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Hartelijk bedankt dat u hebt gekozen voor een frequentieomvormer van Mitsubishi Electric.
Om een foutloos gebruik te garanderen dient u eerst deze installatiebeschrijving en het op de
cd-rom meegeleverde handboek te lezen.
Om het product te kunnen gebruiken dient u de apparaten en de veiligheidsmaatregelen volledig te
kennen en de aanwijzingen op te volgen.
Geef deze installatiebeschrijving en de cd-rom door aan de eindgebruiker.
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 Voor maximale veiligheid
� De frequentieomvormers van Mitsubishi zijn niet geconstrueerd of gebouwd voor gebruik met andere apparaten of

systemen die mensenlevens in gevaar kunnen brengen. 
� Als u dit product wilt gebruiken binnen een toepassing of een systeem zoals het vervoeren van personen, bij medische

toepassingen, ruimtevaart, atoomenergie of in duikboten, neem dan contact op met uw Mitsubishi-contactpersoon. 
� Hoewel dit product onder de strengste kwaliteitscontroles tot stand is gekomen, wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat u ver-

dergaande veiligheidsmaatregelen dient te treffen als het uitvallen van het product tot zware ongevallen zou kunnen leiden.
� De frequentieomvormers zijn uitsluitend bestemd voor gebruik met draaistroom-asynchroonmotoren met kooirotoren.
� Controleer bij de levering van de frequentieomvormer of de aanwezige installatiebeschrijving geldt voor het geleverde

model frequentieomvormer. Vergelijk daarom de gegevens op de typeplaat met de gegevens in de installatiebeschrijving.



Bescherming tegen elektrische schok

Brandpreventie

Bescherming tegen beschadigingen

Overige voorzorgsmaatregelen
Neem onderstaande punten in acht om mogelijke storingen, beschadigingen, een elektrische schok, enz. te voorkomen:

Transport en installatie

Paragraaf m.b.t. veiligheidsaanwijzingen
Lees deze installatiebeschrijving voor de installatie, de eerste inbedrijfstelling en voor inspectie en onderhoud van de frequentieomvormer
volledig door. Gebruik de frequentieomvormer alleen als u bekend bent met de uitrusting, de veiligheids- en gebruiksvoorschriften. In de
installatiebeschrijving zijn de veiligheidsmaatregelen verdeeld in twee klassen: GEVAAR en PAS OP.

Er bestaat gevaar voor het leven en de gezondheid van de gebruiker als er geen passende voorzorgsmaatregelen
worden getroffen.
Verwijzing naar mogelijke beschadiging van het apparaat of andere waardevolle zaken en gevaarlijke situaties als
niet de passende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Ook het negeren van de waarschuwingen kan afhankelijk van de omstandigheden zwaarwegende gevolgen hebben. Om
lichamelijk letsel te voorkomen dient u absoluut alle veiligheidsmaatregelen op te volgen.

� Demonteer het frontpaneel uitsluitend als de frequentieomvormer en de stroomvoorziening zijn uitgeschakeld. Bij het niet opvolgen van deze
aanwijzing bestaat gevaar voor een elektrische schok.

� Tijdens het gebruik van de frequentieomvormer moet het frontpaneel gemonteerd zijn. De aansluitklemmen en open liggende contacten gelei-
den een levensgevaarlijk hoge spanning. Bij aanraking bestaat gevaar voor een elektrische schok. 

� Ook als de spanning is uitgeschakeld, dient u het frontpaneel alleen te demonteren voor bedrading of inspectie. Bij aanraking van onder span-
ning staande leidingen bestaat gevaar voor een elektrische schok. 

� Voordat u met bedrading/onderhoud begint, dient u de netspanning uit te schakelen en een wachttijd van minstens 10 minuten in acht te
nemen. Deze tijd is nodig om de condensatoren na het uitschakelen van de netspanning tot een ongevaarlijke spanningswaarde te laten ontla-
den.

� De frequentieomvormer moet worden geaard. De aarding moet voldoen aan de nationale en lokale veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen (JIS,
NEC paragraaf 250, IEC 536 klasse 1 en andere normen).
Sluit de frequentieomvormer volgens de EN-standaard aan op een spanningsvoorziening met geaard sterpunt.

� Bedrading en inspectie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende, geschoolde elektrotechnicus die bekend is met de veiligheidsnor-
men van de automatiseringstechniek.

� Voor de bedrading moet de frequentieomvormer vast zijn gemonteerd. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzing bestaat gevaar voor een elek-
trische schok.

� Let erop dat u droge handen hebt als u het bedieningspaneel voor invoer gebruikt. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzing bestaat gevaar
voor een elektrische schok.

� Vermijd sterk trekken, verbuigen en inklemmen of grote belasting van de leidingen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzing bestaat gevaar
voor een elektrische schok.

� Demonteer koelventilatoren uitsluitend als de stroomvoorziening is uitgeschakeld.
� Raak de printplaten niet met natte handen aan. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzing bestaat gevaar voor een elektrische schok.
� Bij het meten van de capaciteit van de hoofdkring staat onmiddellijk na het uitschakelen van de voedingsspanning nog ca. 1 sec een gelijk-

spanning op de output van de frequentieomvormer. Raak daarom (na het uitschakelen) de outputklemmen van de frequentieomvormer of de
klemmen aan de motor niet aan. Bij het niet naleven hiervan bestaat gevaar voor een elektrische schok.

� Monteer de frequentieomvormer alleen op vuurvaste materialen zoals metaal of beton. Bij montage op niet-vuurvaste materialen ontstaat
brandgevaar.

� Als de frequentieomvormer beschadigd is, dient u de stroomvoorziening uit te schakelen. Een voortdurende hoge stroomtoevoer kan brand
veroorzaken.

� Als u een remweerstand gebruikt, zorg dan voor een schakeling die bij het afgeven van een alarmsignaal de stroomvoorziening uitschakelt.
Anders kan de remweerstand door een defecte remtransistor of iets dergelijks sterk oververhit raken en brandgevaar ontstaan.

� Sluit geen remweerstand rechtstreeks op de DC-klemmen P en N aan. Dat kan brand veroorzaken en de frequentieomvormer beschadigen. De
oppervlaktetemperatuur van remweerstanden kan kortstondig ver boven 100 °C komen. Zorg voor een geschikte bescherming tegen aanraking
en voor afstand tot andere apparaten of onderdelen van de installatie.

� De spanning op de afzonderlijke klemmen mag de in het handboek aangegeven waarden niet overschrijden. Anders kunnen beschadigingen
optreden.

� Wees er zeker van dat alle leidingen op de juiste klemmen zijn aangesloten. Anders kunnen beschadigingen optreden.
� Wees er bij alle aansluitingen zeker van dat de polariteit juist is. Anders kunnen beschadigingen optreden.
� Raak de frequentieomvormer noch als deze is ingeschakeld, noch kort na het uitschakelen van de stroomvoorziening aan. Het oppervlak kan

zeer heet worden; er bestaat gevaar voor verbranding.

� Gebruik voor het transport de juiste hefinrichtingen om schade te voorkomen.
� Stapel de verpakte frequentieomvormers niet hoger op dan toegestaan. 
� Wees er zeker van dat de plaats van montage het gewicht van de frequentieomvormer aankan. Aanwijzingen hiervoor vindt u in de bedieningshandleiding. 
� Gebruik met ontbrekende/beschadigde onderdelen is niet toegestaan en kan leiden tot het uitvallen van het apparaat. 
� Draag de frequentieomvormer nooit aan het frontpaneel of aan de bedieningselementen. Dat kan de frequentieomvormer beschadigen.
� Zet geen zware voorwerpen op de frequentieomvormer.
� Installeer de frequentieomvormer alleen in de toegestane montagepositie.
� Let erop dat er geen geleidende voorwerpen (bijvoorbeeld schroeven) of ontvlambare substanties zoals olie in de frequentieomvormer terecht-

komen. 
� Vermijd sterke schokken of andere belastingen van de frequentieomvormer; een frequentieomvormer is een precisieapparaat.
� Gebruik van de frequentieomvormer is alleen mogelijk onder de volgende omstandigheden:

� Alleen voor korte tijd toegestaan (bijvoorbeeld bij het transport)

GEVAAR
PAS OP

PAS OP

GEVAAR

PAS OP

PAS OP

PAS OP

O
m

ge
vi

ng

Omgevingstemperatuur −10 °C tot +50 °C (geen ijsvorming in het apparaat)
Toegest. luchtvochtigheid Max. 90 % rel. vochtigheid (geen condensvorming)
Opslagtemperatuur −20 °C tot +65 °C �

Omgevingscondities Alleen voor binnenruimten (geen agressieve gassen, geen olienevel, stof- en vuilvrije opstelling)

Plaatsingshoogte Max. 1000 m boven zeeniveau.
Daarboven neemt het uitgangsvermogen af met 3 %/500 m (tot 2500 m (91 %))

Vibratiebestendigheid 5,9 m/s2 of minder



Bedrading

Diagnose en instelling

Operation

NOODSTOP

Onderhoud, inspectie en vervanging van onderdelen

Verwijdering van de frequentieomvormer

� Sluit op de outputs geen modulen aan die daarvoor niet door Mitsubishi zijn vrijgegeven (zoals  condensatoren voor de verbetering van de cos phi).
De draairichting van de motor komt alleen overeen met de draairichtingsopdrachten (STF, STR) als de fasevolgorde (U, V, W) wordt aangehouden.

� Stel voor de inbedrijfstelling de parameters in. Onjuist ingestelde parameters kan onvoorziene reacties van de aandrijving tot gevolg hebben.

� Als de automatische herstart geactiveerd is, dient u zich bij een alarm niet in de onmiddellijke nabijheid van de machines op te houden. De aan-
drijving kan dan plotseling weer aanslaan.

� De  toets is alleen actief als de bijbehorende functie geactiveerd is. Installeer een aparte noodschakelaar (uitschakelen van de voedings-
spanning, mechanische rem, etc.).

� Wees er zeker van dat het startsignaal uitgeschakeld is als de frequentieomvormer na een alarm wordt gereset. Anders kan de motor onver-
wacht aanslaan.

� Er is een mogelijkheid om de omvormer via seriële communicatie of een instrumentatiebussysteem te laten aanslaan en stoppen. Afhankelijk
van de gekozen parameterinstelling voor de communicatiegegevens bestaat het gevaar dat de draaiende aandrijving bij een storing in het com-
municatiesysteem of de datalijn niet meer langs die weg kan worden gestopt. Zorg in dat geval altijd voor extra veiligheidshardware
(bijvoorbeeld een blokkering van de regelinrichting via een besturingssignaal, een externe motorschakelaar, of iets dergelijks) om de aandrij-
ving te stoppen. Het bedienend en onderhoudspersoneel moet door middel van eenduidige en niet mis te verstane aanwijzingen ter plaatse op
dit gevaar worden gewezen.

� De aangesloten last moet een draaistroom-asynchroonmotor zijn. Bij het aansluiten van andere lasten kunnen die en de frequentieomvormer
beschadigd raken.

� Breng geen veranderingen aan in de hard- of firmware van de apparaten.
� Demonteer geen onderdelen, waarvan de de demontage niet in deze handleiding wordt beschreven. Anders kan de frequentieomvormer

beschadigd raken.

� De interne elektronische motorveiligheidsschakelaar van de frequentieomvormer garandeert geen beveiliging tegen oververhitting van de
motor.

� Maak geen gebruik van de vermogensschakelaar aan de netzijde om de frequentieomvormer te starten/stoppen.
� Om elektromagnetische storing te vermijden, maakt u gebruik van ontstoringsfilters en volgt u de algemeen erkende regels voor de correcte,

elektromagnetisch compatibele installatie van frequentieomvormers op.
� Neem maatregelen met betrekking tot de terugwerkingen op het stroomnet. Deze kunnen compensatie-installaties in gevaar brengen of gene-

ratoren overbelasten.
� Gebruik een voor het gebruik van de omvormer vrijgegeven motor. (Bij gebruik met een omvormer wordt de motorwikkeling sterker belast dan

bij gebruik op het stroomnet.)
� Na het uitvoeren van een functie voor het wissen van parameters moet u de voor de werking benodigde parameters vóór een herstart opnieuw

instellen, omdat alle parameters dan naar de fabrieksinstellingen zijn teruggezet. 
� De frequentieomvormer kan gemakkelijk een hoog toerental produceren. Voordat u hoge toerentallen instelt, dient u te controleren of de aan-

gesloten motoren en machines geschikt zijn voor hoge toerentallen. 
� De DC-remfunctie van de frequentieomvormer is niet geschikt voor het voortdurend vasthouden van een last. Voorzie de motor voor dat doel

van een elektromechanische houdrem.
� Voer voordat u een lang opgeslagen frequentieomvormer in gebruik neemt, altijd een inspectie en tests uit. 
� Om beschadiging door statische oplading te voorkomen, dient u een metalen voorwerp aan te raken voordat u de frequentieomvormer aan-

raakt.

� Neem passende maatregelen voor de beveiliging van motor en aangedreven machine (bijvoorbeeld door een houdrem) voor het geval de fre-
quentieomvormer uitvalt. 

� Als de zekering aan de primaire zijde van de frequentieomvormer afslaat, controleert u of er iets mis is met de bedrading (kortsluiting), of er
sprake is van een interne schakelfout, enz. Stel de oorzaak vast, verhelp de storing en schakel de zekering weer in.

� Als er beveiligingsfuncties geactiveerd zijn (d.w.z. dat de frequentieomvormer is uitgeschakeld met een foutmelding), volgt u de in het hand-
boek van de frequentieomvormer opgenomen aanwijzingen om het probleem op te lossen. Daarna kan de omvormer worden gereset en weer
in gebruik worden genomen.

� In de regelkring van de frequentieomvormer mag geen isolatietest (isolatieweerstand) met een isolatiecontroletoestel worden uitgevoerd. 

� U dient de frequentieomvormer bij het afvoeren te behandelen als industrieel afval.

Algemene opmerking
Veel van de diagrammen en afbeeldingen tonen de frequentieomvormer zonder afdekkingen of gedeeltelijk geopend. Gebruik de
frequentieomvormer nooit in geopende toestand. Monteer de afdekkingen altijd en volg altijd de aanwijzingen van de bedieningshandleiding op
als u de frequentieomvormer gebruikt. 

PAS OP

PAS OP

GEVAAR

PAS OP

PAS OP

PAS OP

PAS OP
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1 INSTALLATIE
Neem de frequentieomvormer uit de verpakking en vergelijk de gegevens van de kenplaat op de voorkant en de gegevens
van het typeplaatje aan de zijkant van de frequentieomvormer met de gegevens van uw bestelling.

1.2 Montage 
Installatie op de montageplaat van de schakelkast

  

1.1 Modelaanduiding

Symbool Spanningsklasse
E740 3-fasig 400 V

Symbool Typenummer
016
 tot
300

3 cijfers

Kenplaat

Typeplaat

Vermogensklasse

Typeplaat

Serienummer

Modelaand.
Inputgegevens

Outputgegevens

SerienummerModelaanduiding

Verwijder voor de montage 
eerst het frontpaneel en de 
kabeldoorvoer.

Frontpaneel

Kabeldoorvoer

 

PAS OP
� Als u meerdere frequentieomvor-

mers naast elkaar monteert, moet
in verband met voldoende koeling
daartussen een minimale afstand
worden aangehouden.

� Installeer de frequentieomvormer
verticaal.

ve
rti

ca
al

Minimale afstand zie rechts

Omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid

Minimale afstand (voor)Minimale afstanden 
(boven, onder, zijdelings)

5 cm 5 cm

5 cm

Fr
eq

ue
nt

ie
-

om
vo

rm
er

Meetpositie

Meetpositie

Temperatuur: -10 °C tot +50°C 
rel. luchtvochtigheid: max. 90 %

≥10 cm

≥ 1 cm *1

≥ 10 cm 

≥1 cm *1 ≥ 1 cm
 *1

Let erop dat de minimale afstanden 
in acht worden genomen en neem 
eventueel maatregelen voor de 
koeling.

Fr
eq

ue
nt

ie
-

om
vo

rm
er

*1  ≥ 5 cm bij apparaten 
FR-E740-120 en hoger

*1 Frequentieomvormers die bij een
maximale omgevingstemperatuur
van 40 °C worden ingezet, kunnen
zonder zijdelingse afstand (direct
naast elkaar) worden gemon-
teerd. Als de omgevingstempera-
tuur de 40 °C echter overschrijdt,
moet een minimale zijdelingse
afstand van 1 cm (resp. 5 cm bij
apparaten FR-E740-120 en hoger)
worden aangehouden.
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INSTALLATIE

1.3 Algemene veiligheidsmaatregelen
Voordat u met de bedrading of het onderhoud begint, dient u de netspanning uit te schakelen en een wachttijd van min-
stens 10 minuten in acht te nemen. Deze tijd is nodig om de condensatoren na het uitschakelen van de netspanning tot
een ongevaarlijke spanningswaarde te laten ontladen. Controleer de restspanning tussen de klemmen P/+ en N/− met een
meetinstrument. Als aansluitingswerkzaamheden niet worden uitgevoerd in een spanningsloze situatie, bestaat gevaar
voor een elektrische schok.

1.4 Omgevingscondities
Voor de installatie dient u de volgende omgevingscondities te controleren: 
Omgevingstemperatuur –10 °C tot + 50 °C (geen ijsvorming in het apparaat)
Toegest. luchtvochtigheid Max. 90 % rel. vochtigheid (geen condensvorming) 
Omgevingscondities Geen agressieve gassen, geen olienevel, stof- en vuilvrije opstelling

Plaatsingshoogte Max. 1000 m boven zeeniveau.
Daarboven neemt het uitgangsvermogen af met 3 %/500 m (tot 2500 m (91 %))

Vibratiebestendigheid 5,9 m/s2 of minder

PAS OP
� Monteer de frequentieomvormer uitsluitend in verticale positie op een vast oppervlak en bevestig deze met schroeven.
� Let erop dat de afstand tussen twee frequentieomvormers groot genoeg is en controleer of deze voldoende worden gekoeld. 
� Vermijd direct invallend zonlicht, hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid op de plaatsingslocatie. 
� Monteer de frequentieomvormer in geen geval in de onmiddellijke omgeving van licht ontvlambare materialen.
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2 AFMETINGEN

(Eenheid: mm)

Type frequentieomvormer W W1 H H1 D D1
FR-E740-016

140 128
150 138

114 129,1
FR-E740-026
FR-E740-040

135 150,1FR-E740-060
FR-E740-095
FR-E740-120

220
208 147 162,1

FR-E740-170
FR-E740-230

195 260 244 190 205,1
FR-E740-300

� Bij installatie van de uitbreidingskaart 
FR-A7NC neemt de diepte vanwege 
een uit het apparaat stekend 
klemmenblok met ca. 2 mm toe.

Zijaanzicht met optiekaart

�
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3 AANSLUITEN

3.1 Bedrading

PAS OP
� Om inductiestoringen te voorkomen, dient u de signaalleidingen minstens 10 cm van de vermogenskabels te leggen.
� Let erop dat bij de aansluitwerkzaamheden geen geleidende voorwerpen in de frequentieomvormer terechtkomen. Geleidende voorwerpen, 

zoals kabelresten of spanen. die ontstaan bij het boren van montagegaten, kunnen fouten, alarmen en storingen veroorzaken.
� Let op een correcte instelling van de keuzeschakelaar voor de stroom-/spanningsinput. Een onjuiste instelling kan tot fouten leiden.

Positieve logica

Aansluitklemmen
Signaalklemmen

Jumper

*1 Tussenkringsmoorspoel (FR-HEL)
Bij het aansluiten van een tussenkringsmoorspoel 
dient u de brug tussen de klemmen P1 en P/+ te 
verwijderen. 

Aarde

Motor3-fasige AC-
stroomvoorziening

Vermogenseenheid
Regelkring

De functie van de klemmen 
hangt af van de toewijzing 
binnen de parameters.
(Pr. 178 tot Pr. 184)

Inputsignalen (geen netspanning aansluiten)

Startsignaal voor
rechtsdraaiend

Startsignaal voor
linksdraaiend

Hoge
snelheid

Middelmatige
snelheid

Lage
snelheid

Voorinstelling snelheid

Blokkering
regelinrichting

Reset-ingang
Gezamenlijk referentiepunt voor regelinputs

(negatieve logica)*

*2 De klemmen PC en 
SD mogen niet 
worden kortgesloten.

24-V-DC-output/max. 100 mA belastingsstroom
Gezamenlijk referentiepunt voor regelinputs

(positieve logica)*
*(Referentiepunt ext. stroomvoorziening bij aansturing via transistor)

Signaal voor gewenste frequentie (analoog)

Input klem 4
(Stroominput)

0–5 V DC

0–5 V DC
0–10 V DC

PU-
aansluiting

Aansluiting voor 
plug-in kaarten Aansluiting voor een uitbreidingskaart

*5 Als het signaal voor de gewenste 
frequentie vaak verandert, bevelen 
wij de potentiometer 2 W, 1 kΩ aan.

Relaisoutput
(Alarmoutput)

Signaal-
output voor 
draaiende 
motor

Signaaloutput naar 
controle van de outputfrequentie

De functie van de klemmen A, 
B en C hangt af van de 
toewijzing in parameter 192.

De functie van de klemmen hangt af 
van de toewijzing binnen de 
parameters.
(Pr. 190 tot Pr. 191)

Referentiepotentiaal voor signaaloutputs
Referentiepotentiaal negatieve/positieve logica

Signaal voor
gewenste
frequentie

Aansluiting
potentiometer

½ W, 1 kΩ

M
3~

Aarde

Remeenheid 
(optioneel)

*6 Remweerstand (FR-ABR, MRS, MYS) 
Beveilig de remweerstand door middel van een 
thermozekering tegen oververhitting en afbranden. 

*4 De omkaderde instelling 
is de fabrieksinstelling. 
Stel de keuzeschakelaar 
voor de stroom-/
spanningsinput op "V" 
voor de keuze van de 
spanningsinput 
(0-5 V/0-10 V) en op "I" 
voor de keuze van de 
stroominput (4-20 mA).

*4 Keuzeschakelaar
Stroom-/spannings-
input

Relais-uitgangen

USB-
aansluiting

Open-collector uitgang

Standaardklemmenblok

Analoge output
(0–10 V DC)

0–10 V DC

Referentiepunt voor 
frequentieingangssig-
naal en analoge uit-
gangen 

4–20 mA DC

*3 Het inputbereik is in te 
stellen via de parameters 
73 en 267.

Aarde
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AANSLUITEN

3.2 Vermogensaansluitingen

3.2.1 Bedrading en toewijzing van de klemmen 
FR-E740-016 tot 095 FR-E740-120, 170

FR-E740-230, 300

PAS OP
� De aansluiting op het stroomnet dient plaats te vinden via de klemmen R/L1, S/L2, T/L3. (De fasevolgorde van de netspanning hoeft 

niet aangehouden te worden.) Bij het aansluiten van de netspanning op de klemmen U, V, W raakt de frequentieomvormer blijvend 
beschadigd. 

� De motorkabels worden aangesloten op de klemmen U, V, W.
Door het geven van het signaal STF draait de motor met de klok mee (kijkend op het uiteinde van de aandrijfas).

Jumper

Schroeven (M4)

M
3 ~

Motor

Schroeven 
(M4)

Spanningsvoorziening
L1 L2 L3

Jumper

Spanningsvoorziening

Schroeven 
(M4)

Motor

M
3 ~L1 L2 L3

Schroeven (M4)

Schroeven (230: M4, 300: M5)

Jumper

Schroeven 
(230: M4, 
300: M5)

Motor
Spanningsvoorziening

M
3 ~

L1L2L3
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AANSLUITEN

3.3 Bedradingsgegevens
3.3.1 Dimensionering van kabels
Kies de leidingen zodanig, dat het spanningsverval max. 2 % bedraagt.
Als de afstand tussen motor en frequentieomvormer groot is, kan het spanningsverval op de motorleiding tot een vermin-
derd toerental van de motor leiden. Het spanningsverval komt vooral tot uiting bij lage frequenties.
In de onderstaande tabellen vindt u een dimensioneringsvoorbeeld voor een kabellengte van 20 m:

400-V-klasse (aansluitspanning 440 V)

 

Het spanningsverval kan worden berekend met de onderstaande vergelijking:

Spanningsverval [V] = 

Gebruik een grotere leidingdiameter als de leiding een grote lengte heeft of als het spanningsverval in het lagere frequen-
tiebereik problemen geeft.

Type frequentieomvormer Schroef-klemmen *4 Aanhaal-moment [Nm]
Kabeldiameter

R/L1, S/L2, T/L3 U, V, W
FR-E740-016 tot 095 M4 1,5 2-4 2-4
FR-E740-120 M4 1,5 2-4 2-4
FR-E740-170 M4 1,5 5,5-4 5,5-4
FR-E740-230 M4 1,5 5,5-4 5,5-4
FR-E740-300 M5 2,5 8-5 8-5

Type frequentieomvormer

Kabelomvang 
HIV [mm2] *1 AWG *2 PVC [mm2] *3

R/L1, 
S/L2,
T/L3

U, V, W Aardkabel
R/L1,
S/L2,
T/L3

U, V, W
R/L1,
S/L2,
T/L3

U, V, W Aardkabel

FR-E740-016 tot 095 2 2 2 14 14 2,5 2,5 2,5
FR-E740-120 3,5 2 3,5 12 14 4 2,5 4
FR-E740-170 3,5 3,5 3,5 12 12 4 4 4
FR-E740-230 5,5 5,5 8 10 10 6 6 10
FR-E740-300 8 8 8 8 8 10 10 10

*1 Voor een maximale bedrijfstemperatuur van 75 °C wordt HIV-kabelmateriaal (600 V klasse 2, vinylisolatie) aanbevolen. Er is uitgegaan van een 
omgevingstemperatuur van max. 50 °C en een maximale lengte van de leiding van 20 m.

*2 Voor een maximale bedrijfstemperatuur van 75 °C wordt THHW-kabelmateriaal aanbevolen. Er is uitgegaan van een omgevingstemperatuur van max. 
40 °C en een maximale lengte van de leiding van 20 m.
(Voorbeeld voor toepassing in de VS)

*3 Voor een maximale bedrijfstemperatuur van 70 °C wordt PVC-kabelmateriaal aanbevolen. Er is uitgegaan van een omgevingstemperatuur van max. 
40 °C en een maximale lengte van de leiding van 20 m. 
(Voorbeeld voor toepassing in Europa)

*4 De aanwijzing voor de schroefklem geldt voor de klemmen R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, PR, P/+, N/–, P1 en de aardingsklem.

PAS OP
� Draai de klemschroeven vast met de opgegeven aanhaalmomenten. Een te losse schroef kan leiden tot kortsluiting

of storingen. Een te vast aangehaalde schroef kan leiden tot kortsluiting of storingen of de frequentieomvormer
beschadigen.

� Gebruik geisoleerde kabelschoenen voor het aansluiten van de stroomvoorziening en de motor.

3 Leidingweerstand [m Ω /m ]× Leidingafstand [m]× Stroom [A]×
1000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.3.2 Toegestane lengte van de motorleiding
De toegestane lengte van de motorleiding hangt af van de omvang van de omvormer en de gekozen klokfrequentie. 
De in de volgende tabel vermelde lengten gelden voor het gebruik van onafgeschermde motorleidingen. Bij gebruik van
afgeschermde motorleidingen moeten de tabelwaarden van de kabellengten worden gehalveerd. Let erop dat hier steeds
de totale lengte van de leidingen wordt bedoeld, d.w.z. dat bij een parallelschakeling van meerdere motoren elke motorlei-
ding geteld moet worden.

Houd er rekening mee dat de motorwikkeling bij het gebruik van draaistroommotoren via frequentieomvormers aanzienlijk
sterker wordt belast dan bij gebruik via het stroomnet. De motor moet door de fabrikant zijn vrijgegeven voor gebruik met
een frequentieomvormer.
Door de impulswijdtemodulatie van de frequentieomvormer treden afhankelijk van de leidingconstanten bij de klemmen
van de motoraansluiting schokspanningen op die de isolatie van de motor ernstig kunnen beschadigen. Tref bij de aanslui-
ting van een 400-V-motor de volgende maatregelen:
� Gebruik een motor met voldoende isolatiebestendigheid en beperk de klokfrequentie via Pr. 72 PWM-functie afhankelijk

van de lengte van de motorleiding.

� Beperking van de spanningsoploopsnelheid van de uitgangsspanning van de frequentieomvormer (dU/dT):
Indien een waarde van 500 V/μs of minder i.v.m. de motor moet worden aangehouden, moet in de uitgang van de
omvormer een uitgangsfilter worden geïnstalleerd. Neem hiervoor contact op met uw Mitsubishi-leverancier.

Instelling van Pr. 72 PWM-functie 
(draagfrequentie) 016 026 040 060 ≥ 095

≤ 1 (1 kHz) 200 m 200 m 300 m 500 m 500 m
2 tot 15 (2 kHz tot 14,5 kHz) 30 m 100 m 200 m 300 m 500 m

≤ 50 m 50–100 m ≥ 100 m
Draagfrequentie ≤ 14,5 kHz ≤ 8 kHz ≤ 2 kHz

PAS OP
� Vooral bij lange motorleidingen kan de frequentieomvormer door laadstromen worden beïnvloed die door strooicapaciteiten van de 

leidingen worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot functiestoringen van de overbelastingsstroomuitschakeling, de intelligente 
uitgangsstroombewaking of van de motor-kantelbeveiliging of tot functiestoringen of storingen aan de apparaten die op de uitgang van 
de frequentieomvormer zijn aangesloten. Als de intelligente uitgangsstroombewaking wordt belemmerd, deactiveer dan deze functie. 
Als de motor-kantelbeveiliging niet juist reageert, wijzig dan de instellingen in Pr. 22 Stroombegrenzing en Pr. 156 Selectie van de 
stroombegrenzing. (Informatie over Pr. 22 Stroombegrenzing en Pr. 156 Selectie van de stroombegrenzing vindt u in de 
bedieningshandleiding.)

� Informatie over de parameter Pr. 72 PWM-functie is te vinden in de bedieningshandleiding.
� Als de functie „Automatische herstart na stroomuitval“ wordt gebruikt, moet in Pr. 162 de waarde „1“ of „11“ (geen registratie van de 

uitgangsfrequentie) worden ingesteld, als een kabellengte van 100 m wordt overschreden. (Nadere informatie over Pr. 162 
Automatische herstart na stroomuitval vindt u in de bedieningshandleiding.)

≤ 500 m

300 m

300 m

300 m + 300 m = 600 m

Toegestane lengte van de motorleiding (FR-E740-095 of groter)
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3.4 Aansluitklemmen van de regelkring

3.4.1 Toewijzing van de klemmen

3.4.2 Aansluiting op de klemmen
� Verwijder zo veel van de kabelisolatie als in de volgende tabel wordt aangegeven. Vlecht het kabeleinde vóór de

aansluiting. Het einde van de kabel mag niet worden vertind, omdat het anders tijdens het bedrijf los kan komen.

� Sluit de kabel na het losschroeven van de klemschroef aan.

� Draai de bouten voor de bevestiging van de kabel met het aangegeven draaimoment vast. Als het draaimoment te klein
is, kunnen de kabels losraken. Als het draaimoment te groot is, kan het klemmenblok of de bout ernstig worden
beschadigd. Er is kans op kortsluiting.

3.4.3 Bedradingsaanwijzingen
� De klemmen PC, 5 en SE zijn referentiepotentialen voor de E/A-signalen en van elkaar geisoleerd. De klem PC of SE

mag niet met klem 5 worden verbonden. Bij positieve logica wordt de bijbehorende regelfunctie geactiveerd door een
verbinding met de klem PC (STF, STR, RH, RM, RL, MRS en RES).

� Gebruik afgeschermde of getwiste leidingen voor het aansluiten van de klemmen van het regelgedeelte. Leg deze
leidingen niet samen met de vermogenskabels (inclusief de 230 V relaisschakeling).

� Om contactfouten bij het aansluiten te vermijden, gebruikt u
meerdere parallelle contacten voor zwakke signalen of
tweelingcontacten.

� Leg geen netspanning aan op de inputklemmen (bijvoorbeeld STF) van de regelkring.
� Zorg ervoor dat een spanning op de alarmoutputs (A, B, C) altijd verloopt via een relaisspoel, lamp, enz. Door deze

relaiscontacten mag nooit een spanning worden kortgesloten.
� De aanbevolen leidingdiameter voor het aansluiten van het regelgedeelte bedraagt 0,3 tot 0,75 mm2.

Bij gebruik van leidingdiameters van meer dan 1,25 mm2 kan het voorkomen, dat het frontpaneel niet meer kan worden
gemonteerd. Leg de leidingen zodanig, dat het frontpaneel correct kan worden gemonteerd. 

� De maximale lengte van de leiding bedraagt 30 m.
� Het niveau van de stuursignalen kan worden omgeschakeld tussen positieve (SOURCE) en negatieve (SINK) logica. In

de fabriek is de frequentieomvormer ingesteld op positieve logica. Het omschakelen van de logica vindt plaats door het
omzetten van de jumper op het blok met de regelklemmen.

L [mm] Aanhaal-moment [Nm]
Klem A, B, C 6 0,5–0,6
Alle andere klemmen 5 0,22–0,25

Schroevendraaier Schroevendraaier voor sleufschroeven
Punt: 0,4 mm × 2,5 mm

AM

Klemschroeven
Klemmen A, B en C: M3
Alle andere klemmen: M2

L

Contacten voor zwakke signalen Tweelingcontacten
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4 VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET 
GEBRUIK

De frequentieomvormers van de serie FR-E700 zijn bijzonder betrouwbaar. De levensduur kan echter worden geredu-
ceerd door een onjuiste aansluitingsbedrading of bediening. In het ergste geval kan dit leiden tot beschadiging van de fre-
quentieomvormer. 
Controleer voor inbedrijfstelling de volgende punten:

� Voor het aansluiten van de netspanning en van de motor moeten geisoleerde kabelschoenen worden gebruikt.
� Op de outputklemmen U, V, W mag geen netspanning worden aangelegd. Anders kan de frequentieomvormer

beschadigd raken.
� Let erop dat bij de aansluitingswerkzaamheden geen geleidende voorwerpen in de frequentieomvormer terechtkomen.

Geleidende voorwerpen, zoals kabelresten of spanen die ontstaan bij het boren van montagegaten, kunnen fouten,
alarmen en storingen veroorzaken.

� Kies leidingen van zodanige lengte dat het spanningsverval max. 2 % bedraagt.
Als de afstand tussen motor en frequentieomvormer te groot is, kan het spanningsverval op de motorleiding tot een
verminderd toerental van de motor leiden. Het spanningsverval komt vooral tot uiting bij lage frequenties. (De
aanbevolen kabeldiameters kunt u vinden op pagina 6.)

� De maximale lengte van de leiding bedraagt 500 m.
Vooral bij lange leidingen kan het functioneren van de snel reagerende stroombegrenzing worden beinvloed. Bovendien
kunnen de op de outputklemmen aangesloten apparaten door de invloed van de laadstroom, die wordt veroorzaakt door
parasitaire capaciteiten, beschadigd raken. (Zie pagina 7.)

� Elektromagnetische compatibiliteit
Door het gebruik van de frequentieomvormer kunnen aan de input- en de outputzijde elektromagnetische storingen
optreden, die leidinggebonden (via de aanvoerleiding van het stroomnet) of draadloos op naburige apparaten
(bijvoorbeeld AM-radio’s) of gegevens- resp. signaalleidingen kunnen worden overgedragen. Gebruik een optioneel
filter aan de inputzijde om draadloos overgedragen storingen te verminderen.
Om de vanaf de netzijde afgegeven storingen te verminderen, moet het interne ontstoringsfilter van het apparaat
worden geactiveerd (eventueel ook optionele filters). Voor het verminderen van door de netzijde afgegeven
terugwerkingen op het net (harmonische) moeten net- of tussenkringsmoorspoelen worden gebruikt. Gebruik
afgeschermde motorleidingen voor het verminderen van storingen aan de outputzijde.

� Installeer geen door Mitsubishi niet daarvoor vrijgegeven componenten of modules (bijvoorbeeld condensatoren voor
de verbetering van de cos phi) op de outputklemmen van de omvormer. Dat kan leiden tot het uitschakelen van de
frequentieomvormer, tot beschadiging daarvan, of tot beschadiging van de aangesloten componenten of modules.

� Voordat u met bedrading/onderhoud begint, dient u de netspanning uit te schakelen en een wachttijd van minstens 10
minuten in acht te nemen. Deze tijd is nodig om de condensatoren na het uitschakelen van de netspanning tot een
ongevaarlijke spanningswaarde te laten ontladen.

� De frequentieomvormer kan beschadigd raken door aanwezige kortsluiting of aardlekken aan de outputzijde.
– Controleer de bedrading op kortsluiting of aardlekken. Door het herhaaldelijk aansluiten van de omvormer op

aanwezige kortsluitingen, aardlekken of een motor met beschadigde isolatie kan de omvormer beschadigd raken.
– Controleer voordat u de spanning aanlegt de aardingsweerstand en de weerstand tussen de fasen aan de secundaire

zijde van de frequentieomvormer.
Vooral bij oude motoren of motoren die worden ingezet in een agressieve atmosfeer moet de isolatieweerstand van
de motor worden gecontroleerd.

� Maak geen gebruik van de vermogensschakelaar om de frequentieomvormer te starten/stoppen. Gebruik daarvoor altijd
de startsignalen STF en STR.

� Gebruik de klemmen P/+ en PR uitsluitend voor het aansluiten van een remweerstand. Hierop mag geen mechanische
rem worden aangesloten. De klemmen P/+ en PR mogen ook niet worden kortgesloten.
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� Leg op de E/A-klemmen geen spanning aan die de maximaal toelaatbare spanning voor de E/A-kringen overstijgt.
Hogere spanningen of spanningen met tegenovergestelde polariteit kunnen de input- en outputkringen beschadigen.
Controleer vooral de potentiometeraansluiting op een foutieve aansluiting van de klemmen 10-5.

� De vermogensschakelaars MC1 en MC2 voor het omschakelen
van de motor op rechtstreekse werking op het stroomnet moeten
zijn voorzien van een elektrische of mechanische afsluiting voor
een wederzijdse blokkering. 
Deze vergrendeling dient ter voorkoming van ontlaadstromen, die
tijdens het omschakelen kunnen ontstaan door lichtbogen en bij
de output van de frequentieomvormer kunnen komen.

� Als een automatische herstart van de frequentieomvormer na een stroomuitval ongewenst is, moeten de
stroomvoorziening en de startsignalen van de frequentieomvormer worden onderbroken. Anders kan de
frequentieomvormer na herstel van de voedingsspanning plotseling weer aanslaan.

� Aanwijzingen voor het gebruik met cyclisch veranderende belastingen.
Het vaak starten en stoppen van de aandrijving of een cyclisch gebruik met wisselende belasting kan door de
temperatuurwijzigingen binnenin de transistormodule leiden tot een vermindering van de levensduur van die module.
Doordat deze “thermische stress” vooral wordt veroorzaakt door stroomverandering tussen “overbelasting” en “normale
werking”, moet de hoogte van de overbelastingsstroom door de juiste instellingen zoveel mogelijk worden verlaagd. Dat
kan er echter toe leiden dat de aandrijving niet meer de gewenste prestaties of dynamiek bereikt. Kies in dat geval voor
een model omvormer met een hoger vermogen.

� Overtuig u ervan dat de frequentieomvormer aan de systeemeisen voldoet. 
� Als er toerentalschommelingen optreden, omdat het ingangssignaal bij analoge voorinstelling van de gewenste waarde

door elektromagnetische storingsinvloeden van de frequentieomvormer wordt gestoord, moet u de volgende maatrege-
len treffen:
– Leg de vermogens- en signaalkabel nooit parallel naast elkaar en bundel deze niet.
– Leg de signaal- en vermogenskabel zo ver als mogelijk uit elkaar.
– Gebruik alleen afgeschermde signaalkabels.
– Voorzie de signaalkabel van een ijzeren kern (voorbeeld: ZCAT3035-1330 TDK).

Frequentieomvormer
Ontlaadstroom

Vergrendeling
Stroom-

voorziening M
3~
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5 BEVEILIGING VAN HET SYSTEEM BIJ UITVAL 
VAN DE FREQUENTIEOMVORMER

Bij het optreden van een storing geeft de frequentieomvormer een alarmsignaal af. Er bestaat echter de mogelijkheid dat
de storingsherkenning van de frequentieomvormer of de externe schakeling voor analyse van het alarmsignaal faalt.
Alhoewel de Mitsubishi-frequentieomvormers aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen, moeten de statussignalen van de
frequentieomvormer worden geanalyseerd om schade bij uitval van de frequentieomvormer te voorkomen.
Tegelijkertijd dient de systeemconfiguratie zo te worden gekozen dat door veiligheidsmaatregelen, buiten en onafhankelijk
van de frequentieomvormer, de veiligheid van het systeem ook bij uitval van de frequentieomvormer is gewaarborgd.
Statussignalen van de frequentieomvormer
Door combinatie van de door de frequentieomvormer afgegeven statussignalen kunnen vergrendelingen met andere
installatiedelen worden gerealiseerd en foutmeldingen van de frequentieomvormer worden herkend.

Externe beveiliging van de motorloop en motorstroom
Zelfs het gebruik van de statussignalen van de frequentieomvormer voor  de vergrendeling met andere installatiedelen is
geen garantie voor absolute veiligheid. Ook de frequentieomvormer kan functiestoringen vertonen en de signalen niet juist
afgeven. Als bijvoorbeeld het alarmuitgangssignaal, het startsignaal en het RUN-signaal door een externe besturing wor-
den geanalyseerd, kunnen situaties optreden, waarin het alarmsignaal niet juist wordt afgegeven of het RUN-signaal inge-
schakeld blijft, terwijl een veiligheidsfunctie van de omvormer is geactiveerd en een alarm heeft afgegeven.

Breng bij gevoelige toepassingen bewakingsvoorzieningen voor het toerental en de stroom van de motor aan. Daardoor
kan worden gecontroleerd of de motor na afgifte van een startsignaal aan de frequentieomvormer daadwerkelijk draait.
Let er echter op dat tijdens de vertragingsfase ook bij uitgeschakeld startsignaal een motorstroom kan stromen, tot de
motor tot stilstand is gekomen. Bij de logische koppeling van het startsignaal en van de geregistreerde motorstroom en de
aansluitende verwerking tot een foutmelding moet daarom rekening worden gehouden met de in de frequentieomvormer
ingestelde tijdsvertraging. Bij de stroombewaking dient de stroom in alle drie fases te worden geregistreerd.

Een toerentalbewaking biedt bovendien de mogelijkheid om het voor de frequentieomvormer voorgeprogrammeerde
gewenste toerental te vergelijken met het daadwerkelijke toerental en bij afwijkingen te reageren.

Vergrendelingsmethode Beschrijving Gebruikte statussignalen Referentiepagina

Veiligheidsfunctie van de 
frequentieomvormer

Opvragen van de toestand van het 
alarmuitgangssignaal
Storingsherkenning door negatieve 
logica

Alarmuitgang (ALM)

Zie hoofdstuk Parameters 
in de bedieningshandlei-
ding van de frequentieom-
vormerBedrijfsgereedheid van de 

frequentieomvormer

Controle van het 
bedrijfsgereedheidssignaal Bedrijfsgereedheid (RY)

Controle van de startsignalen en van het 
signaal voor motorloop

Startsignaal (STF, STR)
Motorloop (RUN)

Controle van de startsignalen en van de 
uitgangsstroom

Startsignaal (STF, STR)
Uitgangsstroombewaking (Y12)

Systeemfouten

Besturing

Frequentie-
omvormer

Sensoren 
(toerental, 

temperatuur, 
luchtstroom, etc.)

Naar de bewakingsunit
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6 PARAMETER
Voor een eenvoudige aandrijving met toerentalaanpassing kunnen de fabrieksinstellingen van de parameters ongewijzigd
worden gebruikt. Stel de betreffende belastings- en bedrijfsspecifieke parameters in overeenkomstig de belasting en de
bedrijfsomstandigheden. De instelling, het wijzigen en de controle van parameters kan plaatsvinden via het bedieningspa-
neel. 
Een gedetailleerde beschrijving van de parameters vindt u in de bedieningshandleiding.

Aanwijzing
� De met  gemarkeerde parameters corresponderen met de basisparameters.

� De grijs geaccentueerde parameters  kunnen ook tijdens het gebruik van de omvormer en tijdens de
fabrieksmatige instelling van de parameterschrijfbeveiliging (Pr. 77 = 0) worden gewijzigd.

� U hebt alleen toegang tot de parameters van een optie, als die optie in de frequentieomvormer is geïnstalleerd.

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

 0 Koppelverhoging 0 tot 30 % 6/4/2 % *1

 1 Maximale 
outputfrequentie 0 tot 120 Hz 120 Hz

 2 Minimale 
outputfrequentie 0 tot 120 Hz 0 Hz

 3 Voorinstelling 
toerental/snelheid-RL 0 tot 400 Hz 50 Hz

 4 1e Voorinstelling 
toerental/snelheid-RH 0 tot 400 Hz 50 Hz

 5 2e Voorinstelling 
toerental/snelheid-RM 0 tot 400 Hz 30 Hz

 6 3e Voorinstelling 
toerental/snelheid-RL 0 tot 400 Hz 10 Hz

 7 Versnellingstijd 0 tot 3600/360 s 5/10/15 s *2

 8 Remtijd 0 tot 3600/360 s 5/10/15 s *2

 9
Stroominstelling voor 
elektronische 
motorbeveiliging 
O/L relay

0 tot 500 A

Nominale 
uitgangs-
stroom 

omvormer

10 DC-remming 
(startfrequentie) 0 tot 120 Hz 3 Hz

11 DC-remming (tijd) 0 tot 10 s 0,5 s

12 DC-remming 
(spanning) 0 tot 30 % 4/2 % *3

13 Startfrequentie 0 tot 60 Hz 0,5 Hz

14 Selectie van de 
lastkarakteristiek 0 tot 3 0

15 Frequentie 
handbediening 0 tot 400 Hz 5 Hz

16
Versnellings- en 
remtijd bij 
handbediening

0 tot 3600/360 s 0,5 s

17 MRS-functiekeuze 0, 2, 4 0

18 Frequentielimiet 
topsnelheid 120 tot 400 Hz 120 Hz

19 Maximale 
outputspanning

0 tot 1000 V, 
8888, 9999 8888

20
Referentiefrequentie 
voor versnellings-/
remtijd

1 tot 400 Hz 50 Hz

21 Stapgrootte voor 
versnelling/vertraging 0, 1 0

22 Stroombegrenzing 
(koppelbegrenzing) 0 tot 200 % 150 %

23 Stroombegrenzing bij 
verhoogde frequentie 0 tot 200 %, 9999 9999

24 tot 27
4e tot en met 7e 
voorinstelling 
toerental/snelheid

0 tot 400 Hz, 
9999 9999

29 Versnellings-/
remkarakteristiek 0, 1, 2 0

30
Selectie van een 
generatorisch 
remcircuit

0, 1, 2 0

31 Frequentiesprong 1A

0 tot 400 Hz, 
9999 9999

32 Frequentiesprong 1B

33 Frequentiesprong 2A

34 Frequentiesprong 2B

35 Frequentiesprong 3A

36 Frequentiesprong 3B

37 Snelheidsweergave 0, 0,01 tot 9998 0

40
Voorinstelling 
draairichting RUN-
knop

0, 1 0

41
Vergelijking gewenste/
werkelijke waarde 
(SU-output)

0 tot 100 % 10 %

42 Controle 
outputfrequentie 0 tot 400 Hz 6 Hz

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

*1 De fabrieksinstelling hangt af van de vermogensklasse van de frequentieomvormer.
6%: FR-E740-026 of minder
4%: FR-E740-040 tot 095
3%: FR-E740-120 en 170
2 %: FR-E740-230 en 300

*2 De fabrieksinstelling hangt af van de vermogensklasse van de frequentieomvormer.
5 s: FR-E740-095 of minder
10 s:FR-E740-120 en 170
15 s:FR-E740-230 en 300

*3 De fabrieksinstelling hangt af van de vermogensklasse van de frequentieomvormer.
4 %: FR-E740-016 tot 170
2 %: FR-E740-230 en 300



13

PARAMETER

43
Controle 
outputfrequentie bij 
linksdraaien

0 tot 400 Hz, 
9999 9999

44 2e Versnellings-/
remtijd 0 tot 3600/360 s 5/10/15 s*1

45 2e Remtijd 0 tot 3600/
360 s, 9999 9999

46 2e Handmatige 
koppelverhoging 0 tot 30 %, 9999 9999

47 2e V/f-karakteristiek 
(basisfrequentie)

0 tot 400 Hz, 
9999 9999

48 2e Stroombegrenzing 0 tot 200 %, 
9999 9999

51
 2e Stroominstelling 
 voor elektronische 
 motorbeveiliging

0 tot 500 A, 
9999 9999

52 Weergave op het 
bedieningspaneel

0, 5, 7 tot 12, 
14, 20, 23 tot 25, 
52 tot 57, 61, 62, 
100

0

55
Referentie-eenheid 
voor externe 
frequentieweergave

0 tot 400 Hz 50 Hz

56
Referentie-eenheid 
voor externe 
stroomweergave

0 tot 500 A

Nominale 
uitgangs-
stroom 

omvormer

57 Synchronisatietijd na 
stroomuitval

0, 0,1 tot 5 s, 
9999 9999

58
Buffertijd tot de 
automatische 
synchronisatie

0 tot 60 s 1s

59
Keuze van de digitale 
potentiometer van de 
motor

0, 1, 2, 3 0

60 Selectie van de ener-
giebesparingsfunctie 0, 9 0

61 Nominale stroom voor 
autom. instelhulp

0 tot 500 A, 
9999 9999

62
Stroombegrenzing 
voor autom. instelhulp 
(versnelling)

0 tot 200 %, 
9999 9999

63
Stroombegrenzing 
voor autom. instelhulp 
(vertraging)

0 tot 200 %, 
9999 9999

65
Selectie van de 
beveiligingsfunctie 
voor automatische 
herstart

0 tot 5 0

66
Startfrequentie voor 
stroombegrenzing bij 
verhoogde frequentie

0 tot 400 Hz 50 Hz

67 Aantal 
herstartpogingen

0 tot 10, 
101 tot 110 0

68 Wachttijd voor 
automatische herstart 0,1 tot 360 s 1 s

69
Registratie van de 
automatische 
herstarts

0 0

70 Generatorische 
remcyclus 0 tot 30 % 0 %

71 Motorselectie
0, 1, 3 tot 6, 
13 tot 16, 23, 
24, 40, 43, 44, 
50, 53, 54

0

72 PWM-functie 0 tot 15 1

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

73
Vastlegging van de 
gewenste 
inputgegevens

0, 1, 10, 11 1

74 Filter voor 
ingangssignaal 0 tot 8 1

75 Resetvoorwaarde/
verbindingsfout/stop 0 tot 3, 14 tot 17 14

77 Schrijfbeveiliging voor 
parameters 0, 1, 2 0

78 Omkeerverbod 0, 1, 2 0

 79 Keuze bedrijfsmodus 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 0

80 Nominaal vermogen 
motor

0,1 tot 15 kW, 
9999 9999

81
Aantal motorpolen 
voor stroomvectorreg-
ling

2, 4, 6, 8, 10, 
9999 9999

82 Bekrachtigingsstroom 
motor

0 tot 500 A, 
9999 *2 9999

83 Nominale spanning 
motor 0 tot 1000 V 200 V

84 Nominale frequentie 
motor 10 tot 120 Hz 50 Hz

89
Factor voor snelheids-
bijstelling bij schom-
melende belastingen 
(uitgebreide vectorre-
geling stroom)

0 tot 200 %, 
9999 9999

90 Motorconstante (R1) 0 tot 50 Ω, 
(0 tot ****), 
9999 *2

9999

91 Motorconstante (R1) 9999

92 Motorconstante (L1) 0 tot 1000 mH, 
(0 tot 50 Ω, 
0 tot ****), 
9999 *2

9999

93 Motorconstante (L2) 9999

94 Motorconstante (X)
0 tot 100 %, 
(0 tot 500 Ω, 
0 tot ****), 
9999 *2

9999

96
Zelfstandige instelling 
van de motorgege-
vens

0, 1, 11, 21 0

117 Stationsnummer 
(PU-interface)

0 tot 31 
(0 tot 247) 0

118 Overdrachtsnelheid 
(PU-interface) 48, 96, 192, 384 192

119
Lengte stopbit/
gegevenslengte 
(PU-interface)

0, 1, 10, 11 1

120 Pariteitscontrole
(PU-interface) 0, 1, 2 2

121 Aantal herhalingspo-
gingen (PU-interface) 0 tot 10, 9999 1

122
Tijdinterval van de 
datacommunicatie 
(PU-interface)

0, 0,1 tot 
999,8 s, 
9999

0

123
Wachttijd voor 
beantwoording
(PU-interface)

0 tot 150 ms, 
9999 9999

124 Controle CR/LR 
(PU-interface) 0, 1, 2 1

 125
Versterking voor 
voorinstelling 
gewenste waarde op 
klem 2 (frequentie)

0 tot 400 Hz 50 Hz

 126
Versterking voor 
voorinstelling 
gewenste waarde op 
klem 4 (frequentie)

0 tot 400 Hz 50 Hz

127
Automatische 
omschakelfrequentie 
van de PID-
regelinrichting

0 tot 400 Hz, 
9999 9999

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

*1 De fabrieksinstelling hangt af van de vermogensklasse van 
de frequentieomvormer.
5 s: FR-E740-095 of minder
10 s:FR-E740-120 en 170
15 s:FR-E740-230 en 300

*2  Het instelbereik hangt af van de instelling van param. 71.
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PARAMETER

128
Selectie van de 
werkrichting van de 
PID-regeling

0, 20, 21, 40 tot 
43, 50, 51, 60, 
61

0

129 Proportionele 
PID-waarde

0,1 tot 1000 %, 
9999 100 %

130 Integratietijd PID 0,1 tot 3600 s, 
9999 1 s

131
Bovenste 
grenswaarde voor de 
werkelijke waarde

0 tot 100 %, 
9999 9999

132
Onderste 
grenswaarde voor de 
werkelijke waarde

0 tot 100 %, 
9999 9999

133
Voorinstelling 
gewenste waarde via 
parameter

0 tot 100 %, 
9999 9999

134 Differentiatietijd PID 0,01 tot 10,00 s, 
9999 9999

145 Selectie van de taal 0 tot 7 1

146 Fabrieksparameter: niet instellen!

147
Omschakelfrequentie 
voor versnelling/
vertraging

0 tot 400 Hz, 
9999 9999

150
Zwelwaarde van het 
controlesignaal voor 
de outputstroom (Y12)

0 tot 200 % 150 %

151
Vertragingstijd van het 
controlesignaal voor 
de outputstroom (Y12)

0 tot 10 s 0 s

152
Zwelwaarde voor 
nulstroomcontrole 
(Y13)

0 tot 200 % 5 %

153 Duur van de nul-
stroomcontrole (Y13) 0 tot 1s 0,5 s

156 Keuze van de 
stroombegrenzing

0 tot 31, 100, 
101 0

157 Wachttijd OL-signaal 0 tot 25 s, 9999 0 s

158 Functietoewijzing 
AM-klem

1 tot 3, 5, 7 tot 
12, 14, 21, 24, 
52, 53, 61, 62

1

160 Gebruikersgroepen 
lezen 0, 1, 9999 0

161
Functietoewijzing van 
Digital Dial/bedie-
ningspaneel blokkeren

0, 1, 10, 11 0

162 Automatische her-
start na stroomuitval 0, 1, 10, 11 1

165 Stroombegrenzing bij 
herstart 0 tot 200 % 150 %

168
Fabrieksparameter: niet instellen!

169
170 Resetten van de 

wattuurmeter 0, 10, 9999 9999

171 Resetten van de 
bedrijfsurenmeter 0, 9999 9999

172
Weergeven van het 
aantal parameters in 
gebruikersgroep 1/
wissen van gebrui-
kersgroep 1

9999, (0 tot 16) 0

173
Parameters voor 
gebruikersgroep 1 
instellen

0 tot 999, 9999 9999

174
Wissen van parame-
ters uit gebruikers-
groep 1

0 tot 999, 9999 9999

178 Functietoewijzing 
STF-klem

0 tot 5, 7, 8, 10, 
12, 14 tot 16, 
18, 24, 25, 60, 
62, 65 tot 67, 
9999

60

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

179 Functietoewijzing 
STR-klem

0 tot 5, 7, 8, 10, 
12, 14 tot 16, 
18, 24, 25, 61, 
62, 65 tot 67, 
9999

61

180 Functietoewijzing 
RL-klem

0 tot 5, 7, 8, 10, 
12, 14 tot 16, 
18, 24, 25, 62, 
65 tot 67, 9999

0

181 Functietoewijzing 
RM-klem 1

182 Functietoewijzing 
RH-klem 2

183 Functietoewijzing 
MRS-klem 24

184 Functietoewijzing 
RES-klem 62

190 Functietoewijzing 
RUN-klem

0, 1, 3, 4, 7, 8, 
11 tot 16, 20, 25, 
26, 46, 47, 64, 
90, 91, 93, 95, 
96, 98, 99, 100, 
101, 103, 104, 
107, 108, 111 tot 
116, 120, 125, 
126, 146, 147, 
164, 190, 191, 
193, 195, 196, 
198, 199, 9999

0

191 Functietoewijzing 
FU-klem 4

192 Functietoewijzing 
klemmen A, B, C

0, 1, 3, 4, 7, 8, 
11 tot 16, 20, 25, 
26, 46, 47, 64, 
90, 91, 95, 96, 
98, 99, 100, 101, 
103, 104, 107, 
108, 111 tot 116, 
120, 125, 126, 
146, 147, 164, 
190, 191, 195, 
196, 198, 199, 
9999

99

232
tot
239

8e tot en met 15e 
voorinstelling 
toerental/snelheid

0 tot 400 Hz, 
9999 9999

240 Soft PWM-instelling 0, 1 1

241
Weergave van de 
analoge waarden in % 
of V/mA

0, 1 0

244 Regeling van de 
koelventilator 0, 1 1

245 Nominale slip van de 
motor 0 tot 50 %, 9999 9999

246 Aanspreektijd van de 
slipcompensatie 0,01 tot 10 s 0,5 s

247
Keuze slipcompensa-
tie alleen tot nominale 
spanning van de 
motor

0, 9999 9999

249 Aardlekcontrole bij de 
start 0, 1 0

250 Stopmethode
0 tot 100 s, 
1000 tot 1100 s, 
8888, 9999

9999

251 Fasefout in output 0, 1 1

255 Weergave van de 
standtijd (0 tot 15) 0

256
Standtijd van de 
begrenzingsweer-
stand voor de inscha-
kelstroom

(0 tot 100 %) 100 %

257 Standtijd van de regel-
kringcondensatoren (0 tot 100 %) 100 %

258
Standtijd van de ver-
mogenskringconden-
satoren 

(0 tot 100 %) 100 %

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling
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PARAMETER

259
Meting van de 
standtijd van de 
hoofdkringcapaciteit

0, 1 (2, 3, 8, 9) 0

261 Stopmethode bij 
stroomuitval 0, 1, 2 0

267
Vastlegging van de 
inputwaarde op klem 4 
(4-20 mA/0-5 V/0-10 V

0, 1, 2 0

268 Weergave van posities 
achter de komma 0, 1, 9999 9999

269 Fabrieksparameter: niet instellen!

270 Functieselectie stop 
bij contact 0, 1 0

275 Bekrachtigingsstroom 
bij contactstop

0 tot 300 %, 
9999 9999

276 PWM-klokfrequentie 
bij contactstop 0 tot 9, 9999 9999

277
Omschakeling van de 
activeringsdrempel 
van de stroombegren-
zing

0, 1 0

278
Frequentie voor het 
lossen van de 
mechanische rem

0 tot 30 Hz 3 Hz

279
Stroom voor het 
lossen van de 
mechanische rem

0 tot 200 % 130 %

280 Tijdsinterval van de 
stroomdetectie 0 tot 2 s 0,3 s

281 Vertragingstijd bij de 
start 0 tot 5 s 0,3 s

282
Frequentielimiet voor 
het resetten van het 
BOF-signaal

0 tot 30 Hz 6 Hz

283 Vertragingstijd rem bij 
stop 0 tot 5 s 0,3 s

286 Droop-pulse 
versterking 0 tot 100 % 0 %

287 Droop-filterconstante 0 tot 1 s 0,3 s

292 Automatische 
versnelling/vertraging 0, 1, 7, 8, 11 0

293
Toekenning van de 
automatische versnel-
ling/vertraging

0 tot 2 0

295
Factor bij de 
frequentie-instelling 
met de Digital Dial

0, 0,01, 0,10, 
1,00, 10,00 0

298
Versterking van de 
detectie van de 
outputfrequentie

0 tot 32767, 
9999 9999

299
Detectie van de 
draairichting bij de 
herstart

0, 1, 9999 0

338 Bron van de 
systeemopdracht 0, 1 0

339 Bron van de 
toerentalopdracht 0, 1, 2 0

340 Bedrijfsmodus na 
opstarten 0, 1, 10 0

342 Keuze EEPROM-
toegang 0, 1 0

343 Aantal 
communicatiefouten ⎯ 0

450 2e Motorselectie 0, 1, 9999 9999

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

495 Functie "Decentrale 
output" 0, 1, 10, 11 0

496 Decentrale 
outputgegevens 1 0 tot 4095 0

497 Decentrale 
outputgegevens 2 0 tot 4095 0

502
Gedrag van apparaat 
bij optreden van een 
communicatiefout

0,1, 2, 3 0

503 Teller voor 
onderhoudsintervallen 0 (1 tot 9998) 0

504 Instelling van het 
onderhoudsinterval 0 tot 9998, 9999 9999

547 Stationsnummer 
(USB-interface) 0 tot 31 0

548
Controletijd van de 
datacommunicatie 
(USB-interface)

0 tot 999,8 s, 
9999 9999

549 Selectie van een 
protocol 0, 1 0

550
Systeemopdracht in 
de NET-modus 
schrijven

0, 2, 9999 9999

551
Systeemopdracht in 
de PU-modus 
schrijven

2 tot 4, 9999 2

555
Tijdinterval voor vor-
ming van gemiddelde 
stroomsterkte

0,1 tot 1,0 s 1 s

556
Vertragingstijd tot 
vorming gemiddelde 
stroomsterkte

0,0 tot 20,0 s 0 s

557
Referentiewaarde voor 
vorming gemiddelde 
stroomsterkte

0 tot 500 A

Nominale 
uitgangs-
stroom 

omvormer

563 Overschrijding van de 
inschakelduur (0 tot 65535) 0

564 Overschrijdingen van 
de bedrijfsduur (0 tot 65535) 0

571 Wachttijd 
startfrequentie

0,0 tot 10,0 s, 
9999 9999

611 Versnellingstijd bij 
herstart

0 tot 3600 s, 
9999 9999

645 0-V-kalibrering van de 
AM-uitgang 970 tot 1200 1000

653 Vibratieonderdrukking 0 tot 200 % 0

665
Aanspreekgedrag van 
de tussenkringgelei-
ding (frequentie)

0 tot 200 % 100

800 Selectie van de 
regeling 20, 30 20

859 Draaimomentopwek-
kende stroom

0 tot 500 A 
(0 tot ****), 
9999 *1

9999

872 Fout inputfase 0, 1 1

882
Activering van de tus-
senkringgeleiding van 
de outputfrequentie

0, 1, 2 0

883 Zwelwaarde spanning 300 tot 800 V 760 V DC

885
Tussenkringgeleiding 
van de uitgangsfre-
quentie:Instellen van 
de leiband

0 tot 10 Hz, 
9999 6 Hz

886
Aanspreekgedrag van 
de tussenkringgelei-
ding (spanning)

0 tot 200 % 100 %

888 Vrije parameter 1 0 tot 9999 9999

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

*1 Het instelbereik hangt af van de instelling van param. 71.
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889 Vrije parameter 2 0 tot 9999 9999

C1
(901) *1

Kalibreren van de AM-
output ⎯ ⎯

C2
(902) *1

Offset voor voorinstel-
ling van gewenste 
waarde frequentie op 
klem 2

0 tot 400 Hz 0 Hz

C3
(902) *1

De aan de offsetfre-
quentie-waarde toege-
wezen offsetwaarde 
van het inputsignaal 
op klem 2 

0 tot 300 % 0 %

125
(903) *1

Versterking voor voor-
instelling gewenste 
waarde op klem 2 

0 tot 400 Hz 50 Hz

C4
(903) *1

De aan de verster-
kingsfrequentie-
waarde toegewezen 
versterkingswaarde 
van het inputsignaal 
op klem 2

0 tot 300 % 100 %

C5
(904) *1

Offset voor voorinstel-
ling van gewenste 
waarde frequentie op 
klem 4

0 tot 400 Hz 0 Hz

C6
(904) *1

De aan de offsetfre-
quentiewaarde toege-
wezen offsetwaarde 
van het inputsignaal 
op klem 4 

0 tot 300 % 20 %

126
(905) *1

Versterking voor voor-
instelling gewenste 
waarde op klem 4

0 tot 400 Hz 50 Hz

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

C7
(905) *1

De aan de verster-
kingsfrequentie-
waarde toegewezen 
versterkingswaarde 
van het inputsignaal 
op klem 4

0 tot 300 % 100 %

C22
(922) *1

Fabrieksparameter: niet instellen!

C23
(922) *1

C24
(923) *1

C25
(923) *1

990 Informatietoon bij 
toetsdruk 0, 1 1

991 LCD-contrast 0 tot 63 58

Pr.CL Parameter wissen 0, 1 0

ALLC Alle parameters 
wissen 0, 1 0

Er.CL
Opgeslagen 
alarmmeldingen 
wissen

0, 1 0

Pr.CH
Weergave van de van 
de fabrieksinstelling 
afwijkende parameters

— —

Parameter  Betekenis Instelbereik Fabrieks-
instelling

*1 De tussen haakjes aangegeven parameternummers gelden bij gebruik van de bedieningseenheid FR-PA02-02 van de FR-E500-serie of van
de bedieningseenheid FR-PU04/FR-PU07.
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7 FOUTDIAGNOSE
De frequentieomvormer FR-E700 EC beschikt over een groot aantal beveiligingsfuncties die de aandrijving en de omvor-
mer in het geval van fouten beschermen tegen beschadiging. Als bij een fout een dergelijke beveiligingsfunctie wordt
geactiveerd, wordt de output van de frequentieomvormer geblokkeerd en loopt de motor vrij uit. De aanduiding van de
betreffende foutmelding wordt getoond op het bedieningspaneel. Als u geen oorzaken van fouten of geen defecte onder-
delen kunt vinden, neem dan contact op met de service van MITSUBISHI ELECTRIC en geef een precieze beschrijving
van de omstandigheden rondom de fout. 
� Instandhouding van het alarmsignaal .......Als de stroomvoorziening via een schakelaar aan de inputzijde verloopt en bij het

aanspreken van een beveiligingsfunctie wegvalt, kan het alarmsignaal niet
worden gehandhaafd. 

� Aanduiding van de alarmmeldingen..........Als de beveiligingsfuncties geactiveerd zijn, worden de foutmeldingen
automatisch op het bedieningspaneel weergegeven.

� Resetmethode......................................... Als een beveiligingsfunctie de omvormer aanspreekt, wordt de
vermogensoutput van de omvormer geblokkeerd (de motor draait uit). De
omvormer kan niet opnieuw starten, tenzij een automatische herstart is
geconfigureerd of de omvormer wordt gereset. Neem voor het configureren
van een automatische herstart of het uitvoeren van resets ook de
onderstaande waarschuwingen in acht.

� Als beveiligingsfuncties geactiveerd zijn (d.w.z. dat de omvormer is uitgeschakeld met een foutmelding), volgt u de in
het handboek van de omvormer vermelde aanwijzingen voor het oplossen van fouten. Vooral bij het optreden van
kortsluiting of aardlekken in de output van de omvormer en bij te hoge netspanningen moet de oorzaak van de fout voor
het opnieuw inschakelen worden weggenomen, omdat het met korte tussenpozen herhaald optreden van dergelijke
fouten kan leiden tot voortijdige veroudering van componenten en zelfs tot uitval van apparaten. Na het wegnemen van
de oorzaak van de storing kan de omvormer worden gereset en zijn werking worden hervat.

De aanduiding van de frequentieomvormer in geval van een fout is opgebouwd zoals hieronder vermeld:
� Foutmelding

Bedrijfs- en instelfouten worden op het bedieningspaneel of de bedieningseenheid FR-PU04 of FR-PU07 weergegeven. 
Er vindt geen uitschakeling van de output van de frequentieomvormer plaats.

� Waarschuwingen
Bij het aanspreken van de beveiligingsfunctie wordt de output van de frequentieomvormer niet uitgeschakeld. Als de
oorzaak van de waarschuwing niet wordt weggenomen, treedt een ernstige fout op.

� Lichte fout
Bij het aanspreken van de beveiligingsfunctie wordt de output van de frequentieomvormer niet uitgeschakeld. De afgifte
van een signaal voor de aanduiding van een lichte fout kan plaatsvinden via de instelling van een parameter. 

� Ernstige fout
Bij het aanspreken van de beveiligingsfunctie wordt de output van de frequentieomvormer uitgeschakeld. Er volgt dan
een afgifte van een foutmelding.

7.1 Beveiligingsfuncties resetten
Resetten van de omvormer
Voor herhaalde inbedrijfstelling van de frequentieomvormer na het aanspreken van een beveiligingsfunctie moet de oor-
zaak van de fout worden verholpen. Bij het resetten van de frequentieomvormer worden de gegevens van de elektroni-
sche motorbeveiliging en het aantal herstarts gewist. De resetprocedure duurt ca. 1 sec.
Een reset van de frequentieomvormer kan op drie verschillende manieren plaatsvinden:
� Door een druk op de toets STOP/RESET op het bedieningspaneel. 

(Deze functie kan alleen worden gebruikt na het optreden van een ernstige fout en het
aanspreken van een beveiligingsfunctie.)

� Door het uit- en opnieuw inschakelen van de stroomvoorziening.

� Door het inschakelen van het RESET-signaal (verbinding van de klemmen RES en
SD bij negatieve logica of, zoals weergegeven in de afbeelding voor positieve logica,
van de klemmen RES en PC) gedurende minimaal 0,1 sec. en aansluitend
uitschakelen. Tijdens de resetprocedure knippert de aanduiding “Err.”.

AAN

UIT

RESET

RES

PC

Frequentieomvormer
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FOUTDIAGNOSE

7.2 Overzicht van de foutmeldingen

*

* Als bij het gebruik van het bedieningspaneel FR-PU04 een van de fouten „E.ILF, E.PE2,
E.IOH, E.AIE, E.USB“ optreedt, wordt „Fault 14“ weergegeven.

Aanduiding op het 
bedieningspaneel Betekenis

Fo
ut

m
el

di
ng

E - - - Alarmlijst

HOLD Vergrendeling van het 
bedieningspaneel

Er1 tot 4 Fout bij overdracht van parameter

Err. Fout

W
aa

rs
ch

uw
in

ge
n

OL
Kantelbeveiliging van motor 
geactiveerd
(door overbelastingsstroom)

oL
Kantelbeveiliging van motor 
geactiveerd
(door ZK-overspanning)

RB Remweerstand overbelast

TH Vooralarm elektronische thermische 
motorbeveiliging

PS Frequentieomvormer gestopt via 
bedieningspaneel

MT Signaaloutput voor onderhoud

UV Onderspanning

Li
ch

te
 fo

ut

FN Fout in ventilator

E
rn

st
ig

e 
fo

ut

E.OC1 Overstroomuitschakeling tijdens 
acceleratie

E.OC2 Overstroomuitschakeling tijdens 
constante snelheid

E.OC3 Overstroomuitschakeling tijdens 
remprocedure of stop

E.OV1 Overspanning tijdens acceleratie 
shut-off during acceleration

E.OV2 Overspanning tijdens constante 
snelheid

E.OV3 Overspanning tijdens remprocedure 
of stop

E.THT Overbelastingsbeveiliging 
(frequentieomvormer)

E.THM
Overbelastingsbeveiliging motor 
(activering van de elektronische 
thermische motorbeveiliging)

E.FIN Oververhitting van het koellichaam

E.ILF* Fout inputfase

totot

E
rn

st
ig

e 
fo

ut

E.OLT Uitschakelbeveiliging 
kantelbeveiliging van motor

E.BE Foutieve remtransistor/fout in 
interne schakelkring

E.GF Overstroom door aardlekkage

E.LF Open outputfase

E.OHT
Activering van een externe 
motorveiligheidsschakelaar 
(thermocontact)

E.OP1
Storing bij de intern 
(uitbreidingsslot) geïnstalleerde 
optie-unit (bv. communicatiefout)

E. 1

Storing bij de intern 
(uitbreidingsslot) geïnstalleerde 
optie-unit (bv. verbindings- resp. 
contactfout)

E.PE Opslagfout

E.PE2* Storing op de interne printplaat

E.PUE Verbindingsfout met het 
bedieningspaneel

E.RET Aantal herstartpogingen 
overschreden

/

/
E. 6/ 
E. 7/

 E.CPU
CPU-fout

E.IOH* Oververhitting van de 
inschakelweerstand

E.AIE* Fout in analoge input

E.USB* Fout bij de communicatie via de 
USB-interface

E.MB4
tot

E.MB7
Fout bij aansturing van de remmen

E.13 Fout in interne schakelkring

Aanduiding op het 
bedieningspaneel Betekenis

tot
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A BIJLAGE

A.1 Vereisten volgens de Europese richtlijnen
A.1.1 EMV-richtlijn
� Onze mening over getransistoriseerde frequentieomvormers en de EMV-richtlijn.

Een getransistoriseerde frequentieomvormer is een product dat is ontworpen voor gebruik in een schakelkast en dat
samen met andere apparaten dient voor het regelen van machines/installaties. Daardoor geldt de EMV-richtlijn niet
rechtstreeks voor frequentieomvormers. Om deze reden dragen de getransistoriseerde frequentieomvormers geen
CE teken. (Het CE-teken op de frequentieomvormers geldt voor de compatibiliteit met de laagspanningsrichtlijn)
CEMEP

� Compatibiliteit
De EMV-richtlijn geldt niet rechtstreeks voor een frequentieomvormer. De EMV-richtlijn geldt echter voor machines en
installaties waarin een frequentieomvormer wordt ingezet. Deze machines en installaties moeten van het CE-teken zijn
voorzien. EMV-installatierichtlijnen BCN-A21041-202

� Installatie
Neem bij de installatie van een frequentieomvormer de volgende aanwijzingen in acht:
– Gebruik een netfilter dat voldoet aan de Europese bepalingen.
– Gebruik voor het aansluiten van de motor afgeschermde kabels of leg de kabels in metalen kabelgoten. Aard de

afscherming op de motor en op de frequentieomvormer. De aardleiding moet zo kort mogelijk zijn. 
– Installeer net- en datafilter in de aanvoerleiding resp. de besturingsleidingen volgens de daarvoor geldende eisen.

Uitvoerige informatie over de Europese bepalingen inclusief EMV-filters vindt u in de technische documentatie "EMC
Installation Guidelines" (BCN-A21041-202). Neem hiervoor contact op met uw dealer. 

A.1.2 Laagspanningsrichtlijn
De frequentieomvormers van de serie FR-E700 voldoen aan de laagspanningsrichtlijn en aan EN 50178. Deze stand van
zaken wordt kenbaar gemaakt door het CE-teken op de frequentieomvormer.
Voorschriften
� Gebruik de lekstroomveiligheidsschakelaar (RCD) niet als beveiliging tegen elektrische schok zonder de aangesloten

apparaten te aarden.
� Sluit de aardingsklem apart aan. (Sluit altijd slechts één leiding op een klem aan.) 
� Gebruik de op pagina 6 aangegeven leidingen alleen onder de volgende voorwaarden:

– Omgevingstemperatuur: Max. 40 °C
Kies bij andere omgevingsomstandigheden het type aansluiting conform de voorschriften van norm EN 60204,
bijlage C, tabel 5.

� Let er bij het aandraaien van de schroeven op, dat de schroefdraad niet beschadigd raakt.
� Voor producten die voldoen aan de laagspanningsrichtlijn gebruikt u PVC-leidingen volgens de op pagina 6 vermelde

gegevens.
� Gebruik alleen gekapselde vermogensschakelaars en schakelaars die voldoen aan de EN- en IEC-normen.
� Gebruik de lekstroomveiligheidsschakelaar (RCD) van het type B (gevoelig voor alle stroomsoorten). Let er echter op,

dat ook voor alle stroomsoorten gevoelige FI-veiligheidsschakelaars bij het in- en uitschakelen van de
stroomvoorziening in werking kunnen treden en dat dit gedrag kan worden verbeterd door het gebruik van voor alle
stroomsoorten gevoelige en voor gebruik met de omvormer geschikte FI-veiligheidsschakelaars met een aangepaste
werkingskarakteristiek. Als u geen lekstroomveiligheidsschakelaar gebruikt, dient u te voorzien in een dubbele of
versterkte isolatie tussen de frequentieomvormer en de andere apparaten, of een transformator te installeren tussen de
hoofdstroomvoorziening en de frequentieomvormer.

� Gebruik de frequentieomvormer overeenkomstig de voorschriften van de overspanningscategorie II (bruikbaar
ongeacht de aarding van het stroomnet) of de overspanningscategorie III (bruikbaar met een in het sterpunt geaard
stroomnet), die in norm IEC 664 zijn vastgelegd.
– Als de frequentieomvormers FR-E740 in een omgeving met vervuilingsgraad 3 moeten worden gebruikt, moeten deze

worden gemonteerd in een schakelkast die minstens voldoet aan beschermingsklasse IP 54.



20

BIJLAGE

� Als de frequentieomvormers FR-E740 (IP 20) buiten een schakelkast in een omgeving met vervuilingsgraad 2 moeten
worden gebruikt, monteert u een ventilatorafdekking met de passende schroeven.

� Gebruik bij de in- en uitgangen van de frequentieomvormer kabels die qua type en lengte overeenkomen met de kabels
in bijlage C van norm EN 60204.

� De belasting van de relaisoutputs (klemmen: A, B, C) dient 30 V DC, 0,3 A te bedragen. (De relaisoutputs zijn standaard
geisoleerd van de interne schakeling van de frequentieomvormer.)

� De klemmen van de regelkring pagina 4 zijn van de hoofdkring geisoleerd.

Omgeving
In bedrijf Bij opslag Tijdens transport

Omgevingstemperatuur –10 °C tot +50 °C –20 °C tot +65 °C –20 °C tot +65 °C

Toegest. luchtvochtigheid Max. 90 % rel. vochtigheid Max. 90 % rel. vochtigheid Max. 90 % rel. vochtigheid

Maximale plaatsingshoogte 1000 m 1000 m 10000 m

Bevestigingsschroeven van de 
ventilatorafdekking

Ventilatorafdekking

Ventilator

Stekker van de ventilator

Bevestigingsschroeven van de 
ventilatorafdekking

Ventilatorafdekking

Ventilator

Stekker van de ventilator

FR-E740-095 of minder FR-E740-120 of meer

Voorbeeld voor FR-E740-095 Voorbeeld voor FR-E740-120
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A.2 UL- en cUL-certificering
(UL 508C, CSA C22.2 No.14)

A.2.1 Algemene veiligheidsaanwijzing
Voordat u met de bedrading of het onderhoud begint, dient u de netspanning uit te schakelen en een wachttijd van min-
stens 10 minuten in acht te nemen. Deze tijd is nodig om de condensatoren na het uitschakelen van de netspanning tot
een ongevaarlijke spanningswaarde te laten ontladen. Controleer de restspanning tussen de klemmen P/+ en N/– met
een meetinstrument. Als aansluitingswerkzaamheden niet worden uitgevoerd in een spanningsloze situatie, bestaat
gevaar voor een elektrische schok.

A.2.2 Installation
Overeenkomstig de UL-certificering is de frequentieomvormer FR-E740-EC een product, dat is bedoeld voor gebruik in
een schakelkast.
Kies de behuizing zo dat de omgevingstemperatuur, de maximaal toegestane luchtvochtigheid en de atmosfeer overeenkomen
met de gegevens in de Technische gegevens (zie pagina 2).

Bescherming bij de bedrading
Voor installatie in de VS moeten de aftakkingen zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften uit de National Electrical
Code en alle lokale Codes.
Voor installatie in Canada moeten de aftakkingen zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften uit de Canadian Electri-
cal Code en alle lokale Codes.
Gebruik zekeringen van de klasse T, die UL-gecertificeerd zijn, en voer de aftakkingen uit overeenkomstig de onder-
staande tabellen.

* Maximaal toegestane waarde volgens de US National Electrical Code. De exacte grootte moet voor elke installatie worden vastgesteld.

A.2.3 Kortsluitinggegevens
� 400-V-klasse

De frequentieomvormers zijn inzetbaar in netwerken die niet meer dan 100 kA rms (symmetrische stroom) en maximaal
528 V kunnen leveren.

A.2.4 Aansluiting van spanningsvoorziening en motor
� Gebruik koperen leidingen die zijn ontworpen voor een bedrijfstemperatuur van max. 75 °C.
� Draai de klemschroeven vast met de opgegeven aanhaalmomenten. Een losse schroef kan leiden tot kortsluiting of

storingen. Een te vast aangehaalde schroef kan leiden tot kortsluiting of storingen of de frequentieomvormer
beschadigen.

� Gebruik UL-gecertificeerde rondgatkabelschoenen, die u bevestigt met een door de fabrikant van het klemmenblok
aanbevolen krimptang.

FR-E740- -EC (C) 016 026 040 060 095 120 170 230 300
Nominale spanning [V] 480 V of meer

Nominale 
stroom [A] *

Zonder netsmoorspoel 6 10 15 20 30 40 70 80 90

Met netsmoorspoel 6 10 15 20 30 40 70 80 90
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A.2.5 Overbelastingsbeveiliging van de motor
De frequentieomvormers FR-E740 beschikken over een UL-gecertificeerde, interne elektronische motorbeveiligingsfunctie.
Als u de stroominstelling van de elektronische motorbeveiliging als overbelastingsbeveiliging van de motor gebruikt, stelt u
bij parameter Pr. 9 Stroominstelling voor elektronische motorbeveiliging de nominale motorstroom in.

De onderstaande afbeelding toont de karakteristieken van de overbelastingsbeveiliging van de motor.
De motorbeveiligingsfunctie registreert de motorfrequen-
tie en de motorstroom. In afhankelijkheid van deze beide
factoren en de nominale motorstroom zorgt de elektroni-
sche motorbeveiliging voor het activeren van de beveili-
gingsfuncties bij overbelasting.
Bij gebruik van een extern beluchte motor dient u para-
meter 71 in te stellen op een van de waarden „1, 13 tot
16, 50, 53 of 54“ om het volledige instelbereik van het
toerental te kunnen benutten zonder thermische
declassering van de motor. Aansluitend wordt parame-
ter 9 ingesteld op de nominale stroom.
*1 Geldt voor een instelling van 50 % van de nominale stroom

van de frequentieomvormer.
*2 Dit percentage heeft betrekking op de nominale output-

stroom van de frequentieomvormer en niet op de nominale
motorstroom.

*3 Deze karakteristiek geldt ook bij de keuze van een extern
beluchte motor en het gebruik bij een frequentie van 6 Hz of
meer.

PAS OP
� De werking van de elektronische motorbeveiliging wordt bij het resetten van de frequentieomvormer door het uit- en weer inschakelen 

van de stroomvoorziening of door het schakelen van het RESET-signaal gereset. Vermijd daarom het onnodig resetten en 
uitschakelen van de frequentieomvormer.

� Als meerdere motoren op een frequentieomvormer zijn aangesloten, is een voldoende thermische motorbeveiliging niet 
gegarandeerd. In dit geval dient de interne motorbeveiligingsschakelaar te worden uitgeschakeld. De thermische motorbeveiliging 
moet dan door een externe motorbeveiliging (bijvoorbeeld PTC-elementen) worden gewaarborgd.

� Bij een groot verschil in vermogen tussen frequentieomvormer en motor en een kleine parameterwaarde is een voldoende thermische 
motorbeveiliging niet gegarandeerd. De thermische motorbeveiliging moet dan door een externe motorbeveiliging (bijvoorbeeld PTC-
elementen) worden gewaarborgd.

� De thermische motorbeveiliging van speciale motoren moet door een externe motorbeveiliging (bijvoorbeeld PTC-elementen) worden 
gewaarborgd. 

� Motorbeveiliging actief 
Bereik rechts van de 
karakteristiek

� Normale werking Bereik 
links van de karakteristiek

Verloop van de curve bij 
gedeactiveerde motorbe-
veiliging
(Pr. 9 = 0 (A))

Overbelastings-
beveiliging tran-
sistor

Pr. 9 = 100 % van de nominale stroom 
van de frequentieomvormer *1, 2

Pr. 9 = 50 % van de nominale stroom 
van de frequentieomvormer *1, 2

of meer *3
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CD-ROM
� Het auteursrecht en andere rechten van de bijgevoegde cd-rom berusten bij Mitsubishi Electric Corporation.
� De cd-rom mag zonder toestemming van Mitsubishi Electric Corporation niet worden gekopieerd of gereproduceerd.
� Mitsubishi Electric behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen op de cd-rom aan te brengen. 
� Voor schade en mogelijke kosten die door het gebruik van deze cd-rom ontstaan, kan Mitsubishi Electric Corporation niet aansprakelijk worden gesteld.
� Microsoft, Windows en Microsoft Windows NT zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 

Adobe en Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation 
in de Verenigde Staten en/of andere landen. Mac Os is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc., U.S.A. PowerPC is een geregistreerd 
handelsmerk van International Business Machines Corporation. Andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken 
van de respectievelijke eigenaren.

� Garantie
– U kunt geen aanspraak maken op garantie bij een defecte cd-rom en bij defecte documenten die zich op deze cd-rom bevinden.
– Mitsubishi Electric Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data van de cd-rom. 

� Acrobat Reader
Als u Acrobat Reader van deze cd-rom wilt gebruiken, neem dan de door Adobe System Inc. opgegeven systeemeisen in acht. 

Cd-rom openen onder het besturingssysteem Windows
Systeemvereisten
U dient minimaal te beschikken over het onderstaande systeem om een gebruikershandboek van de cd-rom te kunnen lezen:

Installatie vanaf de cd-rom:
� Installatie van Acrobat Reader 5.0

� Start Windows en plaats de cd-rom in de cd-romspeler.
� Als Acrobat Reader nog niet op uw computer is geinstalleerd, verschijnt automatisch een installatiescherm van Acrobat Reader.
� Om te installeren volgt u de aanwijzingen in het installatiescherm van Acrobat Reader.
Handmatige installatie
� Start Windows en plaats de cd-rom in de cd-romspeler.
� Selecteer de cd-romspeler ( bijvoorbeeld schijf D) op uw computer en druk op de rechter muisknop. In het contextmenu kiest u de opdracht „Openen“.
� Voer het programma AR505ENU.EXE uit de map ACROBAT\WINDOWS uit.
� Om te installeren volgt u de aanwijzingen in het installatiescherm van Acrobat Reader.

� Zo opent u de bedieningshandleidingen om die te lezen
� Start Windows en plaats de cd-rom in de cd-romspeler.
� De PDF-map „700 series documentation“ wordt automatisch geopend.
� Klik op de PDF-bestandsnaam van het handboek dat u wilt lezen.
� Het aangeklikte PDF-document wordt geopend in Acrobat Reader.
Handmatig openen van de cd-rom:
� Start Windows en plaats de cd-rom in de cd-romspeler.
� Selecteer de cd-romspeler (bijvoorbeeld schijf D) op uw computer en druk op de rechter muisknop. In het contextmenu kiest u de opdracht „Openen“.
� In de geopende map opent u het bestand „INDEX.PDF“.
� De PDF-map „700 series documentation“ wordt geopend. Volg de aanwijzingen vanaf stap � onder “Zo opent u de bedieningshandleidingen om die te lezen”. 

Cd-rom openen onder het besturingssysteem Macintosh

� Installatie vanaf de cd-rom
� Start de Macintosh en plaats de cd-rom in de cd-romspeler.
� Open de cd-rom met een dubbelklik op het desktopsymbool.
� Voer Acrobat Reader Installer uit de map ACROBAT\MacOS uit.
� Om te installeren volgt u de aanwijzingen in het installatiescherm van Acrobat Reader.

� Zo opent u de bedieningshandleidingen om die te lezen
� Start de Macintosh en plaats de cd-rom in de cd-romspeler.
� Open de cd-rom met een dubbelklik op het desktopsymbool.
� In de geopende map opent u het bestand „INDEX.PDF“.
� De PDF-map „700 series documentation“ wordt geopend.
� Klik op de PDF-bestandsnaam van het handboek dat u wilt lezen.
� Het aangeklikte PDF-document wordt geopend in Acrobat Reader.

Dit is een cd-rom voor een pc. Speel deze cd-rom niet af op een audioapparaat, want het hoge geluidsniveau kan leiden tot
gehoorbeschadiging en beschadiging van de luidsprekers.

Kenmerk Gegevens

Besturingssysteem Microsoft Windows 95 OSR 2.0, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 met Service 
Pack 6, Windows 2000 met Service Pack 2, Windows XP Professional of Home Edition, Windows XP Tablet PC Edition

CPU Intel Pentium processor
Geheugen 64 MB RAM

Harde schijf 24 MB vrije ruimte op de harde schijf
Cd-romspeler Minimaal tweevoudige snelheid (meer dan viervoudige snelheid wordt aanbevolen)

Monitor Min. 800 × 600 pixels

Toepassing Min. Acrobat Reader 4.05 (De cd-rom bevat Acrobat Reader 5.0. U kunt de meegeleverde Acrobat Reader installeren of Acrobat 
Reader van internet downloaden.)

Kenmerk Gegevens
Besturingssysteem Mac OS 8.6, 9.0.4, 9.1, of Mac OS X* (* Enkele prestatiekenmerken zijn niet beschikbaar)

CPU PowerPC processor
Geheugen 64 MB RAM

Harde schijf 24 MB vrije ruimte op de harde schijf
Cd-romspeler Minimaal tweevoudige snelheid (meer dan viervoudige snelheid wordt aanbevolen)

Monitor Min. 800 × 600 pixels

Toepassing Min. Acrobat Reader 4.05 (De cd-rom bevat Acrobat Reader 5.0. U kunt de meegeleverde Acrobat Reader installeren of Acrobat 
Reader van internet downloaden.)

GEVAAR
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EUROPEMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
German Branch
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
Phone: +49 (0)2102 / 486-0
Fax: +49 (0)2102 / 486-1120

CZECH REPUBLICMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Czech Branch
Avenir Business Park, Radlická 714/113a
CZ-158 00 Praha 5
Phone: +420 (0)251 551 470
Fax: +420 (0)251-551-471

FRANCEMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
French Branch
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68
Fax: +33 (0)1 / 55 68 57 57

IRELANDMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount
IRL-Dublin 24
Phone: +353 (0)1 4198800
Fax: +353 (0)1 4198890

ITALYMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Italian Branch
Viale Colleoni 7
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Phone: +39 039 / 60 53 1
Fax: +39 039 / 60 53 312

SPAINMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80
E-08190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Phone: 902 131121 // +34 935653131
Fax: +34 935891579

UKMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
UK Branch
Travellers Lane
UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB
Phone: +44 (0)1707 / 27 61 00
Fax: +44 (0)1707 / 27 86 95

JAPANMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Office Tower “Z” 14 F
8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku
Tokyo 104-6212
Phone: +81 3 622 160 60
Fax: +81 3 622 160 75

USAMITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION, Inc.
500 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Phone: +1 847 478 21 00
Fax: +1 847 478 22 53

EUROPEAN REPRESENTATIVES

AUSTRIAGEVA
Wiener Straße 89
AT-2500 Baden
Phone: +43 (0)2252 / 85 55 20
Fax: +43 (0)2252 / 488 60

BELARUSTEHNIKON
Oktyabrskaya 16/5, Off. 703-711
BY-220030 Minsk
Phone: +375 (0)17 / 210 46 26
Fax: +375 (0)17 / 210 46 26

BELGIUMKoning & Hartman b.v.
Woluwelaan 31
BE-1800 Vilvoorde
Phone: +32 (0)2 / 257 02 40
Fax: +32 (0)2 / 257 02 49

BOSNIA AND HERZEGOVINAINEA BH d.o.o.
Aleja Lipa 56
BA-71000 Sarajevo
Phone: +387 (0)33 / 921 164
Fax: +387 (0)33 / 524 539

BULGARIAAKHNATON
4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21
BG-1756 Sofia
Phone: +359 (0)2 / 817 6004
Fax: +359 (0)2 / 97 44 06 1

CROATIAINEA CR d.o.o.
Losinjska 4 a
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 (0)1 / 36 940 - 01/ -02/ -03
Fax: +385 (0)1 / 36 940 - 03

CZECH REPUBLICAutoCont C.S. s.r.o.
Technologická 374/6
CZ-708 00 Ostrava-Pustkovec
Phone: +420 595 691 150
Fax: +420 595 691 199

CZECH REPUBLICB:TECH A.S.
U Borové 69
CZ-58001 Havlíčkův Brod
Phone: +420 (0)569 777 777
Fax: +420 (0)569-777 778

DENMARKBeijer Electronics A/S
Lykkegårdsvej 17, 1.
DK-4000 Roskilde
Phone: +45 (0)46/ 75 76 66
Fax: +45 (0)46 / 75 56 26

ESTONIABeijer Electronics Eesti OÜ
Pärnu mnt.160i
EE-11317 Tallinn
Phone: +372 (0)6 / 51 81 40
Fax: +372 (0)6 / 51 81 49

FINLANDBeijer Electronics OY
Jaakonkatu 2
FIN-01620 Vantaa
Phone: +358 (0)207 / 463 500
Fax: +358 (0)207 / 463 501

GREECEUTECO A.B.E.E.
5, Mavrogenous Str.
GR-18542 Piraeus
Phone: +30 211 / 1206 900
Fax: +30 211 / 1206 999

HUNGARYMELTRADE Ltd.
Fertő utca 14.
HU-1107 Budapest
Phone: +36 (0)1 / 431-9726
Fax: +36 (0)1 / 431-9727

LATVIABeijer Electronics SIA
Vestienas iela 2
LV-1035 Riga
Phone: +371 (0)784 / 2280
Fax: +371 (0)784 / 2281

LITHUANIABeijer Electronics UAB
Savanoriu Pr. 187
LT-02300 Vilnius
Phone: +370 (0)5 / 232 3101
Fax: +370 (0)5 / 232 2980

MALTAALFATRADE Ltd.
99, Paola Hill
Malta- Paola PLA 1702
Phone: +356 (0)21 / 697 816
Fax: +356 (0)21 / 697 817

EUROPEAN REPRESENTATIVES

MOLDOVAINTEHSIS srl
bld. Traian 23/1
MD-2060 Kishinev
Phone: +373 (0)22 / 66 4242
Fax: +373 (0)22 / 66 4280

NETHERLANDSHIFLEX AUTOM.TECHNIEK B.V.
Wolweverstraat 22
NL-2984 CD Ridderkerk
Phone: +31 (0)180 – 46 60 04
Fax: +31 (0)180 – 44 23 55

NETHERLANDSKoning & Hartman b.v.
Haarlerbergweg 21-23
NL-1101 CH Amsterdam
Phone: +31 (0)20 / 587 76 00
Fax: +31 (0)20 / 587 76 05

NORWAYBeijer Electronics AS
Postboks 487
NO-3002 Drammen
Phone: +47 (0)32 / 24 30 00
Fax: +47 (0)32 / 84 85 77

POLANDMPL Technology Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 50
PL-32-083 Balice
Phone: +48 (0)12 / 630 47 00
Fax: +48 (0)12 / 630 47 01

ROMANIASirius Trading & Services srl
Aleea Lacul Morii Nr. 3
RO-060841 Bucuresti, Sector 6
Phone: +40 (0)21 / 430 40 06
Fax: +40 (0)21 / 430 40 02

SERBIACraft Con. & Engineering d.o.o.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86
SER-18106 Nis
Phone: +381 (0)18 / 292-24-4/5
Fax: +381 (0)18 / 292-24-4/5

SERBIAINEA SR d.o.o.
Izletnicka 10
SER-113000 Smederevo
Phone: +381 (0)26 / 617 163
Fax: +381 (0)26 / 617 163

SLOVAKIAAutoCont Control s.r.o.
Radlinského 47
SK-02601 Dolny Kubin
Phone: +421 (0)43 / 5868210
Fax: +421 (0)43 / 5868210

SLOVAKIACS MTrade Slovensko, s.r.o.
Vajanskeho 58
SK-92101 Piestany
Phone: +421 (0)33 / 7742 760
Fax: +421 (0)33 / 7735 144

SLOVENIAINEA d.o.o.
Stegne 11
SI-1000 Ljubljana
Phone: +386 (0)1 / 513 8100
Fax: +386 (0)1 / 513 8170

SWEDENBeijer Electronics AB
Box 426
SE-20124 Malmö
Phone: +46 (0)40 / 35 86 00
Fax: +46 (0)40 / 35 86 02
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Phone: +90 (0)216 526 39 90
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UKRAINECSC Automation Ltd.
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UA-02660 Kiev
Phone: +380 (0)44 / 494 33 55
Fax: +380 (0)44 / 494-33-66
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Rehov Hamerkava 19
IL-58851 Holon
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Fax: +972 (0)3 / 556 01 82

LEBANONCEG INTERNATIONAL
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Lebanon - Beirut
Phone: +961 (0)1 / 240 430
Fax: +961 (0)1 / 240 438

AFRICAN REPRESENTATIVE

SOUTH AFRICACBI Ltd.
Private Bag 2016
ZA-1600 Isando
Phone: + 27 (0)11 / 928 2000
Fax: + 27 (0)11 / 392 2354
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