
АПРОНЕКС ООД

5300 Габрово;  ПК 187; бул.”Трети март” No 87, (066) 819 300; (066) 819 302; www.apronecs.bg;office@apronecs.bg  

      

ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ С
ПРЕНОСИМИ НАГРЕВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Ръководство на потребителя

версия V.0.0
22.09.2016

 

mailto:office@apronecs.bg
http://www.apronecs.bg/


Индукционно нагряване

Съдържание:

I. Въведение.

1.1. Особености 3  стр.

1.2. Мерки за безопасност 4  стр.

II. Спецификация.

2.1. Предназначение 6 стр.

2.2. AproPower AP 30 / 50 6 стр.

2.3. Технически параметри 7 стр.

2.4. Условия за експлоатация 8 стр.

2.4. Гаранционни условия 8стр.

III. Описание.

3.1. Нагревателни станции: 10 стр.

3.2. Водоохлаждаща система: 14 стр.

3.2.1 Свързване на водоохладителната система 15 стр.

3.3. Индукционен  генератор. 16 стр.

3.3.1. електроапаратура и силова част инвертор. 17 стр.

3.3.2. пулт управление.        19 стр.

     3.3.3. панел параметриране. 21 стр.

IV. Параметриране на генератора:
4.1. Описание на параметрите 22 стр.

V. Отстраняване на проблеми: 28 стр.

Лист 2 



Индукционно нагряване

   Преди  да  пуснете  в  експлоатация   оборудването  за  индукционно
нагряване  на  детайли,  се  запознайте  с  това  ръководство.  Спазвайте

правилата за безопасна работа.

I. Въведение.

Техническият паспорт се отнася за AproPower AP 30 / 50 
оборудване за индукционно нагряване на детайли със сериен номер  

1606035G13252.
Оборудването за  индукционно нагряване на детайли се състои от

индукционен  генератор,  преносими  нагревателни  станции  и
водоохлаждане.  Това  ръководство  на  потребителя  дава  цялата
необходима информация за работа и обслужване на оборудването.

Системата предвижда работа с две преносими нагревателни 
станции, които не могат да работят едновременно. Целта е да се осигури
по-лесно изпълнение на процеси, изискващи различни по форма 
индуктори. Така се достига гъвкавост при нагряването без да се налага 
подмяна на индуктор и кондензаторни батерии и пренастройка на 
честотата. Всяка от станциите има собствени настройки на честота, 
мощност и време за нагряване.

Преди да започнете да работите с оборудването, прочетете 
внимателно ръководството на потребителя, за да избегнете неправилна 
работа и да го ползвате ефективно.

Производителят си запазва правата да прави промени, които не са 
отбелязани в това ръководство на потребителя. Те могат да бъдат 
резултат от инженерингови подобрения, които не променят основните 
функции и възможности на  оборудването за нагряване на детайли   
AproPower AP 30 / 50.

1.1. Особености

Оборудването за индукционно нагряване детайли   AproPower AP 
30 / 50 основно е предназначено за високочестотно нагряване на 
метални детайли с цел запояване с мек или твърд припой, обгаряне на 
лакова изолация на проводници, калайдисване и др. 

За нагряването  на различните детайли се предвижда работа със 
сменяеми индуктори с различна форма според приложението. 
Системата сама намира резонансната честота при началното пускане на
нов индуктор.
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Индукционно нагряване

1.2. Мерки за безопасност.  

 

 Прочетете това ръководство внимателно, от 
начало до край. Следвайте всички инструкции и 
указания за да осигурите максимална 

безопасност при работа с оборудването за индукционно 
нагряване на детайли.

● Не монтирайте или демонтирайте елементи от оборудването за индукционно 
нагряване на детайли.

● Оборудването  за индукционно нагряване на детайли трябва да се 
експлоатира от квалифициран и обучен оператор.

● Използвайте квалифициран инженер или техник, за свързване и инсталиране 
на оборудването  за индукционно нагряване на детайли.

● Свързването Оборудването  за индукционно нагряване на детайли към 
неподходящо електрозахранване може да предизвика неизправност, 
електрически удар или опасност от пожар.  

●  Свързването към захранващата мрежа трябва да бъде чрез пет - проводна 
захранваща линия - три фази,неутрален проводник (нула), с разделено 
заземяване. 

● Не прекъсвайте заземителният проводник от захранващият кабел.
● Не използвайте нулевият проводник като заземителен такъв.
● Заземете  оборудването  за индукционно нагряване на детайли към 

заземлението на работното помещение.
● Управляването, свързването, настройката на оборудването не може да се 

извършва по различен начин от описания в това  ръководство.
● Не ограничавайте въздушното охлаждане оборудването  за индукционно 

нагряване на детайли и не затваряйте естествения поток от въздух.
● Оборудването  за индукционно нагряване на детайли не е  предназначено за 

използване във взривоопасни среди. Използването в такива условия може да 
предизвика експлозия или пожар.

● Индукционният генератор   не трябва да се стартира, ако не е свързан към 
нагревателна станция. Това може да предизвика електрически удар.

● Не отваряйте шкафа с управлението,  без да сте го изключили от 
захранващата мрежа и преди да е изтекла една минута след изключването.

● Не работете с оборудването  за индукционно нагряване на детайли при 
отворени врати и при свалени защитни капаци.

● Производителят не носи отговорност за повреди или вреди възникнали от 
експлоатацията на оборудването  за индукционно нагряване на детайли, както
на потребителя така и на трети лица.

● При работа с оборудването за нагряване на детайли AproPower AP 30 / 50 
спазвайте правилата за безопасност при работа с остри, тежки, горещи и 
движещи се предмети.

● Не работете с машината ако нямате необходимите познания, не сте се 
запознали с мерките за безопасност и не познавате начина за високочестотно 
нагряване на детайли!
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Индукционно нагряване

● Пазете ръцете си и тялото от нагрятите детайли по време на индукционният 
нагрев!

● Не работете с машината при отворени капаци на генератора, управлението и 
свалени огражденния на  нагревателния модул!

● Не ремонтирайте машината преди да я изключите от захранващата мрежа!

Като проектант и производител на оборудването за индукционно 
нагряване детайли  AproPower AP 30 / 50 , Апронекс оод не носи 
отговорност за наранявания по време на работа с оборудването, по 
време на зареждане или сваляне на детайлите, както и на трети лица, 
работещи, обслужващи или наблюдаващи оборудването и процеса.

Оборудването за индукционно нагряване на детайли AproPower 
AP 30 / 50  е проектирано за работа с пет проводна захранваща мрежа с 
разделен заземителен проводник към трифазна захранваща мрежа  
3x400V/50Hz.

Лист 5 

***  В Н И М А Н И Е  !!!
РАБОТЕЩИЯТ С НАГРЕВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ БЕЗ ВСЯКАКВИ МЕТАЛНИ 

ПРЕДМЕТИ ПО РЪЦЕТЕ И ДРЕХИТЕ - ПОРАДИ 
ОПАСНОСТ ОТ НАГРЯВАНЕ И ИЗГАРЯНЕ ! 

***  В Н И М А Н И Е  !!!
НА ХОРА С ПЕЙСМЕЙКЪР,  НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА

 ДА СТОЯТ В БЛИЗОСТ ДО НАГРЕВАТЕЛНИТЕ 
СТАНЦИИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА !



Индукционно нагряване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

II. Спецификация:

2.1. Предназначение

 AproPower AP 30 / 50  е  оборудване за високочестотно 
индукционно нагряване на метални детайли с различни размери, 
подходящи за индуктора и  мощността на  генератора.

2.2. AproPower AP 30 / 50 е комплекс   оборудване за индукцино 
нагряване на детайли, състояща се от:

 Високочестотен генератор за индукционно нагряване  [1], изпълнен 
на IGBT транзистори, с автоматично регулиране на честотата за 
поддържане на резонанса.

 Две преносими нагревателни станции [2] с индуктори към тях. 

 Водоохлаждаща система [3] за генератора, индукторите и 
трансформаторите на нагревателните станции.
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Индукционно нагряване

2.3. Технически параметри

Индукционен генератор:

ТИП  AP 30 / 50

MF изх. напрежение: 1300 Vmax

Номинална честота: 20 – 50 kHz

Max. мощност при 1300 V / 20 kHz: 30 kW

Захранващо напрежение: 3 x 400 V/50 Hz  ± 10 %

Захранваща мощност: 35 kVA max

Електрическо захранване (свързване):  3P + NUL +earth

Изискване към охлаждащата вода

Налягане: 5…8 bar

Дебит: 10 m3/h

Електрическа проводимост Max 350 uS

Max. входна температура: 25°C

Габаритни размери (ДхШхВ) 1100 x 670 x 1700

Тегло (с опаковка)  230 kg

        

Водоохлаждаща система:

ТИП AC 30 вода/вода

Захранващо напрежение: 3 x 400 V/50 Hz  ± 10 %

Захранваща мощност: 2,5 kVA

Електрическо захранване (свързване):  3P + NUL +earth

Резервоар за дейонизирана вода 300 литра

Изходно налягане  4…8 bar

Дебит: 5-13 m3/h
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Индукционно нагряване

ТИП AC 30 вода/вода

Изискване към охлаждащата вода за 
топлообменника

Дебит: 10 m3/h

Входно налягане: 4…8 bar

Max. входна температура: 25°C

Габаритни размери (ДхШхВ) 920 x 1055 x 1770

Тегло 120 kg

2.4. Условия за експлоатация

Температура на околната среда .............................................10 до 35oC

Относителна влажност на въздуха ...............................................до 80%

Диференциално налягане на водата вход/изход ..................3  до 8 bar.

Температура на охлаждащата вода за топлобменника ....15oC до 30 oC

AproPower AP 30 / 50   е предназначена да работи в помещения без 
химически активни, запалими и взривоопасни газове. Работното 
помещение трябва да бъде снабдено с необходимата вентилация.

2.5. Гаранционни условия

 Оборудването за индукционно  нагряване на детайли     
AproPower AP 30 / 50   има гаранционен срок 24 месеца, считан от 
датата на пускане в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата 
на доставка, ако не е договорено друго с договор между клиента и 
производителя.

Гаранцията покрива труда за ремонт на дефектиралите части или 
замяната им с нови.

Гаранцията е невалидна, ако машината не е използвана съгласно 
условията, описани в това ръководство на потребителя.

 Гаранцията е невалидна, когато гаранционните лепенки са 
свалени или повредени.

Гаранцията е невалидна, когато оборудването е пускано да работи 
със свалени защити.
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Индукционно нагряване

Гаранцията е невалидна, когато в оборудването за индукционно 
нагряване на детайли са монтирани допълнителни елементи, без това 
да е извършено от производителя.

Гаранцията е невалидна, когато в оборудването са правени 
промени или е работил сервиз който не е на производителя.

Искане за гаранционен сервиз може да се прави само през 
гаранционния период в писмен вид, чрез факс или поща, в зависимост 
от условията на договора.

Гаранционната поддръжка не се отнася за детайли, възли, модули 
и агрегати които не са произведени или доставени и монтирани от 
Апронекс ООД.

Гаранционната поддръжка не се отнася за повреди, породени от 
катастрофи, наводнения, пожари, природни бедствия, транспорт, 
неправилна или небрежна употреба.

Гаранционната поддръжка не включва разходите за транспорт, 
хотел и храна на сервизните специалисти, когато те са извикани за 
ремонт при потребителя.

Искането за промени в управление на оборудването, промяна на 
параметри, които са извън заданието на договора, е обект на нови 
договорки и се заплаща допълнително като техническа помощ.   

АПРОНЕКС ООД

НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ  ПОВРЕДИ, НИТО ЗА 
ПРЕДПОЛАГАЕМИ ТАКИВА, НАНЕСЕНИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ НА 
ТРЕТИ ЛИЦА. 
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Индукционно нагряване

III. Описание на оборудването за индукционно 
нагряване на детайли:

3.1. Нагревателни станции

Нагревателните  станции  са  преносими  подобно  на  ръчни
електроинструменти,  с  цел  по-лесен  достъп  до  металния  обект,
подлежащ на нагряване. 

Съдържат високочестотен съгласуващ трансформатор в корпуса, 
ръкохватка със спусък за включване на генератора, индикатор за 
работата на генератора и планка с отвори за окачване на компенсатор 
на теглото и допълнителна подвижна ръкохватка със скоба за 
закрепване към предната част на станцията.

Операторът поднася станцията с индуктора към детайла и включва
генератора посреством спусъка на ръкохватката.

Работата  на  генератора  се  индицира  от  мигащ  светлинен
индикатор,  разположен  на  горната  част  на  ръкохватката  на  всяка
станция. 

Изборът  на  активна  станция  става,  като  се  натисне  еднократно
спусъкът на ръкохватката на съответната станция.  Индикаторът свети
непрекъснато при изключен генератор. 

Всяко  следващо  натискане  на  спусъка  води  до  включване  на
генератора  и  нагряването,  при  което  индикаторът  мига.  Генераторът
работи  с  избраните  настройки  (честота,  моюност  и  време)  за
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Индукционно нагряване

съответната станция в менюто на контролера.

Преди монтажа на индуктор, челните повърхности на станцията и
индуктора  трябва  да  се  почистят  от  замърсявания  и  окиси,  за  да  се
осигури много добър електрически контакт  в  мястото на  връзката.  За
целта може внимателно да се ползва фина шкурка.

Трябва  да  се  проверят  и  уплътнителните  гумени  пръстени   те
трябва да лягат добре в леглата си преди сглобяването на връзката

Индукторите се монтират към токовите контакти на станцията чрез
месингови винтове. 

Свързване на станциите към генератора – отдясно на шкафа има
две клемни кутии (фиг. по-долу) за свързване на водно-електрическите
връзки към станциите : 
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Индукционно нагряване

Станциите се свързват към генератора по следния начин :

• Два  маркуча  Ф19  с  прокарано  медно  въже  в  тях,  изпълняващи
ролята на водоохлаждаеми кабели. Те са номерирани с 1 и 2 върху
месинговите  накрайници.  Високочестотното  напрежение  между
тези накрайници ноже да надхвърли 1200V,  затова не трябва да
има никакви течове и влага в кутията.

• Два маркуча  Ф13 за  водоохлаждане на  индуктора на  станцията.
Техите номера са 3 и 4 и е важно да се спазват, тъй като студената
вода трябва да постъпва към станцията през маркуч 3 за по-добро
охлаждане.  Тук  няма  електрическа  връзка,  но  херметичността  е
също така важна.

• Един информационен кабел със съединител (вдясно на фигурата)
– за спусъка и индикаторната лампа на станцията.
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Индукционно нагряване

Важно е да се отбележи, че за маркучи 1 и 2 важат същите 
изисквания към чистотата на контактната повърхност, както при 
индукторите. Другите два маркуча (3 и 4) пренасят само вода и няма 
нужда от такова почистване. За всички маркучи важи уплътнителните 
пръстени да са добре легнали в леглата си преди затягане на връзките, 
за да се осигури херметичност и да няма течове.

 Внимание : 
✔ Когато се нагряват детайли от стомана 

(имащи магнитни свойства), магнитното поле привлича 
детайла към индуктора със значителна сила. 
Операторът трябва да пази индуктора от докосване с 
детайла, за да не се получава късо съединение и искри 
между навивките !

✔ При нагряване на детайли без магнитни свойста (мед, 
месинг, хром-никел и др.), полето отблъсква детайла от 
индуктора !

АПРОНЕКС ООД

НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА РАБОТНИЦИ, 
СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОСЕТИТЕЛИ, НИТО ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИ 
ТАКИВА,  ИЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА. 
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3.2. Водоохлаждаща система.

Водоохлаждащата система е от вида вода – вода. Резервоарът от 
300л се зарежда с дестилирана или дейонизирана вода. Не трябва да
попадат примеси в нея. 

Проводимостта на водата не трябва да надминава 200  uS , иначе 
трябва да се подмени (препоръчително е поне веднъж годишно). 

За поддържане на температурата към водоохлаждащата система 
се подава студена вода от външен източник, през топлообменник вода
/ вода. Водата която захранва охладителната система не трябва да е 
мътна с твърди неразтворени включвания. 

Препоръчва се веднъж годишно да се сваля пластинчатият 
топлообмениик и да се  почиства и промива. Ако е задръстен и не 
осигурява добър топлообмен, да се замени с нов.

Водоохладителната система има отделно електрическо захранване
и собствена система за управление и следене на ниво, температура и
налягане. Свързва се с индукционният генератор посредством 
информационен кабел.

Водоохладителната система е самостоятелен възел за по 
подробна информация прочетете ръководството му за потребителя.
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3.2.1 Свързване на водоохладителната система

Като използвате маркуч или тръба, свържете изхода на 
водоохладителната система с входа на генератора. Не 
намаляйвайте сечението на тръбите или маркуча.

Съответно изхода на водата от генератора свържете към 
входа на водоохладителна система.
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3.3. Индукционен  генератор.

Индукционният генератор е изпълнен в метален шкаф. За 
захранващия кабел е направен отвор в горната повърхност на шкафа.

На вратата на шкафа е формиран пулт за локално управление. 
Чрез него генераторът може да се управлява, тества, параметрира, да
се нагласят режимите на работа.

От ляво на шкафа е главният прекъсвач на захранването. 
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От дясно на шкафа е изведен информационен съединител за 
връзка към водоохладителната система.

3.3.1. Индукционен  генератор  - електроапаратура.

На фигурата по долу е показана лявата част на индукционният 
генератор където е разположена електроапаратурата и управлението.

• Отвор за захранващият кабел [ 1 ]

• разделителен трансформатор за захранване на автоматика [ 2 ]

• прекъсвач на захранването [ 3 ]

• контакторна група за включване на захранването [ 4 ]

• токоизправител [ 5 ]

• дросел на изхода на токоизправителя [ 6 ]

• охладител [ 7 ]

• изходни контактори [ 8 ]

• измерител на постоянното напрежение [ 9 ]

• кондензаторна батерия на станция 1 [ 10 ]

• захранване на модул управление и драйвери [ 11 ]

• инвертор с драйвери [ 12 ]

• контролер за диагностика на влага, ликаж и температура в шкафа 
на индукционият генератор  [ 13 ]

• управление на инвертора [ 14 ]

• вентилаторна група за охлаждане на шкафа [ 15 ]
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3.3.3. Индукционен  генератор  - пулт управление.

На фигурата по долу е показана лицевата част с пулта за управление.

На панела са разположени следните уреди и бутони:

• Индикатор на текущата честота [ 1 ];

• Индикатор за ВЧ напрежение на изхода на генератора [ 2 ];

• Индикатор за постоянен ток на входа на инвертора [ 3 ];

• Пулт за параметризиране на инвертора и задание на 
технологичните режими [ 4 ];

• Бутон светещ старт [ 5 ];

• Бутон светещ стоп [ 6 ];

• Бутон със задържане - авариен стоп [ 7 ];

• Двупозиционен ключ – местно / дистанционно управление [ 8 ];

• Индикатор за постоянно напрежение на входа на инвертора [ 9 ];

Бутоните СТАРТ и СТОП са активни само когато двупозиционният 
ключ е в положение „местно“ управление.

 Бутона СТОП има две функции, които се различават по това дали 
червената светлина на бутона свети или мига : 
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Когато червената светлина на бутона мига, показва че е изключено 
захранването на токоизправителя за инвертора. Това е състояние при 
първоначално включване или след аварийно изключване на инвертора. 
(тогава постоянно токовата верига се изключва и след около 30 до 60 
сек. напрежението на кондензаторната батерия спада до 0 – 
напрежението се вижда на стрелковия волтмер). 

За да се включи захранването на инвертора, трябва да се натисне  
мигащият бутон СТОП (функция „pre-load”). След успешно включване  
червеният бутон остава светнал и показва че захранването на инвертора
е включено и е в готовност за стартиране.

Зеленият бутон е само с една функция - стартира генератора. Той е
активен само ако двупозиционият ключ е в положение „местно“ и 
червеният  бутон СТОП свети.

Двата цифрови дисплея са съответно за показание на честотата в 
kHz на инвертора и генерираното високочестотно напрежение на изхода 
на генератора в kV.

От двете страни на дисплеите са два стрелкови уреда за 
показанията на постоянно токовите напрежение и ток захранващи 
инверторната част. 

Пулта за управление е контролер с графичен LCD дисплей, 
клавиатура с бутони и енкодер за лесно задаване на параметрите.
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3.3.4. Индукционен  генератор  - панел параметриране.

Панелът за парамертиране служи  да се зададат параметрите на  
величините които определят стабилната работа на инвертора. Състои се
от следните компоненти:

Графичен  дисплей,  на  който  се  се  изписват  и  извеждат
параметрите  на  управлението  на  генератора  и  технологичните
параметри.

Функционални бутони от F1 до F6. Значението на всеки бутон, ако е
активен, е описано на дисплея.

Управляващи бутони –  ESC ,  TEST и ENTER  те  имат  значение,
което е еднозначно  и активно на определено състояние на дисплея.

Бутон  ESC  - служи за връщане на дисплея в начално състояние.
( на еквана се появява Логото на Апронекс). Чрез него също се изчистват
и съобщенията за грешки.

Бутон  ENTER  - при натискане в  начално състояние се  извиква
дисплей меню, където са активни функционалните бутони.

Бутон ТЕСТ – предназначен на сервизно тестване и проверка.

Енкодер  –  с  него  се  задават/променят  цифровите  стойности  на
параметрите и се премества курсора по екрана.
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IV. Параметриране на генератора:

4.1. Описание на параметрите

На фиг 4. е показан менюто на дисплея след натискане на бутон
ENTER.

На  дисплея  се  вижда  значението  на  функционалните  бутони
F1,F2,F3,  F4  и  F6  -  предназначени  за  диагностични  съобщения,
измерени величини и параметри на инвертора. 

Бутон F1 извежда на екран зададената работна честота и  мощност
на инвертора.

 

Това са параметри при работа в локален режим, но са заключени
за достъп от опертора.

На  фигурата  по  долу  е  показан  екрана  които   се  появява  при
натискане на функционален бутон F2 - Set parameters.
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При завъртане на енкодера, екранът с установените параметри се
преместван нагоре и надолу. Операторът може да види какви лимити и
параметри  са  зададени,  но  няма  възможност  да  ги  променя.   Те  са
заключени за достъп от опертора.

Описание на параметрите.

име описание стойност

Frequency Зададена  стартова  честота.
Генераторът  започва  работа  от  тази
честота .

 20 - 50 kHz

Power Зададена  в  %  от  номиналната
мощност на инвертора

 10 – 100 %

Lmt.HFV_coil Напрежение при което определя че в
индуктора няма поставен детайл.

LimitHF_I Ограничение на изхода на генератора
по високочестотен изходен ток.

levelHFv PhFB Стойност  на  високочестното
напрежение  при  което  се  включва
регулатора по честота.
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Heating Time Време за нагряване.
P6 Не се използва. 
P7 Не се използва.
Glob. flags 

fullDiagnostic:1;

:1; 

frequencyFeedbackClosed
voltageFeedbackClosed:1

:1;
:1;

lockSetData:1;

:1;

Глобален флаг.

Разрешава диагностиката за сервизна
дейност.

включена обратна връзка по честота
включена обратна връзка по изходно
напрежение
0
0
заключен достъп до параметрите
системен

0b01001101

P9 Не се използва. 
P10 system Системна функция
LimitTempera Гранична  температура  на

оглаждащият радиатор на инвертора.
30,0

При натискане на бутон  F3  - Get value  на екрана ще се появят
променливите които се измерват от контролера и служат за управление
на инвертора.

На  два  екрана  последователно   се  дисплейват  дванадесетте
величини - по 6 на екран. 
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С  натискане  на  бутона  F3,  двата  екрана  с  измерените  величини  се
сменят последователно. 

При следващо натискане  се появява дисплей със състоянието на
флагове от инвертора.

При следващо натискане на F3 екраните започват да се показват 
от началото.

Величините се променят текущо независимо в кой режим е 
инвертора.

име описание стойност

Frequency Показва  работната  честота  на
генератора, в режим стоп се на екрана
се запазва последната стойност 

  kHz
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inputVoltage Постоянно  напрежение  захранващо
инвертора

 Volt

inputCurrent Постоянен  ток,  консумиран  от
инвертора

Amper

HF_Volatge Изходно  високочестотно  напрежение
на генератора

Volt

HF_Current Изходен ток на генератора Amper
rectifierTemeterature Температура  на  охладителя  на

токоизптавителя
oC

underResonans Стойност  на  отклонение  под
резонанса

value

overResonans Стойност  на  отклонение  над
резонанса

value

runFlags Флагове на състояние на инвертора. Binary / value
inputPort_I2_I3 Състояние  на  цифровите  входове  от

модул управление
Hex/ value

error Номер на генерираната грешка
temperature Температура  на  охладителя

инверторният мост.
oC

Функция F6 – Technology Set – позволява да се направят 
индивидуални настройки на параметрите за всяка нагревателна 
станция :

Настройката на параметри за станция 1 и 2 става съответно чрез 
бутоните F1 и F2. 
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Курсорът отначало сочи честотата (Frequency) и тя може да се 
промени с въртене на енкодера.

Натискането на бутона на енкодера премества курсора към 
параметъра за мощност (Power - изразена в %). Там промяната също 
става с въртене на енкодера.

При следващо натискане бутона на енкодера се преминава към 
параметър време за нагряване (Time). Стойността в секунди се променя 
отново с въртене на енкодера. Това е максималното време на работа на 
генератора при натиснат спусък на нагревателната станция.

Когато времето се зададе като нула (0), генераторът работи докато 
се натиска спусъкът на станцията – т. е. Времето се задава ръчно от 
оператора.

При избор на функция F6  -  Temporary screen –  се прави достъп до
ръчно управление на инвертора. Този функционален екран е достъпен 
само за сервизен режим на работа.

 Преди да отворите вратata на шкафа на генератора, изключете 
захранващия кабел от мрежата!

Изчакайте една минута и тогава отворете шкафа. Това гарантира ще 
няма да попаднете по опасно напрежение.
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V. Отстраняване на проблеми

Неизправност Възможна причина Отстраняване

 Индикаторните лампи
на пулта за 
управление не светят 
при включено 
захранване.

1. Свален Авт. прекъсвач 

2. Липсва захранване.

2. Вдигнете авт. прекъсвач.

3. Проверете захранването .

 Не светят някои от 
индикаторните лампи 
на пулта за 
управление. 

1. Проверете дали лампите 
не са изгорели.

2.Проверете дали не е 
прекъснат захранващ 
проводник.

1. Подменете изгорелите 
лампи.

2. Възстановете прекъсналия 
проводник.

 Не свети или липсва 
информация на 
дисплея за 
параметриране и 
диагностика

1.Няма захранване на 
контролера или панела.

2. Откачен интерфейсен 
съединител на панела или 
контролера. 

3.Прекъснат кабел или 
кабелен сноп между 
управляващия панел и 
контролера.

4. Повреден панел

1. Възстановете 
захранването.

2. Закрепете интерфейсните 
съединители.

3.Проверете внимателно 
захранващите и 
управляващите проводници 
от кабела свързващ 
управляващото табло с 
контролния панел.

4. Обърнете се за помощ към 
сервиз

 Не светва един или 
двата цифрови 
индикатори на панела

1. Откачен интерфейсен 
съединител към 
индикаторите.

2.Прекъснат или окъсен 
кабел между панела и 
индикаторите

4. Повреден индикатор

1. Закрепете интерфейсните 
съединители.

2.Проверете внимателно  
кабела свързващ 
индикаторите с панела.

4. Обърнете се за помощ към 
сервиз

Лист 28 



Индукционно нагряване

Неизправност Възможна причина Отстраняване

На дисплея на 
контролера се 
появява диагностично
съобщение както е 
изписано по долу в 
таблицата.

Прочетете съобщението и 
препоръката. 
Вижте генерираният номер 
Еnnn – и прочетете 
препоръките в това 
ръководство 

Е82 Cooling Water 
system is fault !

Check water system

Охлахдаща система 
генерира грешка от 
системата си за управление

Проверете съединителя и 
кабелната връзка между 
генератора и охладителната 
система.
Проверете дали нивото на 
охлаждащата вода не е по 
ниско от допустимото. 
Проверете дали 
температурата на водата не е
по висока от допустимата. 
Проверете дали помпата 
дава достатъчно налягане.

Запознайте се с 
ръководството на 
водоохладителната ситема.

Е83
Inlet water over 
temperature !

Check water cooling 
system 

 Температурата на входа на
охлаждаща вода е висока

Проверете температурата на 
водата. Проверете датчика за
измерване.
Обадете се за сервиз.

Е84 Inlet water PT100 
sensor fault !

Check PT100 sensor 
inside water flow

Повреден температурен 
сензор на входа на 
водоохлаждането на  
генератора

Проверете дали не е на са 
скъсани проводниците на 
сенсора. 
Обадете се за сервиз.

Е87 Low flow at inlet 
cooling water !
Check water, flow pump, 
tube or filters.  

Нисък дебит на 
охлаждащата вода на входа
на генератора. 

Проверете филтрите на 
охлаждащата вода.
Проверете за прегънат или 
притиснат маркуч.

Е90 
No Air Cooling!
Check fans!

Влошен въздушен поток в 
шкафа.

Проверете за спрял 
вентилатор. Проверете дали 
няма изключен вентилатор.

Е91LOW_LIMIT_RESONANCE_
FREQUENCY 

Резонансната честота е под 
минимума на генератора.

Проверете състоянието на 
индуктора.

Е92HIGH_LIMIT_RESONANCE
_FREQUENCY 

Резонансната честота е над 
максимума на генератора.

Проверете състоянието на 
индуктора.
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Индукционно нагряване

Неизправност Възможна причина Отстраняване

Е21
 Over Voltage Protection

Защита по превишено 
напрежение към 
нагревателната станция.

Проверете дали индукторът е
достатъчно близо до детайла.
Обърнете се за сервиз

Е22 Over Current 
Protection

Защита по превишен ток Проверете дали индукторът 
има навивки накъсо. 
Обърнете се за сервиз

Е42 Preheated HF 
capacitors on induction 
heater !
Check water flow and  
temperature

Прегряти силови 
кондензатори.

Проверете охлаждането на 
кондензаторите. Проверете 
биметалния термо датчик. 
Обърнете се за сервиз.

Е55 Cabinet cover open! Свалени защитни прегради 
от вратите на инвертора

Поставете поликарбонатните 
прозрачни  прегради на 
мястото им. Проверете за 
дефектирал датчик.

Е36 Power supply 
breaker is not closed!
Check breaker

Не включен главният 
захранващ контактор

Провери веригите на 
контактора.
Обърнете се за сервиз.

Е35 Preload breaker is 
not closed!
Check breaker

Презареждащият контактор 
за кондензаторната батерия
не е затворен

Провери веригите на 
контактора.
Обърнете се за сервиз.

Е34 Higher humidity, 
temperature or water 
leakage!
Check inside of cabinet!

Пропуска на вода от 
охладителната система, 
висока температура или 
влажност

Проверете състоянието на 
шкафа. Ако има пропуск на 
вода подсушете. Проверете 
контролера.

Е32 Thermal breaker 
open charger resistors
Check charger breaker

Изключена термична 
защита на ограничителните 
зареждащи резистори

Проверете дали резисторите 
са здрави, проверете 
термичната защита. 
Проверете за късо 
съединение

Е31 Missing supply 
phase!
Check power supply!

Липсва захранваща фаза. 
Разменено въртене на 
фазите

Проверете електрическото 
захранване.

Е29 Emergency Stop!
Check buttons!

Натиснат авариен стоп. Възстановете натиснатите 
бутони на аварийните 
стопове.

Е28  Missing modbus 
slave!
Check connection!

Липсва комуникация между 
електрони блокове.

Проверете за цялост 
интерфейсният кабел. 
Обърнете се за сервиз.
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Индукционно нагряване

Неизправност Възможна причина Отстраняване

Е27 Rectifier NTC 
sensor fault
Check rectifier sensor 

Повереден термосензор. Проверете веригите на 
термосензора на 
токоизправителният блок.
Подменете термосензора.
Обърнете се за сервиз.

Е26 Rectifier Over 
Temperature
Heat Sink T       oC

Превишена температура на 
изправителният блок.

Изключете и проверете 
водоохлаждането на 
изправителният блок.
Проверете изправността на 
термосензора.
Обърнете се за сервиз.

Е24 Right IGBT driver  
fault

Изключване по защита от 
десен IGBT модул

Обърнете се за сервиз.

Е23 Left IGBT driver   
fault

Изключване по защита от 
ляв IGBT модул

Обърнете се за сервиз.

Е25 IGBT Over 
Temperature
Heat Sink T       oC

Превишена температура на 
инверторният блок.

Изключете и проверете 
водоохлаждането на 
инверторният блок.
Проверете изправността на 
термосензора.
Обърнете се за сервиз.
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