingesteld.  

 Register 4 kan worden gebruikt worden om de acceleratie en deceleratie aan te passen. Hiervoor moet parameter P5-07 op 1 
worden ingesteld. 

 Registers 6 t/m 24 kunnen altijd uitgelezen worden. De instelling van parameter P1-12 is niet van belang 
 

Register 
nummer 

Upper Byte Lower Byte Read 
Write 

Opmerking 

1 

Control commando’s R/W De “control commando’s” worden gebruikt om de regelaar aan te sturen via Modbus 
RTU. Het “control word” is als volgt opgebouwd: 
Bit 0 : Start/stop commando. 1 = start, 0 = stop. 
Bit 1 : Snelle stop commando. 1 = stop met 2

de
 deceleratie tijd. 

Bit 2 : Reset commando. 1 = reset. Dit bit moet terug naar 0 worden gezet wanneer 
de fout is gereset. 
Bit 3 : commando vrije uitloop. 1 = vrije uitloop. 

2 Gewenste frequentie R/W De gewenste snelheid wordt als volgt opgegeven : 500 = 50.0Hz 

3 Gereserveerd R/W Geen functie 

4 
Acceleratie/deceleratie tijden R/W Dit register bepaalt de acceleratie en deceleratie tijd. Hiervoor moet parameter P5-

07 op 1 worden ingesteld. De tijden worden als volgt opgegeven :  0 t/m 60000 = 
0.00s t/m 600.00s 

6 

Fout code Regelaar 
status 

R Dit register bestaat uit 2 bytes. Het “Lower Byte” bestaat uit 8 bits en geeft de status 
van de frequentieregelaar weer: 
Bit 0 : 0 = regelaar in Stop, 1 = regelaar in Run  
Bit 1 : 0 = regelaar OK, 1 =  regelaar geeft een fout 
Bit 2 : 0 = in Auto Mode, 1 = in Hand Mode 
Bit 3 : 0 = regelaar “OK”, 1 =  regelaar “INHIBITED” 
Bit 4 : 0 = Onderhoudstimer niet afgelopen, 1 = onderhoudstimer niet afgelopen 
Bit 5 : 0 = Niet in Standby (Slaap), 1 = Standby (Slaap) mode actief 
The Upper Byte will contain the relevant fault number in the event of a drive trip. 
Het “Upper Byte” geeft de fout code weer. Zie hoofdstuk 14 voor meer informatie. 

7 Uitgangsfrequentie R De uitgangsfrequentie wordt als volgt weergegeven : 123 = 12.3 Hz 

8 Uitgangsstroom R De uitgangsstroom wordt als volgt weergegeven : 105 = 10.5 A 

9 Uitgangskoppel R Het uitgangskoppel wordt als volgt weergegeven : 474 = 47.4 % 

10 Uitgangsvermogen R Het uitgangsvermogen wordt als volgt weergegeven : 1100 = 11.00 kW 

11 Status digitale ingangen R Geeft de status weer van de digitale ingangen. Bit 0 = Digital Input 1, etc. 

20 Niveau analoge ingang 1 R Niveau analoge ingang 1 wordt als volgt weergeven : 1000 = 100.0% 

21 Niveau analoge ingang 2 R Niveau analoge ingang 2 wordt als volgt weergeven : 1000 = 100.0% 

22 Gewenste snelheid (intern) R Gewenste snelheid (intern) 

23 Tussenkringspanning R Gemeten tussenkringspanning (V) 

24 Temperatuur van de regelaar R Gemeten temperatuur frequentieregelaar ( °C) 

 

12.2.3. Parameter toegang via Modbus 
Alle gebruikersparameters (parametergroepen 1 t/m 5), behalve de parameters die de Modbus communicatie bepalen, zijn toegankelijk via 
Modbus. De volgende parameters zijn niet via toegankelijk via Modbus : 
 

 P5-01 Frequentieregelaar veldbusadres 

 P5-03 Modbus RTU communicatie baud rate 

 P5-04 Modbus RTU data formaat 
 
Afhankelijk van de status van de frequentieregelaar kunnen alle paramaters gelezen en aangepast worden. Een aantal parameters kunnen 
niet veranderd worden wanneer de frequentieregelaar in run staat. 
 
De adressen voor de Modbus registers van de parameters zijn gelijk aan de parameternummers:  
Voorbeeld : parameter P1-01 = Modbus Register 101. 

12.3. BACnet MS/TP Communicatie 
Zie de “BACnet application note” voor meer infomatie.  
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13. Technische specificaties 

13.1. Omgevingseisen 

omgevingstemperatuur  tijdens bedrijf  : -10 … 50 C (Zie hoofdstuk 13.5 voor derating informatie van de IP40, IP55 en  
  IP66 frequentieregelaars) 

   opslag en transport  : -40 C … 60 C 
Maximale hoogte bij nominaal gebruik   : 1000m (Zie hoofdstuk 13.5 voor derating informatie voor gebruik boven de 
         1000m) 
Maximale luchtvochtigheid    : < 95% (zonder condensatie) 
Opmerking      : Frequentieregelaar moet ten alle tijden vorst en vocht vrij zijn. 
          Installatie boven de 2000m is niet UL goedgekeurd. 

13.2. Specificaties voedingsspanning 
Afhankelijk van het model kunnen de HVAC frequentieregelaars direct aan de volgende voedingsspanningen worden aangesloten : 
 

Typenummer Voedingsspanning Fasen Frequentie 
ODV-2-x2xxx-1xxxx 

200 – 240 Volts + 10% / -15% 
1 

50 – 60Hz ODV-2-x2xxx-3xxxx 3 
ODV-2-x4xxx-3xxxx 380 – 480 Volts +10% / - 15% 3 

 
Alle Optidrive HVAC frequentieregelaars hebben fase-onbalans monitoring. Een onbalans van > 3% zal resulteren in een storing.  Voor 
voedingsspanningen met een onbalans groter dan 3% is het aan te bevelen om ingangsmoorspoelen te gebruiken. Als alternatief kunnen de 
3-fasen HVAC frequentieregelaars ook door een 1-fase voedingsspanning worden gevoed. Het vermogen moet wel met 50 % worden ge-
derate.  

13.3. Specificaties uitgangsvermogen en uitgangsstroom 
De onderstaande tabel geeft de specificaties van de uitgangsstroom voor de verschillende Optidrive HVAC frequentieregelaars. Invertek raadt 
aan om de juiste frequentieregelaar altijd te selecteren aan de hand van de nominale motorstroom. 
 
200 - 240 Volt (+ / - 10%) 1 fase ingang, 3 fasen uitgang 

kW HP Nominale 
ingangs- 
stroom 

Zekering 
of automaat 

(Type B) 
Kabeldiameter 
voedingskabel 

Nominale 
uitgangs- 
stroom 

Kabeldiameter 
motorkabel 

Maximale 
lengte 

motorkabel 

A Non UL UL mm AWG / kcmil A mm AWG / kcmil m feet 
 

0.75 1 8.5 16 15 2.5 14 4.3 1.5 14 100 330 

1.5 2 15.2 20 20 4 12 7 1.5 14 100 330 

2.2 3 19.5 25 25 4 10 10.5 1.5 14 100 330 

 

Opmerking 

 De maximale lengte van de motorkabel geldt voor een afgeschermde kabel. Wanneer er een onafgeschermde motorkabel wordt 
gebruikt mag de maximale kabellengte toenemen met 50%. Met  Invertek motorsmoorspoelen mag de maximale kabellengte 
toenemen met 100%. 

 Bij elke frequentieregelaar geldt dat de PWM schakelfrequentie bij lange motorkabels kan leiden tot hoge spanningspieken op de 
motorklemmen. De stijgtijd en de piekspanning kan de levensduur van een motor verkorten. Invertek raadt daarom aan om bij 
motorkabels langer dan 50m gebruik te maken van motorsmoorspoelen. 

 Gebruik om te voldoen aan UL richtlijnen koperen draad met een temperatuurspecificatie van 70°C en UL klasse CC of klasse J 
zekeringen. 

 
200 - 240 Volt (+ / - 10%) 3 fasen ingang, 3 fasen uitgang 

kW HP Nominale 
ingangs- 
stroom 

Zekering 
of automaat (Type 

B) 
Kabeldiameter 
voedingskabel 

Nominale 
uitgangs- 
stroom 

Kabeldiameter 
motorkabel 

Maximale 
lengte 

motorkabel 

A Non UL UL mm AWG / kcmil A mm AWG / kcmil m feet 
 

0.75 1 5.1 10 10 1.5 14 4.3 1.5 14 50 165 

1.5 2 8.3 16 15 2.5 14 7 1.5 14 50 165 

2.2 3 12.6 16 17.5 2.5 12 10.5 1.5 14 100 330 

4 5 21.6 32 30 6 10 18 2.5 10 100 330 

5.5 7.5 29.1 40 40 10 8 24 4 10 100 330 

7.5 10 36.4 50 50 16 8 30 6 8 100 330 

11 15 55.8 80 70 25 4 46 10 6 100 330 

15 20 70.2 100 90 35 3 61 16 4 100 330 

18.5 25 82.9 125 110 50 2 72 25 3 100 330 

22 30 103.6 160 150 70 1 90 35 2 100 330 

30 40 126.7 160 175 70 2/0 110 50 1/0 100 330 

37 50 172.7 250 225 120 4/0 150 70 3/0 100 330 

45 60 183.3 250 250 120 4/0 180 95 4/0 100 330 

55 75 205.7 300 300 185 300 202 120 250 100 330 

75 120 255.5 400 350 2 x 95 400 248 150 350 100 330 
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380 - 480 Volt (+ / - 10%) 3 fasen ingang, 3 fasen uitgang 

kW HP Nominale 
ingangs- 
stroom 

Zekering 
of automaat 

(Type B) 
Kabeldiameter 
voedingskabel 

Nominale 
uitgangs- 
stroom 

Kabeldiameter 
motorkabel 

Maximale 
lengte 

motorkabel 

A Non UL UL mm AWG / kcmil A mm AWG / kcmil m feet 
 

0.75 1 2.4 10 6 1.5 14 2.2 1.5 14 100 330 

1.5 2 5.1 10 10 1.5 14 4.1 1.5 14 100 330 

2.2 3 7.5 10 10 1.5 14 5.8 1.5 14 100 330 

4 5 11.2 16 15 2.5 14 9.5 1.5 14 100 330 

5.5 7.5 19 25 25 4 10 14 1.5 12 100 330 

7.5 10 21 32 30 6 10 18 2.5 10 100 330 

11 15 28.9 40 40 10 8 24 4 10 100 330 

15 20 37.2 50 50 16 8 30 6 8 100 330 

18.5 25 47 63 60 16 6 39 10 8 100 330 

22 30 52.4 80 70 25 4 46 10 6 100 330 

30 40 63.8 80 80 25 4 61 16 4 100 330 

37 50 76.4 100 100 35 3 72 25 3 100 330 

45 60 92.2 125 125 50 1 90 35 2 100 330 

55 75 112.5 160 150 70 1/0 110 50 1/0 100 330 

75 100 153.2 200 200 95 3/0 150 70 3/0 100 330 

90 150 183.7 250 250 120 4/0 180 95 4/0 100 330 

110 175 205.9 300 300 185 300 202 120 250 100 330 

132 200 244.5 400 350 185 350 240 150 350 100 330 

160 250 307.8 400 400 2 x 95 600 302 2 x 70 500 100 330 

200 300 370 500 500 2 x 150 750 370 2 x 95 750 100 330 

250 350 450 600 600 2 x 150 1250 450 2 x 120 1250 100 330 

 
480 – 525 Volt (+ / - 10%) 3 fasen ingang, 3 fasen uitgang 

kW HP Nominale 
ingangs- 
stroom 

Zekering 
of automaat 

(Type B) 
Kabeldiameter 
voedingskabel 

Nominale 
uitgangs- 
stroom 

Kabeldiameter 
motorkabel 

Maximale 
lengte 

motorkabel 

A Non UL UL mm AWG / kcmil A mm AWG / kcmil m feet 
 

132   184 250 250 120 4/0 185 95 250 100 330 

150   198.7 250 250 120 250 205 120 300 100 330 

185   246.6 400 350 185 350 255 185 400 100 330 

200   255.9 400 350 2 x 95 400 275 185 500 100 330 

 
500 – 600 Volt (+ / - 10%) 3 fasen ingang, 3 fasen uitgang 

kW HP Nominale 
ingangs- 
stroom 

Zekering 
of automaat 

(Type B) 
Kabeldiameter 
voedingskabel 

Nominale 
uitgangs- 
stroom 

Kabeldiameter 
motorkabel 

Maximale 
lengte 

motorkabel 

A Non UL UL mm AWG / kcmil A mm AWG / kcmil m feet 
 

0.75 1 2.5 10 6 1.5 14 2.1 1.5 14 100 330 

1.5 2 3.7 10 6 1.5 14 3.1 1.5 14 100 330 

2.2 3 4.9 10 10 1.5 14 4.1 1.5 14 100 330 

4 5 7.8 10 10 1.5 14 6.5 1.5 14 100 330 

5.5 7.5 10.8 16 15 2.5 14 9 1.5 14 100 330 

7.5 10 14.4 20 20 4 12 12 1.5 14 100 330 

11 15 20.6 32 30 6 10 17 2.5 10 100 330 

15 20 26.7 40 35 10 8 22 4 10 100 330 

18.5 25 34 50 45 16 8 28 6 8 100 330 

22 30 41.2 63 60 16 6 34 6 8 100 330 

30 40 49.5 63 70 16 6 43 10 6 100 330 

37 50 62.2 80 80 25 4 54 16 4 100 330 

45 60 75.8 100 100 35 3 65 25 4 100 330 

55 75 90.9 125 125 50 2 78 25 3 100 330 

75 100 108.2 160 150 70 1/0 105 50 1/0 100 330 

90 125 127.7 160 175 70 2/0 130 70 2/0 100 330 

 

Note 

 Bovenstaande specificaties gelden voor een omgevingstemperatuur van 40 C. Zie hoofdstuk 13.5 voor derating informatie. 

 De maximale lengte van de motorkabel geldt voor een afgeschermde kabel. Wanneer er een onafgeschermde motorkabel wordt 
gebruikt mag de maximale kabellengte toenemen met 50%. Met  Invertek motorsmoorspoelen mag de maximale kabellengte 
toenemen met 100%. 

 Bij elke frequentieregelaar geldt dat de PWM schakelfrequentie bij lange motorkabels kan leiden tot hoge spanningspieken op de 
motorklemmen. De stijgtijd en de piekspanning kan de levensduur van een motor verkorten. Invertek raadt daarom aan om bij 
motorkabels langer dan 50m gebruik te maken van motorsmoorspoelen. 

 Gebruik om te voldoen aan UL richtlijnen koperen draad met een temperatuurspecificatie van 70°C en UL klasse CC of klasse J 
zekeringen. 
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13.4. Extra informatie voor UL goedgekeurde installaties 
De Optidrive HVAC is ontworpen om te voldoen aan de UL richtlijnen. Om de installatie aan UL richtlijnen te laten te voldoen moeten de 
volgende zaken in acht worden genomen: 

Voedingsspanningseisen 

Voedingsspanning 200 – 240 V RMS voor 230 V installaties, + /- 10% variatie toegestaan. 240 V RMS maximaal 

380 – 480 V voor 400 V installaties, + / - 10% variatie toegestaan, 500 V RMS maximaal 

480 – 525 V - Geen UL goedkeuring 

500 – 600 Volts voor 600 V installaties, + / - 10% variatie toegestaan, 600 V RMS maximaal 

Onbalans Maximaal 3% spanningsvariatie tussen fase - fase toegestaan. 

Alle Optidrive HVAC frequentieregelaars hebben fase-onbalans monitoring. Een onbalans van > 3% zal resulteren in 
een storing.  Voor voedingsspanningen met een onbalans groter dan 3% is het aan te bevelen om 
ingangsmoorspoelen te gebruiken. Als alternatief kunnen de 3-fasen HVAC frequentieregelaars ook door een 1-
fase voedingsspanning worden gevoed. Het vermogen moet wel met 50 % worden ge-derate. 

Frequentie 50 – 60Hz + / - 5% Variatie 

Kortsluit capaciteit Alle HVAC regelaars zijn voor zien van een circuit die niet meer dan 100kA rms (AC) symmetrische kortluitstroom 
kan leveren bij de opgegeven maximale voedingsspanning. 

De inkomende voeding moet aangesloten worden zoals is beschreven in hoofdstuk 4.3 

Alle Optidrive HVAC frequentieregelaars  zijn ontworpen voor binnen gebruik onder gecontroleerde omstandigheden die voldoen aan de 
omgevingseisen zoals die zijn vermeld in hoofdstuk 13.1 

De frequentieregelaars moeten op de juiste manier worden afgezekerd. Zie hoofdstuk 13.4 voor meer informatie. 

De juiste voedings- en motorkabels moeten worden geselecteerd (zie hoofdstuk 13.4 voor meer informatie). 

Het hoofdstroomschema en de aantrekkoppels van de klemmen zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. 

De Optidrive HVAC  heeft een interne thermische motorbeveiliging volgens de National Electrical Code (US). 
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13.5. Derating informatie 
Derating van de continue maximale uitgangsstroom is noodzakelijk wanneer: 

 De omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C / 104°F 

 De regelaar hoger geplaatst wordt dan 1000m/ 3281 ft 

 De schakelfrequentie hoger ingesteld wordt dan de fabrieksinstelling 
 
De onderstaande tabellen geven de verschillende derating factoren weer: 
 

13.5.1. Derating bij een hogere omgevingstemperatuur 

Type behuizing Maximale temperatuur 
zonder derating 

Derating factor Maximaal toelaatbaar 

IP20 50°C / 122°F N/A 50°C 

IP40 40°C / 104°F N/A 40°C 

IP55 40°C / 104°F 1.5% per °C (1.8°F) 50°C 

IP66 40°C / 104°F 2.5% per °C (1.8°F) 50°C 

 
13.5.2. Derating bij een hoogte > 1000m 

Type behuizing Maximale temperatuur 
zonder derating 

Derating factor Maximaal toelaatbaar Type behuizing 

IP20 1000m / 3281ft 1% per 100m / 328 ft. 2000m / 6562 ft. 4000m / 13123 ft. 

IP40 1000m / 3281ft 1% per 100m / 328 ft. 2000m / 6562 ft. 4000m / 13123 ft. 

IP55 1000m / 3281ft 1% per 100m / 328 ft. 2000m / 6562 ft. 4000m / 13123 ft. 

IP66 1000m / 3281ft 1% per 100m / 328 ft. 2000m / 6562 ft. 4000m / 13123 ft. 

 
13.5.3. Derating bij hogere schakelfrequentie 

 schakelfrequentie (waar mogelijk) 

Type behuizing 4kHz 8kHz 12kHz 16kHz 24kHz 32kHz 

IP20 N/A N/A 20% 30% 40% 50% 

IP40 N/A TBC TBC TBC TBC TBC 

IP55 N/A 10% 10% 15% 25% N/A 

IP66 N/A 10% 25% 35% 50% 50% 

 
13.5.4. Derating voorbeelden 

 
Een 4kW, IP66 HVAC frequentieregelaar wordt geplaatst op 2000m boven zeeniveau. De schakelfrequentie wordt ingesteld op 12kHz en de 
omgevingstemperatuur is 45°C. 
 
Uit de bovenstaande tabel kunnen we herleiden dat de normale motorstroom van 9,5A geldt bij 40°C. 
Als eerste gaan we de derating toepassen voor de schakelfrequentie van 12 kHz (=25%): 
9.5 A x 75% = 7.1 A 
Voor de hogere omgevingstemperatuur geldt een derating van 2.5% per °C boven de 40°C = 5 x 2.5% = 12.5% => 
7.1 A x 87.5% = 6.2 A 
Als laatste moeten we de derating toepassen voor de hoogte >1000m. 1% per 100m = 10 x 1% = 10% 
7.9 A x 90% = 5.5 A nominale uitgangsstroom. De stroom is dus met 4 A afgenomen. 
Wanneer de motorstroom hoger is dan deze nominale uitgangsstroom dan zijn er 2 mogelijke oplossingen: 
- Reduceer de schakelfrequentie 
- Gebruik een stap grotere frequentieregelaar en herhaal de berekening om te controleren dat de uitgangsstroom nu voldoende is. 
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14. Foutmeldingen 

 
Fout code No. OLED fout code Omschrijving Oplossing en eventuele oorzaak 

 00 No Fault Geen fout Melding wordt weergegeven in P0-13 wanneer er geen fouten zijn. 

 03 Over current trip Grote overstroom aan de 
uitgang van de frequentie-
regelaar 
 

Controleer of er een kortsluiting is tussen de fasen en/of naar aarde. 
Controleer of de aandrijving mechanisch geblokkeerd is. 
Controleer of de motorgegevens goed zijn ingesteld bij P1-07, P1-08, P1-09. 
Verlaag de boost spanning bij P1-11 
Verleng de acceleratie tijd bij P1-03 
Let op dat wanneer de motor is voorzien van een mechanische rem deze 
correct geschakeld wordt. 

. 04 Over load trip Thermische fout. 
Motorstroom >100% van  
P1-08 voor een langere tijd. 

Controleer of het decimale puntje knippert. Dit geeft overbelasting weer. 
Verleng de acceleratietijd of verlaag de motorbelasting  
Controleer of de motorkabellengte niet langer is dan de maximaal 

toegestane lengte (zie hoofdstuk 13.3) 
 Controleer of de motorgegevens goed zijn ingesteld bij P1-07, P1-08, P1-09. 
Controleer of de aandrijving mechanisch niet zwaar loopt of geblokkeerd is 

 05 Hardware Over Current  Hardware overstroom Controleer of er een kortsluiting is tussen de fasen en/of naar aarde. Koppel 
de motor los van de regelaar en megger de motor en bekabeling.

 06 Over voltage Overspanning  De waarde van de tussenkringspanning kan worden bekeken via P0-20. 
De historische logging (interval 256ms) van voor de fout kan worden 
bekeken via P0-36. 
Deze fout wordt normaal gesproken gegenereerd door regeneratieve 
energie die terugkomt van de motor. Dit gebeurdt vooral bij toepassing met 
een grote inertia. Verleng de deceleratie tijd P1-04 wanneer de fout 
optreedt tijdens stoppen of tijdens het afremmen. 
Verlaag P3-11 wanneer de overspanning optreedt wanneer de PID-regeling 
is geactiveerd. 

 07 Under voltage Onderspanning Dit gebeurt standaard wanneer de voedingsspanning wordt uitgeschakeld 
Controleer de voedingsspanning en alle aansluitingen wanneer de fout ook 
voorkomt tijdens normaal bedrijf. 

 08 Over temperature trip Te hoge temperatuur van de 
koelplaat 

De temperatuur van de koelplaat kan worden bekeken via P0-21. 
De historische logging (interval 30s) van voor de fout kan worden bekeken 
via P0-38. 
Controleer de omgevingstemperatuur. 
Controleer of de ventilator van de frequentieregelaar goed is. 
Controleer of er voldoende vrije ruimte rond de regelaar is (zie hoofdstuk 
3.4 t/m 3.8) en dat de luchtflow voldoende en langs de regelaar is.   
Reduceer de effectieve schakelfrequentie m.b.v. P2-24. 
Reduceer de belasting op de motor. 

 09 Under temperature trip Te lage temperatuur van de 
koelplaat 

De regelaar geeft een fout wanneer de temperatuur lager dan -10°C is. De 
temperatuur moet weer boven de -10°C komen om te kunnen starten. 

 10 Load default 
parameters 

De parameters worden terug-
gezet naar fabrieksinstellingen 

Zie hoofdstuk 5.8. 

 11 External trip Externe fout via digitale 
ingang 

E Externe fout melding via digitale ingang. Afhankelijk van de instelling van 
P1-13 moet er een N.C. contact verbonden worden aan de digitale ingang. 
De foutmelding houdt normaal gesproken in dat een extern apparaat een 
fout geeft d.m.v. een contact. Controleer de motortemperatuur wanneer er 
een thermistor contact op de ingang is aangesloten. 

 12 Optibus serial comms 
fault 

Optibus communicatie fout Communicatie met PC of extern bedienpaneel is weggevallen. Controleer 
kabels en connectors. 

 13 Excessive DC ripple Te grote gelijksspannings-
rimpel 

De rimpel op de tussenkringspanning kan worden bekeken via P0-16. 
De historische logging (interval 20ms) van voor de fout kan worden bekeken 
via P0-37. 
Controleer of de 3 fasen van de voedingsspanning aanwezig zijn en of de 
voedingsspanning symmetrisch is (max. 3% afwijking). 
Reduceer de motorbelasting. 
Neem contact op met de lokale Invertek leverancier wanneer de fout blijft. 

 14 Input phase loss Verlies van een van de 
ingangsfasen 

Controleer of de 3 fasen van de voedingsspanning aanwezig zijn. 

 15 Instant over current Directe overstroom aan de 
uitgang van de regelaar 

Kijk naar de omschrijving van fout  

 16 Thermistor Fault Interne thermistor fout Neem contact op met de Invertek leverancier. 

 17 I/O processor data 
error 

Fout in intern geheugen Parameters zijn niet opgeslagen. Fabrieksinstellingen zijn teruggezet.  
Neem contact op met de lokale Invertek leverancier. 

 18 4-20mA signal out of 
range 

Verlies van 4-20mA signaal Het mA signaal op analoge ingang 1 of 2 (klemmen 6 of 10) is lager dan 3mA 
en de analoge ingang staat ingesteld op  t4-20mA. Controleer de bedrading 
en de bron van de 4-20mA. 

 19 M/C processor data 
error 

Fout in intern geheugen Parameters zijn niet opgeslagen. Fabrieksinstellingen zijn teruggezet.  
Neem contact op met de lokale Invertek leverancier. 

 20 User Parameter Default Terug naar 
gebruikersparameters 

Zie hoofdstuk 5.9. 

 21 Motor PTC over heat Motor PTC te warm De PTC geeft aan dat de motor te warm is geworden. Verlaag de motor 
belasting (analoge ingang 2 is geconfigureerd voor de PTC). 
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Fout code No. OLED fout code Omschrijving Oplossing en eventuele oorzaak 

 22 Cooling Fan Fault Interne koelventilator fout Controleer en vervang eventueel de interne koelventilator. 

 23 Ambient Temperature 
High 

De omgevingstemperatuur is 
te hoog. 

De gemeten omgevingstemperatuur is boven de opgegeven specificaties. 
Controleer of de interne koelventilator draait. 
Controleer of er voldoende vrije ruimte rond de regelaar is (zie hoofdstuk 
3.4 t/m 3.8) en of de luchtflow voldoende en langs de regelaar is.   
Reduceer de effectieve schakelfrequentie m.b.v. P2-24. 
Reduceer de belasting op de motor. 

 24 Exceed max torque Te hoog koppel 
(overbelasting) 

De belastingsmonitor heeft een overbelastingssituatie gedetecteerd.  
Controleer of de aandrijving mechanisch niet zwaar loopt of geblokkeerd is.  
Controleer op pompblokkade bij pomptoepassingen. 
Controleer of er niets mis is met de luchtstroom bij ventilatortoepassingen. 

 25 Output torque too low Te laag koppel 
(onderbelasting) 

De belastingsmonitor heeft een onderbelastingssituatie gedetecteerd.  
Controleer op het drooglopen van de pomp bij pomptoepassingen. 
Controleer of de aandrijfsnaar is gebroken bij ventilatortoepassingen. 

 26 Drive Output Fault Fout aan de uitgangstrap Neem contact op met de lokale Invertek leverancier. 

 29 Internal STO circuit 
Error  

Neem contact op met de lokale Invertek leverancier.

 40 Autotune fail 1 

Autotune mislukt 

De gemeten statorweerstand varieert tussen de verschillende fasen. 
Controleer of de motor correct is aangesloten.  
Controleer of de motor goed is. Controleer de statorweerstand. 

 41 Autotune fail 2 De gemeten statorweerstand is te groot. Controleer of de motor correct is 
aangesloten. Controleer of de juiste motorgegevens zijn ingesteld. 

 42 Autotune fail 3 De gemeten statorweerstand is te klein. Controleer of de motor correct is 
aangesloten. Controleer of de juiste motorgegevens zijn ingesteld. 

 43 Autotune fail 4 De gemeten statorinductie is te groot. Controleer of de motor correct is 
aangesloten. Controleer of de juiste motorgegevens zijn ingesteld. 

 44 Autotune fail 5 De gemeten motorgegevens kloppen niet met elkaar. Controleer of de 
motor correct is aangesloten. Controleer of de juiste motorgegevens zijn 
ingesteld. 

 48 Feedback Pressure Low Te lage gemeten waarde van 
de PID-regeling (Pijpbreuk 
gedetecteerd) 

Controleer het pompsysteem op lekkages of gesprongen leidingen. 
Controleer of de pijpbreukdetectie functie correct is ingesteld. (P3-16 & P3-
17) 

 49 Output Phase Loss Verlies van uitgangsfase Een van de uitgangsfasen van de frequentieregelaar is weggevallen. 

 50 Modbus Comms fault Communicatiefout Modbus Modbus communicatie time-out. Controleer de bekabeling en connectoren.  

 52 Option Module Fault Communicatiefout optiekaart Interne communicatiefout tussen de optiekaart en de frequentieregelaar.  
Controleer of de optiekaart correct is geplaatst. 

 53 IO Card Comms fault Communicatiefout I/O kaart Interne communicatiefout tussen de I/O optiekaart en de 
frequentieregelaar.  Controleer of de optiekaart correct is geplaatst. 

 54 BACnet Comms fault Communicatiefout BACnet BACnet communicatie time-out. Controleer de bekabeling en connectoren. 
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