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W zależności od zasilania falownika oraz rodzaju silnika, należy się upewnić w jaki sposób połączyć 

uzwojenia silnika. Główną zasadą jest to, iż falownik z zasilaniem jednofazowym, na wyjściu da 230V, 

natomiast falownik z zasilaniem trójfazowym - 400V. To, w jaki sposób należy podłączyć silnik, można 

odczytać z tabliczki znamionowej silnika: 

 

W Polsce, w gniazdkach elektrycznych, obowiązuje częstotliwość 50Hz. Dlatego też na tabliczce 

znamionowej odczytujemy parametry dla częstotliwości 50Hz.  

Z tabliczki wynika, iż przy połączeniu silnika z falownikiem jednofazowym (230V), należy połączyć go w 

trójkąt, natomiast przy połączeniu z falownikiem trójfazowym (400V) w gwiazdę. Prawidłowe 

podłączenie uzwojeń można zobaczyć na odwrocie pokrywy silnika. 
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Zastosowanie nieekranowanego kabla do połączenia falownika z silnikiem jest częstym powodem 

zakłóceń w prawidłowym działaniu urządzeń wchodzących w skład instalacji, gdzie pracuje falownik. 

Trzeba pamiętać, że podczas pracy falownik emituje duże zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą 

zostać zniwelowane poprzez zastosowanie ekranowego przewodu podłączonego do uziemienia.  

Do podłączenia silnika do falownika, służą zaciski U, V, W. 

 

 

W zależności od modelu falownika, może on być zasilany jedno- lub trój-fazowo. Zasilanie trójfazowe 

występuje w pełnym zakresie mocy falowników Unitronics, tj. od 0,4kW do 110kW i powyżej, 

natomiast zasilanie jednofazowe występuje w modelach najniższej mocy, do maksymalnie 2,2kW.  

Wejścia zasilania najczęściej oznaczane są literami: 

• L / N / PE – przy zasilaniu jednofazowym 

• R / S / T / PE – przy zasilaniu trójfazowym 

Zaciski (+) oraz (PB) służą do podłączenia rezystora hamującego. Es  
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Aby mieć pewność, że komunikacja poprzez port RS485 będzie działać prawidłowo, warto się upewnić, 

że: 

• Wejście RS485+ jest podłączone do zacisku D+ sterownika 

• Wejście RS485- falownika jest podłączone do zacisku D- sterownika 

• Wejście COM falownika jest podłączone do zacisku SG sterownika 

• Po obu stronach (przy falowniku oraz sterowniku) jest załączona (bądź wyłączona) terminacja 

• Falownik oraz sterownik są prawidłowo uziemione 

• Do połączeń stosowane są ekranowane kable, w celu zniwelowania zakłóceń 

elektromagnetycznych 

Prawidłowe podłączenie falownika – komunikacja oraz zasilanie, zostało przedstawione na rysunku 

poniżej: 
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Podczas tworzenia projektu w programie UniLogic, poprosi on nas o nadawanie nazwy dla naszego 

projektu, a następnie o wybór sterownika. 

Aby prawidłowo dodać falownik do projektu, wpierw należy wybrać port RS485 w sterowniku, do 

którego falownik zostanie dołączony. W tym przykładzie, używamy portu COM dołączonego do 

procesora sterownika USP-104-M10. W drzewku projektu przechodzimy do: 

 

PLC Communications -> Serial COM 
 

 
 

Po prawej stronie pojawi się okno z właściwościami portu COM. Po kliknięciu przycisku , pojawi się 

okno w którym będziemy mogli przygotować port do przyłączenia falownika. W zakładce „Initialize Port 

for” zaznaczamy VFD (ang. Variable Frequency Drive). Program automatycznie zasugeruje nam 

parametry komunikacyjne, które falownik ma ustawione fabrycznie. Jeżeli nic nie zostało zmienione w 

parametrach grupy P14 falownika, nie ma potrzeby zmieniania ich w programie. 
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Po skonfigurowaniu portu RS485 w sterowniku, należy dodać falownik do projektu. W tym celu 

przechodzimy do zakładki: 

Motion Drives -> VFD -> Vfds 

A następnie poprzez przeciągnięcie lub podwójne kliknięcie, dodajemy odpowiedni model falownika 

do projektu. W polu „Communication Channel”, należy kliknąć w <Empty> i wybrać port, do którego 

zostanie podłączony falownik. Program sam zasugeruje nam port, który został przygotowany na takie 

połączenie.  

Falownikowi w projekcie należy również nadać Modbus ID. Fabrycznie, każdy falownik ma go 

ustawiony jako 1. Jeżeli chcemy te zmienić numer Modbus ID, należy go również zmienić w falowniku 

w parametrze P14.00.   

***Uwaga!  

Na rynek europejski przeznaczone są falowniki o symbolu UMI-E-B1, dlatego też ten falownik należy 

dodać do projektu. 

 
 

W ten sposób falownik został dodany do projektu. Stworzenie dla niego konfiguracji nie jest 

obowiązkowe dla działania aplikacji, jednak bardzo ułatwia ono pracę i konfigurację falownika w 

programie. Bez tworzenia konfiguracji, nie będzie możliwości programowania falownika z poziomu 

sterownika. Aby stworzyć konfigurację należy przejść do zakładki 

Motion Drives -> VFD -> Configurations 

W tym oknie wybrany zostaje dokładny model falownika, który zostanie zastosowany w projekcie. 

Można to zrobić poprzez metodę „przeciągnij, upuść” lub poprzez podwójne kliknięcie. 

 

 
 

Po kliknięciu w podświetlony na niebiesko napis „Configuration1”, otworzy nam się tabela z wszystkimi 

dostępnymi parametrami falownika. Poruszając się w tym oknie, użytkownik porusza się po 

edytowalnych parametrach przemiennika częstotliwości, które można zmienić wedle potrzeb projektu. 
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***Uwaga!  

Warto zwrócić uwagę na parametry takie jak:  

• P00.01 – komenda start (aby załączać falownik ze sterownika, wartość: 2) 

• P00.06 – zadawanie częstotliwości (aby zadawać ze sterownika, wartość: 8) 

• Grupa P02 – parametry silnika z tabliczki znamionowej (po wprowadzeniu tych wartości, 

zalecane jest przeprowadzenie funkcji autotuning, dzięki której falownik lepiej dopasuje 

wartości sterujące do silnika) 

 

 

Program Unilogic posiada zaimplementowane dedykowane funkcje do sterowania falownikiem. Całość 

funkcji można przejrzeć po przejściu do zakładki  

Ladder -> Module1 -> Function1 

I znalezieniu po prawej stronie programu, zakładki VFD 
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Należy też wspomnieć, że po dodaniu falownika do projektu, w zakładce IO zostanie stworzona 

specjalna struktura, ułatwiająca diagnozę falownika oraz jego sterowanie. 

 

Po kliknięciu w falownik, otworzy nam się okno, gdzie będą widoczne wszelkie parametry, które 

sterownik sczytał z falownika.  

 

Aby umożliwić komunikację z falownikiem oraz ciągły odczyt jego parametrów, należy załączyć bity 

VFD1.Enable Communication oraz VFD1.Enable Periodic Status Read. Linijka poniżej, przedstawia jak 

to zrobić przy użyciu wbudowanego bitu General.Ladder Initial Cycle. Załącza się on jedynie przy 

uruchomieniu sterownika PLC. 

 

Po nawiązaniu komunikacji, załączy się bit VFD1.VFD is Connected, co świadczy o prawidłowym 

połączeniu falownika do sterownika PLC oraz nawiązaniu komunikacji. 

 

Gdy bit VFD1.VFD is Connected zostanie załączony, będzie można wgrać stworzoną konfigurację. W 

tym celu należy użyć 2 bloków: 

• VFD Load Configuration From File 

• VFD Write Configuration 
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Podczas uzupełniania poszczególnych okienek bloku funkcyjnego, program UniLogic często sam będzie 

podpowiadał użytkownikowi co może zostać zaadresowane w danym miejscu. Również po 

nakierowaniu na poszczególne litery, wyskoczy krótka podpowiedź co powinno być tam umieszczone. 

          

***Uwaga!  

Struktura VFD1 jest swoistym buforem między plikami konfiguracyjnymi a falownikiem. Dlatego też, na 

początku należy wczytać konfigurację do struktury, a dopiero później wgrać strukturę do falownika. 

Nazwę konfiguracji, gdy jest przypisywana bezpośrednio (nie przez rejestr), należy zawsze zapisać w 

cudzysłowie.  

 

Do sterowania ruchem, należy użyć poszczególnych bloków z zakładki VFD, a każdy blok można 

wywołać jedynie zboczem. Stan wejścia nie musi być podtrzymywany.  
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Dla wygody obsługi falownika, całe sterowanie może zostać utworzone na ekranie HMI. W tym celu 

należy w drzewku projektu przejść do zakładki  

HMI -> Module1 -> Screen1 

Po prawej stronie pojawi się okno narzędziowe do umieszczania elementów na ekranie HMI. Na 

ekranie umieszczone zostały przyciski, dzięki którym będzie można wywołać takie funkcje jak: 

• Wgranie konfiguracji 

• Start  

• Stop  

• Start jog 

• Stop jog 

• Kierunek kręcenia silnika 

• Zadawanie częstotliwości poprzez suwak 

 

               
 

Po umieszczeniu poszczególnych elementów na ekranie, w prawym dolnym rogu pojawi się okno 

„Properties Window”, gdzie będzie możliwość ustawienia właściwości poszczególnych przycisków oraz 

suwaka. 

          

W tym wypadku przycisków, należało kliknąć przycisk  obok pola „Actions”, aby przypisać 

odpowiedni bit do wybranego przycisku. W suwaku zostały ustawione takie właściwości jak Minimum 
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value oraz Maximum value, a on sam został przypisany do wartości „freq”, która odpowiada za 

prędkość pracy silnika.  

Każdy poszczególny przycisk został odpowiednio skonfigurowany aby załączał pewien bit lub też 

przełączał jego stan przy każdym wciśnięciu. Przycisk jogFwd i jogBack stworzone analogicznie. 
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