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NEO-WiFi відео урок 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUXJ47P_Qxo&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=hUXJ47P_Qxo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hUXJ47P_Qxo&feature=youtu.be
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1. ВСТУП 
 

Метою інтегрованого перетворювача частоти є економія часу і зниження витрат на додаткові матеріали (в основному дроти і 

стійки), вивчення, установку, програмування і тестування системи двигун + 

перетворювач, а також небезпеки через помилки, пов'язані з цими операціями. Однак 

до NEO-WiFi існували фактори, які обмежували доступність мотор-інверторів: ступінь 

захисту, який був необхідний (двигуни можна встановлювати на відкритому повітрі, а 

інвертори - ні) і той факт, що мотор-інвертор, а отже і його пульт керування, 

залишаються віддаленими від того, хто ним керує (уявіть собі, наприклад, апарат 

штучної вентиляції легенів, який знаходиться на даху). Motive вирішив обидві 

проблеми за допомогою NEO-WiFi, запатентованого, простого у використанні, IP65 

(Іл. 2), зі знімною панеллю управління, дистанційної бездротової, з живленням від 

індукції (Іл. 1) при розміщенні в своєму корпусі на двигуні або від літієвої акумуляторної батареї (Іл.14). Володіючи 

найсучаснішими функціями інших інверторів, NEO-WiFi, завдяки інноваційним рішенням, розроблений як конкурентоспроможна 

і зручна для користувача інтегрована система "під ключ", з 

усіма частинами, двигуном, інвертором і управлінням, 

призначеними для використання на відкритому повітрі, і зі 

стандартним пультом дистанційного керування. Таким чином, 

виробники насосів, вентиляторів та іншого обладнання 

можуть запропонувати готовий "plug-in" продукт, не делегуючи 

своїм клієнтам ризиковані і дорогі установки. Їх клієнтам 

потрібно лише вставити штекер, де б він не був встановлений, 

і вирішити, чи хочуть вони взяти з собою пульт.  

Ця інструкція призначена для надання всієї необхідної 

інформації для підключення, програмування і використання 

трифазного інвертора NEO-WiFi для промислового 

застосування. NEO-WiFi спеціально розроблений для 

управління промисловими двигунами, з метою гарантування ідеального регулювання швидкості, значної економії енергії та 

більш широкого використання інверторів. 

 

 

 

 

 

 

Ill. 1 
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Приклади 

Регулювання витрати/тиску/сили насоса, гідравлічної станції, масляно-гідравлічного приводу, компресора, витяжного 

вентилятора, вентилятора і т.д. зазвичай здійснюється за допомогою заслінок або клапанів. Якщо ми маємо дросельний 

пристрій такого типу, це означає, що ми вирішили не використовувати частотно-регульований привід (інвертор). У цьому 

випадку недоліки численні: неможливість запрограмувати збільшення швидкості або зупинку; синхронізувати кілька пристроїв; 

менше можливостей для взаємодії з іншими машинами та засобами управління (наприклад, з датчиком тиску), менший доступ 

до органів управління, більше шуму, більші пікові струми; коротший термін служби двигуна та механічних частин системи; і, 

перш за все, відсутність економії електроенергії. Це все одно, що контролювати швидкість автомобіля лише за допомогою 

гальма. 

Інвертор також спрощує установку, оскільки система з прямим пуском або пуском типу "зірка-трикутник" часто передбачає 

використання силових контакторів відповідного розміру для протидії високій електричній дузі, спричиненій перевантаженням 

по струму, що зазвичай асоціюється з цими системами пуску. Крім того, завжди повинні бути передбачені системи захисту 

двигуна за допомогою автоматичних вимикачів. Таким чином: затвор/клапан + шафа + ножовий вимикач + реле керування 

двигуном + автоматичний вимикач захисту від перевантаження двигуна можна було б заощадити при використанні приводу зі 

змінною швидкістю. Додамо, що в деяких випадках тільки вартість дроселя (згадайте, наприклад, пропорційний клапан 

гідроагрегату) перевищує вартість інвертора. 

Так чому б не використовувати саме перетворювачі частоти? В основному через простоту монтажу (передбачувану) по 

відношенню до електронного пристрою, що підлягає підключенню і програмуванню, зменшені габарити, ступінь захисту від 

пилу і рідин і зручність в експлуатації, складність інтеграції в систему перетворювача з його шафою, доступність органів 

управління. Іноді також вартість перетворювача може бути значною, особливо коли до неї додається вартість шафи та 

кабелів. 

З NEO-WiFi ці причини більше не діють. Залишаються тільки переваги інвертора. Насправді: 

 NEO-WiFi - це перетворювач частоти, що виключає необхідність в кабелях і шафах, вивченні, установці, підключенні і 

тестуванні системи "двигун + перетворювач", а також ризики, пов'язані з можливими помилками. 

 Програмування простіше, ніж за допомогою пульта від телевізора. 

 Пульт керування NEO-WiFi виймається, може працювати дистанційно по бездротовому зв'язку і може бути розміщена 

на відстані до 20 метрів. Ніякої проводки, ніяких кабелів. Вона не потребує проводки, тому що живиться за рахунок 

індукції при розміщенні в своєму корпусі на двигуні або в пристрої "BLOCK", або живиться від акумуляторних літієвих 

батарей. Уявіть собі, наприклад, перевагу установки стельового вентилятора з таким приводом і управління ним з 

будь-якого місця без будь-яких витрат на установку 

 Навіть дитина знає, як користуватися приладом з червоною кнопкою, зеленою, перемикачем "ліворуч-нуль-праворуч" і 

регулятором керування 

NEO-WiFi має ступінь захисту IP65. Пульт керування - IP67. 
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 NEO-OLEO  

 NEO-OLEO  

 

NEO-COMP  

 NEO-VENT     
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2. РОБОЧІ УМОВИ 
Iл. 2 

 

Характеристика Символ Од. 

 
NEO-WiFi- 

3kW 
 

 
NEO-WiFi- 

4kW 

 
NEO-WiFi- 

5.5kW 
NEO-WiFi-

11kW 
NEO-WiFi-

22kW 

Ступінь захисту перетворювача*  IP 
 

IP65 

Напруга живлення перетворювача V1n V 3x 200-460 

Частота живлення перетворювача f1n Hz 50-60 

Максимальна вихідна напруга перетворювача V2 V = V1n-5% 

Вихідна частота перетворювача f2 Hz 200% f1n [f2100Hz if f1n50Hz)] 

Номінальний вхідний струм перетворювача I1n A 7.5 11 15 23 47 

Номінальний вихідний струм від перетворювача (до двигуна) I2n A 7.0 10 14 22 45 

Максимальний безперервний вихідний струм від перетворювача I2 A I2n + 5% 

Відношення максимального пускового моменту / 
номінального крутного моменту 

Cs/Cn Nm 150% 3kW 150% 4kW 150% 5.5kW 160% 11kW 150% 22kW 

Максимальний пусковий струм (утримується протягом 3 секунд) I2max A 10.5 15 21 35 67 

Температура зберігання Tstock °C -20 ÷ +60 

Робоча температура навколишнього середовища Tamb °C -20 ÷ +40 (-20 only with inverter powered and pre-heating function active) 

Максимальна відносна вологість повітря  % (40°C) 50 

Максимальна відстань зв'язку WiFi пульта та 
перетворювача на відкритій місцевості 

 mt 20 

Втрати потужності (% частоти обертання двигуна; % 
моменту навантаження) 

( 50 ; 25 ) % 4.1 (IE2) 3.8 (IE2) 3.4 (IE2) 2.5 (IE2) 2.0 (IE2) 

( 50 ; 50 ) % 4.6 (IE2) 4.2 (IE2) 3.8 (IE2) 2.9 (IE2) 2.4 (IE2) 

( 50 ; 100 ) % 5.6 (IE2) 5.3 (IE2) 4.9 (IE2) 4.2 (IE2) 3.8 (IE2) 

( 90 ; 50 ) % 4.9 (IE2) 4.6 (IE2) 4.2 (IE2) 3.2 (IE2) 2.8 (IE2) 

( 90 ; 100 ) % 6.7 (IE2) 6.4 (IE2) 6.0 (IE2) 5.4 (IE2) 5.0 (IE2) 

Втрати в режимі очікування  W 4 4 4 6 10 
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Таб. 1: робочі умови 

Додаткові характеристики 

 
NEO-WiFi- 

3kW 
 

 
NEO-WiFi- 

4kW 

 
NEO-WiFi- 

5.5kW 
NEO-WiFi-

11kW 
NEO-WiFi-

22kW 

Управління двигуном V/F V/F V/F vectorial vectorial 

Керування синхронними двигунами NO NO NO optional optional 

Програматор з вбудованим годинником і акумулятором (для можливості 
планування запусків і зупинок) 

NO NO NO YES YES 

Електромагнітна сумісність (ЕМС) для промислового середовища (див. EN 
50081-2, п. 5) 

YES YES YES 
YES 

Class A – Cat C2 
YES 

Class A – Cat C2 

ЕМС для побутового, комерційного та легкого промислового середовища 
(посилання на EN 50081-1, п. 5) 

 
 YES 

 Class A – Cat C1 
 

YES 
Class A – Cat C1 

YES 
Class A – Cat C1 

optional optional 

Вимикач живлення 3ф. 

 
optional 

cod.INTEM3X32A 
 

optional 
cod.INTEM3X32A 

optional 
cod.INTEM3X32A 

optional 
cod.INTEM3X32A 

optional 
cod.INTEM3X63A 

 Протокол зв'язку (від липня 2014 року) 

MODBUS 
RS485 

MODBUS 
RS485 

MODBUS 
RS485 

MODBUS 
RS485 

MODBUS 
RS485 

Внутрішні гальмівні резистори YES YES YES YES YES 

 
Для інших умов навколишнього середовища зверніться до нашої служби підтримки 
 
*Ступінь захисту IP65 відноситься як до корпусу перетворювача, так і до з' ємного пульта керування, незалежно від того, чи 
розміщений він у корпусі перетворювача, чи знаходиться на відстані один від одного. Це можливо завдяки: 

 перехід на індукційну систему живлення (Іл.1) замість роз'ємів "male-female", 

 форми корпусів 2х виробів 

 спеціальні ущільнювальні прокладки на корпусі панелі (Іл. 3) та на корпусі перетворювача (Іл. 4) 
 

Iл. 3  
 

Iл. 4  
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NEO-WiFi EMC = Безпечна експлуатація 
 

Чи траплялися у Вас коли-небудь спорадичні та незрозумілі несправності 
електричних/електронних пристроїв? Наприклад, автоматичні ворота, комп'ютер, 
ПЛК, автоматичний вимикач ... Якщо ви не знайшли несправність, ймовірно, це 
було пов'язано з електромагнітною сумісністю пристрою (недостатньою стійкістю до 
електричних / електромагнітних перешкод, отриманих від лінії електропередач або 
випромінюваних в повітрі) або з іншим обладнанням, яке не показувало 
несправності, але заважало вашому пристрою. Електромагнітна сумісність є 
вимогою, передбаченою законодавством та необхідністю гарантувати роботу 
всього електричного/електронного обладнання, виходячи з чого вона повинна на 
практиці: 

 обмежити нижче точних порогових значень викиди електричних та 
електромагнітних завад, які можуть впливати на роботу інших пристроїв, 
незалежно від того, чи випромінюються ці завади через повітря, чи 
проводяться в лінії електропередачі або в контурах заземлення; 

 бути несприйнятливим до ряду кондуктивних і випромінюваних перешкод, 
які можуть бути присутніми в середовищі, в якому передбачається його 
експлуатація. 

 
Тому важливо не тільки захистити роботу інвертора (частотно-регульованого приводу), але і захистити від нього всі 
інші пристрої.  Таким чином, електромагнітна сумісність є результатом співіснування без взаємних перешкод 
пристроїв в одному середовищі. 
 
У промисловому середовищі рівень захищеності повинен бути вищим порівняно з іншими, але з іншого боку, в 
житловому, комерційному або легкому промисловому середовищі необхідно обмежити потенційні випромінювання 
завад більше, ніж у промисловому середовищі. Таким чином, регламент визначає ці два середовища: 
 

ПОБУТОВЕ, КОМЕРЦІЙНЕ ТА ЛЕГКЕ ПРОМИСЛОВЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ  

(див. EN 50081-1, п. 5) 

ПРОМИСЛОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
(див. EN 50081-2, п. 5) 

Це стосується житлових, комерційних та легких 
промислових об'єктів, як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Місця з електропостачанням від 50 до 1000 В, що 
забезпечується безпосередньо від мережі загального 
користування, вважаються житловими, комерційними або 
легкими промисловими приміщеннями. 

Промислове середовище характеризується наявністю 
однієї або більше з наведених нижче умов: 

 наявність промислового, наукового або 
медичного обладнання 

 часто комутуються індуктивні та ємнісні 
навантаження 

 струми і пов'язані з ними магнітні поля високі 
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Частина першого визначення, яку ми підкреслили, суперечить поширеній думці: насправді, не кожне місце, яке часто 
вважається "промисловим середовищем", є таким лише для цілей регулювання ЕМС. Дійсно, переважна більшість компаній 
також підпадає під визначення легкої промисловості, і тому їхні об'єкти та обладнання повинні відповідати законодавчим 
вимогам обох середовищ. 
Тим не менш, більшість трифазних перетворювачів, що знаходяться в обігу на ринку, декларуються як такі, що відповідають 
нормам, які стосуються лише промислового середовища, а іноді накладають обмеження навіть на це. 

З огляду на це, і бажаючи розповісти про переваги NEO-WiFi з точки зору ЕМС, наведемо дві основні з них: 
1. максимальна відстань між перетворювачем та двигуном 

У звичайній установці двигуна/інвертора необхідно мінімізувати паразитні ємності системи, і для цього (але не у 
випадку з NEO-WiFi) кабелі, що з'єднують двигун і інвертор, повинні бути короткими і екранованими, або 
неекранованими, але вставленими в канал або металеву трубу, з'єднану із заземленням.  Це також пов'язано з тим, що 
кабелі, які з'єднують двигун та інвертор, також випромінюють радіохвилі. Нерідко виробники інверторів в декларації про 
відповідність вказують для коректності максимальну довжину кабелю, що з'єднує двигун і інвертор, і це твердження 
можна вважати обґрунтованим. 
З інверторним двигуном такої проблеми не існує, тому що двигун і інвертор - це єдине ціле. Якби, однак, ми не змогли 
управляти інверторним двигуном в його положенні (під конвеєрною стрічкою, у вузькому просторі, в якому 
встановлений гідравлічний блок управління, на промисловому вентиляторі, прикріпленому до стелі і т.д.), зі звичайним 
інверторним двигуном нам все одно довелося б мати пристрій управління, підключений за допомогою кабелю до 
інвертора. Цієї проблеми не існує з NEO-WiFi, чия знімна клавіатура підключається до інвертора за допомогою 
дозволених і протестованих радіочастот. 

2. встановлення додаткових перешкодозахисних фільтрів 
Щоб зробити сумісний інвертор, виробник повинен буде передбачити додаткові витрати, такі як вставка компонентів, 
екранування та фільтри. Щоб запропонувати ціну, яка здається більш привабливою, частим прийомом є не включення 
в інвертор всього необхідного і вирішення проблеми шляхом вимоги в інструкції з експлуатації придбати фільтри проти 
перешкод окремо і встановити їх. Необережний покупець може обдурити себе, що він заощадив, щоб потім, 
прочитавши інструкцію, дізнатися, що якщо він хоче відповідати чинному законодавству і уникнути проблем з 
експлуатацією інвертора або інших пристроїв в тому ж середовищі, йому доведеться понести додаткові витрати на 
матеріали і установку. 
Ще одна повторювана історія - встановлення інверторів, придатних лише для промислових умов, навіть якщо 
підприємство має живлення безпосередньо від мережі, що ставить під загрозу роботу інших пристроїв.  Це залишає 
проблему для кінцевого користувача зрозуміти, чому автоматичні ворота, комп'ютер, ПЛК, захисний вимикач або інші 
електронні пристрої в тому ж середовищі почнуть мати проблеми з несправностями, які не будуть підтверджені та 
вирішені постачальниками інвертора. 

 
NEO-WiFi був розроблений як перетворювач частоти "plug-and-play", щоб 
уникнути витрат покупця на додаткові матеріали і робочу силу. Він повинен 
був враховувати, серйозно розглядаючи ситуацію, той факт, що він був 
розроблений для його передбачуваного середовища, без необхідності 
додаткових матеріалів і витрат на установку. 
Дуже незвично, тому в проекті NEO-WiFi-3 компанія Motive подбала про те, 
щоб зробити його сумісним не тільки з промисловим середовищем, з високим 
імунітетом, але і утримувати його випромінювання нижче найбільш 
обмежувальних порогів, передбачених для домашнього, комерційного та 
легкого промислового середовища, без необхідності установки додаткових 
зовнішніх фільтрів. 

NEO-WiFi-11kW, однак, через свою більшу потужність, є стандартом, придатним для встановлення в промислових умовах, але 
вимагає встановлення додаткового зовнішнього фільтра проти перешкод, щоб зробити його придатним для домашнього, 
комерційного та легкого промислового середовища також. 
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3.  ДВИГУНИ, ЯКІ МОЖНА ПІДКЛЮЧИТИ 
 

 

Таб. RP: Діапазон потужностей двигунів, які можна підключити* 

Двигун, кВт 0,13 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 1,9 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22 

NEO-WiFi-3                     SV                 

NEO-WiFi-4                    

NEO-WiFi-5.5                    

NEO-WiFi-11                             SV SV+F       

NEO-WiFi-22                                       

 

                                                 SV= застосовна потужність тільки при наявності примусової вентиляції (розд. 4a)  

                                                                                          F= потрібні також 2 внутрішніх вентилятора (розд. 4a)  

 
* Перетворювачі слід ділити не за потужністю кВт (їх класифікують за потужністю тільки для практичності і за звичкою), а за 

постійним струмом на виході А. Струм А обернено пропорційний напрузі V. 

 

 Потужність, яка може бути застосована, залежить не тільки від електронних характеристик NEO-WiFi, 
але і від розсіювальної здатності його корпусу. Тому не допускається використання електронної плати в 
корпусах, що відрізняються від оригінального, шляхом зняття електронної плати та встановлення її в 
інший корпус. Таке перенесення також порушить її електричну ізоляцію та безпеку пристрою, що 
призведе до втрати гарантійних зобов'язань. 
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Таб. RD: Діапазон типорозмірів двигунів IEC, які можна підключити 

Габарит двигуна 
IEC 

63 71 80 90S 90L 100 112 132S 132M 160 180 200 

NEO-WiFi-3  X  X X X     * X *X *X       

NEO-WiFi-4       X X X       X     

NEO-WiFi-5.5       X X X       X     

NEO-WiFi-11       X X X       X     

NEO-WiFi-22                       X 

 

* після зняття пластикової заглушки, як показано в розділі 4 
X. Необхідний механічний адаптер, розділ 4 
 
 
 
Навіщо підключати двигуни 112 і 132 типорозміру до NEO-WiFi-3кВт або двигуни 
160 типорозміру до NEO-WiFi-11кВт? Тому що двигуни з кількістю полюсів більше 
4-х можуть бути більшого типорозміру (наприклад, 112М-6 2,2кВт, 132С-6 3кВт, 
132С-8 2,2 кВт і 132М-8 3кВт). 
 
 
 

 
Важливо, щоб двигун був придатний для роботи з частотно-регульованим електроприводом. 
Фундаментальною вимогою є наявність посиленої ізоляції між фазними обмотками. Іншими 
вимогами є обмежене поглинання струму і низьке підвищення температури, оскільки струм є межею 
роботи інвертора, а температура двигуна буде нагрівати інвертор. Приводні двигуни серії Delphi в 
стандартній комплектації можуть живитися від інвертора і призначені для роботи з приводним. 
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4. КОНСТРУКЦІЯ 
 

4a. Габаритні розміри 
 

NEO-WiFi-3 та Пульт керування 
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NEO-WiFi-4 - NEO-WIFI-5.5 - NEO-WIFI-11 
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NEO-WiFi-22  
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Габаритні розміри NEO-WiFi + двигун 

 
NEO-WiFi-3 

NEO-WiFi-4  NEO-WiFi-5.5 
NEO-WiFi-11 

NEO-WiFi-22 

Габарит IEC AD1 AD2 L AD1 AD2 L AD1 AD2 L 

63 188 202 264 
      

71 195 208 278       

80 211 224 288 
      

90S 215 228 = 242 431 
   

90L 196 209 = 242 431 
   

100L 210 223 = 251 438 
   

112 233 246 = 261 447 
   

132S 252 265 = 274 475 
   

132M 252 265 = 274 = 
   

160M 
 

342 = 335 640 

160L 
 

335 = 

180M 
 

350 = 

180L 
 

350 = 
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4b. Монтаж двигуна 
 

Механічне кріплення за допомогою прорізів (іл. 5) дозволяє закріпити корпус NEO-WiFi на широкому спектрі електродвигунів 
серії Delphi від типорозміру 71 до типорозміру 160 (табл. РД) 

Iл.5 

     
 
 
Пластикові вибивки дозволяють розширити сферу застосування NEO-WiFi-3kW до двигунів з більшими розмірами (таблиця 
RD), як показано на наступному зображенні. 
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Процедура видалення пластикових вибивок 

 

 Будьте обережні, щоб не розкидати металеві або дротяні кінці всередині корпусу інвертора, що може призвести до 
небезпечного короткого замикання. 
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Для з'єднання NEO-WiFi-3kw з двигунами, позначеними символом X в "Таб. RD", необхідні спеціальні механічні адаптери. 
Дивіться наступні зображення. 
 
NEO-WiFi-3 
 

71-80-90S: 112-132: 
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NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 - NEO-WiFi-11 
 

160M* 100L 90S/90L 

   
 



 

 
21/140 NEO-WiFi – manual - UKR REV20-LUG21 

* NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 - NEO-WiFi-11 + двигун IEC 160M 
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NEO-WiFi-22 + двигун IEC 200 

 
 

 
 
 

 Не піднімайте та не транспортуйте підключений до інвертора двигун, тримаючись за корпус інвертора. 
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4b.1. Примусова вентиляція 
 

Не піднімайте та не переносьте підключений до інвертора двигун, тримаючись за корпус інвертора. 
Якщо інвертор використовується на частотах нижче 50 Гц, виникає необхідність використання двигунів з примусовою вентиляцією: 

 
У деяких габаритах двигунів (наприклад, IEC80) можуть виникати механічні інтерференції між кришкою клемної коробки 
примусової вентиляції та корпусом NEO-WiFi. У таких випадках примусову вентиляцію можна повернути на 90, як показано: 

    
 

Габарит IEC 71 80 90S 90L 100 112 132S 132M 160M 160L 180M 180L 200 

NEO-WiFi-3 ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑      

NEO-WiFi-4   ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↑    

NEO-WiFi-5.5   ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↑    

NEO-WiFi-11 
  

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↑    

NEO-WiFi-22 
        

↔ ↔ ↔ ↑ ↑ 
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4b.2.Охолодження NEO-WiFi-11 + двигун 11кВт 

NEO-WiFi-11 із двигуном 11кВт = потребує також 2 внутрішні вентилятори  (арт. NWF11FANKIT) 
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4b.3. Важіль розблокування двигунів з гальмом 
 

 

У деяких габаритах двигунів з самогальмуванням можуть виникати механічні перешкоди між NEO-WIFI і важелем 
розблокування гальма, коли він знаходиться у верхньому положенні. У таких випадках важіль розблокування може бути 
демонтований шляхом відкручування, або, якщо його необхідно зберегти, необхідно повернути на 90° ( габарити 71-80), або на 
120° задній щит електродвигуна разом з кришкою гальма і вентилятора. Це може бути виконано тільки заводом-виробником 
або сервісними центрами, уповноваженими заводом-виробником. 
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4c. Настінний монтаж NEO-WALL (опція) 
 

При необхідності настінного монтажу, наприклад, при використанні заглибного насоса, можна використовувати NEO-"WALL" 
(інструкція з монтажу та електричні підключення надаються в кожному комплекті) 
 

NEO-WALL3 
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NEO-WALL11 
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NEO-WALL22 
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4d. Пульт керування 
 

Пульт випускається у двох варіантах: 

  
Стандартна версія 

IP67 
Опціональна версія з аналоговим керуванням 

IP65 

 
Завдяки 4 магнітам, вбудованим в корпус пульта (іл. 6), пульт надійно утримується в корпусі, в будь-якому монтажному 
положенні. 

Iл.6  

 
Це також дає перевагу в тому, що пульт можна повертати в 4 положеннях, в залежності від бажаної точки зору. 

потенціометер селектор 
напрямку 
обертання 
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Якщо клавіатура вийнята з корпусу NEO-WiFi, її можна закріпити на стіні 2-ма способами. 

 Якщо стіна виконана з металу, то за допомогою 4-х магнітів в клавіатурі (іл. 7). 

Iл.7                         

 Альтернативно він може бути закріплений на 2 вкладишах за допомогою спеціальних прорізів на тильній стороні корпусу (іл. 8) 

Iл.8                                               
Кожна клавіатура комплектується двома акумуляторними батареями 250Bт*г (діаметр = 25 мм, висота 6,4 мм, 1,2 В постійного струму, 250 мАг). 
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4d.1. Акумулятори для пульта 
 

Перед першим використанням клавіатури зарядіть батареї, залишивши клавіатуру в NEO-WiFi (з вимкненим двигуном) або в 
BLOCK (з увімкненим живленням) на 10 годин у своєму гнізді, при цьому BLOCK або NEO-WiFi повинні бути увімкнені. 

                                  
Ілюстрація 14 - Схема задньої логічної плати управління NEO-WiFi 

 акумуляторні батареї, якщо їх регулярно заряджати, можуть прослужити кілька років; якщо їх не заряджати протягом 
тривалого часу, може виникнути необхідність заміни батарей. 

 час заряджання батареї: з увімкненим дисплеєм близько 1 години (NB: малоймовірно, що клієнт буде безперервно 
користуватися клавішами протягом цього часу) - в режимі очікування триватиме необмежено довго, оскільки не 
споживається живлення, до натискання кнопки MODE, яка активує клавіатуру та її екран; 

 Час повного заряду з клавіатурою в корпусі перетворювача або на зарядному пристрої BLOCK: приблизно 1 година. 
 

Щоб вийняти елементи живлення, відкрийте панель управління і витягніть їх зовні з гнізд. Переконайтеся у відсутності окису на 
контактах. 

 

          
 

 

 
При наявності селектора і потенціометра необхідно відкрутити 4 гвинти 
M3, які знаходяться у верхній частині плати дисплея. Витягніть її, щоб 
можна було вийняти і замінити батареї; в кінці цієї операції плату 
потрібно буде знову прикрутити до кришки клавіатури. 
Не пошкоджуйте гнізда гвинтів надмірним затисканням. 
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4d.2. BLOCK - індукційний зарядний пристрій для настільного або настінного монтажу 
 

Напруга живлення 200-260В змінного струму 1 фаза 50/60Гц IP65  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

           
 

 

Панель притягується і утримується 
в гнізді BLOCK за допомогою 
магнітів 

Панель може бути встановлена в 
будь-якому положенні. 

Живлення панелі - індукційне. 

BLOCK має ступінь захисту IP65 

якщо стіна виконана з металу, 
BLOCK фіксується за рахунок 
магнетизму своїх 4-х магнітів 
 
Альтернативно його можна 
закріпити на 2 вставки за 
допомогою спеціальних пазів на 

задній стороні BLOCK 
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5. ЕЛЕКТРОМОНТАЖ 
5a. Попередження 
 

Монтаж повинен здійснюватися виключно кваліфікованим і досвідченим персоналом. 
 
Будь-які маніпуляції з відкритим блоком інвертора повинні виконуватися принаймні через 1 хвилину після 
відключення живлення, за допомогою відповідного вимикача або шляхом ручного від'єднання кабелю 
живлення. Щоб переконатися, що внутрішні конденсатори розряджені, і, отже, можна проводити технічне 
обслуговування, внутрішній світлодіод, розташований в нижній частині (зелений діод) плати живлення, 

повинен бути повністю вимкнений. Завжди відключайте NEO-WiFi від розетки перед тим, як працювати з будь-
якими електричними або механічними частинами системи. 
 
Перед монтажем ознайомтеся з цією інструкцією та інструкцією по експлуатації двигуна (завантажити з сайту 
www.motive.it).  
Якщо виріб має явні ознаки пошкодження, не продовжуйте монтаж і зверніться до сервісного центру. 
Неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки та запобігання нещасним випадкам. 
 
Напруга мережі повинна відповідати напрузі, необхідній для роботи інвертора (гл. 2). 
 
Перед тим, як відкривати корпус інвертора, відключіть його від мережі живлення, натиснувши на вимикач перед 
ним; 
 
Директива ЕМС вимагає, щоб обидва кабелі живлення NEO-WiFi були коаксіального (або броньованого) типу з 
одинарними провідниками перерізом більше або дорівнює 1,5 мм. Екран провідників повинен бути заземлений з 
обох кінців. 
Щоб уникнути контурів заземлення, які можуть викликати випромінювані перешкоди (ефект антени), двигун, що 
приводиться в дію NEO-WiFi, повинен бути заземлений 
індивідуально, завжди за допомогою низькоомного з'єднання. 
Шляхи основного кабелю живлення та кабелю живлення 
двигуна-інвертора повинні бути максимально рознесені. Не 
створюйте петель. Якщо вони повинні перетинатися, 
переконайтеся, що це відбувається під кутом 90 градусів, щоб 
створити найменше зчеплення. Недотримання цих умов може 
повністю або частково звести нанівець дію завадозахисного 
фільтра.  
У деяких випадках для повного усунення деяких перешкод 
(випромінюваних або кондуктивних), яким може піддаватися 
інше дуже чутливе обладнання установки, необхідно використовувати інший трифазний мережевий фільтр ЕМС 
(мінімальний номінальний струм 8 ампер), підключений перед перетворювачем частоти, як вхідний для 
перетворювача частоти. 
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5b. Електричне підключення NEO-WiFi 

 

 Відкрийте корпус інвертора, відкрутивши 4 гвинти 
кришки; 

 Від'єднайте роз'єми коаксіального кабелю антени (ANT) 
та індуктивного джерела живлення (15Vac) - (мал. 13) - 
для повного відокремлення кришки від дна коробки 
інвертора, для полегшення монтажу на двигун; 

 Підключіть клеми клемної коробки двигуна до роз'ємів 
NEO-WIFI, як показано на ілл. 9, 10, 11 або 12. 

 
 
 

NEO-WiFi-11+22: 

 
 

 
РОЗ'ЄМ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЮ НА ПЛАТІ ЖИВЛЕННЯ: При підключенні коаксіального кабелю до 
плати живлення не використовуйте металеві інструменти, які можуть пошкодити навколишні електричні 
компоненти SMD, які є надзвичайно делікатними. 
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5b.1. Пристрої захисту та безпеки 
 

 Відповідно до Директиви 2006/42/EC по машинобудуванню, розділ 1.2.4.3. необхідно встановити пристрій аварійної 
зупинки, який може бути використаний в якості резервного рішення зупинки, що забезпечується пультом управління NEO-
WIFI. Такий пристрій повинен знаходитися в положенні, з якого постійно і чітко видно машину і її функціонування. 

 Потрібно, щоб система відповідала чинним нормам безпеки. 

 Підготуйте адекватний загальний захист від короткого замикання на лінії електроживлення. 

 
 
 

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ - ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ 
 

 

Джерело живлення трифазного 
змінного струму 

Використовуйте його в межах NEO-WIFI, як 
зазначено в цьому посібнику. 

 

  Автоматичний вимикач 
витоку струму на землю 
(диференційний) 

Автоматичний диференційний вимикач з IΔn=300мА, 
тип В. 

 

 Лінійний контактор 

Використовується для відключення електроживлення 
за командою ланцюга безпеки. Не можна 
використовувати для запуску системи. Тип AC1. 

 

 Захисні запобіжники 

Обов'язково. Запобіжник - це захист від короткого 
замикання. Натомість магнітотермічний вимикач був 
би захистом від перевантаження, заснованим на 
поглиненому струмі, але цей захист вже вбудований 
в NEO. 

 

 Лінійний дросель (реактор) 

Корисно для поліпшення коефіцієнта потужності, 
обмеження гармонік в лінії, або в безпосередній 
близькості від великих енергосистем 
(трансформаторних кабін). 
Обов'язкова, коли відстань між двигуном і інвертором 
(див. настінну систему кріплення) перевищує 50 м. 

 

 Двигун – Перетворювач 
частоти 

Пряме з'єднання з двигуном скасовує необхідність в 
екранованих кабелях в порівнянні зі звичайним 
інвертором. У разі використання NEO WI-FI не на 
борту, використовуйте екрановані кабелі і, якщо 
відстань до двигуна перевищує 25 м, використовуйте 
послідовну індуктивність. 
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5b.1.1. Визначення розмірів пристроїв захисту та безпеки  
 

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА 
РЕКОМЕНДОВАНИЙ 

ЗАПОБІЖНИК 
500VAC CL.H or K5 

РЕКОМЕНДОВАНА 
ІНДУКТИВНІСТЬ 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ 
КОНТАКТОР 

ПЕРЕТИН СИЛОВИХ 
КАБЕЛІВ mm2 

До 0,37кВт at 230Vac 10A 3mH 25A 2,5 

До 1,1кВт at 230Vac 10A 2mH 25A 2,5 

До 1,8кВт at 230Vac 15A 2mH 25A 2,5 

До 3кВт at 230Vac 25A 1,25mH 45A 2,5 

До 4кВт at 230Vac 40A 1,25mH 45A 4 

До 5,5кВт at 230Vac 40A 0,70mH 60A 6 

До 9,2кВт at 230Vac 50A 0,51mH 100A 10 

До 11кВт at 230Vac 70A 0,30mH 100A 16 

До 0,37кВт at 400Vac 5A 3mH 25A 2,5 

До 0,75кВт at 400Vac 10A 3mH 25A 2,5 

До 1,5кВт at 400Vac 10A 3mH 25A 2,5 

До 2,2кВт at 400Vac 10A 2mH 25A 2,5 

До 4кВт at 400Vac 20A 2mH 25A 2,5 

До 5,5кВт at 400Vac 20A 1,25mH 25A 4 

До 7,5кВт at 400Vac 30A 1,25mH 45A 4 

До 11кВт at 400Vac 35A 0,70mH 45A 6 

До 15кВт at 400Vac 45A 0,50mH 60A 16 

До 18,5кВт at 400Vac 60A 0,50mH 100A 16 

До 22кВт at 400Vac 70A 0,30mH 100A 20 

 

Пристрої захисного відключення, що працюють в парі з цим діапазоном, повинні бути не менше 10 КА, якщо вони 
встановлюються в мережах загального користування. При підключенні до мережі від виділеної трансформаторної підстанції 
необхідно знати значення, заявлене постачальником лінії, і використовувати відповідне обладнання. 

 
Забезпечте заземлення двигун-інвертора загальним опором не більше 100 мОм. 
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5b.2. Підключення до електродвигуна 
 

NEO-WiFi повинен бути встановлений на трифазний асинхронний двигун. Нижче ми покажемо, що робити зі стандартними 
двигунами лінії Delphi і самогальмуючими двигунами лінії ATDC. 

 
 
ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ З'ЄДНАННЯ, важливі для електробезпеки людей і для усунення електромагнітних 
перешкод, що виникають в електромережі: 

 Невеликий жовто-зелений кабель з вушком M5 з одного боку та попередньо ізольованим наконечником з 
іншого, для підключення між корпусом двигуна та входом GND на щиті живлення. 

 Жовтий/зелений провід заземлення кабелю мережевого живлення 400 В з'єднати з іншим входом GND 
клемної коробки на щиті живлення. 
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5b.3. Схеми 

NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5. Фази двигуна повинні бути з'єднані в зірку , якщо на табличці двигуна 
вказано 230VΔ/400VY (Іл.9). 

Ill. 9 
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NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5.  Фази двигуна повинні бути з'єднані трикутником , якщо двигун має на 
табличці 400VΔ/690VY або 230Δ/400Y з використанням техніки 87 Гц (гл. 5d) (Іл.10). 
 

Ill.10 
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ATDC230VΔ/400VY + NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5  (Iл.11) 
 
 

(Iл.11) 
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ATDC400VΔ/690VY + NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 (Iл.12) 
 
 

(Iл.12) 
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NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22. Фази двигуна повинні бути з'єднані в зірку , якщо на табличці двигуна вказано 

230VΔ/400VY (іл. 9 (11)). 
 

Iл. 9 (11) 
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NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22. Фази двигуна повинні бути з'єднані трикутником , якщо двигун має 400VΔ/690VY 

або 230Δ/400Y на табличці з використанням техніки 87 Гц (гл. 5d) (іл.10 (11)). 
 

(Iл.10 (11)) 
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ATDC230VΔ/400VY + NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 (Iл. 11 (11)) 

 
 

(Iл. 11 (11)) 
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ATDC400VΔ/690VY + NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 (Iл. 12 (11)) 

 
 

(Iл. 12 (11)) 
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Перед підключенням гальмівних проводів до клем BR + і BR- від'єднайте від цих же клем дроти внутрішніх опорів і 
ізолюйте їх, тим самим запобігши їх вибуху (встановивши відповідну функцію в меню, попередження з'явиться на 
дисплеї). 

NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 

          

 

NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 
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Якщо гальмівний кабель занадто короткий, щоб дістатися 
до клем NEO-WiFi, подовжте його таким чином, щоб 
забезпечити ізоляцію та необхідний IP. На наступних 
малюнках ми показуємо спосіб використання 
термоусадочної трубки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 

 
 

3 4 
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ЗАГАЛЬНА СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ 
 

NEO-WiFi-3 
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NEO-WiFi-4 
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NEO-WiFi-5.5 
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NEO-WiFi-11 
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NEO-WiFi-22 
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5c. Використання методу 87 Гц 
 

Можливі спеціальні конфігурації з постійним крутним моментом до 87 Гц з двигунами 230/400В. 
У звичайній установці двигун, що працює на частоті нижче номінальної, наприклад, 20 Гц, автоматично буде мати на виводах 
обмоток напругу нижче номінальної. Зі збільшенням частоти напруга збільшується для підтримки крутного моменту. При 
досягненні 50 Гц ми також досягнемо номінальної напруги; в цей момент не буде можливості збільшити вихідну напругу 
перетворювача. 
Так, наприклад, при 75 Гц нам знадобиться (для підтримки того ж крутного моменту, що і при 50 Гц) більш висока напруга, ніж 
мережева, але це неможливо зробити, і тому те, що відбувається при 50 Гц, полягає в тому, що відбувається перехід від 
приводу з постійним моментом до приводу з постійною потужністю (графік 1), при цьому крутний момент зменшується з тією ж 
швидкістю, з якою збільшується швидкість. Але є спосіб збільшити швидкість понад номінальну і при цьому зберегти 
номінальний момент теж постійним (графік.2): підключити двигун 230VΔ/400VY НЕ зіркою (іл.9), як здавалося б логічно, а 
трикутником (іл.10), і запрограмувати NEO-WiFi "дані двигуна" на 230В двигуна, а струм, написаний на шильдику на 230В 
(=струм на 400В * 1,74). 
Таким чином, виходячи за 50 Гц, я ще маю запас для збільшення напруги пропорційно частоті. 
До якої частоти я можу мати постійний крутний момент без перевантаження двигуна? Маючи лінійний параметр V/Hz (Вольт на 
Герц), розрахунок для двигуна 230VΔ/400VY 50Hz становить:  400/230=1,739. 1,739 х 50 Гц = 87 Гц. Отже, межа, в межах якої я 
можу мати постійний крутний момент, становить 87 Гц. Тому максимально допустимий струм від двигуна досягається тільки 
тоді, коли на виході є 400 Вольт і 87 Гц. 
Нижче наведено два приклади розрахунків, які враховують дві різні напруги і номінальні частоти для двигуна. 
 

Двигун 230/400V 50Hz     

400/230= 1.739 
   1,739*50Hz= 87 Hz максимальна частота при постійному крутному моменті 

     Двигун 220/380V 60Hz     

380/220= 1.727 
   1,727*60Hz= 104 Hz максимальна частота при постійному крутному моменті 

 
Так як інвертори слід ділити не по потужності (їх класифікують по потужності тільки для практичності і за звичкою), а по 
сталому вихідному струму, то якщо номінальний струм двигуна, вказаний на табличці при 230В, менше номінального вихідного 
струму від інвертора (до двигуна) I2н (див. "Умови роботи"), то можна використовувати методику 87Гц. 



 

 
55/140 NEO-WiFi – manual - UKR REV20-LUG21 

 

NEO-WiFi-3kW 400V + двигун 100LB-4 3kW 230/400V 50Hz з’єднання (граф.1) 

 
 

NEO-WIFI 3kW 400V + двигун 90L-4 1,5kW 230/400V 50Hz з’єднання (граф.2) 

 
 
 

 
* Звичайно, VFD буде мати проблеми з пульсацією крутного моменту на частотах 
нижче приблизно 6 Гц, але це не впливає на його пусковий момент 
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5d. Підключення зовнішніх пристроїв 
 

 
Ілюстрація 13 - модуль живлення та управління - NEO-WiFi-3 
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NEO-WiFi-3 

Пін Термінал Функція 

1 

J6 

MOTOR ON - нормально відкритий контакт, який замикається при запуску двигуна 
Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Ампер макс, 250В змінного струму макс 2 

3 
TEMP - нормально відкритий контакт, який замикається, коли температура IGBT моста перевищує 50°C 
Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Amp max, 250Vac max 
ТРИВОГА - нормально розімкнутий контакт, який замикається при виникненні тривоги, що 
одночасно відображається на дисплеї клавіатури. Можливе підключення до зовнішніх 
пристроїв 5 Ампер макс, 250В змінного струму макс. 

4 

+15V 

J7 

Вихід 15В постійного струму (макс. 100мА) 

EN вмикає/вимикає роботу інвертора (ПРИМІТКА: не підключайте його до мережі 24В постійного струму) 

D1 напрямок 1 ( напрямок обертання 1 двигуна) 

D2 напрямок 2 ( напрямок обертання 2 двигуна) 

E1 вхід енкодера або датчика наближення (канал А) 

E2 вхід енкодера або датчика наближення (канал B) 

SET вибір каналу зв'язку (замикання цього контакту при напрузі 15В) 

VEL 
аналоговий вихід 1 (-10В...+10В), пропорційний швидкості двигуна між Vmin (0В) і Vmax (10В), 
зі знаком + для напрямку 1 і знаком - для напрямку 2 

A 
J9 RS485 (для з'єднання Master-Slave) або Modbus (активований з березня 2014 року) 

B 

+15V 

J10 

Вихід 15В постійного струму (макс. 100мА) 

AN1 
аналоговий вхід 1 (зовнішній сигнал для швидкості 0-10В постійного струму / 4-20мА) (з версії 
клавіатури 2.05 також 4-20мА → див. меню розширених функцій) 

AN2 аналоговий вхід 2 (зовнішній потенціометр) 

0V 0Vdc 

   
GND 

J4 

земля 

L1 фаза 1 для живлення перетворювача від мережі 

L2 фаза 2 для живлення перетворювача від мережі 

L3 фаза 3 для живлення перетворювача від мережі 

U 

J5 

фаза U підключення двигуна 

V фаза V підключення двигуна 

W фаза W підключення двигуна 

BR- підключення внутрішнього гальмівного опору (опція - зовнішнє) або підключення гальма 
двигуна постійного струму BR+ 

      
USB   Підключення до ПК для діагностики 

      
SW1 

 За допомогою 2 перемикачів в положенні ON є конфігурація 4-20 мА, в положенні OFF є 
конфігурація 0-10 В (SW1 для AN1 і SW2 для AN2) SW2   

      
15Vac   HF вихід 15В змінного струму для індукційного зарядного пристрою 
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NEO-WiFi-4 

Пін Термінал Функція 

1 

J6 

MOTOR ON - нормально відкритий контакт, який замикається при запуску двигуна 
Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Ампер макс, 250В змінного струму макс 2 

3 
TEMP - нормально відкритий контакт, який замикається, коли температура IGBT моста перевищує 50°C 
Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Amp max, 250Vac max 
ТРИВОГА - нормально розімкнутий контакт, який замикається при виникненні тривоги, що 
одночасно відображається на дисплеї клавіатури. Можливе підключення до зовнішніх 
пристроїв 5 Ампер макс, 250В змінного струму макс. 

4 

+15V 

J7 

Вихід 15В постійного струму (макс. 100мА) 

EN вмикає/вимикає роботу інвертора (ПРИМІТКА: не підключайте його до мережі 24В постійного струму) 

D1 напрямок 1 ( напрямок обертання 1 двигуна) 

D2 напрямок 2 ( напрямок обертання 2 двигуна) 

E1 вхід енкодера або датчика наближення (канал А) 

E2 вхід енкодера або датчика наближення (канал B) 

SET вибір каналу зв'язку (замикання цього контакту при напрузі 15В) 

VEL 
аналоговий вихід 1 (-10В...+10В), пропорційний швидкості двигуна між Vmin (0В) і Vmax (10В), 
зі знаком + для напрямку 1 і знаком - для напрямку 2 

A 
J9 RS485 (для з'єднання Master-Slave) або Modbus (активований з березня 2014 року) 

B 

+15V 

J10 

Вихід 15В постійного струму (макс. 100мА) 

AN1 
аналоговий вхід 1 (зовнішній сигнал для швидкості 0-10В постійного струму / 4-20мА) (з версії 
клавіатури 2.05 також 4-20мА → див. меню розширених функцій) 

AN2 аналоговий вхід 2 (зовнішній потенціометр) 

0V 0Vdc 

   
GND 

J4 

земля 

L1 фаза 1 для живлення перетворювача від мережі 

L2 фаза 2 для живлення перетворювача від мережі 

L3 фаза 3 для живлення перетворювача від мережі 

U 

J5 

фаза U підключення двигуна 

V фаза V підключення двигуна 

W фаза W підключення двигуна 

BR- підключення внутрішнього гальмівного опору (опція - зовнішнє) або підключення гальма 
двигуна постійного струму BR+ 

      
USB   Підключення до ПК для діагностики 

      
SW1 

 За допомогою 2 перемикачів в положенні ON є конфігурація 4-20 мА, в положенні OFF є 
конфігурація 0-10 В (SW1 для AN1 і SW2 для AN2) SW2   

      
15Vac   HF вихід 15В змінного струму для індукційного зарядного пристрою 
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NEO-WiFi-5.5 

Пін Термінал Функція 

1 

J6 

MOTOR ON - нормально відкритий контакт, який замикається при запуску двигуна 
Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Ампер макс, 250В змінного струму макс 2 

3 
TEMP - нормально відкритий контакт, який замикається, коли температура IGBT моста перевищує 50°C 
Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Amp max, 250Vac max 
ТРИВОГА - нормально розімкнутий контакт, який замикається при виникненні тривоги, що 
одночасно відображається на дисплеї клавіатури. Можливе підключення до зовнішніх 
пристроїв 5 Ампер макс, 250В змінного струму макс. 

4 

+15V 

J7 

Вихід 15В постійного струму (макс. 100мА) 

EN вмикає/вимикає роботу інвертора (ПРИМІТКА: не підключайте його до мережі 24В постійного струму) 

D1 напрямок 1 ( напрямок обертання 1 двигуна) 

D2 напрямок 2 ( напрямок обертання 2 двигуна) 

E1 вхід енкодера або датчика наближення (канал А) 

E2 вхід енкодера або датчика наближення (канал B) 

SET вибір каналу зв'язку (замикання цього контакту при напрузі 15В) 

VEL 
аналоговий вихід 1 (-10В...+10В), пропорційний швидкості двигуна між Vmin (0В) і Vmax (10В), 
зі знаком + для напрямку 1 і знаком - для напрямку 2 

A 
J9 RS485 (для з'єднання Master-Slave) або Modbus (активований з березня 2014 року) 

B 

+15V 

J10 

Вихід 15В постійного струму (макс. 100мА) 

AN1 
аналоговий вхід 1 (зовнішній сигнал для швидкості 0-10В постійного струму / 4-20мА) (з версії 
клавіатури 2.05 також 4-20мА → див. меню розширених функцій) 

AN2 аналоговий вхід 2 (зовнішній потенціометр) 

0V 0Vdc 

   
GND 

J4 

земля 

L1 фаза 1 для живлення перетворювача від мережі 

L2 фаза 2 для живлення перетворювача від мережі 

L3 фаза 3 для живлення перетворювача від мережі 

U 

J5 

фаза U підключення двигуна 

V фаза V підключення двигуна 

W фаза W підключення двигуна 

BR- підключення внутрішнього гальмівного опору (опція - зовнішнє) або підключення гальма 
двигуна постійного струму BR+ 

      
USB   Підключення до ПК для діагностики 

      
SW1 

 За допомогою 2 перемикачів в положенні ON є конфігурація 4-20 мА, в положенні OFF є 
конфігурація 0-10 В (SW1 для AN1 і SW2 для AN2) SW2   

      
15Vac   HF вихід 15В змінного струму для індукційного зарядного пристрою 
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NEO-WiFi-11 (модуль керування) 

Пін Термінал Функція 

AO2 
J15 

аналоговий вихід 2 (0...+10В) для сигналу внутрішньої температури IGBT (0...100°С). 
Активовано з V1.06 0V 

AO1 
J14 

аналоговий вихід 1 (-10В...+10В) для сигналу швидкості двигуна (абсолютне значення) та 
сигналу обертання (знак + для сигналу 1 та знак - для сигналу 2) 0V 

15V 
J16 

Вихід 15В постійного струму (макс. 100мА) 

5V Вихід 5В постійного струму (макс. 100мА) 

A+ 

J11 

канал А+ вхід 

A- канал А- вхід 

B+ канал В+ вхід 

B- канал В- вхід 

Z+ канал Z+ вхід 

Z- канал Z- вхід 

0V земля 

0V земля 

A 
J10 Комунікаційний шлюз Modbus (активований з березня 2014 року) 

B 

A 
J9 Шина RS485, (для групового підключення Master-Slave) 

B 

15V 

J8 

Вихід 15В постійного струму 

AN1 
аналоговий вхід 1 (зовнішній сигнал для швидкості 0-10В постійного струму / 4-20мА) (з версії 
пульта 2.05, також 4-20мА → див. меню розширених функцій) 

AN2 аналоговий вхід 2 (зовнішній потенціометр) 

D2 напрямок 2 (напрямок обертання 2 двигун із зовнішнім керуванням) 

D1 напрямок 1 (напрямок обертання 1 двигун із зовнішнім керуванням) 

SET вибір каналу зв'язку (замикання цього контакту на 0В) 

EN 
дозволяє роботу двигуна (замикання цього контакту на 0В) (ПРИМІТКА: не підключайте його 
до 24В постійного струму) 

0V 0Vdc (постійний струм) 
 

USB   Підключення до ПК для діагностики 

   
SW5   не активований 

SW1   
dip 2 ( вимкнений вхід AN1 при напрузі 0-10В; увімкнений вхід AN1 при струмі 4-20мА) 
dip 1 ( вимкнений вхід AN2 при напрузі 0-10В; увімкнений вхід AN2 при струмі 4-20мА) 

SW6 
 

dip 2 ( вимкнений вхід AN1 при напрузі 0-10В; увімкнений вхід AN1 при струмі 4-20мА) 
dip 1 ( вимкнений вхід AN2 при напрузі 0-10В; увімкнений вхід AN2 при струмі 4-20мА) 

SW7 
 

Увімкнені перемички 1 і 2 для навантажувальних резисторів RS485 (тільки для першого і останнього з НЕО в 
групі - увімкнення однакових перемичок в НЕО в середині може призвести до збою передачі даних) 

SW8   не активований 
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NEO-WiFi-11 (силовий модуль) 

Пін Термінал Функція 

0V IND 
J4 ВЧ-вихід 15 В змінного струму для індукційного зарядного пристрою 

AC IND 

0V DC FAN 
J1 

Вихід 12В постійного струму для внутрішнього вентилятора охолодження (закривається, 
коли температура IGBT перевищує 45°C, і знову відкривається, коли вона повертається 
<40°C) 12V DC FAN 

EXT FAN 
J3 

нормально відкритий контакт, який замикається, коли температура моста IGBT перевищує 
45°C, щоб забезпечити запуск можливого додаткового зовнішнього вентилятора EXT FAN 

ALARM 

J2 

нормально розімкнутий контакт, який замикається при виникненні тривоги, що одночасно 
відображається на дисплеї пульта. Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Ампер 
макс, 250В змінного струму макс ALARM 

MOT ON нормально відкритий контакт, який замикається при запуску двигуна. Можливе 
підключення до зовнішніх пристроїв 5 Ампер макс, 250В змінного струму макс MOT ON 

BR+ 
J10 

підключення внутрішнього гальмівного опору (опція - зовнішнє) або підключення гальма 
двигуна постійного струму BR- 

GND 

J9 

земля 

U Фаза W підключення двигуна 

V Фаза V підключення двигуна 

W Фаза U підключення двигуна 

L3 

J5 

фаза 1 для живлення інвертора від мережі 

L2 фаза 2 для живлення інвертора від мережі 

L1 фаза 3 для живлення інвертора від мережі 

GND земля 
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NEO-WiFi-22 (модуль керування) 

Пін Термінал Функція 

AO2 
J15 

аналоговий вихід 2 (0...+10В) для сигналу внутрішньої температури IGBT (0...100°С). 
Активовано з V1.06 0V 

AO1 
J14 

аналоговий вихід 1 (-10В...+10В) для сигналу швидкості двигуна (абсолютне значення) та 
сигналу обертання (знак + для сигналу 1 та знак - для сигналу 2) 0V 

15V 
J16 

Вихід 15В постійного струму (макс. 100мА) 

5V Вихід 5В постійного струму (макс. 100мА) 

A+ 

J11 

канал А+ вхід 

A- канал А- вхід 

B+ канал В+ вхід 

B- канал В- вхід 

Z+ канал Z+ вхід 

Z- канал Z- вхід 

0V земля 

0V земля 

A 
J10 Комунікаційний шлюз Modbus (активований з березня 2014 року) 

B 

A 
J9 Шина RS485, (для групового підключення Master-Slave) 

B 

15V 

J8 

Вихід 15В постійного струму 

AN1 
аналоговий вхід 1 (зовнішній сигнал для швидкості 0-10В постійного струму / 4-20мА) (з версії 
пульта 2.05, також 4-20мА → див. меню розширених функцій) 

AN2 аналоговий вхід 2 (зовнішній потенціометр) 

D2 напрямок 2 (напрямок обертання 2 двигун із зовнішнім керуванням) 

D1 напрямок 1 (напрямок обертання 1 двигун із зовнішнім керуванням) 

SET вибір каналу зв'язку (замикання цього контакту на 0В) 

EN 
дозволяє роботу двигуна (замикання цього контакту на 0В) (ПРИМІТКА: не підключайте його 
до 24В постійного струму) 

0V 0Vdc (постійний струм) 
 

USB   Підключення до ПК для діагностики 

   
SW5   не активований 

SW1   
dip 2 ( вимкнений вхід AN1 при напрузі 0-10В; увімкнений вхід AN1 при струмі 4-20мА) 
dip 1 ( вимкнений вхід AN2 при напрузі 0-10В; увімкнений вхід AN2 при струмі 4-20мА) 

SW6 
 

dip 2 ( вимкнений вхід AN1 при напрузі 0-10В; увімкнений вхід AN1 при струмі 4-20мА) 
dip 1 ( вимкнений вхід AN2 при напрузі 0-10В; увімкнений вхід AN2 при струмі 4-20мА) 

SW7 
 

Увімкнені перемички 1 і 2 для навантажувальних резисторів RS485 (тільки для першого і останнього з НЕО в 
групі - увімкнення однакових перемичок в НЕО в середині може призвести до збою передачі даних) 

SW8   не активований 
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NEO-WiFi-22 (power module) 

Пін Термінал Функція 

AC IND 
J8 Високовольтний вихід 15 В змінного струму для індукційного зарядного пристрою 

0V IND 

12V DC FAN 
J6 

Вихід 12В постійного струму для внутрішнього вентилятора охолодження (закривається, 
коли температура IGBT перевищує 45°C) 0V DC FAN 

ALARM 

J7 

нормально розімкнутий контакт, який замикається при виникненні тривоги, що одночасно 
відображається на дисплеї пульта. Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Ампер 
макс, 250В змінного струму макс ALARM 

MOTOR ON реле з нормально розімкненим контактом, який замикається при запуску двигуна. 
Можливе підключення до зовнішніх пристроїв 5 Ампер макс, 250В змінного струму макс MOTOR ON 

COM 

J5 джерело живлення для можливих індукційних одно-/трифазних вентиляторів охолодження 
MAIN 

MAIN 

START 

BR+ 
J11 

підключення внутрішнього гальмівного опору (опція - зовнішнє) або підключення гальма 
двигуна постійного струму BR- 

GND 

J4 

земля 

W Фаза W підключення двигуна 

V Фаза V підключення двигуна 

U Фаза U підключення двигуна 

L1 

J3 

фаза 1 для живлення інвертора від мережі 

L2 фаза 2 для живлення інвертора від мережі 

L3 фаза 3 для живлення інвертора від мережі 

GND земля 
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5d.1. Приклади 
 

 Для управління зупинкою і напрямком обертання також можливе підключення інших допоміжних аналогових команд, 
наприклад, виходів мікроперемикачів або ПЛК, між контактами +15V-D1-D2 / 0V-D1-D2. 
Приклад: 3-позиційний перемикач (1 - 0 - 2) серед контактів +15V-D1-D2 / 0V-D1-D2 плати живлення (іл. COM1). 

Iл. (3) COM1 - NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 

 
 

Iл. (11) COM1 - NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 
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При необхідності підключення зовнішнього вмикаючого контакту (мал. COM2) його необхідно підключити між клемами +15V-
EN / 0V-EN (увімкнено при замкненому контакті) після зняття перемички на цих же клемах; 

Iл. (3) COM2 - NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 

 
 

Iл. (11) COM2 - NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 

 
 

NEO-WIFI-3 - NEO-WIFI-4 - NEO-WIFI-5.5 поставляється з перемичкою на клемах +15 В і EN на клемній коробці J3 (іл. Р). NEO-
WIFI-11 - NEO-WIFI-22 стандартно поставляється з перемичкою на клемах 0 В і EN. 

 
Iл. P 

 
 

Призначення цього контакту - дозволити функціонування NEO-WiFi. Зняття його, блокує запуск двигуна. 
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 Опціональне з'єднання: Для зв'язку між декількома NEO-WiFi підключіть послідовний порт RS485 до двох клем A і B, 
завжди дотримуючись полярності з'єднань (A з A і B з B на всіх інверторах NEO-WiFi); 
З'єднання 2÷8 NEO-WiFi з послідовним інтерфейсом RS485 дозволить функціонувати за типом Master (інвертор, який 
керує групою) і Slaves (інвертори, які "копіюють" стан Master: увімкнений, швидкість або вимкнений). 
NEO-11 і NEO-22: SW7 Dip 1 і 2 включений для навантажувальних резисторів RS485 (тільки для першого і останнього з 
NEO в групі - при включенні однакових перемичок на NEO в середині є ризик збою передачі) 

 

 

 
 

Команди, які копіюються Ведомими: увімкнути, вимкнути, швидкість. 
Тому, якщо наприклад, ведучий - це 2-полюсний двигун, який обертається зі швидкістю 2800об/хв, то навіть 4-полюсний 
ведений буде йти зі швидкістю 2800об/хв (максимальна частота для кожного веденого залишається 100Гц, а отже 2800об/хв 
буде максимальною швидкістю цього веденого). Для цього, очевидно, навіть кожен окремий NEO-WiFi ведомий повинен бути 
запрограмований, щоб він знав характеристики підключеного двигуна. Ведомі повинні мати канал зв'язку, відмінний від 
ведучого. При програмуванні ведомого також можна задавати рампи розгону і уповільнення, що відрізняються від рампи 
ведучого, можна підключати двигуни з гальмом, навіть якщо ведучий є двигуном без гальма і т.д.. 
Всі захисні сигналізації NEO-WiFi ("ведучий" і " ведомий") продовжують працювати, в т.ч. і температурні. 
ПРИМІТКА: управління по шині Modbus не може здійснюватися при роботі системи " ведучий-ведомий 
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 Опціональне підключення: Для запису та аналізу подій за час роботи приладу можливе підключення до ПК за допомогою 
USB-роз'єму, що знаходиться на платі живлення, після встановлення на ПК програмного забезпечення, що постачається 
окремо; 
 

  
 

Див. розділ 9 "Аналіз подій" 
 

USB: Увага: категорично не можна підключати кабелем до ПК при увімкненому інверторі; при роботі з NEO-3 
існує ризик пошкодження USB-порту ПК або ще гіршого пошкодження. Підключати тільки при вимкненому і 
відключеному від мережі інверторі, для діагностики записаних аварійних подій. На кожній платі прикріплена 
етикетка, яка попереджає про це потенційне пошкодження комп'ютера. 
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 Додаткове підключення: 

 

NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5: 
 

Є два оптично ізольованих аналогових входи AN1 та AN2 
(ANALOG INPUT 1, ANALOG INPUT 2), які можна 
конфігурувати: 

NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22: 
 

Є два оптично ізольованих аналогових входи AN1 та AN2 
(ANALOG INPUT 1, ANALOG INPUT 2), які можна 
конфігурувати: 

  

 DIP-перемикачі напруги 0-10В (AN1) / зовнішній 
потенціометр (AN2) в положенні OFF (за 
замовчуванням) 

 

 
 

 DIP-перемикачі напруги 0-10В (AN1) / зовнішній 
потенціометр (AN2) в положенні OFF (за 
замовчуванням) 

 

 
 

  

 Перемикачі струму 4-20 мА (AN1/AN2) в 
положенні ON 

 

 

 Струмові перемикачі 4-20 мА (AN1\AN2) SW1 і SW6 в 
положенні ON 

 

 
 

 

 

При виборі 0-10В або 4-20мА в AN1 необхідно також змінити налаштування меню розширених функцій. 
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Приклад: підключення датчика температури 0-10В (еквівалентне підключення для датчика тиску). Використовуйте +15В на 
клемній колодці для безпосереднього живлення датчика і використовуйте резистор для створення дільника напруги. 

  

 NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 

 
 

 NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 

 

 



 

 
76/140 NEO-WiFi – manual - UKR REV20-LUG21 

Приклад: підключення датчика температури 4-20 мА (еквівалентне підключення для датчика тиску). 

 

NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 

 
 

NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 
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 Опціональне підключення: Гальма двигуна самогальмування Див. мал. 11 та мал. 12. 
 

 Опціональне підключення: ЕНКОДЕР.  Іл. EN. Підключення енкодера Motive-SICK VFS60A-TDPZ0-S01 для регулювання 
швидкості в зворотному зв'язку: 

 +Vcc (ЧЕРВОНИЙ провід) на +15В; 

 -Vcc (СИНІЙ провід) на 0В, з проводом заземлення; 

 Виходи NEO-WiFi-3: сигнал A в E1 (БІЛИЙ провід); сигнал B в E2 (РОЖЕВИЙ провід); 

 Виходи NEO-WiFi-11/22: сигнал A_ в A- (коричневий провід); сигнал A в A+ (білий провід); сигнал B_ в B- (чорний 
провід); сигнал B в B+ (рожевий провід); сигнал Z_ в Z- (жовтий провід); сигнал Z в Z+ ( ліловий провід). 
 

ПРИМІТКА 1: Рекомендується використовувати енкодер, запрограмований на кількість імпульсів/обертання, що дорівнює 256, 
щоб отримати найкращий компроміс між точністю управління по зворотному зв'язку і максимально допустимою 
частотою обертання ротора; для застосувань, де потрібна більша точність управління, але при меншій частоті 
обертання, існує можливість використання енкодерів, запрограмованих на 512 імпульсів/обертання. 

 
ПРИМІТКА 2: для NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 необхідно, щоб обертання валу відбувалося за годинниковою 

стрілкою. 

 

Якщо у вас клавіатура з перемикачем напрямку обертання, цей 
напрямок обертання за годинниковою стрілкою відповідає 

положенню 1 

 

Якщо обертання проти годинникової стрілки, необхідно поміняти місцями 2 дроти енкодера, підключені до клем E1 і E2.  
У разі неправильного напрямку обертання або підключення з'явиться аварійна сигналізація про перевантаження по струму. 
 

 Опціональне підключення датчика наближення (альтернатива енкодеру): Також можливе підключення 
лічильника імпульсів (без визначення напрямку обертання), утвореного датчиком наближення: +Vcc датчика 
наближення на полюс +15В 
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Іл.ЕН. Підключення енкодера - NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 
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Іл.ЕН. Підключення енкодера - NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 
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Іл. Двигун зі стандартним енкодером і з примусовою вентиляцією: 
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 Опціональне підключення: AN2 зовнішній потенціометр min 2,2KΏ max 4,7KΏ (перейти в меню розширених 
функцій) 

 
NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 

 
 

NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 
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 Підключення датчиків тиску (для зворотного зв'язку по тиску в NEO-COMP і NEO-VENT) 
 

NEO-COMP-3 - NEO-COMP-4 - NEO-COMP-5.5 

 
 

NEO-VENT-3 - NEO-VENT-4 - NEO-VENT-5.5 
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NEO-COMP-11 - NEO-COMP-22 

 
 

NEO-VENT-11 - NEO-VENT-22 
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 Підключення Bluetooth модуля для управління смартфоном та планшетом (опція, код BLUE). 
 

 

 
 
 
 
  

Функціонування 
 
 
Стійке зелене світло: BLUE живиться правильно, чекає на підключення до вашого пристрою 
 
 
 
 
Блимає зелене світло: BLUE підключено до вашого пристрою 
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Запрограмуйте параметр зв'язку по шині Modbus наступним чином: 
ADVANCED FUNCTIONSMODBUSMB COMM.ON (=Програмування і управління тільки по шині Modbus). 
 

NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 

 

 

NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 
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5d.2. Кріплення модуля Bluetooth (опція, код BLUE) 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
87/140 NEO-WiFi – manual - UKR REV20-LUG21 

5d.3. Кріплення для 3-фазового вимикача живлення (опція) 
INTEM3X32A + NEO-WiFi-3 
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INTEM3X32A + NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 - NEO-WiFi-11  
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INTEM3X63A + NEO-WiFi-22 
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6.  ПРОГРАМУВАННЯ 
 

Операції активації та програмування повинні виконуватися виключно досвідченим і кваліфікованим 
персоналом. Використовуйте відповідне обладнання та засоби захисту. Вмикати живлення інвертора 
можна тільки при закритій коробці, після ретельного виконання всіх інструкцій з монтажу електричних 
з'єднань, наведених вище. Дотримуйтесь правил запобігання нещасним випадкам. 
 

 

6a. Перша установка 
 

Після виконання підключень, описаних у розділі 4 цієї інструкції, виконайте наступні дії, тримаючи в руках пульт дистанційного 
керування клавіатурою: 
1. Живлення NEO-WiFi 

2. Натисніть  для входу в меню →див. меню функцій 
 
3. Задайте дані двигуна в меню Data Motor (Дані двигуна), зокрема, вибравши значення, які можна взяти з таблички двигуна 

для параметрів Номінальна потужність, Номінальна напруга і Номінальний струм; 
 

4. Трикратне швидке натискання тричі поспіль  призведе до виходу з головного меню з автоматичним збереженням 
встановлених параметрів.  

     Повинен з'явитися підтверджуючий напис DATA SAVED; 
 

6a.1. Налаштування зв'язку Пульт керування-інвертор 
 

НАСТУПНІ ПУНКТИ СЛІД ЧИТАТИ ТІЛЬКИ В ТОМУ ВИПАДКУ, ЯКЩО ВАМ НЕОБХІДНО ЗМІНИТИ КАНАЛ ЗВ'ЯЗКУ АБО 

ЧАСТОТУ WIFI ПАНЕЛІ (це необхідно зробити в тому випадку, якщо в одному і тому ж місці знаходиться більше 

одного NEO-WiFi): 

Замкнути контакт на клемах +15V- SET (NEO-3/4/5.5) / 0V-SET (NEO-11/22) (Іл.Х) для включення вибору каналу зв'язку (1-15) 

або частоти зв'язку 860...879 МГц 

Iл. X (NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5) 
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Iл. X (NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22) 

 
 

 

4. Для зміни каналу зв'язку натисніть  і перейдіть до пункту Communication  >  Auto tuning (set). 

Автоматично він сканує частоту МГц, а потім показує канал Code Motor:1 Radio MHz:870, встановлений за замовчуванням 

Motive. Після встановлення зв'язку на пульті керування загориться світлодіодний індикатор POWER. Виберіть за допомогою 

 бажаний новий канал від 1 до 15 і радіочастоту від 860 до 879 МГц (наприклад 

) , потім натиснути кнопку ENTER  для підтвердження і 3 рази в швидкій 

послідовності кнопку ESC  для виходу і збереження даних, що буде підтверджено індикацією пульта (DATA SAVED). 
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5. Тільки після того, як ви змінили канал зв'язку або частоту, зніміть перемичку 

+15V- SET (NEO-3/4/5.5)  /  0V-SET (NEO-11/22) (Ill.Y) 

 

Iл. Y (NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5) 

 
 

Iл. Y (NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22) 
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7. Закрийте кришку, акуратно встановивши на місце 

з'єднання індуктивного блоку живлення та антени. 

 
 
 
 
 

РОЗ'ЄМ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЮ НА 
ПЛАТІ ЖИВЛЕННЯ: При підключенні 
коаксіального кабелю до плати живлення 

не використовуйте металеві інструменти, які можуть 
пошкодити навколишні електричні компоненти SMD, 

які є надзвичайно делікатними. 
 

  

 Дистанційне керування декількома двигунами з однієї панелі неможливе, з одним каналом зв'язку 

 

 

 

 

 

 

Фактично, між пультом і перетворювачами відбувається безперервний зв'язок, який полягає не тільки в поверненні даних 

на дисплей, але і в синхронізації поведінки перетворювача в порівнянні з тим, що попередньо задано і контролюється з 

пульта управління. 

 Натомість можна отримати синхронну роботу 1÷8 NEO-WiFi з одним пультом, з'єднавши їх в режимі master-slave. Ведені 

працюють без пульта, після їх конфігурації в з'єднанні RS485 (Примітка: при конфігурації перемичкою +15V- SET (NEO-

3/4/5.5) / 0V-SET (NEO-11/22) їх необхідно вмикати по черзі, не допускаючи одночасного ввімкнення 2-х NEO). 
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 Роздільне управління декількома двигунами за допомогою декількох пультів з окремими каналами від 1 до 15 (на кожну 

частоту) 

 

При наявності декількох перетворювачів NEO-WIFI в одному місці, на відстані менше 80 мт: 

 Для зміни коду і частоти замкнути контакт +15V- SET (NEO-3/4/5.5) / 0V-SET (NEO-11/22), що одночасно забороняє роботу 
двигуна в замкнутому стані; 
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 При наявності двох або більше двигунів з перетворювачами NEO-WIFI, для тих, що йдуть після першого (за замовчуванням 
Code:1, MHz: 870), встановіть значення частоти і коду, відмінні від першого і один від одного, щоб бути впевненим, що 
жодна пульта інвертора не заважає роботі іншого інвертора; 

 Після зміни частоти, для того, щоб інвертор і відповідна панель налаштувалися на нову частоту, необхідно вимкнути їх 
обидва (відключивши живлення інвертора і натиснувши кнопку STOP на пультовій панелі на 5 секунд), а потім знову 
увімкнути (знову підключивши живлення і натиснувши кнопку MODE на пультовій панелі); 

 Якщо з будь-якої причини між інвертором та відповідною панелью буде втрачено зв'язок, по постійній сигналізації на 
дисплеї "WAITING COMMUNICATION", вимкніть і знову увімкніть їх; якщо зв'язок не відновиться, замкніть міст +15V- SET 
(NEO-3/4/5. 5) / 0V-SET (NEO-11/22), подати живлення, увімкнути пульт і увійти в режим "COMMUNICATION", який 
відобразить стан активного коду і частоти (символи # повинні зникнути); при необхідності внести зміни, а потім вийти, двічі 
швидко натиснувши ESC, що автоматично збереже отримані дані 

 
 Неможливо мати більше одного пульта, який керує одним перетворювачем частоти. Вони будуть конфліктувати 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фактично відбувається безперервний зв'язок пульт-NEO, в 2-х напрямках. Зв'язок від NEO до пульта полягає в моніторингу 

даних NEO-WiFi на дисплеї пульта, а також в постійній синхронізації роботи NEO-WiFi в порівнянні з тим, що було задано в 

пультi. 
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6b. Кнопки панелі керування 
 

 

Кнопка Опис 

 

Для входу в меню функцій 

START 

 
ENTER 

Для запуску двигуна / для доступу до підменю або для входу в функцію і зміни її значень 

 

Дозволяє прокручувати вгору по пунктах меню або змінювати в позитивну сторону значення змінних; по 
закінченню зміни натиснути ENTER. 

Під час роботи також дозволяє збільшити швидкість двигуна (якщо встановлений сигнал швидкості = 
внутрішній швидкості), яка зберігається автоматично через 10 секунд після зміни 

 

Дозволяє прокручувати вниз по пунктах меню або змінювати в мінус значення змінних; по закінченню зміни 
натиснути ENTER. 

Під час роботи також дозволяє збільшити швидкість двигуна (якщо встановлений сигнал швидкості = 
внутрішній швидкості), яка зберігається автоматично через 10 секунд після зміни 

STOP 

 
ESC 

Для зупинки двигуна / виходу з підменю (шляхом входу в головне меню); для виходу з головного меню з 
включенням управління двигуном і автоматичним збереженням встановлених даних при натисканні в швидкій 
послідовності (в кінці повинен з'явитися напис "DATA SAVED"). 

Таблиця 3: Кнопки 
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6c. Світлодіоди на панелі клавіатури 

 
Світлодіод Опис 

Power ON  Зелений - сигналізує про наявність мережевої напруги на живленні 

Motor ON  Зелений - функціонування двигуна 

Alarm   Червоний - при включенні сигналізує про аномалію (див. список Аварійних сигналів) 
Таблиця 4: Опис світлодіодів 

6d. Меню функцій (починаючи з версії SW 4.04NEO3 5.02NEO4 5.02NEO5.5 3.05NEO11 3.02NEO22 - 06/2019)   
 

Меню Підменю Опис 

Language / Мова   Італійська / Англійська / Німецька / Французька / Іспанська 

 
 
Communication  
Комунікація 

Auto tuning (set) / 
Автонастройка (комплект) 
 

Автоматичне визначення коду двигуна та налаштування 
радіочастоти. Ця функція активна тільки в тому випадку, якщо 
контакти +15В і SET (для NEO-3/4/5.5) / 0В і SET (для NEO11/22) 
з'єднані кабельною перемичкою. 

Manual tuning / 
Ручне налаштування 

1. Код двигуна (від 1 до 15) 

2. Радіочастота (da 860 a 879 МГц) 
При ручному налаштуванні не потрібно підключати +15В і SET 
(NEO-3) / 0В і SET (NEO-11/22) 

Motor data                         
(see motor nameplate) / 
Дані двигуна (див. 
заводську табличку) 

1. Rated power P2 [kW] / 
Номінальна потужність P2 [кВт] 

1. 0.09 ÷ 3.0 (NEO-3); 0.09 ÷ 4.0 (NEO-4); 0.09 ÷ 5.5 (NEO-5.5);  
    0.09 ÷ 11.0 (NEO-11); 0.09 ÷ 22.0 (NEO-22) 

2. Rated voltage [V] / Номінальна напруга 
[В] 

2. від 180 до 460 

3. Rated current [A] / Номінальний струм 
[А] 

3. 0.6 ÷ 7A (NEO-3); 0.6 ÷ 10A (NEO-4); 0.6 ÷ 14A (NEO-5.5);  
    0.6 ÷ 22.0A (NEO-11); 0.6 ÷ 45.0A (NEO-22) 

(set 107% of rated value of motor 
nameplate) / 
(встановити 107% від номінального 
значення, зазначеного на заводській 
табличці двигуна) 

4. Rated frequency [Hz] / Номінальна 
частота [Гц] 

4. 50 / 60 

5. Rated RPM / Номінальне число обертів 5. 350 ÷ 6000 

6. Power factor cosφ / Коефіцієнт 
потужності cosφ 

6. 0.50 ÷ 0.90 

7. Rotation / Обертання 7. 0=за годинниковою стрілкою, 1=відлік за годинниковою стрілкою 

Advanced Functions / 
Розширені функції 

Access to the advanced functions menu / 
Доступ до меню розширених функцій 

Для доступу введіть цифровий Пароль доступу (номер, попередньо 
присвоєний Мотивом: 1). 
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Saving/Reset / 
Збереження/Сброс 

Yes save: the changes made are saved / 
Так, зберегти: внесені зміни будуть 
збережені 

Зберегти змінені дані або відновити значення за замовчуванням 

Not save: returns to the values preceding the 
changes /  
Не зберігати: повертає до значень, що 
передували змінам 

ПРИМІТКА: автоматично зберігається кожного разу, коли ви 
виходите з функціонального меню. 

Factory data / Заводські параметри:  
1. Standard (Speed mode) / Стандартний 
(швидкісний режим) 
2. Ventilator / Вентилятор 
3. Air compressor / Повітряний компресор 
4. HP pump / HP насос 

УВАГА: Скидання увімкнено без наявності перемички +15V- SET 
(NEO-3) / 0V-SET (NEO-11/22) (іл. X). 

Таблиця 5: Головне меню 

6e. Меню розширених функцій (починаючи з версії SW 4.04NEO3 5.02NEO4 5.02NEO5.5 3.05NEO11 3.02NEO22 - 
06/2019)   

 

Меню розширених 
функцій 

Підменю Опис 

Motor limits / 
Обмеження двигуна 

1. Maximum speed [% of rpm] / 
Максимальна частота обертання [% об/хв] 

1. від 50 до 200% синхронної частоти обертання двигуна 

2. Minimum speed [% of rpm] / Мінімальна 
частота обертання [% об/хв] 

2. від 2 до 100% (NEO-3/4/5,5) синхронної частоти обертання 
двигуна 
від 2 до 50% (NEO-11/22) синхронної частоти обертання двигуна 

3. Acceleration [s] / Прискорення [с] 3. від 0,1 до 999,9 

4. Deceleration [s] / Уповільнення [с] 4.  від 0,1 до 999,9 

5. Maximum inrush current [%] / 
Максимальний пусковий струм [%] 

5. 80 ÷ 150 (NEO-3/4/5.5) (за замовчуванням 150) 

    80 ÷ 160 (NEO-11) (за замовчуванням 160) 

    80 ÷ 150 (NEO-22) (за замовчуванням 150) 

6. Magnetization [%] / Намагніченість [%] 

6. від 70 до 120. За замовчуванням 100%.  Збільшуючи цей %, при 
тій же частоті, ви збільшуєте напругу на двигун (до максимального 
значення напруги мережі живлення мінус падіння ланцюга), тим 
самим збільшуючи магнітний потік в двигуні. Це підвищує струм 
холостого ходу і збільшує крутний момент аж до насичення двигуна. 
У разі виникнення електричної вібрації двигуна, можна домогтися її 
зникнення, зменшуючи це значення %. Робіть це з кроком 2% до 
отримання необхідного результату.   

7. Braking Joules / Гальмівні джоулі 

7. від 100 до 12700 [Дж]; за замовчуванням 300 (NEO-3) / 1000 
(NEO-11/22). Збільшується при використанні зовнішніх опорів 

ПРИМІТКА: Втрати енергії [Дж] = Розсіювана потужність [Вт] х Час 
гальмування [секунди]. 

Control type /  
Тип управління 

1.  Enable restart / Увімкнути перезапуск 
1. Дозволяє перезапуск після збою, спричиненого відсутністю 
напруги в мережі або тривогою (УВІМКНЕНО / ВИМКНЕНО). За 
замовчуванням - ВИМКНЕНО 

2.  Dead Time after alarm [s] / Час 
неактивності після аварії [с] 

2. Час очікування перед перезавантаженням, що слідує за 
зупинкою, викликаною аварійним станом; 

3.  Start/Stop Source / Джерело 
запуску/зупинки 

3.            

·  тільки з пульта керування 

·  з кнопки пульта та селектора пульта 

·  зовнішнє дистанційне дротове керування 
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4. Input Signal / Вхідний сигнал 

4.            

·  Внутрішня швидкість 

·  потенціометр клавіатури 

·  AN2 зовнішній потенціометр 15В (NEO3) / 5В (NEO11/22) 

·  сигнал 0-10В на AN1 

·  сигнал 4-20мА на AN1 

5. Mode / Режим 

5.            

·  Швидкість у розімкнутому контурі 

·  Швидкість + енкодер 

·  Вентилятор 

·  Повітряний компресор 

·  HP насос 

 

6. RS485 Master Slave / Ведучій Ведомий 
 

6. Номер двигуна / Загальна кількість двигунів у групі (1/1 за 
замовчуванням для одного двигуна; 1/2 для ведучого двигуна групи 
з 2 двигунів, 2/2 для веденого двигуна групи з 2 двигунів і т.д. - 
макс. кількість ведених двигунів = 8). Ця функція доступна тільки в 
режимі розімкнутого контуру швидкості або швидкості + енкодер з 
Modbus=OFF. 

7. T/R fault stop (ON/OFF) / Зупинка 
несправності Т/Р (ВКЛ/ВЫКЛ) 7. Якщо ця функція увімкнена, вона вимикає двигун, якщо 

радіозв'язок між клавіатурою та NEO відсутній більше 5 секунд. За 
замовчуванням встановлено на ВИМК. 

(дана функція є тільки в пультах версії 
V.201 та NEO-WiFi-3 версії V.2.01) 

8. Preheating temperature in stand-by [°C] / 
Температура підігріву в режимі очікування 
[°C] 

8. У разі значних температурних перепадів, щоб уникнути 
конденсації крапель води всередині корпусу, що може призвести до 
окислення та/або короткого замикання, використовуються внутрішні 
гальмівні резистори, які підтримують мінімальну внутрішню 
температуру (0÷50°C, за замовчуванням 25°C). NEO-WIFI повинен 
залишатися увімкненим, а внутрішні резистори - підключеними. 

Feedback / Зворотній 
зв'язок 

1 Open loop speed / Швидкість 
розімкнутого контуру::  

  

1.1 Internal speed / Внутрішня швидкість 1.1 Від 17 до 6000 об/хв. За замовчуванням 280 

2 Speed with Encoder / Швидкість з 
енкодером:: 

  

2.1 Encoder pulses/rotation integer / 
Імпульси енкодера/ціле число обертів 

2.1 Ціла частина датчика імпульсів/обертання (напр. 256). 

2.2 Encoder pulses/rotation decimal / 
Імпульси енкодера / десяткове число 
обертів 

2.2 Десяткова частина датчика імпульсів/обертання (напр. 0). 

3. Pressure / Тиск:   

3.1 Pressure measure unit / Одиниця 
виміру тиску 

3.1  bar / psi                   [Перерахунок: 1 psi = 0,0689 бар]. 

3.2 Min out P. (AN2) / Min вихід P. (AN2) 3.2  Від 0 до 10 мА 

3.3 Max out P. (AN2) / Max вихід P. (AN2) 3.3  Від 10 до 30 мА 
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3.4 Sensor range / Діапазон роботи 
датчика 

3.4           
0,010 ÷ 16 бар / 0,14 ÷ 232 psi (вентилятор) 
1 ÷ 160 бар / 14 ÷ 2325 psi (повітряний компресор) 
1 ÷ 1600 бар / 14 ÷ 23250 psi (насос високого тиску) 

3.5 Pressure reference / Контрольний тиск 

3.5           
0,005 ÷ 16 бар / 0,07 ÷ 232 psi (вентилятор)        
0,5 ÷ 160 бар / 7 ÷ 2325 psi (повітряний компресор)        
0,5 ÷ 1600 бар / 7 ÷ 23250 psi (насос високого тиску) 

3.6 Pressure Hysteresis / Гістерезис тиску 

3.6           
0,001 ÷ 0,2 бар / 0,01 ÷ 2,90 psi (вентилятор)        
0,1 ÷ 20 бар / 1 ÷ 290 psi (повітряний компресор)        
0,1 ÷ 20 бар / 1 ÷ 290 psi (насос високого тиску) 

3.7 Time stop at pressure reference (P min) 
/ Час зупинки при заданому тиску (P хв) 

3.7  5 ÷ 300 сек 

3.8 Stop power with no load / Зупинка 
живлення без навантаження 

3.8  від 0 до 100% Pn 

Electromagnetic brake / 
Електромагнітне гальмо 

При включенні цієї функції електромагнітне гальмо включається при пуску електродвигуна і вимикається при 
закінченні темпу уповільнення електродвигуна. 

1.       Enable Electromagnetic brake: 
ON/OFF / Активувати електромагнітне 
гальмо: УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО 

1.       Увімкнення гальм (1=Увімкнено, 0 - вимкнено), з 
підключенням затискачів до BR+ та BR- силової плати; УВАГА: 
завжди від'єднувати гальмівні опори; 

2.       Voltage [V] feed of the brake coil / 
Напруга [В] живлення гальмівної котушки 

2.       Напруга живлення гальмівної котушки, вибирається між 
двома значеннями: 104В постійного струму або 180В постійного 
струму (завантажити інструкцію на двигун DELPHI з сайту 
www.motive.it). 

коефіцієнти P.I.D. 
(це як круїз-контроль: 
NEO порівнює задані з 
пульта обороти з 
виміряним зворотним 
зв'язком) 

Для регулювання швидкості зі зворотним зв'язком 

1.        K Proportional factor / K Пропорційний 
коефіцієнт 

1.        Kproportional: 1-100. Множить похибку еталонної величини 

2.        K Integral factor / K Інтегральний 
коефіцієнт 

2.        Kintegral: 1-100. Множить інтеграл похибки 

Clock setting / 
Налаштування 
годинника 
(функція на основі 
годинника від батареї, 
яка є тільки на NEO-11 
та NEO-22; відсутня на 
NEO-3) 

Date and hour setting / Налаштування дати 
та часу 
для розблокування годинника змініть 
значення СЕКУНДИ. Орієнтовна 
тривалість роботи годинникової 
батарейки типу CR2430 - 6-8 років. Після 
її заміни необхідно перезавантажити 
годинник та змінити значення секунд для 
його розблокування. 

Year / Рік: XX 

Month / Місяць: XX 

Day / День: XX 

Hour / Година: XX 

Minute / Хвилина: XX 

Second / Секунда: XX  

Starts Timer / Таймер 
запуску 
(функція на основі 
годинника від батареї, 

Timer ON/OFF /  
Таймер ВКЛ./ВИМК. 

Коли таймер УВІМКНЕНО, Ви можете встановити до 5 програм 
(послідовних запусків/зупинок) протягом 24 годин, які будуть 
повторюватися щодня. Кожен день тижня буде однаковим, і Ви не 
можете встановити різні програми для різних днів тижня: 
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яка є тільки на NEO-11 
та NEO-22; відсутня на 
NEO-3) 

·  P1: XX (Start HOUR 1), YY (Start MIN 1) /  
P1: XX (Пуск ГОДИНА 1), YY (Пуск ХВИЛИНА 1); 
A1: ZZ (Stop HOUR 1); WW  (Stop MIN 1) /  
A1: ZZ (Пуск ГОДИНА 1), WW (Пуск ХВИЛИНА 1); 

·  P2: XX (Start HOUR 2), YY (Start MIN 2) / 
P2: XX (Пуск ГОДИНА 2), YY (Пуск ХВИЛИНА 2); 
A1: ZZ (Stop HOUR 2); WW  (Stop MIN 2) / 
A1: ZZ (Пуск ГОДИНА 2), WW (Пуск ХВИЛИНА 2); 

·  P3: XX (Start HOUR 3), YY (Start MIN 3) /  
P3: XX (Пуск ГОДИНА 3), YY (Пуск ХВИЛИНА 3); 
A1: ZZ (Stop HOUR 3); WW  (Stop MIN 3) /  
A1: ZZ (Пуск ГОДИНА 3), WW (Пуск ХВИЛИНА 3); 

·  P4: XX (Start HOUR 4), YY (Start MIN 4) / 
P4: XX (Пуск ГОДИНА 4), YY (Пуск ХВИЛИНА 4); 
A1: ZZ (Stop HOUR 4); WW  (Stop MIN 4) /  
A1: ZZ (Пуск ГОДИНА 4), WW (Пуск ХВИЛИНА 4); 

· P5: XX (Start HOUR 5), YY (Start MIN 5) /  
P5: XX (Пуск ГОДИНА 5), YY (Пуск ХВИЛИНА 5); 
A1: ZZ (Stop HOUR 5); WW  (Stop MIN 5) /  
A1: ZZ (Пуск ГОДИНА 5), WW (Пуск ХВИЛИНА 5). 

RS485/MODBUS 
(див. пар. 6h) 

1.  MB comm. / зв’язок МВ 

1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
OFF= modbus вимкнено; 
ON= програмування та керування тільки через MODBUS 
ON+KEY = програмування по MODBUS та керування через пульт 
(включаючи подальші дистанційні дротові команди та сигнали 
швидкості) 

2.  Baude Rate / Швидкість передачі 
даних; 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4800 – 9600 (за замовченням) – 14400 – 19200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Показує швидкість передачі бітів у бітах/секунду.                                                                                                                                                          
Біти, що передаються, включають стартові біти, біти даних і біти 
парності (якщо вони використовуються), а також стопові біти.                                                                                                 
Однак запам'ятовуються тільки біти даних.                                                                                                                                                                                                                                            

3.  Modbus Code / Код Modbus; 3.  Від 1 до  127 (за замовченням = 1) 

Alarm history / Історія 
тривог 

List of alarms recorded / Перелік 
зафіксованих тривог 

Перегляд у хронологічному порядку (від першого до останнього) 
всіх останніх 99 аварійних подій (розділ 6g), зафіксованих за час 
роботи інвертора. Ці ж дані зберігаються в пам'яті і доступні для 
аналізу з ПК за допомогою USB-з'єднання для служби технічної 
підтримки та ремонту (УВАГА: тільки при відключеному живленні 
інвертора). 

Таблиця 6: Меню розширених функцій 
 
ПРИМІТКА: Клавіатура автоматично розпізнає, чи підключена вона до NEO-WiFi-3, NEO-WiFi-4, NEO-WiFi-5.5, NEO-WiFi-11 
або NEO-WiFi-22, і відповідно до цього змінює дозволені обмеження та функції меню. 
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6f. Використання 
 

Запустіть двигун, натиснувши кнопку СТАРТ  (або вимикач дистанційного керування у разі використання пультів 

дистанційного керування з дротовим підключенням) – та регулюйте швидкість за допомогою команд , та/або, за 

наявності, за допомогою потенціометра з коліщатком, що знаходиться на пульту керування і, можливо, змінює напрямок 

обертання за допомогою програмного забезпечення та/або, за наявності, шляхом впливу на селектор 1-0-2 

 

Пульт управління під час функціонування двигуна відображає, чергуючи їх, наступні два набори даних: 

 
 

 
 

*Напруга на двигун ніколи не буває такою ж, як напруга, що надходить на інвертор з мережі. Перший етап, на якому будь-який 
інвертор випрямляє вхідну напругу з змінного струму в постійний, знижує напругу приблизно на 8%. При частоті нижче 100% 
від мережі ці 8% поступово зникають, але залишаються при подальшому падінні напруги. Насправді, будь-який інвертор має 
додаткові внутрішні падіння напруги близько 5-6В на діодах, IGBT мосту і фільтрі індуктивності. Таким чином, при подачі на 
вхід інвертора 400В, напруга на двигун становить близько 362В при 100% частоті. Двигун працює в будь-якому випадку без 
проблем, оскільки інвертор встановлює магнітний потік відповідно до такої реальної напруги. 
 
**Частота: При регулюванні швидкості NEO-WiFi орієнтується на швидкість обертів, а не на частоту Гц. Якщо, наприклад, 
крутний момент двигуна збільшується, NEO-WiFi прагне компенсувати такий вищий опір, збільшуючи частоту Гц для двигуна, 
щоб підтримувати постійну швидкість обертання. Це справедливо як з енкодером, так і без нього (в останньому випадку менш 
точно розраховується)..  
 

Вати (Вт), що 
споживаються 

двигуном 

Температура 
інвертора, °C 

Коефіцієнт потужності 
двигуна [cos.Fi] 

Ампер (А), які 
споживає двигун 

Напруга живлення 
двигуна (В)* 

Потужність двигуна в 
герцах (Гц)** 

Швидкість 
обортання об/хв 
двигуна 

Напрямок 
обертання 
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Починаючи з версії пульта V1.12 (ви можете бачити це протягом 2 секунд після 
ввімкнення пульта), можна побачити рівень заряду батареї. 

Для цього тримайте кнопку MODE  натиснутою мінімум на 1 секунду (16 
квадратиків = повністю заряджена); 

 

Припустимо, ви використовували NEO-WiFi в демонстраційній однофазній 
електромережі, на яку вона не розрахована. У такому випадку передача даних між 
клавіатурою та пристроєм може споживати більше енергії від батарей, ніж потужність 
вбудованого зарядного пристрою NEO, який насправді розрахований на трифазне 
з'єднання. Отже, тепер батареї панелі розряджені, ви не можете забезпечити належне 
трифазне з'єднання з NEO-WiFi, і у вас немає БЛОКУВАННЯ. Але вам все одно 
потрібно зарядити батареї. Рішенням є Сплячий режим. Покладіть панель клавіатури 
всередину зарядного місця NEO-Wifi, а кнопку зупинки панелі клавіатури не відпускайте. 

 і утримуйте її протягом 5 секунд. Після цього мікропроцесор панелі перейде в 
сплячий режим, що означає, що мікропроцесор припиняє виконувати свої функції, 
включаючи передачу даних і радіозв'язок. Таким чином, навіть при демонстраційному 
однофазному підключенні живлення, батареї будуть заряджатися. На дисплеї буде 
відображатися такий статус. Щоб вийти зі сплячого режиму, потрібно просто вийняти 
панель з зарядного місця і покласти її назад. 
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6g. Сигнали тривоги (починаючи з версії 1.10) 

   

  
 NEO 

3 
NEO 

4 
NEO 
5.5 

NEO 
11 

NEO 
22 

1 Current peak / Пік струму Негайне втручання при короткому замиканні 
√ √ √ √ √ 

2 Overvoltage / Перенапруга 
Перенапруга через роботу генератора під час гальмування або недостатню 
напругу √ √ √ √ √ 

3 
Inverter temperature / 
Температура перетворювача 

Перевищення граничної температури на електронній платі (86°C) 
√ √ √ √ √ 

4 
Motor heating / Нагрівання 
двигуна 

Тепловий захист двигуна (працює за тим же принципом, що і теплові магнітні 
вимикачі: струм) √ √ √ √ √ 

5 
Encoder problem / Проблема з 
енкодером 

Тривога через проблему з енкодером з регулюванням швидкості у 
зворотному зв'язку √ √ √ √ √ 

6 
Enable Off / Увімкнути 
Вимкнено 

Контакт увімкнення +15V-EN (NEO-3/4/5.5) / 0V-EN (NEO-11/22) розімкнений; 
двигун не може працювати, коли цей контакт розімкнений. √ √ √ √ √ 

7 
Overcurrent/Locked rotor / 
Перевантаження по струму / 
заблокований ротор 

Працює тільки зі зворотним зв'язком керування швидкістю через енкодер, 
якщо він заблокований більше ніж на 10 секунд. У NEO-WiFi-11 і NEO-WiFi-
22 також показує можливу інверсію проводів енкодера A+ і A-. 

√ √ √ √ √ 

8 
IN-OUT inversion / Інверсія IN-
OUT 

Можлива помилка інверсії вхідних і вихідних кабелів двигуна та лінії 
√ √ √ √ √ 

9 
Undervoltage / Недостатня 
напруга 

Значення напруги недостатнє для підтримки роботи двигуна при заданому 
навантаженні √ √ √ √ √ 

10 
Communication error / 
Помилка зв'язку 

Помилка радіозв'язку між панеллю керування та інвертором - можливі 
перешкоди в сигналі, що передається, або несумісність версій програмного 
забезпечення панелі керування та інвертора. 

√ √ √ √ √ 
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11 
Overcurrent / Перевантаження 
по струму 

Втручання в разі перевантаження по струму на виході NEO-WiFi до/від 
двигуна √ √ √ √ √ 

12 
microprocessor temperature / 
температура мікропроцесора 

Втручання при перегріві мікропроцесора × × × √ √ 

13 
phase U overcurrent / 
перевантаження фази U по 
струму 

перевантаження по струму на виході NEO-WiFi до/від двигуна на фазі U × × × √ √ 

14 
phase V overcurrent / 
перевантаження фази V по 
струму 

перевантаження по струму на виході NEO-WiFi до/від двигуна по фазі V × × × √ √ 

15 
phase W overcurrent / 
перевантаження фази W по 
струму 

перевантаження по струму на виході NEO-WiFi до/від двигуна на фазі W × × × √ √ 

16 
Braking peak / Пік 
гальмування 

Перевантаження по струму на клеми BR+/BR- × × × √ √ 

17 
Read error I1 / Помилка 
читання I1 

поточна помилка зчитування I1, на фазі U × × × √ √ 

18 
Read error I2 / Помилка 
читання I2 

поточна помилка зчитування I2, на фазі V × × × √ √ 

19 
Read error I3 / Помилка 
читання I3 

поточна помилка зчитування I3, на фазі W × × × √ √ 

20 
Current imbalance / Поточний 
дисбаланс 

захист від високого дисбалансу між струмами в трьох фазах (при 
дисбалансі> 5А) × × × √ √ 

21 
phase U current peak / пік 
струму фази U 

Захист від короткого замикання на фазі U × × × √ √ 

22 
phase V current peak / пік 
струму фази В 

Захист від короткого замикання на фазі V × × × √ √ 

23 
phase W current peak / пік 
струму фази W 

Захист від короткого замикання на фазі W × × × √ √ 

24 current leakage / витік струму захист у разі високого витоку струму на землю (> 5А) × × × √ √ 

25 
Fan 2 current peak / Пік струму 
вентилятора 2 

коротке замикання на вихідній лінії 2 NEO-22 для однофазного вентилятора × × × × √ 

26 
Fan 1current peak / Пік струму 
вентилятора 1 

коротке замикання на вихідній лінії 1 NEO-22 для однофазного допоміжного 
вентилятора × × × × √ 

27 
Fan overcurrent / 
Перевантаження 
вентилятора по струму 

Захист від перевантаження по струму на виході NEO-22 для однофазного 
допоміжного вентилятора × × × × √ 

28 
AN1 out of limit / AN1 за 
межами ліміту 

сигнал <3 мА при установці на 4-20 мА √ √ √ √ √ 

29 
AN2 out of limit / AN2 за 
межами ліміту 

сигнал <3 мА при установці на 4-20 мА √ √ √ √ √ 

31 
Minimum power / Мінімальна 
потужність 

Сигнал тривоги, якщо потужність, яку споживає двигун, нижче встановленого 
мінімального значення у відсотках 

× × × √ √ 

Таблиця 7: Меню тривог 

√ = активована тривога 

× = не активована тривога 

Перезапуску після тривоги повинна передувати перевірка системи, щоб знайти причину тривоги. Безумовний перезапуск може 
призвести до руйнування виробу та загрожувати безпеці підключених машин і користувачів.  
Сигнал тривоги можна скинути за допомогою кнопки STOP. Якщо він знову з'являється, зверніться до технічної служби. 
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Таблиця сумісності версій ПЗ між інвертором і панеллю керування 
 

  
ВЕРСІЯ ПЗ (Програмного Забезпечення) NEO-WiFi 3KW 

  
2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 4.02 4.04 4.08 4.11 

В
Е

Р
С

ІЯ
 П

З
 П

А
Н

Е
Л

І N
E

O
-W

iF
i 

2.06 сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний 
                  

 

2.07 сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний                   
 

2.08 сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний                   
 

2.09 сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний                   
 

2.10 сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний                   
 

3.01           сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний       
 

3.02           сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний       
 

3.03           сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний       
 

3.04           сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний       
 

3.05           сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний       
 

3.06           сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний       
 

4.02                       сумісний     
 

4.05                        сумісний   
 

4.07                         сумісний   
 

4.08                         сумісний сумісний 
 

4.11                         сумісний сумісний 
 

4.12               сумісний 

 

 

  
ВЕРСІЯ ПЗ NEO-WiFi 4KW 

  
5.02 5.03 

   

В
Е

Р
С

ІЯ
 П

З
 

П
А

Н
Е

Л
І N

E
O

-W
iF

i 

5.02 сумісний 

    
5.03 

 
сумісний 

   
 

     
 

     

 
   

  
 

 

  
ВЕРСІЯ ПЗ NEO-WiFi 5.5KW 

  
5.02 5.03 

   

В
Е

Р
С

ІЯ
 П

З
 

П
А

Н
Е

Л
І N

E
O

-W
iF

i 

5.02 сумісний 

    
5.03 

 
сумісний 
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ВЕРСІЯ ПЗ NEO-WiFi 11KW 

  
1.07 1.08 1.09 1.10 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 3.01 3.05 3.07 3.08 3.10 

В
Е

Р
С

ІЯ
 П

З
 П

А
Н

Е
Л

І N
E

O
-W

iF
i 

2.06 сумісний сумісний сумісний сумісний 
                        

 

2.07 сумісний сумісний сумісний сумісний                         
 

2.08 сумісний сумісний сумісний сумісний                         
 

2.09 сумісний сумісний сумісний сумісний                         
 

2.10 сумісний сумісний сумісний сумісний                         
 

3.01         сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний               
 

3.02         сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний               
 

3.03         сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний               
 

3.04         сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний               
 

3.05         сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний               
 

3.06         сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний сумісний         
 

4.02                         сумісний       
 

4.05                         сумісний       
 

4.07                           сумісний сумісний сумісний  

4.08                           сумісний сумісний сумісний  

4.11                           сумісний сумісний сумісний сумісний 

4.12                сумісний сумісний 

 

 

  
ВЕРСІЯ ПЗ NEO-WiFi 22KW 

  
3.02 3.03 

   

В
Е

Р
С

ІЯ
 П

З
 

П
А

Н
Е

Л
І N

E
O

-W
iF

i 

4.11 сумісний сумісний 
   

4.12 сумісний сумісний 
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Щоб дізнатися версію ПЗ вашої клавіатури, натисніть кнопку , версія ПЗ з'явиться у верхньому правому куті дисплея (у 
прикладі на малюнку версія ПЗ клавіатури буде 4.11). Виконуйте цю операцію при вимкненому інверторі. 
 

           
 
 

Щоб дізнатися версію ПЗ вашого NEO-WiFi, увімкніть інвертор, а потім клавіатуру, натиснувши кнопку . 
Зачекайте кілька секунд, щоб дозволити панелі керування встановити зв'язок з інвертором, коли інвертор встановить зв'язок з 
панеллю керування, загориться індикатор POWER. 
Версія ПЗ інвертора з'явиться у верхньому правому куті дисплея (у прикладі, показаному на малюнку, версія ПЗ NEO-WiFi-3 
буде 4.08). 
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6h. MODBUS  
MODBUS працює з 

NEO-WiFi-3 версія 3.01 
NEO-WiFi-11 версія 2.01 
NEO-WiFi-22 версія 3.02 

KEYPAD версія 3.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол MODBUS підключається до NEO-WiFi за допомогою порту RS-485: 

 
NEO-WiFi-3 на контактах A і B клеми J9 NEO-WiFi-11/22 на контактах A і B клеми J9 
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Зв'язком MODBUS можна керувати за допомогою: 

A. СМАРТФОН / ПЛАНШЕТ  

 

Необхідно підключити Bluetooth-модуль Motive  BLUE   на модулях NEO modbus 

(див. п. 5d.2 Монтаж модуля Bluetooth) 

1. Перейдіть в “App Store”  чи ”Play Store”   

2. Введіть “Motive Inverter NEO”  

3. Натисніть на іконку “NEO”  

4. Почніть використовувати його 

 

Motive NEO APP автоматично встановлюється на італійську або англійську мову (для всіх неіталійських користувачів) залежно 
від налаштувань вашого смартфона/планшета.  
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Тепер ви можете встановити зв'язок по шині Modbus (розділ Modbus), запрограмувати його (розділ Parameters), встановити 
автоматичний запуск/зупинку (розділ Timer, тільки для NEO-WiFi-11 і NEO-WiFi-22), керувати ним (розділ Commands) і стежити 
за роботою (розділ Monitor). 
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113/140 NEO-WiFi – manual - UKR REV20-LUG21 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B. PLC, використовуючи параметри, наведені в таблиці "Параметри NEO Modbus". 
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C. ПК, завантаживши інтерфейс "Motive Motor Manager" (Розділ 7) з конвертером Motive USB-RS485: 
 

 
 

 
Підключення USB-RS485 конвертера до інвертора (виконуйте цю операцію при вимкненому інверторі!): 

 

NEO-WiFi-3 на контактах A і B клеми J9 NEO-WiFi-11/22 на контактах A і B клеми J9 

  
 

 
Конвертер USB-RS485 автоматично встановлюється на ПК. Якщо цього не сталося, завантажте драйвер за наступним 

посиланням: https://www.motive.it/upload/documenti/software/USB-RS485_Driver.zip 

https://www.motive.it/upload/documenti/software/USB-RS485_Driver.zip
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7. MOTIVE MOTOR MANAGER 
 

7a. Завантаження та встановлення 
 

 
                            Завантажити ПК-інтерфейс "Motive Motor Manager" можна за наступним посиланням: 

https://www.motive.it/upload/documenti/software/MotiveMotorManager.zip  
 

  
 
Системні вимоги: 
Windows 7-8-10, Windows Server 2003-2008-2016 
USB порт 
NET Framework 3.5 або наступний 
 

Інсталяція програмного забезпечення: 
Завантажте ПЗ. Збережіть zip-файл на робочому столі  
Будь ласка, встановіть програму за допомогою виконуваного файлу "installer.exe". Для запуску програми рекомендується 
увійти в систему від імені адміністратора. 

Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій до кінця цієї процедури. 

В кінці інсталяції ви побачите нову іконку  на робочому столі. 
Натисніть на іконку, щоб запустити програму.  

Увімкніть інвертор. 

Виберіть мову у випадаючому меню вгорі праворуч. 
 

 

https://www.motive.it/upload/documenti/software/MotiveMotorManager.zip
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7b. USB-RS485 Налаштування підключення конвертера 
 

Натисніть на іконку  встановити правильний порт USB, до якого підключено інвертор. 
В кінці натисніть “Apply”("Застосувати"). 
 

 
 
 
Потім натисніть “Click to connect!”, щоб зв'язатися з NEO. 
Якщо USB-порт налаштовано правильно, смужка стане зеленою (пристрій підключено до ПК). 
 

 
 
 
Якщо ні, смужка стане червоною (пристрій не підключено до ПК). 
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Після підключення пристрою до ПК Motive Motor Manager розпізнає інвертор і автоматично завантажує список параметрів за 
замовчуванням. 
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7c. Основні функції 
 

Програма складається з 7 аркушів: 

 Dashboard (Панель приладів), де ви можете контролювати основні виміряні значення, змінювати швидкість, 
обертання і запускати/зупиняти двигун вручну; 

 

 
 
 

 Status&Measure (Статус та Виміри), де ви можете побачити всі виміряні значення; 
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 Communication (Зв'язок), де можна ввімкнути/вимкнути зв'язок і керування через Modbus (для програмування і 
керування інвертором через Modbus встановіть параметр 40 “Modbus communication (Зв'язок Modbus)” =2);  

 

 

 
 

 Motor Data Settings (Налаштування даних двигуна), де ви можете вставити дані з паспортної таблички та 
налаштувати характеристики двигуна; 
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 Application Data Settings (Налаштування даних програми), де можна налаштувати режим керування, модуль I/ O 
вводу/виводу та інші функції; 

  

 

 

 

 Programmer Settings (Налаштування програматора), де можна встановити до чотирьох запрограмованих вмикань 
та вимикань інвертора (функція доступна тільки для NEO11 та NEO22); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
121/140 NEO-WiFi – manual - UKR REV20-LUG21 

 All (Всі), де ви можете знайти повний список параметрів у числовому порядку. 
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7d. Параметри читання та запису 
 

Щоб змінити або записати нове значення параметра, введіть його в рядок даних і натисніть . 
 

 
 
 
Якщо введене значення правильне (це означає, що значення знаходиться між мінімальним і максимальним встановленими 

межами), рядок даних на коротку мить стане зеленим ; якщо ні, стане червоним 

. 
 
 

З іконками  та  всі параметри можуть бути прочитані та записані одночасно. 
 

З іконкою  можна зберегти копію списку параметрів, налаштованого користувачем, яку можна завантажити пізніше за 

допомогою іконки . 
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Діаграма таблиці змінних Modbus 
 

Змінні NEO-WiFi Modbus (Ред. 16/12/2016) 
Ця таблиця Modbus встановлена в наступних версіях ПЗ перетворювача: 
NEO3    4.02 – 4.04 – 4.08 
NEO11  3.01 – 3.05 

 

ПРИМІТКА: Не всі змінні можна змінювати. У колонці "Тип" літера R означає "тільки для читання", а R/W - "читання і запис". 

 

N° Тип Визначення змінної UOM Нижня межа Верхня межа Примітка 

0 R inverter power / потужність інвертора кВт*10 30 220   

1 R software version / версія ПЗ         

2 R 
last revision (day+month*32+year*32*13) / 
остання зміна (день+місяць*32+рік*32*13) 

дні 0 0xffff   

3             

4 R/W radio frequency-860 / радіочастота-860 МГц-860 0 19 підключіть SET до +15В (NEO3) / 0В (NEO11-22) 

5 R/W 
motor code radio communication / код 
двигуна радіозв'язок 

  1 15 підключіть SET до +15В (NEO3) / 0В (NEO11-22) 

6 R/W rated power / номінальна потужність кВт*100 9 2200 діапазон значень, залежить від типу інвертора 

7 R/W rated voltage / номінальна напруга В 180 460   

8 R/W rated current / номінальний струм A*10 6 450 діапазон значень, залежить від типу інвертора 

9 R/W rated frequency / номінальна частота Гц 50 60   

10 R/W rated rpm / номінальні оберти об/хв 350 5950   

11 R/W 
power factor cosφ / коефіцієнт потужності 
cosφ 

*100 50 95   

12             

13 R/W maximum speed / максимальна швидкість % швидкості двигуна 50 200   

14 R/W minimum speed / мінімальна швидкість % швидкості двигуна 2 50   

15 R/W acceleration / прискорення секунди*10 1 999   

16 R/W deceleration / уповільнення секунди *10 1 999   

17 R/W 
maximum inrush current / максимальний 
пусковий струм 

%In 80 200 

NEO 3 KW:  150% 

NEO 11 KW: 200% (7,5kW) 

                    160% (11kW) Max 

NEO 22 KW: 150% 

18 R/W 
rotation sense (valid with start/stop 
commands / напрямок обертання (діє з 
командами пуск/зупинка) 

  0 1 
дійсна лише тоді, коли джерело запуску/зупинки - пульт без 
селектора 

19 R/W internal speed / внутрішня швидкість об/хв 
мінімальна 
швидкість 

максимальна 
швидкість 

  

20 R/W 
enable electromagnetic brake / увімкнення 
електромагнітного гальма 

  0 9044 

0=OFF, 9044=ON 

Перед підключенням проводів зовнішніх гальмівних опорів до 
клем BR + і BR-, від'єднайте від цих же клем дроти внутрішніх 
опорів і заізолюйте їх. 

21 R/W 
voltage feed of the brake coil / подача 
напруги на гальмівну котушку 

В (104V) 0 (180V) 1   

22 R/W 
machine code for RS485 serial 
communication in group / машинний код 
для послідовного зв'язку RS485 у групі 

  1 35 Див. наступну таблицю*** 

23 R/W enable restart / увімкнути перезапуск   0 1 0=OFF, 1=ON 

24 R/W 
dead time after alarm / час очікування після 
тривоги 

секунди 1 999 перезапуск після тривоги 

25 R/W 
start/stop source /  
джерело запуску/зупинки 

  0 2 

0 = кнопка панелі та перемикач панелі 

1 = тільки кнопка панелі  

2 = Зовнішнє дистанційне дротове керування 

26 R/W speed reference / еталон швидкості   0 4 

0=внутрішня швидкість                                                                                                                                            
1=потенціометр пульта  
2=Сигнал AN1 0-10В                                                                                                                          
3=Сигнал AN1 4-20 мА                                                                                                             
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4= Сигнал AN2 0-5В (тільки в управлінні швидкістю) 

27 R/W 
encoder pulses/revolution integer /  
імпульсів енкодера/обертів ціле число 

імпульсів/обертів 0 9999   

28 R/W 
encoder pulses/revolution decimal / 
імпульси енкодера/оберти десяткові 

імпульсів/обертання/
1000 

0 999   

 

29 R/W Control mode / Режим керування   0 4 

0 = Швидкість;  

1 = Швидкість + Енкодер; 

2 = Вентиляція; 

3 = Компресор; 

4 =Насос Вісокого Тиску. 

30 R/W 
proportional factor / коефіцієнт 
пропорційності 

  0 100   

31 R/W integral factor / інтегральний коефіцієнт   0 100   

32 R 
last alarm recorded / остання записана 
тривога 

  0 6539   

33 R/W Braking Joules / Гальмівні джоулі J/100 1 127   

34 R/W Modbus code / Код Modbus 
 

1 127 Код перетворювача в комунікації Modbus 

35 R/W 
Stop power for dry operation stop / Зупинка 
живлення для зупинки сухого режиму 

%Pn 20 100   

36 R/W clock h / годинник г. секунди *0x10000 0 0xffff 

Для розрахунку дотримуйтесь цієї формули: 

хвилин * 60 = результат 

результат + (Година * 60 * 60)= результат 1 

результат 1 + (День * 60 * 60 * 24)= результат 2 

результат 2 + (Місяць * 60 * 60 * 24 * 32) = результат 3 

результат 3 + (Рік * 60 * 60 * 24 * 32 * 13) = результат 4 

Для року вкажіть лише дві останні цифри, наприклад, 2014 має 
бути 14 

результат 4 /65536= годинникова година без десяткових знаків 

Якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it 

37 R/W clock l / годинник l секунди 0 0xffff 

Для розрахунку дотримуйтесь цієї формули: 

хвилин * 60 = результат 

результат + (Година * 60 * 60)= результат 1 

результат 1 + (День * 60 * 60 * 24)= результат 2 

результат 2 + (Місяць * 60 * 60 * 24 * 32) = результат 3 

результат 3 + (Рік * 60 * 60 * 24 * 32 * 13) = результат 4 

Для року вкажіть лише дві останні цифри, наприклад, 2014 має 
бути 14 

результат 4 /65536= годинникова година без десяткових знаків 

результат 4 - (час h*65536 )= час I без десяткових знаків 

Якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it 

38 R/W Magnetization / намагніченість % 80 120   

39 R/W T R fault stop / Зупинка несправності T R   0 1 

0=OFF, 1=ON; 

Коли ця функція увімкнена, вона вимикає двигун, якщо: 

- T/R Радіозв'язок між клавіатурою та NEO відсутній більше 5 
секунд; 

- Зв'язок Modbus (змінна 40=2) втрачає сигнал з послідовного 
порту RS485; 

40 R/W 
modbus communication / зв'язок по 
протоколу Modbus 

  1 2 

0 =OFF, 1=ON+KEY, 2=ON 

OFF = програмування та керування тільки з клавіатури 

ON+KEY = програмування з Modbus та керування з клавіатури 
(зовнішнє дистанційне дротове керування/сигнал швидкості 
включено), ON = двигун керується по Modbus 

ON = програмування та робота тільки з modubs 

41 R/W baud rate / швидкість передачі даних bit/s 0 3 
0 = 4800 

1 = 9600 (За замовчуванням) 
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2 = 14400 

3 =19200 bit/s 

42 R 
status rotation / статус напрямку 
обертання 

  0 2 

Це позиція, встановлена на селекторі, отримана з пульта 

0=OFF 

1=напрямок 1 

2=напрямок 2 

43             

 

44 R/W start [0] / пуск [0] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

45 R/W stop [0] / зупинка [0] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

46 R/W start [1] / пуск [1] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

47 R/W stop [1] / зупинка [1] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

48 R/W start [2] / пуск [2] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

49 R/W stop [2] / зупинка [2] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

50 R/W start [3] / пуск [3] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

51 R/W stop [3] / зупинка [3] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

52 R/W start [4] / пуск [4] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

53 R/W stop [4] / зупинка [4] хвилини 0 1439 

щоб обчислити значення: години*60+хвилини 

(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

54 R/W 
enable starts timer / увімкнути таймер 
запуску 

  0 1 
0=OFF 

1=ON 

55 R/W save parameter / зберегти параметр   0 65535 
щоб зберегти параметр, запишіть 1 і наступний 541 (зачекайте, 
поки він повернеться до 0, щоб підтвердити отримання) 

56 R/W 
reset factory data / відновити заводські 
налаштування 

  0 65535 

для скидання заводських налаштувань запишіть 1 (Стандарт) 
або 2 (Вентиляція) або 3 (Компресори) або 4 (Насоси ВТ), а 
потім 541 (зачекайте, поки він повернеться до 0, щоб 
підтвердити отримання). 

57 R/W 
sensor min setting / мінімальне 
налаштування датчика 

mA*10 10 120   

58 R/W 
sensor max setting / максимальне 
налаштування датчика 

mA*10 50 300   

59 R/W 
pressure read range / діапазон 
вимірювання тиску 

бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (компресор) 

бар*10 (насос ВТ) 
69 16000   
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60 R/W 
pressure internal reference / внутрішнє 
посилання на тиск 

бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (компресор) 

бар*10 (насос ВТ) 
69 PAR.59   

61 R/W pressure hysteresis / гістерезис тиску 
бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (компресор) 

бар*10 (насос ВТ) 
1 200   

62 R/W 
Time for stop when pressure is reached / 
Час зупинки при досягненні тиску 

s 1 300   

 

63 R/W alarm saved / тривогу збережено   0 6539 
показати останню збережену тривогу або тривогу, що відповідає 
записаному номеру 

64 R alarm type / тип сигналу тривоги   1 29   

65 R 
time intervention alarm h / час 
спрацьовування тривоги г. 

s*0x10000 0 0xffff   

66 R 
time intervention alarm I / тривога 
спрацьовування за часом I 

s 0 0xffff   

67 R 
voltage during alarm intervention[V12] / 
напруга під час спрацьовування 
тривоги[V12]. 

V - -   

68 R 
voltage during alarm intervention[V13] / 
напруга під час спрацьовування 
тривоги[V13]. 

V - -   

69 R 
voltage during alarm intervention[V23] / 
напруга під час спрацьовування 
тривоги[V23]. 

V - -   

70 R 
current during alarm intervention[I1] / струм 
під час спрацьовування тривоги[I1] 

A*10 - -   

71 R 
current during alarm intervention[I2] / струм 
під час спрацьовування тривоги[I2] 

A*10 - -   

72 R 
current during alarm intervention[I3] / струм 
під час спрацьовування тривоги[I3] 

A*10 - -   

73 R 
power during alarm intervention / живлення 
під час спрацьовування тривоги 

W - -   

74 R 
voltage capacitors during alarm intervention 
/ конденсатори напруги під час 
спрацьовування тривоги 

Vdc - -   

75 R 
frequency during alarm intervention / 
частота під час спрацьовування тривоги 

Hz - -   

76 R 
power factor during alarm intervention / 
коефіцієнт потужності під час 
спрацьовування тривоги 

*100 - -   

77 R 
rpm during alarm intervention / об/хв під час 
спрацьовування тривоги 

rpm - -   

78 R 
IGBT temperature during alarm intervention / 
Температура IGBT під час 
спрацьовування тривоги 

°C - -   

79 R 
pre-heating temperature / температура 
попереднього нагрівання 

°C 0 50   

80 R 
momentary value RPM/bar / миттєве 
значення об/хв/бар 

об/хв (швидкість) 
бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (Компресор) 

бар*10 (Насос ВТ) 

- - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

81 R Power / потужність W - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

82 R I rms / I середньоквадратичне значення A*10 - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

83 R V rms / V середньоквадратичне значення V - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

84 R IGBT temperature / Температура IGBT °C - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

85 R cosfi *100 - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

86 R 
current turn direction / поточний напрямок 
руху 

  0 2 

0 = OFF 

1 = напрямок 1 

2 = напрямок 2 
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з селектором панелі або без нього 

87 R frequency Hz / частота Гц Hz*10 - -   

88 R enable status / статус ввімкнення   0 1 
0 = OFF 

1 = ON 

89 R 
current speed RPM/bar / поточна швидкість 
об/хв/бар 

об/хв (швидкість) 
бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (Компресор) 

бар*10 (Насос ВТ) 

- - 
опорне значення з потенціометра панелі керування, 
потенціометра AN2 або сигналу AN1. (залежить від режиму 
керування 29 та режиму машинного коду 56). 

90 R 
motor relay ON status / стан реле 
електродвигуна увімкнено 

  0 1 
0 = OFF 

1 = ON 

91 R alarm relay status / стан реле тривоги   0 1 
0 = OFF 

1 = ON 

92 R fan relay status / стан реле вентилятора   0 1 
0 = OFF 

1 = ON 

93 R 
diagnostics inverter / діагностика 
перетворювача частоти 

  0   
16-бітний регістр з усіма бітами стану (завантажити таблицю з 
www.motive.it) 

94 R 
communication events / комунікаційні 
заходи 

  0 65535   

95 R/W 
error counter CRC / лічильник помилок 
CRC 

  0 0xffff   

96 R/W 
error counter exception / виключення 
лічильника помилок 

  0 0xffff   

97 R/W 
counter messages riceived / отримано 
зустрічних повідомлень 

  0 0xffff   

98 R/W 
counter messages riceived without reply / 
зустрічні повідомлення, отримані без 
відповіді 

  0 0xffff   

99 R/W 
counter messages NAK / зустрічні 
повідомлення NAK 

  0 0xffff   

100 R/W 
counter messages with slave occuped / 
зустрічні повідомлення з зайнятістю 
ведомого 

  0 0xffff   

101 R/W 
counter messages overrun / переповнення 
лічильника повідомлень 

  0 0xffff   

 

102 R 
Pressure reference received / Отримано 
значення тиску 

bar*1000 0 16000 
з панелі керування або зовнішнього пульта дистанційного 
керування 

103 R/W 
Pressure max limit / Максимальна межа 
тиску 

bar*1000 10 16000   

104             

105 R/W команда Modbus обертання   0 2 

0 = OFF 

1 = Напрямок увімкнення 1 

1 = Напрямок увімкнення 2 

106 R/W команда modbus Об/хв/бар*1000 

об/хв (швидкість) 
бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (Компресор) 

бар*10 (Насос ВТ) 

0 (швидкість)                   
69 (тиск) 

6000         
(швидкість)                
16000 (тиск) 

  

107 R/W 
modbus command position h / команда 
Modbus позиція г. 

n.pulses*0x10000 0 0xffff імпульсів енкодера/обертів ціле число 

108 R/W 
modbus command position l / команда 
Modbus позиція l 

n.pulses 0 0xffff імпульси енкодера/оберти десяткові 

109 R/W 
modbus command acceleration / команда 
Modbus прискорення 

second*10 1 999   

110 R/W 
modbus command deceleration / команда 
Modbus уповільнення 

second*10 1 999   

111 R/W 
enable new modbus command / команда 
Modbus увімкнути нову 

  0 1 зі значенням 1 увімкнено змінні від 105 до 110 (R/W) 
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***Таблиця 22 - машинний код для послідовного зв'язку RS485 у групі: 

 

N° кількість інверторів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N
° 

ін
в

ер
то

р
а

 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 
 

8 9 10 11 12 13 14 

3 
  

15 16 17 18 19 20 

4 
   

21 22 23 24 25 

5 
    

26 27 28 29 

6 
     

30 31 32 

7 
      

33 34 

8 
       

35 

 
 
Змінні NEO-WiFi Modbus (Rev. 07/11/2017) 
Ця таблиця Modbus встановлена в наступних версіях ПЗ інвертора: 
NEO3    4.11 
NEO11  3.07 – 3.08 – 3.10 
NEO22  3.02 – 3.03 
 

ПРИМІТКА: Не всі змінні можна змінювати. У колонці "Тип" літера R означає "тільки для читання", а R/W - "читання і запис". 

 

N° Тип Визначення змінної UOM 
Нижня 
межа 

Верхня 
межа 

Примітка 

0 R inverter power / потужність інвертора кВт*10 30 220   

1 R software version / версія ПЗ 
 

      

2 R 
last revision (day+month*32+year*32*13) / 
остання зміна (день+місяць*32+рік*32*13) 

дні 0 0xffff   

3     
 

      

4 R/W radio frequency-860 / радіочастота-860 МГц-860 0 19 

підключіть SET до +15В (NEO3) / 0В (NEO11-22) 
5 R/W 

code motor radio communication / код 
двигуна радіозв'язок  

1 127 

6 R/W rated power / номінальна потужність кВт*100 9 2200 діапазон значень, залежить від типу інвертора 

7 R/W rated voltage / номінальна напруга В 180 460   

8 R/W rated current / номінальний струм A*10 6 450 діапазон значень, залежить від типу інвертора 

9 R/W rated frequency / номінальна частота Гц 50 60   

10 R/W rated rpm / номінальні оберти об/хв 350 5950   

11 R/W 
power factor cosφ / коефіцієнт потужності 
cosφ 

*100 50 95   

12     
 

      

13 R/W maximum speed / максимальна швидкість % швидкості двигуна 2 200   

14 R/W minimum speed / мінімальна швидкість % швидкості двигуна 2 120 діапазон значень, залежить від типу інвертора 

15 R/W acceleration / прискорення секунди*10 1 999   

16 R/W deceleration / уповільнення секунди *10 1 999   

17 R/W 
maximum inrush current / максимальний 
пусковий струм 

%In 100 200 діапазон значень, залежить від типу інвертора 

18 R/W rotation sense / напрямок обертання 
 

0 1 
увімкнено лише тоді, коли джерелом запуску/зупинки є панель 
керування без перемикача. 

19 R/W internal speed / внутрішня швидкість об/хв 
мінімальна 
швидкість 

максимальна 
швидкість 
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20 R/W 
enable electromagnetic brake / увімкнення 
електромагнітного гальма  

0 65535 

0=OFF, 9044=ON (safety code)                                                                                          
Перед підключенням проводів зовнішніх гальмівних опорів до 
клем BR + і BR-, від'єднайте від цих же клем дроти внутрішніх 
опорів і заізолюйте їх. 

21 R/W braking voltage / гальмівна напруга В (104Vdc) 0 (180Vdc) 1   

22 R/W 
machine code for RS485 serial 
communication group / машинний код для 
групи послідовного зв'язку RS485 

 
1 35 *** Див. наступну таблицю 

23 R/W enable restart / увімкнути перезапуск 
 

0 1 0=OFF, 1=ON 

24 R/W 
dead time after alarm / час очікування після 
тривоги 

секунди 1 999 час перезапуску після тривоги 

25 R/W 
start/stop source /  
джерело запуску/зупинки  

0 2 
0=кнопка клавіатури та перемикач пульта 
1=кнопка пульта 
2=зовнішнє дистанційне дротове керування 

26 R/W speed reference / еталон швидкості 
 

0 4 

0=внутрішня швидкість                                                                                                                                            
1=потенціометр пульта  
2=Сигнал AN1 0-10В                                                                                                                          
3=Сигнал AN1 4-20 мА                                                                                                             
4= Сигнал AN2 0-5В (тільки в управлінні швидкістю) 

27 R/W 
encoder pulses/revolution integer part / 
імпульсів енкодера/обертів ціла частина 

імпульсів/обертів 0 9999   

28 R/W 
encoder pulses/revolution decimal part / 
імпульси енкодера/обертів десяткова 
частина 

імпульсів/обертання/1000 0 999   

29 R/W Control mode / Режим керування 
 

0 2 

0=Швидкість у розімкнутому контурі 
1=Швидкість+енкодер 
2=Вентиляція  
3=Повітряний компресор  
4=Насос ВТ (Високого Тиску) 

30 R/W 
proportional factor / коефіцієнт 
пропорційності  

0 100   

31 R/W integral factor / інтегральний коефіцієнт 
 

1 100   

32 R 
last alarm recorded / остання записана 
тривога  

0 6539   

33 R/W braking Joules / Гальмівні джоулі J/100 1 127   

34 R/W modbus code / Код Modbus 

 

1 127   

35 R/W 
stop power for dry operation / зупинка 
живлення для роботи в сухому режимі 

%Pn 20 100   

36 R clock h / годинник h. секунди *0x10000 0 0xffff 

Для розрахунку дотримуйтесь цієї формули: 
хвилин * 60 = результат 
результат + (Година * 60 * 60)= результат 1  
результат 1 + (День * 60 * 60 * 24)= результат 2 
результат 2 + (Місяць * 60 * 60 * 24 * 32) = результат 3 
результат 3 + (Рік * 60 * 60 * 24 * 32 * 13) = результат 4 
Для року вкажіть лише дві останні цифри, наприклад, 2014 має 
бути 14 
результат 4 /65536= годинник h без десяткових знаків 
Якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it 

37 R clock l / годинник l секунди 0 0xffff 

Для розрахунку дотримуйтесь цієї формули: 
хвилин * 60 = результат 
результат + (Година * 60 * 60)= результат 1  
результат 1 + (День * 60 * 60 * 24)= результат 2 
результат 2 + (Місяць * 60 * 60 * 24 * 32) = результат 3 
результат 3 + (Рік * 60 * 60 * 24 * 32 * 13) = результат 4 
Для року вкажіть лише дві останні цифри, наприклад, 2014 має 
бути 14 
результат 4 /65536= годинник I без десяткових знаків 
Якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it 

38 R/W Magnetization / намагніченість % 70 120   
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39 R/W T_R_fault_stop / Зупинка несправності T R 
 

0 1 

0=OFF, 1=ON; 
Коли ця функція увімкнена, вона вимикає двигун, якщо: 
- T/R Радіозв'язок між клавіатурою та NEO відсутній більше 5 
секунд; 
- Зв'язок Modbus (змінна 40=2) втрачає сигнал з послідовного 
порту RS485; 

40 R/W 
modbus communication / зв'язок по 
протоколу Modbus  

0 2 

OFF = програмування та керування тільки з клавіатури 
ON+KEY = програмування з Modbus та керування з клавіатури 
(зовнішнє дистанційне дротове керування/сигнал швидкості 
включено), 
ON = програмування та робота тільки з modubs 

41 R/W baud rate / швидкість передачі даних bit/s 0 3 

0=4800                                                                                                                                       
1=9600 (За замовчуванням) 
2=14400                                                                                                                                          
3=19200 

42     
 

      

43     
 

      

44 R/W start [0] / пуск [0] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

45 R/W stop [0] / зупинка [0] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

46 R/W start [1] / пуск [1] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

47 R/W stop [1] / зупинка [1] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

48 R/W start [2] / пуск [2] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

49 R/W stop [2] / зупинка [2] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

50 R/W start [3] / пуск [3] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

51 R/W stop [3] / зупинка [3] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

52 R/W start [4] / пуск [4] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

53 R/W stop [4] / зупинка [4] хвилини 0 1439 
щоб обчислити значення: години*60+хвилини 
(якщо під час розрахунку виникають проблеми, будь ласка, 
завантажте електронну таблицю автоматично з www.motive.it) 

54 R/W 
enable starts timer / увімкнути таймер 
запуску  

0 1 0=OFF, 1=ON 

55 R/W save parameter / зберегти параметр 
 

0 541 
щоб зберегти параметр, запишіть 1 і наступний 541 (зачекайте, 
поки він повернеться до 0, щоб підтвердити отримання) 

56 R/W 
reset factory data / відновити заводські 
налаштування  

0 541 

для скидання заводських налаштувань запишіть 1 (Стандарт) 
або 2 (Вентиляція) або 3 (Компресори) або 4 (Насоси ВТ), а 
потім 541 (зачекайте, поки він повернеться до 0, щоб 
підтвердити отримання). 

57 R/W 
sensor minimum value / мінімальне 
налаштування датчика 

mA*10 0 100   

58 R/W 
sensor maximum value / максимальне 
налаштування датчика 

mA*10 100 300   
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59 R/W 
pressure range / діапазон вимірювання 
тиску 

бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (компресор) 

бар*10 (насос ВТ) 
69 16000   

60 R/W 
pressure reference / внутрішнє посилання 
на тиск 

бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (компресор) 

бар*10 (насос ВТ) 
69 Par.103   

61 R/W pressure hysteresis / гістерезис тиску 
бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (компресор) 

бар*10 (насос ВТ) 
1 200   

62 R/W 
delay time to stop when pressure is reached / 
час затримки для зупинки при досягненні 
тиску 

секунда 1 99   

63 R/W alarm saved / тривогу збережено 
 

0 6539 
показує останню збережену тривогу або тривогу, що відповідає 
записаному номеру 

64 R alarm type / тип сигналу тривоги 
 

1 29 тип останньої записаної тривоги 

65 R 
time intervention alarm h / час 
спрацьовування тривоги г. 

seconds*0x10000 0 0xffff   

66 R 
time intervention alarm I / тривога 
спрацьовування за часом I 

seconds 0 0xffff   

67 R 
voltage during alarm intervention[V12] / 
напруга під час спрацьовування 
тривоги[V12]. 

V - -   

68 R 
voltage during alarm intervention[V13] / 
напруга під час спрацьовування 
тривоги[V13]. 

V - -   

69 R 
voltage during alarm intervention[V23] / 
напруга під час спрацьовування 
тривоги[V23]. 

V - -   

70 R 
current during alarm intervention[I1] / струм 
під час спрацьовування тривоги[I1] 

A*10 - -   

71 R 
current during alarm intervention[I2] / струм 
під час спрацьовування тривоги[I2] 

A*10 - -   

72 R 
current during alarm intervention[I3] / струм 
під час спрацьовування тривоги[I3] 

A*10 - -   

73 R 
power during alarm intervention / живлення 
під час спрацьовування тривоги 

W - -   

74 R 
voltage capacitors during alarm intervention / 
конденсатори напруги під час 
спрацьовування тривоги 

Vdc - -   

75 R 
frequency during alarm intervention / частота 
під час спрацьовування тривоги 

Hz - -   

76 R 
power factor cosϕ during alarm intervention / 

коефіцієнт потужності під час 
спрацьовування тривоги 

*100 - -   

77 R 
rpm during alarm intervention / об/хв під час 
спрацьовування тривоги 

rpm - -   

78 R 
IGBT temperature during alarm intervention / 
Температура IGBT під час спрацьовування 
тривоги 

°C - -   

79 R /W 
pre-heating temperature / температура 
попереднього нагрівання 

°C 0 50   

80 R 
momentary value rpm/bar / миттєве 
значення об/хв/бар 

об/хв (швидкість) 
бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (Компресор) 

бар*10 (Насос ВТ) 

- - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

81 R Power / потужність W - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 
82 R current / струм A*10 - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 
83 R Voltage / напруга V - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 
84 R IGBT temperature / Температура IGBT °C - - середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

85 R 
power factor cosϕ / коефіціент 
потужності 

*100 - - 
середнє значення, виміряне приблизно за 0,5 с 

86 R 
actual turn direction / поточний напрямок 
руху  

0 2 
0=OFF                                                                                                                                       
1 = напрямок 1  
2 = напрямок 2 

87 R frequency Hz / частота Гц Hz*10 - -   

88 R stato_abilitazione / статус ввімкнення 
 

0 1 0=OFF, 1=ON 
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89 R 
current speed/pressure reference / поточне 
значення швидкості/тиску 

об/хв (швидкість) 
бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (Компресор) 

бар*10 (Насос ВТ) 

- - 
опорне значення з потенціометра панелі керування, 
потенціометра AN2 або сигналу AN1. (залежить від режиму 
керування 29 та режиму машинного коду 56). 

90 R 
relay MOTOR ON status / стан реле 
MOTOR ON (ДВИГУН УВІМКНЕНО)  

0 1 0=OFF, 1=ON 

91 R relay ALARM status / стан реле ALARM 
 

0 1 0=OFF, 1=ON 

92 R 
relay FAN status / стан реле 
ВЕНТИЛЯТОРА  

0 1 0=OFF, 1=ON 

93 R 
diagnostics inverter / діагностика 
перетворювача частоти  

    
16-бітний регістр з усіма бітами стану (завантажити таблицю з 
www.motive.it) 

94 R 
communication events / комунікаційні 
заходи  

0 65535   

95 R/W 
error counter CRC / лічильник помилок 
CRC  

0 0xffff   

96 R/W 
error counter exception / виключення 
лічильника помилок  

0 0xffff   

97 R/W 
counter messages riceived / отримано 
зустрічних повідомлень  

0 0xffff   

98 R/W 
counter messages received without any reply 
/ зустрічні повідомлення, отримані без 
відповіді 

 
0 0xffff   

99 R/W 
counter messages NAK / зустрічні 
повідомлення NAK  

0 0xffff   

100 R/W 
counter messages with slave occuped / 
зустрічні повідомлення з зайнятістю 
ведомого 

 
0 0xffff   

101 R/W 
counter messages over-run / переповнення 
лічильника повідомлень  

0 0xffff   

102     
 

      

103 R/W 
maximum pressure limit / максимальна 
межа тиску 

бар*1000(вентиляція) 
бар*100 (Компресор) 

бар*10 (Насос ВТ) 
10 16000 діапазон значень залежить від типу інвертора 

104     

 

      

105 R/W 
modbus command rotation / команда 
Modbus обертання  

0 2 
0=OFF                                                                                                                                                    
1 = УВІМКНЕНО Напрямок 1 
2 = УВІМКНЕНО Напрямок 2 

106     
 

      

107     
 

      

108     
 

      

109     
 

      

110     
 

      

111     
 

      

 

***Таблиця 22 - машинний код для послідовного зв'язку RS485 у групі: 

 

N° кількість інверторів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N
° 

ін
в

ер
то

р
а

 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 
 

8 9 10 11 12 13 14 

3 
  

15 16 17 18 19 20 

4 
   

21 22 23 24 25 

5 
    

26 27 28 29 

6 
     

30 31 32 

7 
      

33 34 

8 
       

35 
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8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РИЗИКИ 
 
Ці інструкції повинні бути прочитані і суворо дотримуватися особами, які виконують остаточне 
встановлення, і користувачами, а також повинні бути доступними для всього персоналу, який 
займається встановленням, калібруванням і технічним обслуговуванням пристрою. 
 
 

Кваліфікація персоналу 
Встановлення, введення в експлуатацію та технічне обслуговування пристрою має здійснюватися лише технічно 
кваліфікованим персоналом, який усвідомлює ризики, пов'язані з використанням цього пристрою. 
 
Небезпеки, пов'язані з недотриманням правил безпеки 
Недотримання вимог безпеки, окрім загрози для людей і пошкодження обладнання, призводить до анулювання всіх 
гарантійних зобов'язань. Наслідками недотримання вимог безпеки можуть бути: 

- Збій активації деяких функцій системи. 
- Небезпека для людей внаслідок електричних та механічних подій. 

 
Вимоги безпеки для користувача 
Необхідно впровадити та дотримуватися всіх правил запобігання нещасним випадкам. 
Панель управління повинна знаходитися в такому положенні, щоб з неї було видно функціонування системи. 
 
Вимоги безпеки при монтажі та перевірці 
Замовник повинен переконатися, що операції з монтажу, перевірки та технічного обслуговування виконуються 
уповноваженим і кваліфікованим персоналом, який уважно ознайомився з цією інструкцією. 
Роботи на обладнанні та механізмах повинні виконуватися на непрацюючій машині. 
 
Запасні частини 
Оригінальні деталі та аксесуари, дозволені виробником, є невід'ємною частиною безпеки обладнання та машин. 
Використання неоригінальних компонентів або аксесуарів може поставити під загрозу безпеку і призведе до 
анулювання гарантії. 
На платах, на мікропроцесорах, прикріплені ЕТИКЕТКИ, які використовуються для відстеження моделі інвертора та 
виробничого серійного номера + коду дати виробництва (місяць/рік). Видалення цих етикеток та/або видалення 
написів на них зробить гарантію на інвертор або панель керування недійсною. 
 
Навантаження з високою інерційністю 
Чим швидше двигун сповільнюється, тим більше він працює в режимі рекуперації і повертає енергію в інвертор. 
Напруга на проміжному контурі приводу може зрости до значення, за яким надлишкова енергія повинна 
передаватися на зовнішню гальмівну систему. Зовнішні гальмівні опори призначені для поглинання надлишкової 
енергії і перетворення її в тепло, яке розсіюється в навколишнє середовище. Використання зовнішніх гальмівних 
опорів (клеми BR+ і BR-) дозволяє використовувати робочі цикли, що характеризуються тривалим або жорстким 
гальмуванням, або дуже частими гальмуваннями. УВАГА: використовуйте додаткові зовнішні гальмівні резистори з 
номіналом 300 Ом ± 10% (NEO-WiFi-3); 110 Ом ± 10% (NEO-WiFi-11 / NEO-WiFi-22) і потужністю, відповідною до 
застосування, в разі гальмування двигунів з навантаженням з високою інерційністю 
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Перед підключенням проводів зовнішніх гальмівних опорів до клем BR + і BR-, від'єднайте від цих же клем дроти 
внутрішніх опорів та ізолюйте їх. 
 
NEO-WiFi-3 - NEO-WiFi-4 - NEO-WiFi-5.5 
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NEO-WiFi-11 - NEO-WiFi-22 

1  

2  

3  
 

Увага! Інструкції цього посібника не замінюють, а доповнюють положення чинного законодавства щодо стандартів 
безпеки. 
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НЕОДИМОВІ магніти 

Попередження 
 

 

Кардіостимулятор 

Магніти можуть впливати на роботу кардіостимуляторів та імплантованих серцевих 
дефібриляторів. 

 Кардіостимулятор може перейти в тестовий режим і спричинити хворобу. 

 Дефібрилятор серця може перестати працювати. 

 Якщо ви носите ці пристрої, тримайтеся на достатній відстані від магнітів. 

 Попередьте інших людей, які носять ці пристрої, щоб вони не наближалися до магнітів. 

 

Обережно! 
 

 

Магнітне поле 

Магніти створюють сильне магнітне поле, що поширюється на велику відстань. Вони можуть 
пошкодити телевізори та ноутбуки, жорсткі диски комп'ютерів, кредитні картки та банкомати, 
носії інформації, механічні годинники, слухові апарати та динаміки. 

 Тримайте магніти подалі від пристроїв і предметів, які можуть бути пошкоджені 
сильними магнітними полями. 

 

 
 

 

Заборонено мити водою під високим тиском 



 

 
137/140 NEO-WiFi – manual - UKR REV20-LUG21 

 

Декларація відповідності 

 

Motive srl зі штаб-квартирою в Кастеденоло (BS) - Італія 

 
під свою виключну відповідальність заявляє, що лінійка інверторів та мотор-інверторів "NEO-WiFi" 

побудована відповідно до наступних міжнародних норм (остання редакція) 

 

 EN 60034-1:2022. Електричні машини, що обертаються: номінальна потужність і продуктивність 

 EN IEC 60034-5:2020. Обертові машини: визначення ступенів захисту 

 EN 60034-30-1:2014. Обертові електричні машини: класи ефективності одношвидкісних, трифазних, асинхронних двигунів з 
короткозамкненим ротором 

 EN 61800-1:2021 Системи електроприводу з регульованою швидкістю - Частина 1: Загальні вимоги 

 EN 50178:1997 Електронне обладнання для використання в енергетичних установках 

 EN 55014-2:2021. Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових приладів, електроінструментів та аналогічних 
пристроїв. Частина 2: Імунітет 

 EN 61000-3-2:2019. Обмеження на викиди гармонік струму (вхідний струм обладнання <= 16 А на фазу). 

 EN 61000-3-3:2013/A1:2019. Обмеження коливань напруги та мерехтіння в низьковольтних системах живлення для 
обладнання з номінальним струмом <= 16 А 

 EN 61000-3-12.2011. Обмеження для гармонійних струмів, що генеруються обладнанням, підключеним до громадських 
низьковольтних систем з номінальним вхідним струмом понад 16 А і <= 75 А на фазу  

 EN 61000-6-3:2020. Електромагнітна сумісність (ЕМС): Частина 6-3: Загальні стандарти - Стандарт емісії для житлових, 
комерційних та легких промислових приміщень 

 EN 61000-6-4:2018. Електромагнітна сумісність (ЕМС): Частина 6-4: Загальні стандарти - Стандарт емісії для промислових 
середовищ 

 ETSI 301 489-3 (2019-03). Стандарт електромагнітної сумісності для радіообладнання. Частина 3: Специфічні 
умови для пристроїв малого радіусу дії (SRD), що працюють на частотах від 9 кГц до 40 ГГц 

 
  

NEO-WiFi-3 

NEO-WiFi-4 

NEO-WiFi-5.5 
Кат. C1 

NEO-WiFi-11 

NEO-WiFi-22 
Кат. C2 

ЕМС для ПОБУТОВОГО, КОМЕРЦІЙНОГО ТА ЛЕГКОГО ПРОМИСЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТАК Опція 

ЕМС для ПРОМИСЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ТАК ТАК 
 

відповідно до вимог Директив 

 Директива про низьку напругу (LVD) 2014/35/EEC 

 Директива про електромагнітну сумісність (ЕМС) 2014/30/ЄЕС 

 Директива з екодизайну для продуктів, пов'язаних з енергією (ErP) 2019/1781/EEC 

 

 

Законний представник 
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Declaration of conformity UKCA 

 

Motive srl based in Castenedolo (BS) – Italy 
 

declares, under its exclusive responsibility, that its range of “NEO-WiFi” inverters and motor-inverters 
is constructed in accordance with the following international regulations (latest edition) 

 BS EN 60034-1. Rotating electrical machines: rating and performance  

 BS EN IEC 60034-5. Rotating machines: definition of degrees of protection 

 BS EN 60034-30. Rotating electrical machines: efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors  

 BS EN 61800-1 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 1: General requirements 

 BS EN 50178 Electronic equipment for use in power installations 

 BS EN 55014-2. Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Part 
2: Immunity 

 BS EN 61000-3-2. Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase) 

 BS EN 61000-3-3. Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 
16 A 

 BS EN 61000-3-12. Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with rated input 
current greater than 16 A and <= 75 A per phase  

 BS EN 61000-6-3. Electromagnetic compatibility (EMC): Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, 
commercial and light-industrial environments 

 BS EN 61000-6-4. Electromagnetic compatibility (EMC): Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial 
environments 

 ETSI 301 489-3. Electromagnetic compatibility standard for radio equipment. Part 3: Specific conditions for Short-Range 
Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz  

 
  

NEO-WiFi-3 

NEO-WiFi-4 

NEO-WiFi-5.5 
Cat. C1 

NEO-WiFi-11 

NEO-WiFi-22 
Cat. C2 

EMC for DOMESTIC, COMMERCIAL AND LIGHT INDUSTRIAL ENVIRONMENT  YES Optional 

EMC for INDUSTRIAL ENVIRONMENT  YES YES 
 

as required by the Directives 

Low Voltage (LVD) 2014/35/EEC,  

UK Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016  
  

EMC Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EEC  

UK EMC Electromagnetic Compatibility Regulations 2016  
  

Eco-design Directive for Energy-related Products (ErP) 2019/1781/EEC   

UK The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 

 

 

The Legal Representative 
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ВСІ ДАНІ БУЛИ ЗІБРАНІ ТА ПЕРЕВІРЕНІ З МАКСИМАЛЬНОЮ РЕТЕЛЬНІСТЮ. 
ОДНАК МИ НЕ НЕСЕМО ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ АБО УПУЩЕННЯ. 
MOTIVE srl МОЖЕ НА СВІЙ РОЗСУД У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ЗМІНИТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦІЇ, ЩО 
ПРОДАЄТЬСЯ. 
 

 

ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНИХ ПРИВОДІВ ATEX ФАЙЛ "ATEX 
ДОДАТОК" ІНТЕГРУЄ ЦЕЙ ПОСІБНИК 

 

 

 

Motive srl 

www.motive.it 

motive@e-motive.it 

Tel: +39 030 2677087 

Fax: +39 030 2677125 
           

        

 
 

http://www.motivept.com/

