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Poniższa instrukcja została napisana w oparciu o instrukcję oprogramowania falownika serii 
FRENIC – Ace. Seria FRENIC – Ace posiada dwa programy do pełnej obsługi falownika: Loader 3.3 
oraz Visual Customizer. 
 
Seria FRENIC – Lift LM2 jak i AQUA/HVAC posiadają własne oprogramowania Loader wraz 
z wszystkimi funkcjami Visual Customizer. Instalując jedno oprogramowanie Loader do falowników 
LM2 lub AQUA/HVAC posiadamy funkcjonalność programu Visual Customizer. 
 
Każda seria falowników wymaga dodatkowego oprogramowania komunikacyjnego MessageManager. 
 

Oficjalny dystrybutor inwerterów FUJI ELECTRIC w Polsce: 
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tel.: +48 22 866 41 40 
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1. Przed uruchomieniem programu 
 

Przed uruchomieniem programu należy dokonać prawidłowego podłączenia falownika z komputerem. 
Połączenie można nawiązać poprzez USB (wymaga specjalnego keypad’a) lub poprzez protokół  
RS-485 i konwerter USB. 
 
 

1.1. Połączenie przy użyciu kabla USB 
 
Podłączenie wymaga jednorazowej instalacji sterownika USB. w tym celu należy podłączyć falownik 
i PC wedle schematu poniżej. 
 

UWAGA: Najpierw należy poprawnie zainstalować oprogramowanie Loader dla odpowiedniej 
serii produktów oraz program MessageManager. Oprogramowanie do danych serii falowników 
na stronie www.amtek.pl. Instrukcje instalacji zawarte razem z plikami instalacyjnymi. 
 

 
Rys. 1.1.1 Schemat podłączenia falownika i PC. 

 
Następnie otwieramy „Menadżer urządzeń” systemu Windows. Powinniśmy widzieć okno podobne 
do tego na rysunku 1.1.3. Klikamy prawym przyciskiem myszki na „Nieznane urządzenie”, a następnie 
lewym na „Aktualizuj sterownik urządzenia”. Sterownik jest w folderze oprogramowania falownika, 
dlatego klikamy przycisk ręcznego przeglądania komputera w poszukiwaniu sterowników. Potrzebne 
sterowniki znajdują się w folderze MICREXSX. 
 

 
 

Rys. 1.1.2 Okno przeglądania zasobów dysku w poszukiwaniu sterownika USB 
 

http://www.amtek.pl/
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Rys. 1.1.3 Okno Menadżera urządzeń Windows (eng). 

 
 

Zaznaczamy wspomniany folder i klikamy „OK”. Doprowadzamy instalację do końca, standardowo 
klikając na przyciski „Następne”, „Instaluj pomimo to” itp. aż do zakończenia. Jeżeli instalacja 
przebiegła pomyślnie, w oknie menadżera urządzeń powinniśmy zobaczyć: 
 
 
 

 
 

Rys. 1.1.4 Okno menadżera po poprawnej instalacji sterownika USB 
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1.2. Podłączenie przy użyciu portu szeregowego (RS-485) 
 
Podłączenie przy użyciu portu szeregowego na falowniku, wymaga konwertera RS485 do USB. 
Zależnie od rodzaju falownika, mamy do dyspozycji jeden lub więcej portów. Jako port może być użyte 
gniazdo RJ45 (rysunek 1.2.1) i/lub mogą być wyprowadzone specjalne zaciski DX+/DX- dla RS-485 
(rysunek 1.2.2). 
 

 
Rys. 1.2.1 Opisy poszczególnych pin-ów gniazda RJ45 na falowniku. 

 
 
 

 

 
 

Rys. 1.2.2 Rysunek części zacisków falownika FRENIC-Lift LM2 z liniami sygnałowymi DX+/DX-. 
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2. Pierwsze uruchomienie 
 
Po poprawnym podłączeniu falownika, otwieramy zainstalowane wcześniej oprogramowanie Loader, 
lub Visual Customizer (nazwa zależy od serii falownika). w pierwszej kolejności należy skonfigurować 
połączenie zależnie od metody podłączenia sprzętu. 

 
2.1. Konfiguracja parametrów komunikacyjnych  

 
Po uruchomieniu programu, wyświetla się główne menu. Klikamy na ikonę „[Communication Setting]” 
(rysunek 2.1.1). 
 
  

 
 

Rys. 2.1.1 Wycinek ekranu z głównym menu programu 
 
 

W nowo otwartym oknie mamy do wyboru: połączenie przy pomocy USB lub RS485. 
Zależnie od tego w jaki sposób podłączyliśmy sprzęt, należy ustawić odpowiednie opcje (rysunek 
2.2.2). 
 
Podczas dalszych etapów musimy zwrócić uwagę na kilka parametrów falownika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr Nazwa Zakres 
Ustawienie 
fabryczne 

y01 / y11 Adres 1 do 255 1 

y04 / y14 Prędkość transmisji 

0: 2400 bps 3: 19200 bps 

3 1: 4800 bps 4: 38400 bps 

2: 9600 bps  

y10 / y20 Protokół 

0: Modbus RTU 

1 1: FRENIC Loader protocol 

2: Fuji general purpose 
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2.2. Konfiguracja połączenia RS-485 
 
COM port – ustawić numer który system przydzielił naszemu konwerterowi patrz rysunek 2.2.1 
Baud rate – wybrać taką prędkość transmisji jak w parametrze y04 (port1) lub y14 (port2) 
Flow control – pozostawić bez zmian. 
 
 

 
 

Rys. 2.2.1 Fragment okna menadżera urządzeń z numerem portu konwertera 

 
 
 

 
 

Rys. 2.2.2 Okno „Communication Setting” dla RS485 (po lewo) i USB (po prawo) 
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Wcisnąć „Connection Setting” i ustawić adres portu na którym program ma szukać falownika rysunek 
2.2.3. Adres ma być identyczny z adresem wykorzystywanego portu falownika (parametr y01 lub y11). 
 

 

 
 
 

Rys. 2.2.3 Okno ustawienia adresu RS-485 
 

 

2.3. Konfiguracja połączenia USB 
 

Należy zaznaczyć odpowiednią opcję jak na rysunku 2.2.2. Dodatkowo upewnić się, że adres (okno 
na rysunku 2.2.3) jest identyczny z adresem portu do którego podłączony jest keypad (y01 lub y11) 
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2.4. Sprawdzenie nawiązania połączenia 
 
Niezależnie od sposobu podłączenia PC do falownika, sposób na potwierdzenie poprawnej 
komunikacji jest jeden. Poprawne połączenie jest sygnalizowane w kolumnie „Status” po naciśnięciu 
przycisku „Browse” (rysunek 2.4.1). Jedyne co chcemy uzyskać to „Connected”. Model jest nieistotny. 
 
 
 

 
 
 

Rys. 2.4.1 Okno „Connection Setting” po wciśnięciu przycisku „Browse” i prawidłowym nawiązaniu połączenia 
z falownikiem 
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2.5. Przygotowanie falownika – zmiana parametrów 
 
 

Parametr 
Ustawienie 

zalecane/wymagane 
Ustawienie 
fabryczne 

Opis 

E01 100 0 Parametry odpowiadają za funkcje poszczególnych 
zacisków falownika od [X1] do [X8]. Zalecane jest 
ustawienie wartości „100” dla każdego parametru. 
Dzięki temu podanie napięcia na dany zacisk, nie 
spowoduje dodatkowej akcji sterownika falownika1.  
 
Często zdarza się, że nawet prosty program na 
sterowniku programowalnym, powoduje nieoczekiwane 
zachowanie falownika. Najczęściej jest to 
spowodowane implementacją w programie zacisku 
z przypisaną do niego funkcją falownika.  
Dobrym przykładem jest zacisk [X4]. Możemy napisać 
program, który po podaniu napięcia na zacisk [X4] 
załączy nam kierunek oraz odpowiednią częstotliwość 
wyjściową. Program nie zadziała tak jakbyśmy tego 
oczekiwali, bo do zacisku [X4] (parametr E04) 
przypisana jest funkcja falownika BX (hamowanie 

wybiegiem). Należy zmienić wartość parametru E04 na 
„100” (100 = brak funkcji).  

E02 100 1 

E03 100 2 

E04 100 8 

E05 100 60 

E06 100 61 

E07 100 62 

E08 100 63 

E98 100 98 Niezależnie od innych parametrów. Nie jest możliwe 
zadanie kierunku poprzez napisany program, jeżeli te 
parametry nie zostaną zmienione. 

E99 100 99 

F02 1 2 Parametr nie jest dostępny w każdej serii falowników. 
Definiuje on źródło zadawania kierunku, a tym samym 
komendy RUN. Zmienić na „1” jeżeli kierunek ma być 
zadawany poprzez sterownik logiczny. 

                                                      
1 Zależnie od tworzonego programu, zadziałanie dodatkowej funkcji falownika może być zjawiskiem pożądanym 

przez programującego. 
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3. Customizable Logic (Logika programowalna) 
 
FRENIC Loader do LM2 posiada bardzo wiele opcji. Ten dokument poświęcony jest tylko 
funkcjonalności która została dodana wraz ze scaleniem program Visual Customizer. 
 

3.1. Uruchomienie logiki programowalnej i główne menu 
 
Po kliknięciu na „Customizable logic”, wybieramy model falownika oraz wersję oprogramowania 
(rysunek 3.1.1).  
 

UWAGA: Wersja oprogramowania możliwa do podejrzenia w parametrze M25 lub W87 jak 
również przez klawiaturę TP-A1-LM2 (menu PRG>3>4 Unit Info, wartość Main:xxxx). 
Parametry dostępne do odczytu po ściągnięciu ich z falownika w programie Loader, ikona 
[Function code]2. 

 

 
 

Rys. 3.1.1 Zdjęcie okna programu Loader 
 

Klikamy „OK”. Pokazuje się całe okno użytkownika, widoczne na rysunku 3.1.2. 
 
Poszczególne, wyróżnione części są opisane poniżej w tabelach. Prawa, zaznaczona strona na 
rysunku to bloki, które możemy wykorzystać przy tworzeniu programu. Ich opis znajdziemy 
w dokumentach:  
 
1. Pełna instrukcja wybranej serii falownika, dostępny na stronie www.amtek.pl 

Tak naprawdę, to każda seria falowników posiada te same bloki. Wobec tego można skorzystać 
z dowolnej instrukcji, ponieważ wszędzie jest opis tych samych bloków. 
Instrukcja do serii Ace, na stronach 420-436 znajdziemy opisy i schematy blokowe. 

2. Instrukcja do Visual Customizer dla serii falowników FRENIC Ace. Jest to instrukcja obsługi 
programu, który został scalony z Loaderem w innych seriach falowników FRENIC.  
Na stronach 79-92 znajdziemy opisy poszczególnych bloków. 

                                                      
2 Wygląd ikony może być różny, w zależności od Loader’a do danej serii falowników 

http://www.amtek.pl/
http://www.amtek.pl/Files/FRENIC-Ace_Users-Manual.pdf
http://www.amtek.pl/Files/Instruction_Manual_FRENIC_Visual_Customizer_INR_SI47_1811b_E.pdf
http://www.amtek.pl/Files/Instruction_Manual_FRENIC_Visual_Customizer_INR_SI47_1811b_E.pdf
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Rys. 3.1.2 Główne okno programu po otwarciu. Zaznaczono najważniejsze ramki
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1 

 

StepNo. Automatic allotment 
(Automatyczne numerowanie 
bloków) 

Włącza automatyczną numerację wstawionych 
bloków. Dodatkowo kompiluje stworzony program. 
 

2 

 

StepNo. assign window 
(Ręczne numerowanie 
bloków) 

Pozwala na ręczną numerację bloków i późniejszą 
kompilację. Można ponumerować ręcznie tylko 
niektóre bloki, a resztę numerować automatycznie. 

3 

 

User parametr (Parametry 
użytkownika) 

Parametry użytkownika U121-U140, U171-U175. 
Pozwala na zmianę powyższych parametrów 
falownika. 

4 

 

Writes in inwerter (Zapis 
do falownika) 

Zapis programu do falownika (pod warunkiem 
braku błędów) 

5 

 

Comparison (Porównanie) Porównanie programu w Loaderze i programu 
w falowniku 

6 

 

Online monitor (Monitor) Włączenie monitora bloków. Pozwala śledzić 
działanie oznaczonych do tego celu bloków. 

7 

 

Save trace monitor file (Zapis 
pliku do śledzenia) 

Zapis pliku z blokami przeznaczonymi do tworzenia 
wykresów.  

8 

 

Customizable logic start/stop 
(Włączenie/wyłączenie logiki) 

Włączenie lub wyłączenie logiki programowalnej. 
Działa tak samo jak zmiana parametru U01. 

 

 
Zapisz Zapis programu do falownika (pod warunkiem braku 

błędów) 

 
Uruchom monitor Włączenie monitora bloków. Pozwala śledzić działanie 

oznaczonych do tego celu bloków 

 
Jeżeli mamy już gotowy program, wykonujemy serię czynności aby zapisać go poprawnie na 
falowniku. 
 

3.2. Kompilacja i zapis do falownika 
 
Mając gotowy do skompilowania i zapisu program, wykonujemy następujące czynności: 
  

1. Klikamy na ikonę automatycznego (tabela powyżej, wiersz 1) lub ręcznego (tabela 
powyżej, wiersz 2) numerowania bloków. 

• Automatyczna numeracja: dosłownie 1 kliknięcie. 

• Numeracja ręczna jest przedstawiona na rysunku  3.2.1 
W kolumnie „User Setting StepNo. Fixed” zaznaczamy które bloki mają mieć nadane 
numery ręcznie. 
Numer wpisujemy w sąsiedniej kolumnie po prawo. 
Jeżeli ponumerowaliśmy ręcznie wybrane przez siebie bloki, resztę możemy 
ponumerować automatycznie poprzez kliknięcie Automatic allotment execution. 

• Zamknąć okno przyciskiem „Close” 

2. Jeżeli nie ma błędów krytycznych, przycisk  jest możliwy do kliknięcia. Jest to 
zapis programu do falownika. Przykłady błędów na rysunku 3.2.2 

3. Po zapisie, należy włączyć sterownik logiczny na falowniku (jest on wyłączany po każdym 
wgraniu programu). Przycisk włączenia/wyłączenia przedstawiono w tabeli powyżej 
(wiersz 8) 
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Rys. 3.2.1 Okno ręcznej numeracji  bloków. 
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Rys.3.2.2 Okno błędów i ostrzeżeń po kompilacji. Error (błąd) nie pozwala na zapis programu do falownika, Warning (ostrzeżenie) pozawala na zapis i informuje o możliwym 
potencjalnie niepożądanym działaniu programu.
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3.3. Omówienie przykładowego programu – ważne podstawy ! 
 
Na początku warto wyjaśnić pewną zależność. Użytkownicy falowników Fuji korzystają z gotowych 
sygnałów falownika w celu jego wysterowania. i tak np. przypisując do zacisku [X1] sygnał BATRY 
(zmieniając wartość parametru E01 na „63”), włączamy tryb zasilania z baterii w falowniku po podaniu 
napięcia na zacisk [X1]. Odjęcie napięcia z zacisku powoduje wyłączenie tego trybu. Podczas tych 
procedur działa sterownik falownika. Ze sterownikiem falownika, komunikuje się sterownik logiki. 
Co to oznacza ?  
Wszystkie sygnały wyjściowe falownika (te które falownik generuje) można wykorzystać jako sygnały 
wejściowe sterownika logiki. Sygnały wyjściowe ze sterownika logiki mogą być sygnałami wejściowymi 
sterownika falownika.  
Co nam to wyjaśnia ? 
Odpowiedź w tabeli poniżej: 
 

 
Wejście sterownika logiki Możemy przypisać sygnały wyjściowe falownika, 

niekoniecznie te, które przypisywaliśmy do wyjściowych 
zacisków falownika, a więc wszystkie, które da się 
przypisać do parametrów E20-EXX* 
Wejście sterownika logiki może również brać sygnał 
bezpośrednio z zacisków falownika. 

 
Wyjście sterownika logiki Możemy przypisać im funkcje wejściowe falownika. Sygnały 

z parametrów E01-EXX* 
Wyjście sterownika logiki można również bezpośrednio 
przypisać na zaciski wyjściowe falownika 

 
 
Przykład: 
 

 
 
W powyższym przykładzie „Step 1” to logiczna bramka „OR”, a „Step 2” logiczna bramka „AND”.  
W programie są 3 wejścia i 2 wyjścia cyfrowe. Wejścia po kolei biorą sygnał z zacisków falownika [X1] 
oraz [X2]. Trzecie wejście stanowi sygnał wyjściowy falownika FL_RUN (sygnalizuje, że falownik ma 
podaną komendę RUN).  
 
Wedle programu, podanie napięcia na zaciski [X1] LUB [X2] przy jednoczesnym sygnale FL_RUN, 
spowoduje zatrzymanie falownika załączając mu sygnał BX (hamowanie wybiegiem). Sygnał FL_RUN 
jest sygnałem wyjściowym sterownika falownika i wejściowym sterownika logiki, a sygnał BX 
sygnałem wejściowym falownika i sygnałem wyjściowym sterownika logiki. 
 
Nie każde wyjście ze sterownika musi oddziaływać na sterownik falownika. Przykładem jest wyjście 
CL02. Jest to sygnał wyjściowy ze sterownika logiki, nie przypisany do żadnego sygnału falownika. 
Nie oddziałuje bezpośrednio na sterownik falownika.  
 
Wyjścia w programie dostały odpowiednie nazwy: CL01 i CL02. Rysunek 3.3.1 
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Rys. 3.3.1 Ustawianie funkcji dla sygnału wyjściowego. 
 

Wyjście CL01 podaje sygnał BX na sterownik falownika, ale możemy je również przypisać 
do zacisków wyjściowych falownika jako sygnał logiczny. w tym celu zmieniamy wartość parametru 
np. E20 [Y1] na wartość „141” (141 (1141): CLO1 Customizable logic output signal 1). 
Wyjście CL02 nie kontroluje żadnego sygnału wejściowego sterownika falownika, bo nie został mu 
żaden przypisany. Zawsze jednak, możemy przypisać je do zacisków wyjściowych falownika np. by 
podać informację dalej do urządzeń trzecich. 
 
 
 

3.4. Korzystanie z etykiet  i monitora bloków 
 
Tworząc program możemy zastąpić ścieżki etykietami. Służą ku temu odpowiednie bloki widoczne na 
rysunku 3.4.1. 
 

 
Rys. 3.4.1 Schemat blokowy przykładowego programu z użyciem etykiet. 

 

Zamiast standardowej ścieżki, użyto tutaj bloków etykiet. Wspomniane bloki dostępne są w oknie 
razem ze standardowymi blokami wejść wyjść. 
 
Tworząc etykietę, trzeba zadbać o to aby miała oba końce tzn. wejście i wyjście. w przeciwnym 
wypadku kompilator zwróci błąd. Etykietą nadajemy nazwę liczbową od 1 do 200. 
 
Monitor bloków to nic innego jak podgląd w czasie rzeczywistym, stanów logicznych na wejściach 
i wyjściach bloków a także innych danych danego bloku. Podgląd na rysunku poniżej. 
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Rys. 3.4.2 Przykład z włączonym monitorem bloków. 

 
Aby zaznaczyć blok który chcemy monitorować, klikamy prawym przyciskiem myszki na bloku 
i zaznaczamy „Monitor select”. Wejścia i wyjścia bloku zmienią kolor z szarego na żółty. Po włączeniu 
monitora zabarwią się jak na rysunku powyżej. 


