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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Mirësevini

Përmbajtja e lëndës së kursit dhe qëllimet e studimit

Sistemi i trajnimit transmeton njohuritë e domosdoshme mbi ndërtimin dhe ndërlidhjen në 
mënyrë të orientuar të pjesëve përbërëse industriale në një kuti  çelësash. Nëpërmjet një 
projekti industrial simulohet aplikimi i rregulluesit të frekuencave dhe sistemit të vogël 
komandues.

Pas përvetësimit të temave të këtij kursi do të jeni të aftë të kuptoni përmbajtjen e këtyre 
pikave:

Kushtet paraprake

Për përvetësimin e suksesshëm të temave të kursit duhet të zotërohen njohuri paraprake 
në fushat e mëposhtme:

Mirëseerdhët në kursin e detyrës së projektit  për rregulluesit e 
frekuencave! Ekipi i Lucas-Nülle ju uron punë të mbarë dhe suksese në 
përvetësimin e temave të kursit dhe zhvillimin e eksperimenteve. Kapitujt 
e mëposhtëm ju paraqesin një pasqyrë mbi temat e zhvilluara dhe mbi 
materialet e përdorura.

Përpilimi i një dosje të detyrueshme nëpërmjet udhëzimeve specifike të projektit

Përpunimi i një skeme të një plani rrjeti

Ndërtimi i një ndërlidhje të rregullt EMV të kutisë së çelësave me pjesë 
përbërëse industriale

Programimi i një sistemi të vogël LOGO

Rregullimi sipas parametrave të rregullluesit të frekuencave

Vënia në punë e pajisjes

Ndërprerja e punës së pajisjes

Njohuri themelore të makinerive elektrike

Mënyra e funksionimit të rregulluesit të frekuencave

Programimi i sistemeve të vogla komanduese

Matja e madhësive elektrike

Aftësi të mjaftueshme kualifikuese në ndërtimin dhe lidhjen e pjesëve përbërëse
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Mirësevini
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Udhëzimet e sigurisë

Udhëzimet e sigurisë

Në këtë projekt do të punoni me materiale tipike industriale. Në të gjitha eksperimentet në 
rrjetin e tensionit hasen vlera të larta të tensionit. Kini kujdes që gjatë zhvillimit të 
eksperimenteve duhen patur kujdes masat e sigurisë për ju dhe për personat e tjerë, që 
mund të rrezikohen. Kini kujdes që rrjeti të mos pësojë lidhje të shkurtër!

Pjesët përbërëse, të cilat kanë një tokëzues apo të cilave u nevojitet një i tillë, duhet të 
tokëzohen në mënyrë korrekte!
Kjo gjë vlen sidomos për rregulluesin e frekuencës të venë në përdorim!

Kontrolloni dhe sigurohuni që të lidhni në mënyrë korrekte pjesët përbërëse dhe pastaj 
ndizni rrjetin ushqyes të rrymës! Përdorni nëse është e mundur një instrument kontrolli të 
rrymës në linjat e rrjetit.

Si mjet mbrojtës ndaj pjesëve të rrotulluese motorrike përdorni gjithmonë mbulesat e 
duhura mbrojtëse.

Gjithashtu duhen patur parasysh normat dhe masat e sigurisë të përcaktuara në 
udhëzimet e përdorimit, kur të punohet me pajisjet elektrike!
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Udhëzimet e sigurisë

Udhëzime të përgjithshme për përdorimin e pajisjeve

Kontrolloni ulësen e palëvizshme të bullonave në mbajtëse të motorrit si dhe 
mashinetën e marshit (Power-Grip) në valën e motorrit!
Përdorni mbulesat e marsheve dhe të valëve!
Një përdorim i gjatë i makinerive në gjëndje të lartë ngarkese pune çon në një 
nxehje të konsiderueshme të makinerive!
Rasti ekstrem- gjëndja e qetësisë së makinerive – duhet të ndodhë vetëm për një 
kohë të shkurtër!
Të gjitha makineritë zotërojne një çelës termik (termoçifte), i cili sinjalizon kalimin e 
vlerës së lejuar të temperaturës në aparaturë. Këto pika kontakti janë të vendosura 
në kapëset e tabelës së punës së aparaturës dhe duhet të lidhen me rrjetin e 
rrymës me anë të fishave lidhëse përkatëse ose duhet të lidhen me aparaturën 
komanduese!
Të gjitha vlerat e matura janë përftuar nëpërmjet aparateve matës të përdorimit të 
zakonshëm (kryesisht kategoria 1.5) në rrjetin e rrymës me vlerë të zakonshme 
tensioni (230/400V +5% -10% 50Hz) dhe në makineritë të prodhuara në seri. Vlerat 
e matura do të përpunohen duke patur parasysh një vlerë tolerance +/- 15% të 
vlerës së dhënë. Kini kujdes edhe VDE0530!
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Materiali

SE2670-7Y Kuti qarku industriale me mbajtëse metalike 1
SE2670-5T Pjesët përbërëse Projekti Rregullator frekuencash 1
SE2670-5G Pjesët përbërëse Projekti Rregullator frekuencash 1

SE2673-1L Elektromotorr trefazor me fuqi 0,37 kW me spinë industriale 
230/400 V 1

5



Projekti i rregulluesit të frekuencave
Materiali

6



Projekti i rregulluesit të frekuencave
Përshkrimi i projektit

Përshkrimi i projektit

Për të ulur koston e prodhimit në një sipërmarrje të madhe kopshtarie, do të hapet një 
pus për ujitje, në mënyrë që ujitja e bimëve nëpër sera të mos varet nga rrjeti i furnizimit 
të ujit të pijshëm. Uji nga pusi do të tërhiqet me ndihmën e një pompe dhe do të 
shpërndahet nëpërmjet një rrjeti tubacionesh nëpër sera. Pompa do të vihet në përdorim 
duke shpenzuar sa më pak energji. Shërbimi i sistemit ujitës duhet të jetë i thjeshtë dhe 
intuitiv.

Gjatë përllogaritjeve të para për ndërtimin e sistemit u përcaktuan këto të dhëna:

Tubi kryesor furnizues i pompës 17m 
Diametri i tubit 50mm 
Humbjet gjatë fërkimit gati 1m (e përllogaritur nga instaluesi i ujit) 
Presioni i ujit në pjesën dalëse për ujitje 2 bar 
Grada vepruese e pompës afërsisht 50% 
Sasia e nevojshme duhet të përkojë me parametrat 20m3/h, 10m3/h und 6m3/h; në 
një sipërfaqe prej 3000m2 maksimal 6,6l/m2h 
Shërbimi duhet të jetë efektiv dhe intuitiv 
Sistemi duhet të komandohet në mënyrë automatike dhe manuale 
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Përshkrimi i projektit

Duke patur parasysh koston e prodhimit është 
më e leverdisshme të vendoset në punë një 
pompë me motorr asynkron trefazor dhe 
rregullues frekuence. Gjithashtu do të 
vendosim në punë një pompë centrifigale me 
fuqi 3.7 kW me vlerë nominale të numrit të 
rrotullimeve prej 1400 min-1.

Nga të dhënat e përftuara janë përcaktuar për 
vlera të ndryshme të nevojshme edhe vlerat e 
mëposhtme të numrit të rrotullimeve:

Q1 = 20m3/h : 1380 min-1

Q2 = 10m3/h : 700 min-1

Q3 = 6m3/h : 420 min-1
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Dosja e detyrueshme

Dosja e detyrueshme

Në një takim tjetër me klientin do të përpilohet një fletore e detyrueshme me të dhëna të 
detajuara:

Koncepti funksional:

Sistemi ujitës përbëhet nga një pompë me rregullues frekuence. Sasia e nevojshme 
përcaktohet nga tre masa të ndryshme (20, 10, 6m3/h). Përderisa sasia e nevojshme nuk 
është e përcaktuar qartë, mjafton një ndryshim i numrit të rrotullimeve pa një rregull të 
përcaktuar.
Përdorimi i aparaturës realizohet nëpërmjet një tabele shërbimi me çelesa, tasta dhe 
elemente sinjalizuese.

Sistemi ujitës duhet të funksionojë sipas skemës së mëposhtme:

Sasia e nevojshme duhet të drejtohet nëpërmjet tastave në ekranin e sistemit 
LOGO 
Pajisje automatike dhe manuale të montueshme mbi çelesa rrotullues 

Përdorimi manual:

Pompa do të komandohet me një tastë 
Një tastë tjetër fik pompën 
Puna e pompës sinjalizohet përmes një dritë sinjalizuese 
Sasia e nevojshme mund të ndryshohet me anë të një taste të ekranit të sistemit 

Përdorimi automatik:

Pompa do të aktivizohet dhe do të fiket në intervale kohore të përcaktuara 
Programi komandues do të aktivizohet dhe do të fiket nëpërmjet një taste 
Programi komandues i aktivizuar do të sinjalizohet me anë të dritës sinjalizuese 
Sasia e nevojshme mund të ndryshohet me anë të një taste të ekranit të sistemit 

Fikja në raste emergjente 

Në rast defektesh pompa mund të fiket duke shtypur tastën e fikjes për emergjenca 
Tasta e emergjencës në rastin e defekteve ndërpret furnizimin me rrymë të 
aparaturës së pompës 
Pas rregullimit të defektit ose çrregullimit të pompës, ajo mund të aktivizohet 
përsëri. Në këtë lloj sistemi programues pompa nuk mund të ndizet vetë 
Defektet sinjalizohen nëpërmjet një drite sinjalizuese 
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Dosja e detyrueshme

Funksionet e kontrolluese

Defekte të mundshme ose  çrregullime të aparaturës së pompës do të sinalizohen 
përmes ndriçimit të dritës sinjalizuese 
Çrregulime të mundshme shkaktohen nga rritja e temperaturës së motorrit ose  
çrregullime në rregulluesin e frekuencës 

Sinjalizimet e aparaturës gjatë proçesit të punës

Sinjalizimet e aparaturës gjatë proçesit të punës do të paraqiten mbi ekranin e sistemit 
dhe dritat sinjalizuese.

Ekrani i sistemit:

Mënyra e punimit: automatike/manuale 
Pompa punon 
Sasia e nevojshme e regjistruar 
Ora aktuale 

Dritat sinjalizuese:

Drita jeshile sinjalizuese: Pompa punon (mënyra manuale); Programi i çelësave aktive 
(mënyra automatike)

Drita sinjalizuese blu: përdoret tasta e alarmit (drita e përhershme); Sinjalizim defekti 
(dritë sinjalizuese)
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Konstruktimi i kutisë së qarkut

Në zhvillimin e kësaj porosie pune përcaktohet ky lloj plani pune:

Projektimi i qarkut të rrymës 
Ndërtimi dhe lidhja e sistemit të  çelësave 
Vënia në punë e sistemit 
Instalimi i sistemit 
Dhënia në dorëzim e sistemit 

Në përfundim të bisedës me klientin do të bëhet një oferte mbi ndërtimin, 
instalimin dhe vënien në punë të aparaturës së pompës. Kjo nuk është 
pjesë e këtij libri udhëzues. Pas kësaj mund të përfundohet kontrata e 
punës.
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Përpilimi / Analiza e skicës së planit të qarkut

Nëse nuk ekziston mundësia e përpilimit të skemës së planit, atëherë duhet të përdorni 
materialet udhëzuese të skemës së planit të vëna në dispozicion. Këto plane janë 
përpiluara në EPLAN dhe gjithashtu gjenden në CD si dokument-pfd.

Përpilimi i skicës së planit të qarkut realizohet sot me sisteme moderne CAD. 
Pranë sistemit të thjeshtë të planit do të përpilohen edhe planet e ndërtimit, 
listat lidhëse dhe listat e materialeve.
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Ndarja e planit të qarkut në nëngrupe llogjike

Elementet e lidhur të një shpërndarësi në qarkun e rrymës do të radhiten sipas 
mundësive dhe një llogjike të caktuar. Kriteret e mundshme janë:

Vendi i instalimit: Elementet përdorues dhe sinjalizues si tastat, çelësa rrotullues, 
llampa, tregues të numrit të rrotullimeve, si dhe paneli përdorues i LOGOs ndodhen 
në pllaken frontale. Këtu kërkohet që të repektohet radhitja e duhur e elementëve. 
Funksioni: Grupimi i furnizuesve të energjisë me 24 V dhe i moduleve të tjera 
LOGO në një grup të përbashkët është kuptimplotë. Kështu një pjesë e madhe e 
lidhjeve komanduese ndodhet në një anë të qarkut të rrymës. 
Nivelet e tensioneve: Në këtë projekt do të dallojmë dy nivele tensioni, 
atë komandues dhe atë të tensionit të lartë të ndryshueshëm. Zakonisht në një kuti 
tv qarkut mund të ndeshen vlera të ndryshme tensioni (sidomos vlera të larta), të 
cilat do të duhet të shtrihen të ndara nga njëra-tjetra dhe kështu të përdoren në 
mënyrë llogjike në planin e qarkut. 

Një radhitje e tillë nuk është gjithmonë logjikisht e realizueshme. Kështu që kritere të 
caktuara mund të mbulojnë njëra-tjetrën dhe një radhitje e elementëve sipas një grupimi 
të caktuar nuk është gjithmonë i mundur. Me disa ushtrime praktike bëhet i mundur 
mësimi i lidhjeve korrekte të elementëve dhe gjetja më e shpejtë e gabimeve në planin e 
qarkut.

Pjesët përbërëse të planit të qarkut të dhënë

Plani i qarkut të dhënë ndahet në zona të caktuara:

Legjenda e emertimeve të pjesëve përbërëse 
Ndërtimi mekanik i kutisë së qarkut. Këtu do të jepet ndërtimi i pllakës frontale, të 
sheshtë dhe të montazhit. 
Skema e bashkueseve. Duke i ndarë sipas pjesëve bashkuese kemi të paraqitur 
pjesët elektrike të lidhjeve të kryera. 
Lidhje e pjesvve përbërëse në planin e qarkut 
Skemat e kabllove. Paraqitja e pjesëve bashkuese të ndara sipas kabllove. 

Gjithashtu keni një plan montazhi për pjesën e poshtme të kutisë shpërndarëse.
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Printoni skemën që keni realizuar vetë ose skemën e dhënë bashkë me udhëzimet e saj 
dhe filloni me ndërtimin e kutisë së çelësave.

Pjesët përbërësë të pllakës së montazhit
Filloni me ndërtimin e pllakës së montazhit. Pozicionet e kanalit të kabllove, rregulluesit të 
frekuencës, filtrave të rrrymës dhe pjesëve ndërtuese për shinën mbërthyese të profilit 
janë të dhëna:

Panel montimi me pjesët përbërëse

Në këtë kapitull do të përshkruhet ndërtimi mekanik i kutisë së çelësave: 
zbërthimi i pjesëve të pllakës së montazhit, ndërtimi dhe vendosja e pllakave të 
sheshta dhe frontale.
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Shtrëngoni kanalet e kabllit me vidën plastike 6-këndore, shinat mbajtëse, filtrin e rrjetit 
dhe rregulluesin e frekuencave me vidën metrike 6-këndore.

Detaje të shtrëngimit të kanalit të kabllove (majtas) dhe shinës mbajtëse (djathtas)

Paneli i montimit pas lidhjes së kanaleve të kabllit me shinën mbajtëse:

Panel montimi me kanalet e kabllove dhe shina mbajtëse

Largoni kapakun mbulues në anën e majtë të LOGO-s për lidhjen e ekranit të jashtëm.
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Hiqni mbulesën pë lidhjen e ekranit

Vendosni kabllot e bashkangjitur në LOGO dhe së fundmi mbërtheni mbulesën plastike. 
Poziciononi në mënyrë provizore kabllin midis ushqyesit të tensionit të Logos dhe kanalit 
të kabllit, pasi më vonë do të lidhet në ekranin e kapakut të kutisë së çelësave.

Logo me kabëll ekrani (Kablli ushqyes i Logo-s, bashkuese e ekranit me mbulesë plastike, Logo)
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Largoni edhe mbulesat e vogla plastike në pjesën e djathtë të LOGO-s.

Mundësi për I/O-module shtesë të Logo-s

Plotësoni shinën e sipërme mbajtëse. Lëvizni çelësin e vogël (shënimi me ngjyrë të kuqe 
në figurën e mëposhtme) nga e majta që të lidhni I/O-modulin shtesë 12K7 me LOGO-n 
12K5.

Shina e sipërme e plotësuar me pjesët përkatëse

Montoni pajisjet e duhura edhe në shinën e poshtme dhe vendosni një siguresë shkrirëse 
në mbajtësin 12F2.
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Shina e poshtme me të gjitha pajisjet e duhura

Më pas lidhni filtrin e rrjetit dhe rregulluesin e frekuencave duke i shtrënguar fort.

Filtër rrjeti me rregullues frekuencash të mbërthyer në pllakën e montazhit

Vendosni në pjesën e majtë të pllakës së montimit një vidë tokëzuese nga ana e prapme. 
Lidhja mekanike e pllakës së montimit është tani për tani e plotë.
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Informacione të mëtejshme për lidhjen e tokëzuesit do të gjeni edhe në CD-në e 
dhënë në dosjen e tokëzuesit.

Tokëzimi i pllakës së montazhit
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Pjesët përbërëse të pllakës frontale
Filloni së pari me pjesët përbërëse të pllakës frontale sipas planit të dhënë. Vendosni 
tastat, pra çelësat rrotullues me modulet ngjitëse përkatëse të pjesës së pasme.

Pjesa ballore e pllakës frontale para mbërthimit me pjesët përbërëse – pas mbërthimit të pjesëve

Vendi i kontaktit bestückt mit

Start

1 Çelës (NO, normalisht i 
hapur)

1 Lampë gri

Stop 1 Çelës (NC, normalisht i 
mbyllur)

Reset
1 NO

1 Lampë blu
Auto/Hand 1 NO
Çelës i 
emërgjencës 2 NO
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Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Pjesa e pasme e pllakës frontale gjatë dhe pas mbërthimit të pjesëve

Ngjitni etiketat përkatëse dhe vendosni pllakën frontale në kapakun e kutisë së qarkut 
komandues.

Pllake frontale e vidosur me derën e kutisë së qarkut

Përmes vidës së shënuar me ngjyrë të kuqe nga pamja e mësipërme do të bëhet 
tokëzimi i kapakut dhe i pllakës frontale. Kapaku ndodhet midis dy fletëve/rondeleve të 
kontaktit me ngjyrë bronzi (dhëmbëzat duhet të jenë të drejtuara nga kapaku), dhe lidhja 
tokëzuese -PE do të ndodhet midis fletëve/rondeleve të kontaktit ngjyrë bronzi dhe 
rondeles ngjyrë argjendi:
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Vidhosni si fillim vidën me dorë, pasi më vonë me vendosjen ë tokëzuesit PE do t’ju 
duhet ta lironi përsëri.

Vidë tokëzuese për pllakë ballore dhe kapak
(Dado, Rondele, fletë kontakti, bulon)
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Pjesët përbërëse të pllakës së sheshtë
Montoni edhe mbërthyeset me vida dhe prizat-sigurese 4mm në pllakën e sheshtë.

Pllakë ballore dhe e sheshtë
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Pjesa e përparme e një pllake të sheshtë (majtas) dhe pjesa e pasme (djathtas)

Fusni vidat mbërthyeseve përmes pjesës së gomuar të pllakës së sheshtë...

Pllakë e sheshtë me pjesë të gomuar

... dhe fiksoni pllakën e sheshtë në kutinë e qarkut komandues.
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Montimi i pllakës së sheshtë në kutinë e qarkut

Vendosni pjesën e tokëzuesit dhe përpiquni që pjesa e gomuar të dalë pak në cep anash 
në mënyrë që cepat e kthyer të pjesës metalike të vendosen pa pengesë duke u ngulur 
pak në pjesën e lyer me bojë.

Pjesa e tokëzuesit ndërmjet shpërndarësit dhe pllakës së sheshtë
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Ndërtimi i konstruksionit të poshtëm
Ndërtoni mbajtësin e poshtëm të kutisë së qarkut duke i bazuar në udhëzimet e dhëna 
dhe fiksoni kutinë e qarkut në konstruksionin e poshtëm.

Montimi i konstruksionit të poshtëm të kutisë së qarkut
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Shënimet e lidhjeve dhe vendosja e kabllove në një 
plan të qarkut sipas një shembulli të dhënë

Si shembull do të përdoret lidhja e tastës Start 30S0 e tensionit ushqyes deri në hyrjen 
digitale të Logo-s.

Pamje e pllakës frontale me tastë Start 30S0

Shënimi 30S0 tregon që tasta ëdhtë e shënuar në fletën 30. S0 tregon një tastë/një çelës 
të përzgjedhur/tregues vlerash të domosdoshme/etj me numrin e radhës Nr. 0- shiko 
edhe fletën 4 të planit të qarkut për të përftuar të dhëna më të hollësishme për pjesët 
përbërëse dhe përshkrimin e bashkueseve.

Në fletën 30 ndodhet edhe tasta Start në kollonën 0 në krahun e majtë - këtu nuk kemi 
asnjë lidhje midis kollonës 0 dhe numrit të tastës S0:

Kapitulli i lidhjeve të qarkut do të sqarojë përmes një shembulli lidhjet e kutisë 
së qarkut komandues.
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Përshkrimi i pjesëve përbërëse: Lart të rrethuar me të kuq janë numrat e kollonave, djathtas poshtë të rrethuara me të 
kuq numri i faqes

Bashkuesja 13 e tastës d.m.th. Hyrja është shënuar SVP_2B/-12X1:2b 12.1. Nga shënimi 
i shkurtuar SVP_2B vërehet se kemi të bëjmë me një vlerë të tensiont prej 24VDC të 
pozicionit bashkues 2B (shiko edhe fletën 4). Pas vijës së pjerrët ka një shënim të saktë. 
Tensioni vjen nga bashkuesja 12X1 me numër 2b, e cila po ashtu mund të gjendet në 
kollonën 1 të faqes 12.

Bashkuesja 14 e tastës, pra dalja, do të lidhet tek LOGO (12K5) në hyrjen digitale /1. Kjo 
pikë bashkuese ndodhet në kollonën 5 të fletës 12.
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Tasta Start 30S0

Plani i qarkut përmban të gjitha informacionet e domosdoshme:

Lloji i kabllos (tipi, prerja tërthore, ngjyra, etiketimi i bashkueseve)
Etiketimi i bashkueseve në të dyja anët e lidhjes

Lidhjet në hyrje dhe në dalje kryhen me anë të një kablloje 2 m të gjatë 18x0,5 mm², tasta 
Start lidhet në lidhjet 1 dhe 3. Para se të lidhim kabllot ashtu si edhe në lidhjet e tjera 
duhet bërë emërtimi i kabllove me etiketat emërtuese të bashkangjitura.

Nëse gjatë punës në praktikë do të shndërrohet një pjesë përbërëse atëherë përmes 
etiketave emërtuese mund të bëhet edhe rivendosja e re.

29



Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Pjesa e pasme e tastës 30S0. Majtas bashkuesi (NO), në mes llampa jeshile

Sipas kësaj skeme kryeni të gjitha e lidhjet tensionit komandues. Të gjitha informacionet 
për lidhjet që do të kryhen mund të merrren nga plani i qarkut.
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Informacione të përgjithshme

Lidhja e tensionit të lartë në filtrin e rrjetit dhe rregullatorin të frekuencës

Në raste kur kemi të bëjmë me shumë bashkuese bie në sy domosdoshmëria e emërtimit 
korrekt të lidhjeve:
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I/O-Bashkues elektronik në një rregullator frekuencash

Kabllot e mbeshtjellë duhet të bashkohen sipas mundësive edhe me një mbulesë 
mbrojtëse lidhëse. Mbulesa e një kablloje të mbështjellë nuk duhet të këputet nëse kablli 
nuk do të përdoret! Por do të tërhiqet prapa në kabell dhe të fiksohet me një kapëse 
plastike. Në pamjen e mëposhtme në të majtë vërejmë një mbulesë mbrojtëse në 
përdorim dhe në të djathtë një tjetër të papërdorur:

32



Projekti i rregulluesit të frekuencave
Konstruktimi i kutisë së qarkut

Mbulesë mbrojtëse në përdorim dhe në të djathtë një tjetër e papërdorur

Lidhni të gjitha lidhjet tokëzuese -PE me kujdes me njëra-tjetrën.
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Tokëzimi i derës së kutisë së qarkut (vida majtas) dhe i pllakës ballore (vida djathtas)

Kontrolloni lidhjet e kryera

Kontrolloni lidhjet e tesionit komandues: 
Kontrolloni nëse midis SVP dhe SVN ka një lidhje të shkurtër. 
Kontrolloni të gjitha hyrjet digitale nga dhënësi i sinjalit (nga tasta Start) deri 
tek LOGO-s nëse kalon rrymë apo jo. Veproni në të njëjtën mënyrë edhe me 
daljet digitale të LOGO-s. 

Kontrolloni lidhjet në tensionin e lartë: 
Kontrolloni rezistencën izoluese të fazës dhe të lidhjes tokëzuese në lidhje me 
tokën. Kini kujdes që gjatë këtij veprimi pajisjet të jenë të fikura! 
Kontrolloni lidhjet e kabllove mbrojtës në rezistencat e tyre nëse tokëzimi i tyre 
është në rregull. 

Pasi ta keni përfunduar lidhjen e kabllove, ju duhet ti kontrolloni edhe një herë ato për 
gabime të mundshme para se të vini në punë kutinë e qarkut. Kontrolloni së paku 
lidhjet e mëposhtme dhe kini kujdes edhe për më tej udhëzimet lokale të vlefshme 
të sigurisë pasi të keni kryer një proçes pune dhe pra se të vini në punë çdo lloj 
pajisje apo makinerie elektrike:
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Lidhja e motorrit në rregulluesin e frekuencave të 
kutisë së qarkut

Për lidhjen e elektromotorrit shtrini paraprakisht kabllin pa e kryqëzuar dhe përdredhur 
nga kutia e qarkut (shiko planin e qarkut fleta 100) deri tek motorri. Hapni kutinë e 
montimit të lidhjeve të elektromotorrit dhe kryeni në mënyrë të saktë lidhjen e tij.

Kini kujdes per gominen e shpeshte gjatë lidhjes së dy kabllove, pasi ajo duhet të 
pozicionohet ndërmjet kutisë së kabllove dhe kapakut.

Lidhja e kabllove ne kutine bashkuese te elektromotorrit

Lidhja e motorrit kryhet me anë të dy kabllove. Me dy tela për kontaktin e 
temperaturës dhe me katër tela për U, V, W dhe kabllon tokëzuese mbrojtëse.
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Vënia në punë

Pasi të përfundohet lidhja e pjesëve përbërëse të qarkut ai mund të vihet në gjëndje 
pune. Pastaj mund të bëhet programimi i sitemit të vogël komandues të rregulluesit të 
frekuencave, si dhe kontrollimi i funksionimit dhe sigurisë së sistemit.

Kini kujdes, pasi në kutinë e qarkut ju punoni me tension rrjeti.

Pjesët përbërëse të kutisë së qarkut nuk ofrojnë asnjë mbrojte ndaj tensionit të rrjetit. 
Ndryshimet në lidhjet e kutisë së qarkut duhet të kryhen vetëm në mungesë të 
tensionit të rrjetit.
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Ndezja "e parë"

Në kapitullin e mëposhtëm do të përdoret skica e planit të rrymës të dhënë në shtojcën e 
materialit mësimor. Të gjitha shënimet lidhen me këtë plan. Në rast se ju keni përpiluar 
një plan rryme tuajin, atëherë përshtateni atë me planin e dhënë. Për të kaluar në temat e 
tjera duhet të kuptoni më parë funksionimin e qarkut të dhënë.

Para se të lidhni kutinë e qarkut me tensionin e rrjetit, kontrolloni për gabime të 
mundshme në lidhjet e kësaj kutie. Më pas duhet të kontrollohen tokëzuesi dhe izoluesit.

Kontrolli vizual

Kontrolloni konstruksionin dhe lidhjen. Kini kujdes, që tokëzuesi të jetë në gjendje pune. 
Riparoni mangësitë e rastit.

Kontrolli i tokëzuesit

Kontrolloni përçueshmërinë e tokëzuesit. Të gjitha kapëset dhe pjesët metalike duhet të 
jenë të lidhura me lidhjen PE. Kontrolloni këto me një aparat matës.

Kontrolli i izolimit

Kontrolloni izolimin me një pajisje matëse të përshtatshme. Lidhni për këtë bashkueset -
20X1.1 dhe -20X1.2. Ndizni  çelësin kryesor dhe të gjtha siguresat. Gjatë matjes 
zvogëloni vlerën e tensionit në 500V. Lidheni tensionin në bashkueset 20X1.1 dhe -
20X1.3. Nëse matja e izoluesve do të tregonte defekte, lokalizojini ato dhe përsëritni 
matjet.

Lidhja me tensionin e rrjetit

Përpara se të lidhni tensionin në aparaturë duhet të përmbushen kontrollet e përmendura 
më sipër. Kontrollli i pamor, i përçuesave mbrojtës dhe i izolimit.
Gjatë ndezjes së aparaturës për herë të parë duhet që motorri të mos vihet në punë. Për 
këtë ai duhet të mbahet i mbyllur.

Lidhni tensionin e rrjetit në bashkueset -20X1 sipas skemës së planit.

Fikni automatet e siguresave.

Lidheni kutinë e qarkut me tensionin e rrymës.

Këtu shfaqet vetëm vlerë e rrezikshme e tensionit. Punoni me kujdes gjatë fazave të 
tjera të punës. Ndryshimet në sistemin e lidhjeve duhet të zhvillohen vetëm kur 
tensioni i rrjetit të jetë ndërprerë nga sistemi.
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Gjatë fazës tjetër duhet të kontrollohen vlerat e tensionit ushqyes.  Nëse nuk ka vlerë 
tensioni ose nëse do të ndodhë një lidhje e shkurtër, atëherë fikni kutinë e qarkut pasi të 
jeni siguruar, që nuk ka vlerë tensioni dhe riparoni defektin.

Fikeni çelësin kryesor dhe kontrolloni nëse siguresat -12F1 dhe -100F1 janë të lidhura në 
tensionin e rrjetit.

Fikeni siguresën -12F1. Pjesa përbërëse e rrjetit të LOGO-s do të furnizohet me tensionin 
e rrjetit.

Në dalje të pjesës përbërëse të rrjetit ka një vlerë tensioni ushqyes prej afërsisht 24V.

Kontrolloni nëse kjo vlerë tensioni matet edhe në pjesët e tjera përbërëse të LOGO-s -
12K5, të grupit të zgjeruar .12K7 si dhe në ekranin e tekstit 12A1.

Kontrolloni në fazën tjetër funksionin e tastës fikëse dhe të alarmit.

Aktivizoni tastën fikëse- të alarmit në -50S1 dhe përdorni tastën ri-ndezëse (blu) -30S2. 
Siguresa -50Q6 do të aktivizohet.

Përdorni tastën fikëse- të alarmit. Siguresa -50Q6 duhet të bjerë. Pasi të lëshohet tasta 
fikëse-e alarmit siguresa në fjalë mund të aktivizohet, pasi të përdorim tastën 30S2.

Kontrolloni furnizimin me tension ushqyes të rregulluesit të frekuencave.

Fikni siguresën -100F1. Kur siguresa -50Q6 të aktivizohet, atëherë në kapëset e 
rregulluesit të frekuencave-100T1 kapësja X100L1 do të kalojë tensioni i rrjetit.

Ju keni kontrolluar vlerat kryesore të tensionit ushqyes të rrjetit. Kontrolloni sinjalet 
nëpërmjet vënies në punë të programimit të LOGO-s dhe përcaktimit të parametrave të 
rregulluesit të frekuencave.
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Përpilimi i aplikacionit LOGO

Në fazat e mëtejshme të punës do të përpilojmë programin e sistemit të vogël 
komandues.

Përpilimi mund të ndahet në këto faza:

Përcaktimi i hyrjeve dhe daljeve 
Përplimi i programit LOGO 
Përpilimi i sinjalizuesit të ekranit 
Testi i aplikimit 
Transferimi i aplikimit në sistemin e vogël komandues 
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Përcaktimi i hyrjeve dhe daljeve

Përpara se të përpilohet programi i sistemit të vogël komandues, duhet të përcaktohen 
funksionet e hyrjeve dhe daljeve. Nxirrni këto funksione nga skema e planit.

Radhitni hyrjet sipas funksionit të përcaktuar!

Radhitni daljet sipas funksionit të përcaktuar!

I1 Tasta e ndezjes, jeshile (mbyllësi)
I2 Tasta fikëse, e kuqe (hapësi)
I3 Tasta ri-ndezëse blu (mbyllësi)
I4 Çelësi përzgjedhës auto/manual

I5 Rikthimi i relesë fikëse/alarmit ne gjëndjen fillestare, 
tasta fikëse/alarmit nuk është në përdorim

I6 Releja e rregulluesit të frekuencave
I7 Rezervë
I8 Rezervë
I9 Dalja digitale e rregulluesit të frekuencave

E saktë!

Q1 Llampa jeshile
Q2 Llampa blu
Q3 Rregulluesi i frekuencave DI4

Q5 Rregulluesi i frekuencave RFR mbi shiritin 
fikës/alarmit

Q6 Rregulluesi i frekuencave DI1
Q7 Rregulluesi i frekuencave DI2
Q8 Rregulluesi i frekuencave DI3

E saktë!
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Përplimi i programit LOGO 

Për të përpiluar programin LOGO do të nevojitet përdorimi i Software-it LOGO! Soft 
Comfort.
Nëse nuk keni njohuri për përdorimin e programit në fjalë, përdorni opsionin e ndihmës që 
ofron ky software për të zgjidhur probleme të ndryshme.
LOGO! Soft Comfort mundëson përpilimin e dy lloj programesh komanduese:

Plani i kontaktit (Ladder Diagram, LAD) 
Planin e funksionit (Function Block Diagram, FBD). 

Në këtë rast do të përpilohet programi FBD. Në mënyrë që të evitojmë kompleksitetin e 
veprimeve, programi do të realizohet në dy faza zhvillimi:

Përcaktimi i masës së kërkuar 
Instalimi i elementeve shërbyes dhe të rregulluesit të frekuencave 

Përcaktimi i masës së kërkuar

Masa e kërkuar do të përcaktohet përmes numrit të rrotullimeve të pompës. Rregulluesi i 
frekuencave përcakton për një numër të caktuar të masës edhe një numër të caktuar të 
rrotullimeve. Dhënia e numrit të rrotullimeve realizohet nëpërmjet sinjaleve digitale. Për 
aplikimin nevojiten tre lloje të ndryshme numra rrotullues.

Nxirrni nga materialet e dhëna (skema e planit, libri i modulit të rregulluesit të 
frekuencave) se cilat dalje të LOGO-s do të përdoren për përzgjedhjen e numrit të 
rrotulllimeve. Rrethoni daljet e sakta!

Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q7
Q8

E saktë!
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Si duhet të përdoren daljet e LOGO-s për masat e  ndryshme të kërkuara?

Masa e kërkuar do të përzgjidhet përmes tastës F të ekranit. Nëpërmjet tastës F1 dotë 
përzgjidhet masa e kërkuar 6000/h, me F2 10000/h dhe F3 20000/h. Tasta F4 shërben 
për të treguar ndezjen edhe fikjen e herëpashershme të aparaturës automakike.

Grafiku i mëposhtëm na tregon pamjen e ekranit:

Nëse do të përdorim tastën F4, atëherë në 5 sekonda do të shfaqet në ekran koha e 
ndezjes dhe e fikjes së pompës në aparaturën automatike.

Masa e kërkuar: 6000l/h Q6
Masa e kërkuar: 10000l/h Q7
Masa e kërkuar: 20000l/h Q6 dhe Q7
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Përpiloni me anë të të dhënave këtë pjesë të programit LOGO.

Instalimi i elementeve shërbyes dhe të rregulluesit të 
frekuencave

Në fazën tjetër të punës ndërtoni pjesën e programit për elementet shërbyese dhe 
komandimin e rregulluesit të frekuencave. Përpara se të nisni punën programuese 
kontrolloni funksionimin e pjesëve përbërëse të veçanta.

Rregulluesi i frekuencave:

Elementet shërbyes:

RFR : 
Rregulluesi i lirë RFR në ndez motorrin e pompës. Përzgjedhja e 
numrit tre rrotullimeve realizohet nëpërmjet veprimeve 
programuese mbi daljet Q6 dhe Q7.

Dalja digitale e 
rregulluesit të 
frekuencave:

 Dalja sinjalizon një defekt në aparaturë. Dalja është në gjendje 
aktive.

HAND/AUTO-
Tasta 
përzgjedhëse: 

Në hyrje ka një vlerë tensioni prej 24V ku ndoshet edhe çelësi 
përzgjedhës. Pompa mund të komandohet nëpërmjet tastës START 
dhe STOP. Ne mënyrën  automatike komandimi realizohet nëpërmjet 
një orë ndezëse, e cila bën ndezjen e herëpashershme të pompës. 
Kohët e ndezjeve janë të përcaktuara. Në mënyrë që të ndizet pompa 
duhet të fillojë punën e programi i ndezjes i cili aktivizohet përmes 
tastës START. Një program i aktivizuar mund të sinjalizohet nëpërmjet 
dritës jeshile.

START-Tasta 
ndezëse:

Në mënyrën manuale HAND-Modus mund të niset puna e pompës. Në 
mënyrën automatike aktivizohet programi i ndezjes.

STOP-Tasta 
fikëse:

Në mënyrën manuale HAND-Modus mund të ndërpritet puna e 
pompës. Në mënyrën automatike çaktivizohet programi i ndezjes.

RESET-Tasta ri-
ndezëse:

Për të çaktivizuar shiritin e alarmit dhe të fikjes në HAND-Modus duhet 
përdorur tasta përkatëse. Ajo përdoret pasi është aktivizuar tasta 
fikëse ose e alarmit dhe shërben për ta kthyer programin në gjëndjen e 
mëparshme.

NOTAUS- Tasta 
fikëse-alarmit:

Tasta e fikjes dhe e alarmit aktivizon relenë e alarmit dhe fik 
aparaturën në një gjëndje të mungesës së tensionit. Përdorimi i tastës 
së alarmit do të sinjalizohet edhe nga sistemi komandues LOGO.

Drita sinjalizuese 
jeshile:

Llampa e sinjalit ndriçon vazhdimisht për sa kohë pompa është në 
gjëndje pune. LLampa ndriçon edhe kur progami ndezës është duke 
punuar në mënyrë automatike

Drita sinjalizuese 
Llampa e sinjalit ndriçon vazhdimisht kur shiriti i alarmit dhe ai fikës 
janë aktive.(është përdorur NOTAUS ose nuk është përdorur NOTAUS 
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Zgjerojeni sistemin LOGO me funksione të reja. Dokumentacionin e programit mund ta 
gjeni në shtojcën e materialit. Materialet e nevojshme për ngarkimin e Software-it do ti 
gjeni në librin ë modulit në CD-në e dhënë.

blu: RESET). Llampa ndriçon kur rregulluesi i frekuencave sinjalizon një 
defekt.

45



Projekti i rregulluesit të frekuencave
Vënia në punë

Testi i aplikacionit

Në kapitullin e mësipërm keni përpiluar programin e LOGO-s. Në fazën e tjetër të punës 
mund të testoni në mënyrë simulative funksionimin e programit nëpërmjet LOGO! Soft 
Comfort  Software. Provoni hap pas hapi funksionimin e pjesëve të veçanta të programit. 
Përdorni përshkrimet në kapitullin e përpilimit të aplikimit LOGO. Korrigjoni gabimet e 
mundshme. 
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Transferimi i aplikacionit në sistemin LOGO

Ju dispononi një program të plotë pune. Në hapin tjetër transferojeni programin nga 
kompjuteri në LOGO. Lidhni këto të dyja me anë të kabllove lidhëse dhe transferoni 
programin. Përdorni për këtë ndihmën e LOGO-s! Soft Comfort  në rast problemesh të 
mundshme.

Pasi ta keni aktivizuar LOGO-n do të shfaqet në ekran pamja e mëposhtme.

Në hapin tjetër përcaktoni parametrat e rregulluesit të frekuencave.
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Përcaktimi i parametrave të rregulluesit të frekuencave 

Në mënyrë që pompa të punoje duhet që rregulluesit të frekuencave ti përcaktohen 
parametrat sipas aplikimit të përcaktuar. Të dhënat e parametrave mund të përftohen nga 
tastiera, ose nga kabllot me anë të Software-it Engineer L-force. Duke qenë se në këtë 
projekt ndryshohen vetëm pak parametra, mjafton dhënie e tyre përmes tastierës.

Përcaktimi i parametrave në rregullues duhet të realizohet me instrumenta të veçantë. 
Këtu do të ofrohen parametrat më të rëndësishme. Më poshtë do të merremi me 
parametrat e përafërta. Mënyrën e përdorimit të rregulluesit mund ta merrni në 
udhëzuesin e modulit. Këtë mund ta gjeni në CD bashkangjitur librit .

Elementet më të rëndësishëm të rregulluesit të frekuencave janë:

Parashtrimi i të dhënave të motorrit 
Përcaktimi i parametrave të vlerave të duhura të numrit të rrotullimeve 
Kontrollimi i ngarkesës së motorrit 
Regjistrimi i vijës identifikuese të rregulluesit 

Parashtrimi i të dhënave të motorrit: 

Vendosni të dhënat matëse të motorrit!

Nxirrni nga udhëzuesi i modulit të rregulluesit të frekuencave pjesët e kodit ku duhet 
të transferohen të dhënat e motorrit.

Vlera e matur e tensionit Δ: 230_V
Vlera e matur e intensitetit të rrymës Y: 400_V
Vlera e matur e intensitetit Δ: 2,1_A
Vlera e matur e intensitetit Y: 1,2_A
Fuqia e matur: 0,37kW
Faktori i fuqisë: 0,76
Vlera e matur e frekuencës: 50__Hz
Vlera e matur e numrit të rrotullimeve: 1380rpm

E saktë!

Vlera e matur e fuqisë së motorrit C0081
Vlera e matur e numrit të rrotullimeve të motorrit C0087
Vlera e matur e intensitetit të rrymës së motorrit C0088
Vlera e matur e frekuencës së motorrit C0089
Vlera e matur e tensionit të motorrit C0090
Cosinus phi i motorrit C0091

E saktë!
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Vendosni të dhënat e motorrit në rregulluesin e frekuencës.

Përcaktimi i parametrave të vlerave të duhura të numrit të 
rrotullimeve:

Parametrat e duhura të numrit të rrotullimeve të motorrit duhet të jepen në përqindje 
(%). Llogaritni vlerat e duhura në bazë të sasisë së kërkuar përmes listës të së 
dhënave të numrit të rrotullimeve. Si numër referues matës të rrotullimeve merrni 
vlerën e matur të numrit të rrotullimeve të motorrit.

Përcaktoni me ndihmën e udhëzuesit të modulit të rregulluesit të frekuencave se në 
cilën pjesë të kodit duhet të transferohen vlerat e përcaktuara!

Shënoni vlerën e caktuar të përftuar!

Përcaktimi i parametrave të funksioneve kontrolluese:

Për ta mbrojtur aparaturën nga mbingarkesa duhet të përcaktohet një vlerë maksimale e 
intensitetit të rrymës dhe një kontroll i vlerës së temperaturës së motorrit. Duke qenë se 
motorri nuk ka një sensor të veçantë për këtë, do të instalohet një sistem  I2t-kontrolli. 
Nëse do të paraqiteshin defekte në rregulluesin e frekuencave, ato do të sinjalizohen 
nëpërmjet një daljes digitale.

6000l/h: 31__%
10000l/h: 51__%
20000l/h: 100_%

E saktë!

Vlera e përcaktuar 1: C0039/1
Vlera e përcaktuar 2: C0039/2
Vlera e përcaktuar 3: C0039/3
Vlera referuese e numrit të rrotullimeve: C0011/0

E saktë!
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Në cilën pjesë të kodit do të vendoset vlera maksimale e intensitetit të rrymës?

Cilën vlerë duhet të ketë intensiteti i rrymës në pjesën e kodit, kur vlera maksimale e 
intensitetit të rrymës është sa 1.5 herë e vlerës së matur të intensitetit të rrymës së 
motorrit?

Cilat pjesë të kodit duhet të regjistrohen për kontrollin l2t të motorrit?

Cilat vlera duhen regjistruar për valët e mbingarkesës?

Regjistroni parametrat e vlerave të matura të intensitetit të rrymës dhe të kontrollit I2t.

Në këtë mënyrë përfundohet përcaktimi i parametrave thelbësorë të rregulluesit të 
frekuencave. Optimizimi i vijës identifikuese të fuqisë realizohet gjatë vënies në punë të 
aparaturës.

C0022
C0023
C0120
C0606

E saktë!

3,15A E saktë!

C00022
C00023
C00066
C00120
C00606

E saktë!

70__________% E saktë!
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Vënia në provë e aparaturës 

Prova e punës së aparaturës pa u lidhur me motorrin

Për të mos e dëmtuar pompën (motorrin), do të kryhet një provë pune e aparaturës pa u 
lidhur me motorrin. Për rregulluesin e frekuencave mungesa e lidhjes me motorin nuk 
përbën ndonjë problem. Kjo nuk sjell asnjë sinjalizim defekti dhe në ekran mund të 
lexohet gjëndja e punës së aparaturës.

Testi me menyrën manuale:

Vendoseni çelësin përzgjedhës në pozicionin manual. 
Ndizeni aparaturën nëpërmjet çelësit kryesor. Llampa blu e sinjalit po ndriçon. 
Përdorni tastën blu, tastat fikëse dhe të alarmit do të mbyllen dhe rregulluesi i 
frekuencave do të furnizohet me tensionin e rrjetit. 
Përdorni tastën jeshile, rregulluesi i frekuencave punon me numrin e përzgjedhur të 
rrotullimeve. Kontrolloni nëse rregulluesi i frekuencave e furnizon motorrin me 
tension ushqyes. 
Ndryshoni vlerën e sasisë së kërkuar ndërsa rregulluesi i frekuencave do të 
ndryshojë vlerën e frekuencës dalëse. Kontrolloni nëse rregulluesi i frekuencave 
realizon vlerat e duhura të rrotullimeve. 
Përdorni tastën fikëse-alarmit. Rregulluesi i frekuencave duhet të ndizet në gjëndje 
të mungesës së tensionit dhe drita blu sinjalizuese do të ndriçojë vazhdimisht. 

Nëse nuk do të funksionojnë pika të ndryshme të programit, atëherë lokalizoni defektin.
Kini kujdes pasi mund të shfaqen gabime në lidhjet e pjesëve përbërëse, në programin 
LOGO dhe në përcaktimin e parametrave të rregulluesit të frekuencave. Kufizoni gabimet 
e mundshme fillimisht përmes matjeve, pastaj kontrolloni programimin e LOGO-s dhe të 
rregulluesit të frekuencave.  

Testi me mënyrën automatike:

Vendoseni çelësin përzgjedhës në pozicionin automatik. 
Ndizeni aparaturën nëpërmjet çelësit kryesor. Llampa blu e sinjalit po ndriçon. 
Përdorni tastën blu, tastat fikëse dhe të alarmit do të mbyllen dhe rregulluesi i 
frekuencave do të furnizohet me tensionin e rrjetit. 
Vendoseni orën javore të regjistrimit me një kohë ndezjeje prej afërsisht 5 minutash 
dhe kohën e fikjes 2 minuta më vonë. 
Përdorni tastën jeshile për të aktivizuar mënyrën automatike të punës. 
Rregulluesi i frekuencave ndizet në kohën e regjistruar. Kontrolloni nëse rregulluesi 
i frekuencave e furnizon motorrin me tension ushqyes.

Në kapitullin e kaluar u ndërtua dhe u lidh programi i sistemit. Më pas programi 
për LOGO u programua dhe u ngarkua. Në hapin e fundit u përcaktuan 
parametrat e rregulluesit të frekuencave. Në këtë mënyrë aparatura është bërë 
gati për të qenë në gjëndje pune.
Si hap të mëtejshëm kemi realizimin e një prove të punës së gjithë aparaurës.
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Ndryshoni vlerën e sasisë së kërkuar ndërsa rregulluesi i frekuencave do të 
ndryshojë vlerën e frekuencës dalëse. Kontrolloni nëse rregulluesi i frekuencave 
realizon vlerat e duhura të rrotullimeve. 
Përdorni tastën fikëse-alarmit. Rregulluesi i frekuencave duhet të ndizet në gjëndje 
të mungesës së tensionit dhe drita blu sinjalizuese do të ndriçojë vazhdimisht. 

Nëse nuk do të funksionojnë pika të ndryshme të programit, atëherë lokalizoni defektin.

Prova e punës së aparaturës duke e lidhur me motorrin

Lidheni motorrin me rregulluesin e frekuencave dhe përsëritini fazat e testit për mënyrën 
manuale të punës. Motorri duhet të punojë me numër të regjistruar rrotullimesh.
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Optimizimi i shfrytëzimit të fuqisë së aparaturës

Për optimizimin ose përshtarjen do të përdoret një makineri 
shërbimi kontrolluese. Lidheni këtë lloj makinerie me 
motorrin. Përdorni si ngarkesë pompën/ajrosësin. 
Regjistroni një konstante ngarkese me vlerë 32.

Përcaktoni gradën e veprimit dhe fuqisë së punës së motorrit për vlerat e ndryshme të 
sasisë së kërkuar:

Ndryshoni në rregulluesin e frekuencave mënyrën e punës në vijën katrore 
identifikuese. Përcaktoni gradën e veprimit dhe fuqinë e punës së motorrit për vlera të 
ndryshme të sasisë së kërkuar:

Për ta mbajtur koston e energjisë në vlera sa më të ulëta, duhet që rregulluesi i 
frekuencave ti përshtatet pajisjes së pompës. Kontrolloni efektin që shkakton 
vija identifikuese komanduese e rregulluesit të frekuencave mbi fuqinë e punës 
së pajisjes së pompës.

Sasia e kërkuar: Fuqia e punës: Grada e veprimit:
6000 l/h 150_________W 0,3_________
10000 l/h 200_________W 0,5_________
20000 l/h 350_________W 0,7_________

E saktë!

Sasia e kërkuar: Fuqia e punës: Grada e veprimit:
6000 l/h 150_________W 0,4_________
10000 l/h 200_________W 0,6_________
20000 l/h 350_________W 0,7_________

E saktë!
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Cilat janë përmirësimet që vëreni pas regjistrimit të ri të vijës identifikuese?

Për të gjitha vlerat e sasisë së kërkuar përmirësohet fuqia e 
punës dhe grada e veprimit.
Për vlera të vogla të sasisë së kërkuar përmirësohet fuqia e 
punës dhe grada e veprimit.
Për vlera mesatare të sasisë së kërkuar përmirësohet fuqia 
e punës dhe grada e veprimit.
Vlerat përkeqësohen në rastin e formës katrore 
identifikuese.
Për vlera të larta të sasisë së kërkuar përmirësohet fuqia e 
punës dhe grada e veprimit.

E saktë!
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Copyright

Copyright © 2012 LUCAS-NÜLLE GmbH.

Kursi i ELO TRAIN i projektit të rregulluesit të frekuencave është i mbrojtur 
ligjërisht përmes ligjeve që mbrojnë të drejtën e autorit. Nuk lejohet riprodhimi i këtij 
libri ose pjesëve të tij si fotokopje, në formën e të dhënave, si dokument, mikrofilm, forma 
të tjera, ose në gjuhë të tjera, pa lejen me shkrim të autorit LUKAS NÜLLE GmbH.

Software i përshkruar do të shpërndahet mbi bazën e një kontrat-liçense të përgjithshme 
ose njëpërdorimshe. Përdorimi dhe riprodhimi i software-it do të rregullohet nga 
udhëzimet e dhëna në kushtet e kontratës.
Në rast ndryshimesh në pjesë të caktuara të paautorizuara nga autori LUKAS NÜLLE 
GmbH, atëherë humbasin të gjitha të drejtat për garanci apo mbështetje profesionale.

Firma LUKAS NÜLLE falenderon Dipl. -Ing. Fatmir Gjyriqi për ndihmën e palodhur në 
përshtatjen e materialeve tona në gjuhën shqipe.

Urime të përzemërta!
Kjo është faqja e fundit e këtij kursi, pra ju keni përfunduar me sukses kursin 
mbi "Projektin e rregulluesit të frekuencave". 

55



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16

                                     Lucas-Nülle GmbH
Siemensstraße 2 · D-50170 Kerpen-Sindorf

  Telefon +49 2273567-0 · Fax +49 2273567-30

www.lucas-nuelle.com




