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Предговор
1. Предговор

Прочитането, разбирането и съблюдаването на указанията за
безопасност допринасят решаващо за Вашата сигурност и Ви
предпазват от увреждания на здравето.

Използвайте и поддържайте Вашата машина на Wacker в
съответствие с данните от инструкцията за експлоатация. За това
внимание уредът на фирма "Wacker" ще Ви се отблагодари с
безотказна работа и висока надеждност.

Дефектните детайли трябва да се заменят незабавно.

Всички права, особено правото на размножаване и
разпространяване, са запазени.

Copyright 2007 by Wacker Construction Equipment AG

Тази инструкция може - и откъси от нея - да се препечатва,
репродуцира, преработва, размножава или разпространява само с
изричното, предварително писмено съгласие на фирма Wacker
Construction Equipment AG.

Всеки неоторизиран от фирма "Wacker" начин на размножаване,
разпространение или запаметяване на твърди носители в каквато и
да е форма и начин представлява нарушение на валидното
авторско право и подлежи на подвеждане под съдебна отговорност.
Изрично си запазваме правото на технически промени, които
подобряват нашите машини или повишават стандарта за
безопасност - и ез специално известие.
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2. Указания за безопасност
за електронен преобразувател на честота и напрежение

2.1 Общи указания

2.1.1 Със самостоятелната работа с преобразуватели могат да бъдат
натоварени само лица, които

∗ са навършили 18 години,
∗ са физически и психически годни,
∗ са инструктирани в работа с преобразуватели и са удостоверили

правоспособността си пред предприятието
∗ и от които може да се очаква, че ще изпълняват надеждно

поставените им задачи.
Те трябва да бъдат избрани от предприемача за работа с
преобразуватели.

 
2.1.2 Преобразувателите могат да се използват само като се вземат

под внимание ръководството за експлоатация на производителя
и тези указания за безопасност.

 
2.1.3 Натоварените с обслужването на преобразувателите лица трябва

да бъдат запознати с необходимите, отнасящи се до машината
мерки за безопасност. При извънредна употреба предприемачът
е длъжен да състави необходимите допълнителни указания и да
ги оповести.

 

2.2 Експлоатация

2.2.1 Дейността на елементите за ръчно управление (обслужващи
елементи) и предпазните устройства не трябва да бъде повлияна
или спряна по непозволен начин.

 
2.2.2 Трябва да се гарантира, че включването на преобразувателя се

извършва само към посочените на фирмената табелка
напрежение и честота. Да се внимава за достатъчно напречно
сечение на кабела.
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2.2.3 Честотният преобразувател може да се включва само към
системи на електрозахранване с автоматичен прекъсвач (RCD).
Като RCD се използват чувствителни към импулсен ток съгласно
DIN 0664 или към променлив ток.

 
2.2.4 Преди пускане в експлоатация на преобразувателя уредът трябва

да бъде поставен стабилно, за да се предотврати неволното
преобръщане, плъзгане или падане.

 
2.2.5 Включването и изключването на преобразувателя не трябва да

става чрез пъхане и изтегляне на щепсела от контакта. Това важи
и за уредите, които се включват към преобразувателя.

 
2.2.6 Захранващият кабел на преобразувателя не трябва да се

използва за издърпване на щепсела от контакта.
 

2.2.7 Електрическият кабел трябва да се пази от горещина, масло и
остри ръбове.

 
2.2.8 Електрическите инсталации и технологичното оборудване могат

да се използват само, когато изпълняват производствените и
местни изисквания за безопасност. Те трябва да се намират
винаги в състояние, съобразно с изискванията и да се запазят в
същото.

 
2.2.9 Забранена е експлоатацията на преобразувателя във

взривоопасна среда. 

 

2.3 Контрол

2.3.1 Преди започване на работа операторът трябва да контролира
дейността на обслужващите и защитни устройства.

 
2.3.2 Електрическите кабели трябва да се контролират редовно за

щети.
 

2.3.3 Преобразувателите могат да се използват само с всички защитни
устройства.

Опасност за живота
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2.3.4 Ако се установят дефекти на защитните устройства или други
дефекти, които нарушават сигурната експлоатация на уреда,
трябва да се уведоми незабавно контролиращото лице.

 
2.3.5 При дефекти, които застрашават експлоатационната надеждност,

експлоатацията трябва да се преустанови веднага.
 

2.4 Поддръжка

2.4.1 Разрешено е да се използват само оригинални резервни части.
Промени по този уред, включително и регулирането на
настроената от производителя максимална честота на въртене на
двигателя, могат да се извършват само с изричното съгласие на
фирмата WACKER. При неспазване се отхвърля всякаква
отговорност.

 
2.4.2 При работи по поддръжката и техническото обслужване трябва да

се прекъсне захранването от електрическата мрежа на
преобразувателя.

 
2.4.3 Работи по електрическите части на уреда могат да се извършват

само от специалист.
 

2.4.4 Защитният проводник в зелен и жълт цвят на свързващия кабел
трябва да е по-дълъг, за да не се скъса първи при отказ на
защитния предпазител. При прекъсване съществува опасност за
живота. След извършване на ремонта да се провери целостта на
защитния проводник.

 
2.4.5 След работите по поддръжката и техническото обслужване

защитните устройства трябва да се поставят отново съобразно
изискванията.
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2.5 Транспорт

 
2.5.1 За натоварването и транспортирането на преобразуватели с

подемни механизми подходящите товарозахващащи
приспособления трябва да се закрепят на предвидените за това
места.

 
2.5.2 В транспортни превозни средства преобразувателите трябва да

се подсигурят срещу плъзгане, изместване и преобръщане.
 

2.6 Проверка

2.6.1 Безопасното състояние на преобразувателите трябва да се
проверява от специалист в съответствие с експлоатационните и
производствените условия според нуждата, но най-малко един
път на 6 месеца, напр. в един от сервизите на фирма WACKER
като евентуално се извърши и тяхната поправка.

 

Допълнително съблюдавайте и съответните, валидни за Вашата
страна разпоредби и директиви.
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3. Технически характеристики

FUE 1/
042/

200W

FUE 1/
120/

200W

FUE 2/
042/200W

FUE 2/
120/200W

FUE 2/
250/200W

Номер на артикула 0008934 0610023 0008902 0610012 0610011

Дължина х широчина х 
височина mm: 420 x 325 x 325

Работно тегло (маса) kg: 23 25,7

Инсталирана мощност (вход)

Входно напрежение 
променлив ток V: 230 1~

Честота Hz: 50

Входящ ток A: 9,6 13

Мощност kVA: 2,2 3

Захранващ кабел 2 m с шуко щекер

Отдаване (изход)

Изходно напрежение V: 42 3~ 120 3~ 42 3~ 120 3~ 250 3~
Честота Hz: 200

Изходящ ток A: 25 9 35 13 6

Мощност kVA: 1,8 2,6

Брой на контактите 
СЕЕ A/V: 1 x 32 / 

42
1 x 16 / 

250
2 x 32 / 42 2 x 16 / 

250
2 x 16 / 

250

Клас на защита IP 44

Ниво на звука LpA при 
оператора

dB(A): Под 70

Устойчив на късо съединение и заземен чрез разделителен трансформатор, изключване на 
свръхтемпературата, изключване на грешното напрежение

Необходимо напречно сечение при удължаване на кабелите

Максимална дължина 
на кабела m:

31 51 82 122 23 38 60 90

Напречно сечение на 
проводника mm2:

1,5 2,5 4 6 1,5 2,5 4 6
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4. Описание

4.1 Приложение

За присъединяване на WACKER високочестотни иглени
вибратори (виж "Техническите характеристики").
 

4.2 Транспортиране до работното място

Предпоставки:

∗ При транспортиране закрепете преобразувателя върху товарната
платформа на превозно средство.

Указание: Съблюдавайте също и инструкциите в глава "Указания за
безопасност".
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4.3 Описание на функцията

В токоизправителната част на преобразувателя се извършва
изправяне на входящото напрежение.
 
Постоянното напрежение се преобразува в инверторната част в
3-фазен променлив ток (трифазен ток), при което честотата се
увеличава от 50 Hz на 200 Hz.
 
Инверторът работи в "широчинно-импулсна модулация", при
което се създава синусоидален изходящ ток като средна
стойност, който осигурява безотказната работа на свързаните
уреди.
 
Чрез плавното пускане на свързаните уреди е възможно пълното
използване на изходния капацитет на преобразувателя.

 Управлението на изправителя и инвертора се извършва чрез
управляваща електроника с микропроцесор.

 

50 Hz 200 Hz

Изправител Инвертор Защитен 

Електроника

Широчинно-импулсна модулация Синусоидална средна стойност

t

U

42 V / 115 V / 250 V

трансформатор
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5. Експлоатация

5.1 Включване

Преобразувателят трябва да се свърже към 230/240 V,
1-фазен-променлив ток 50/60 Hz.

 
FUE е годен за присъединяване към агрегати за ток, когато
работното им напрежение при всеки вариант на товарене е между
230 V + 15 % и производителят на агрегата разрешава
експлоатацията на консуматори с кондензатори. Когато FUE се
използва с агрегати за ток, трябва да се избере по възможност
синхронен агрегат.

 
Уредите да не се включват и изключват с FUE-превключвател.
Винаги се включва първо FUE и едва след това се включват и
изключват свързаните уреди.
 

5.2 Включване на уреди по време на експлоатацията

Преобразувателят разпознава включването на допълнителни
уреди и ги увеличава до номинални стойности като регулира тока
и напрежението.

5.3 Изключване

Първо се изключват свързаните уреди и едва след това
преобразувателя. След това се изважда контактът от щепсела.
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6. Техническо обслужване

Преобразувателят може да се отвори едва 1 минута след
изтеглянето на щепсела от контакта, за да могат да се разредят
монтираните кондензатори.
Да не се извършват работи под напрежение.
Работите по поддръжката трябва да се извършват само от
обучен персонал.
 

6.1 План за техническо обслужване

 

6.2 Търсене на повреди

При повреди на уреда монтираният върху платината светодиод
улеснява диагнозата, за което е необходимо да се отвори
уредът.
 
Да се извършва само от електромонтьор.
При търсене на повреди уредът се намира под напрежение.

 

Детайл Работи по техническото 
обслужване Интервал

Захранващ кабел
Проверява се изрядното състояние - 
при дефектен кабел: Да се смени 
кабела.

Дневно

Зелено Червен Описание Реакция на уреда/мярка

Bкл. Изкл. Bсичко е в ред Уредът работи нормално.

Изкл. Bкл. Свръхнапрежение > 275 V
Понижено напрежение < 155 V

Уредът се изключва. Повторно 
автоматично пускане, когато 
напрежението е в нормалния 
обхват.
Да се отстрани причината за свръх-/
пониженото напрежение.

Опасност за живота
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Докато светодиодът свети или мига зелено, червено, зелено-
червено, дори и след изключване на мрежовото напрежение,
платката се намира под напрежение. Светодиодът изгася, когато
са разредени кондензаторите, едва тогава могат да започнат
ремонтните работи.

Bкл. Bкл.

а) Консумация на тока в 
допустимия обхват на 
претоварване
Номиналният ток е по-малък от 
ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ток и 
ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ток е по-
малък от тока при претоварване

Номинален ток =
данни за тока на фирмената табелка
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ток =
консумираният в момента ток
Ток при претоварване =
допустим по-висок от номиналния ток

Уредът работи в обхват на 
претоварване.
Да се отстрани причината за 
претоварването.
- прекалено висока консумация на 
тока поради свързани уреди.

b) Консумация на тока в 
следващия по големина обхват 
на претоварване само за 
10 секунди
Токът при претоварване е по-
малък от ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ток и 
ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ток е по-
малък от тока при изключване

Ток при изключване =
граници на тока, които са точно 
определени в електрониката и водят 
до изключване. Служи за самозащита 
на уреда.

Уредът работи само 10 секунди в 
този обхват на претоварване. 
След това уредът се изключва.
Повторно автоматично пускане.
(възможни са многократни смени 
между изключване и повторно 
пускане)
Да се отстрани причината за 
претоварването.
- прекалено висока консумация на 
тока поради свързани уреди,
- да се измери консумацията на 
тока и да се сравни с табелката за 
технически данни.

Изкл. Mига Разпознаване на късо 
съединение

Уредът се изключва и не 
стартира повече.
Да се отстранят възможните 
причини:
- Късо съединение на фазите при 
включен уред,
- 2-Фазов режим при включен уред,
- механичен дефект при свързан 
уред.
Рестартиране: Уредът се изключва 
и се включва отново.

Изкл. Двойно 
мигане Свръхтемпература: T > 85 °C

Уредът се изключва и не 
стартира повече.
- Оставете машината да се охлади
(Уредът се оставя включен в 
позиция I, вентилаторът 
продължава да работи).
- Проверка за претоварване, 
евентуално случай на претоварване 
а) за продължително време.
Рестартиране: Уредът се изключва 
и се включва отново.

Зелено Червен Описание Реакция на уреда/мярка

Опасност за живота
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При смяна на платината трябва да се съблюдава следното:

∗ Ако е необходима смяна на платината, тя трябва да се смени със
съответния елемент от кутията, тъй като платината и елементът
от кутията образуват неделима част поради отливката.

 

1) Светодиод
2) Точки за закрепване на кутията
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7. Електрическа схема

1) Превключвател
2) Светодиоден индикатор
3) Защитен трансформатор
4) CEE-контакт 32 A/42 V, 16 A/250 V
5) Честотен преобразувател

FUE 1/..., KTU 1/... : FUE 2/..., KTU 2/... :
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8. Фирмени табелки

Поз. Част

1 Предупредително указание - съдържа 2 пиктограми
- Да се прочете наръчника
- Предупреждение за гореща повърхност

2 Предупредително указание 
- Преди отваряне на корпуса да се издърпа контактът от мрежата!
- При разреждане на кондензаторите да се изчака 1 минута!

3 Надпис "Wacker"

4 Предупредително указание
120 V 200 Hz (за 120-V-уреди)
250 V 200 Hz (за 250-V-уреди)
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Отстраняване
9. Отстраняване

9.1 Екологично вторично използване

Предайте уреда в пунктовете за събиране на вторични суровини
като вземете под внимание местните разпоредби и директиви,
напр. европейската директива за стари електрически и
електронни уреди.

 

Не изхвърляйте уреда с домакинските отпадъци, а го 
предайте в пунктовете за събиране на специални 
отпадъци.
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Декларация за съответствие на ЕС

Wacker Construction Equipment AG, Preußenstraße 41, 80809 München

удостоверява, че строителната машина:

1. Вид:

Преобразувател

2. Тип:

FU ... / FUE ... / KTU ...

3. Номер на уреда в типовата серия:

0007752, 0007949, 0007978, 0007979, 0008884, 0008890, 0008891, 
0008901, 0008902, 0008934, 0008935, 0008947, 0008948, 0008949, 
0008950, 0108479, 0107999, 0108000, 0610011, 0610012, 0610013, 
0610015, 0610019, 0610020, 0610022, 0610023, 0610094, 0610156

е произведен в съответствие със следните директиви:

98/37/EИО

89/336/EИО

73/23/EИО

Dr. Stenzel
Ръководител на отдел "Научно изследване и развитие"





Сертификат по DIN EN ISO 9001
Prüf- und Zertifizierungsinstitut

 VERBAND DER ELEKTROTECHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

С Е Р Т И Ф И К А Т
Регистрационен номер: 6236/QM/06.97

Със следното се удостоверява, че предприятието

Wacker Construction Equipment AG
Wacker-Werke GmbH & Co. KG

с местоположения

Главно управление гр. Мюнхен
Preußenstr. 41
80809 München

Производствен завод гр. Райхертсхофен
Логистичен център гр. Карлсфелд

Пласментни региони с всички филиали в Германия

е въвело и използва в областта на 

машиностроенето
строителни машини

система за мениджмънт на качеството.

Тази система изпълнява изискванията на следната норма:

DIN EN ISO 9001:2000
и изискванията на немското и международно право за движение по пътищата.

Този сертификат е валиден до 2009-06-05.

VDE институт за изпитване и сертифициране 
лаборатория за сертифициране

дата: 2006-05-30

63069 Offenbach, Merianstraße 28
Telefon: +49 (0) 69 83 06-0, Telefax: +49 (0) 69 83 06-555
E-Mail: vde-institut@vde.com, http://www.vde-institut.com

Институтът за изпитване и сертифициране VDE е акредитиран от 
акредитиращите органи на DAR (Германския съвет по акредитация) съгласно 
DIN EN ISO 17020 и DIN EN ISO 45012 и нотифициран под идент. номер на 
ЕС 0366 за целия ЕС.

TGA-ZM-09-92-00
KBA-ZM-A 00021-97



Wacker Construction Equipment AG – Preußenstraße 41 – 80809 München – Deutschland – Tel.: +49-(0)89-354 02-0 – Fax: +49-(0)89-354 02-390
Wacker Corporation – P.O. Box 9007 – Menomonee Falls, WI 53052-9007 – USA – Tel.: +1(1)262-255-0500 – Fax: +1(1)262-255-0550 – Support: 800-770-0957
Wacker Machinery (HK) Ltd.– Skyline Tower, Suite 2303, 23/F – 39 Wang Kwong Road, Kowloon Bay – Hong Kong – Tel.: +852-3188-5506, Fax: +852-2406-6021
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