
Program KEB dla falowników F4 i F5
proste podłączenie, programowanie i obsługa

PC-Software:

Uniwersalne i efektywne narzędzie pracy o nazwie
KEB COMBIVIS dostosowane do systemu Windows, 
pozwala na łatwe podłączenie i proste programowanie 
przemienników KEB.

Analiza oscyloskop:

4-o kanałowy oscyloskop do 
graficznej kontroli i optymalizacji 
napędu.
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Potrzebny osprz ęt:

Aby utworzyć komunikację pomiędzy falownikiem F5 lub F4 a komputerem 
potrzebny jest „zestaw do programowania falowników KEB ”

Zestaw taki składa się z:

- operatora-INTERFACE z wejściem: RS232

- kabla Combivis łączącego falownik z komputerem 

- programu COMBIVIS

Operator-INTERFACE dla falowników F5Operator-INTERFACE dla falowników F4
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Instalacja:

1. Ikona CV5x_Base.exe:

Zainstalować program podstawowy wybrając ikonkę (w zaleŜności od wersji 
nazwa moŜe ulec zmianie).

2. Wybór parametrów dla wła ściwego falownika:

Aby utrzymać program podstawowy jako niewielki plik wyciągnięte z niego 
zostały parametry falowników róŜnego typu. Aby uŜywany falownik był
rozpoznawalny przez zainstalowany program naleŜy z pliku „Parametry dla 
falowników” wyszukać odpowiedni plik, np. Para_F5B.exe dla falownika F5-
BASIC i zainstalować go podobnie jak sam program podstawowy. 

Do programu podstawowego moŜemy doinstalować więcej niŜ 1 plik z 
parametrami dla odpowiednich falowników.

3. Start programu COMBIVIS:

Po zainstalowaniu programu podstawowego i parametrów jednego lub więcej 
falowników moŜemy uruchomić nasz program ikonką: 

„COMBIVIS” � dostęp do wszystkich parametrów

„CP Mode” � dostęp do wybranych parametrów grupy CP
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Opis programu:

Grupy parametrów

Nazwy parametrów i 
ich warto ści

Ikona: Lista pracy

Ikona: Lista parametrów

Ikona: Oscyloskop
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CP Mode:

Nazwy parametrów i ich 
numery

Wartości parametrów

Ikona: Zapisz

Ikona: Wpisz do falownika

Zmiana warto ści parametru po podwójnym 
naciśnięciu lewym guzikiem myszki na jego 
wartość. Np.. CP16 moc znam. silnika.
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Grupy parametrów:

ru: run parameter � komunikaty stanu falownika

op: operational parameter � wartości zadane i generator ramp

pn: protection parameter � parametry funkcji ochronnych

cs: control speed parameter � parametry regulatora prędkości

W zaleŜności od rodziny falownika  (F4, F5) i typu karty ster owniczej  (Basic, Multi itp..), nie wszystkie 
opisane grupy parametrów s ą dost ępne i widoczne.

uf: u/f parameter � parametry charakterystyki U/f

dr: drive parameter � parametry silnika

cn: control parameter � parametry regulatora

ec: encoder parameter � parametry enkodera

ud: user definition parameter � interfejs uŜytkownika

fr: free programable para � parametry programowania zestawów

an: analog I/O parameter � parametry wejść i wyjść analogowych

di: digital input parameter � parametry wejść cyfrowych

do: digital output parameter � parametry wyjść cyfrowych

le: level parameter � poziomy przełączania / timer

ps: pos/syn parameter � parametry pozycjonowania i synchronizacji

ds: drive spec. control para � parametry specjalnej regulacji silnika

in: information parameter � parametry informacyjne

sy: system parameter � parametry systemowe

aa: adjustment assist. parameter � parametry pomocnicze i dostrajania

pp: prog. parameter � parametry programowane
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Wartości parametrów i ich zmiana:

Aby dokonać zmiany wartości 
parametru naleŜy:

Nacisnąć podwójnie lewy 
przycisk myszki � otwieramy 
okienko zmian, które w 
zaleŜności od rodzaju 
parametru pozwala nam na: 

-wybór jednej opcji z listy,

-wybór kilku opcji z listy lub

-wpis wartości np. częstotliwości
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Oscyloskop:

4 kanały:

Wybór 4 
parametrów, 2 
parametry 32-
bitowe (Kanał: A, 
B) i 2 parametry 
16-bitowe (Kanał: 
C, D)

Skala

Start zapisu
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Wybór kanałów oscyloskopu:

Wybór grupy Wybór parametru

Wybór skali na osi X i Y. 
MoŜliwe dopasowanie 
automatyczne 
przyciskiem ”AUTO”
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Lista pracy:

Lista pracy jest 
sposobem 
programowania 
falownika poprzez 
utworzenie listy tych 
kilku lub kilkunastu 
wybranych parametrów 
z róŜnych grup, których 
wartości mają zostać
zmienione.

Aby utworzy ć list ę
pracy falownik musi 
być podł ączony z 
komputerem !!!
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Tworzenie nowej listy pracy:

Aby utworzyć listę
pracy wybieramy grupę
i parametr nam 
potrzebny, następnie 
trzymając lewy 
przycisk myszki 
przeciągamy wybrany 
parametr do listy pracy.

Parametr w liście pracy 
przyjmuje wartość
rzeczywistą.

Po zmianie warto ści 
parametru w li ście 
pracy nast ępuje 
automatyczna zmiana 
w programie 
COMBIVIS i w 
falowniku
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Programowanie przez list ę pracy:

Wartości parametrów 
zmieniane są w ten 
sam sposób jak w 
samym programie 
COMBIVIS.

NaleŜy otworzyć okno 
pomocnicze, 
naciskając podwójnie 
lewy guzik myszki, a 
następnie w zaleŜności 
od rodzaju parametru 
wybrać jedną lub kilka 
opcji zmiany albo 
wpisać nową wartość
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Lista parametrów:

Lista parametrów 
róŜni się od listy 
pracy jedynie tym, 
Ŝe podczas 
tworzenia nowego 
programu falownika, 
ten nie koniecznie 
musi być
podłączony, np. 
programowanie w 
biurze.

Aby utworzy ć list ę
parametrów 
falownik nie musi 
być podł ączony z 
komputerem !!!
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Tworzenie nowej listy parametrów:
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Programowanie przez list ę parametrów:

Fakt iŜ podczas 
tworzenia nowej lista 
parametrów falownik 
nie musi by ć
podł ączony z 
komputerem sprawia, 
Ŝe dokonane przez nas 
zmiany w wartościach 
parametrów nie zostają
wpisane automatycznie 
w falownik.

Aby wpisać po kolei 
kaŜdy zmieniony przez 
nas parametr do 
falownika naleŜy 
przycisnąć ikonkę
„strzałka w dół”.
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Przykład listy parametrów:

KaŜda lista parametrów 
powinna zaczynać się od:

- ustalenia dost ępu 
poprzez hasło, parametr 
Ud01 (440 � dostęp do 
wszystkich parametrów)

- doprowadzenia falownika 
do stanu pierwotnego,
parametr Fr01 = - 4. Niweczy 
to wcześniej dokonane 
niezamierzone lub nieznane 
zmiany.

Dalsza kolejność
parametrów jest swobodna.

Ostatnim parametrem w 
liście moŜe być ponowna 
zmiana hasła na dostęp 
jedynie do CP, parametr 
Ud01 = 200.

Linie puste, są jedynie 
efektem porządkującym, 
uzyskujemy je klawiszem F7
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Archiwacja parametrów falownika:

Archiwacja parametrów falownika polega na 
zapisie kompletnej listy parametrów.

Program COMBIVIS otwiera nową listę
parametrów i wpisuje do niej wszystkie 
parametry według naszego wyboru:

- po kolei (zalecane)

- łącząc parametrów bez uwzględnienia 
zestawów lub

- lącząc zestawy
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Parametry operatora:
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Zmiana j ęzyka na Niemiecki:
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