
 مالحضات ایمنی .1

 

 نصب اینورتر توسط افراد نا آشنا با برق میتواند حادثه ساز باشد. 

  که مواد اشتعال زا در آن وجود ندارد نصب کنید . اینورتر را در یک مکان 

 .سیستم ترمز را با سیم بندی مشخص شده انجام دهید 

  موجب خسارت جانی میگردد.از لمس اینورتر با دست خیس جدا خودداری کنید ، در غیر این صورت 

 آسیب  دیده است نکنید و به فروشنده اطالع دهید. هرگز اقدام به راه اندازی دستگاهی 

 

 دیبخوان ایمنیرا در بخش مالحضات  یمنیا ی، دستورالعمل ها نورتریا یهستند. قبل از کار رو نورتریا استفاده ازمجاز به  طیواجد شرا یها کارفقط برق. 

  یهرگونه دستکار.  دیآن صبر کن یولتاژ داخل هیجهت تخل قهیپنج تا ده دق نورترهایبرق کردن ا یدستگاه ، همواره پس از ب ریتعم ای سیسروبه هنگام 

 .گرددیشخص م  یکنترل دور موتور بدون شناخت موجب خسارت جان یقطعات با ولتاژ باالدر داخل دستگاهها

 زمان انتظار اینورتر

 دقیقه 220V 0.2kW-2.2kW 5تک فاز 

 دقیقه 380V 0.75kW-2.2kW 5سه فاز
 

 نصب .2

  محیط نصب 

 : کنید بررسی زیر شرح به را نصب محیط. است اینورتر مدت بلند پایدار عملکردهای و کامل عملکرد از محافظت نصب محیط

 شرایط محیط

 داخلی سایت نصب

 .باشد دقیقه بر 5/0℃از کمتر دما تغییر سرعت و ، ℃40＋~ ℃10- دمای محیط

 .% کاهش ظرفیت در نظر بگیرید 3 افزایش درجه 1 هر برای ، است 40 از باالتر اینورتر محیط دمای اگر

 .شود نمی توصیه باشد  60℃ باالی محیط دمای که صورتی در اینورتر از استفاده

 .نکنید استفاده اینورتر از محیط دمای مکرر تغییر صورت در ، دستگاه اطمینان قابلیت بهبود منظور به

 آن داخلی محیط دمای تا کنید استفاده خود مطبوع تهویه یا کننده خنک فن از ، کنترل کابینت مانند کوچک فضای در اینورتر از استفاده صورت در لطفاً

 یک است الزم طوالنی ، توقف یک از پس باشد داشته مجدد اندازی راه به نیاز اینورتر اگر ، است پایین خیلی حرارت درجه که هنگامی .کنید را کنترل

 .شود وارد دستگاه به آسیب است ممکن صورت این غیر در ، کنید تهیه داخلی دمای افزایش برای خارجی گرمایشی وسیله

 .باشد ٪60 از کمتر یا برابر خورنده هوای در باید نسبی رطوبت حداکثر .نیست مجاز تراکم،  RH≤90% رطوبت

 .است دقیقه بر ℃ 1 از کمتر دما تغییر سرعت و ، ℃70＋~℃ 40- نگهداری دمای

محیطی  شرایط

running 

 :باید اینورتر نصب محل

 .کنید خودداری اشتعال قابل گاز و روغن غبار ، خورنده گاز مانند آلوده هوای از .کنید خودداری الکترومغناطیسی تابش منبع از

 مانند اشتعال قابل مواد روی را اینورتر) شوند اینورتر وارد توانند نمی آب ، روغن ، غبار و گرد ، فلز قدرت مانند خارجی اشیاء که کنید حاصل اطمینان

 .کنید خودداری لرزش محیط و بخار ، روغن غبار ، خورشید مستقیم نور از (.نکنید نصب چوب

جریان دهی دستگاه را  %1متر از ارتفاع  باالتر ؛  100دریا باشد باید به ازای هر  متر از سطح 1000متر. اگر ارتفاع محل نصب دستگاه باالتر از 1000 زیر ارتفاع

 کمتر در نظر بگیرید.

 g)0.6(2m/s5.8> لرزش

 برای اطمینان از اثر خنک کنندگی کافی اینورتر باید بصورت عمودی نصب گردد. نصب جهت

 باشد.  یکیالکتر یرسانا غباریا  مواد خورندهباید در یک مکان تمیز و با تهویه مناسب با جدول باال باشد. هوای خنک باید تمیز و عاری از هر گونه  VX2اینورتر 

  نحوه نصب و فضای نصب 

 

 

 

 

 

 

 است . 100mm از هر طرف حداقل فضا در اطراف اینورتر

 سیم بندی استاندارد .3

 برد اصلی 1.3

 
 W V U PB (+) T S/L2 R/L1 

 

 عملکرد نام ترمینال ترمینال

L1/R برق ورودی 

 اصلی مدار

 که فاز تک/  فاز سه AC ورودی های ترمینال

 .شوند می وصل به برق شبکه عموماً
L2/S 

T 
U 

 خروجی
 به عموماً که AC فاز 3 خروجی ترمینالهای

 .هستند متصل موتور
V 
W 
PB ترمینال 

 ترمز مقاومت
PB شوند می وصل خارجی مقاومت به)+(  و. 

(+) 

 .است PE استاندارد ترمینال دارای دستگاه هر ترمینال ارت 

 توجه :

 یک ، شیلد کابل بر عالوه که صورتی در. باشد  نامتقارن نباید موتور کابل •

 در ارت  ترمینال به را ارت سیم باشد ، داشته وجود متقارن ارت سیم

  .کنید وصل موتور انتهای و اینورتر

 .دیکن یابیریکنترل را جداگانه مس یکابل موتور ، کابل برق و کابل ها •

 شود. یکش میتک فاز س یتواند در ورود ینم "T" نالیترم •

 

 برد کنترل 2.3

 

 
485- 485+ 10V AO AI GND GND S5/Y S4 S3 S2 S1 24V ROC ROA 

 

 توضیحات ترمینال

ROA  خروجی رلهRO 
ROC 

+10V  10+منبع تغذیهV محلی 

AI 1. 10-0:انیو جرتاژ ول یورود ی محدودهv/0-20mA تغییر 

 J3 توسط

 500Ω: انیجر ی؛ ورود20kΩولتاژ:  ی: ورودیامپدانس ورود .2

 هرتز است 50ولت با  10هنگام  10mVدقت : حداقل  .3

 25℃  ، ٪1 ±انحراف  .4

برد کنترل  AI نالیاست و ترم AI1پارامتر  پدیک ومتری: پتانستوجه

 .است AI2پارامتر 

24V  24+منبع تغذیهV محلی 

GND 10+صفر مرجع  لیپتانسV 

AO 1. 10-0 یمحدوده خروجV   ،0-20mA 

 دارد یبستگ J2 به یخروج انیجر ایولتاژ  -2

 25 ℃،1 ±. انحراف 3

S1~S4 
ورودی 

 سوئیچ

 3.3kΩ: ی. امپدانس داخل1

2 .0-4v 30-7 کم و یکیسطح الکتر یمربوط به ورودv یبا ورود 

 باال مطابقت دارد یکیسطح الکتر

 1kHz: ی. حداکثر فرکانس ورود3

 یهستند. م یزیقابل برنامه ر تالیجید یورود نالی. همه ترم4

 کند. میعملکرد تنظ یکدها قیرا از طر نالید عملکرد ترمیتوان

S5 یمشترک برا نالیترم ورودی سوئیچ S5 / Y توسط  چیوسوئ

1J  همزمان قابل استفاده نیستند.است و Y خروجی دیجیتال 

دار  لدیکابل ش ایشده  دهیبهم تاب میلطفاً از زوج س،  RS485ارتباط  +485

 -485 .دیاستفاده کن
 

 
 و نحوه کار یراه انداز .4

 روشن کردن 1.4 •

 مورد انتظار جینتا آیتم مورد بررسی

 ولتاژ منبع تغذیه

 1PH 220V : 220V(-15%)~240V(+10%)ولت :  220تکفاز 

 3PH 380V : 380V(-15%)~440V(+10%)ولت : 380سه فاز 

 NوLمتصل نمی شود و ترمینال  Tترمینال  220vرا بصورت صحیح متصل کنید ) در دستگاه تکفاز  Tو R ، Sاتصاالت 

 موتور و اینورتر بصورت صحیح به ارت متصل شده اند . -است (  R,S به جای 

 موتور متصل است. U,V,Wاینورتر به طور مطمئن و محکم به ترمینال  U,V,Wترمینال های  اتصاالت بین خروجی اینورتر و ترمینال های موتور

 محکم به ترمینال قسمت دیگر کنترلی متصل است.ترمینال های کنترل اینوتر به طور مطمئن و  اتصاالت ترمینال های برد کنترل 

 مدار ترمینال کنترل اینورتر خاموش است . وضعیت ترمینال های کنترل اینورتر

 موتور در حالت بی باری است . وضعیت بار

 2.4 کی پد 

 نمایشگر کی پد دستگاه پس از روشن شدن مانند زیر می باشد .
 توضیحات نمایشگر runningوضعیت 

 عادی
 

 را نمایش می دهد .  runفرکانس 

 روشن است. Hzچراغ | روشن است.  RUN/TUNEچراغ 

 غیر عادی

  ( ارجی)برای مثال : فالت خ

 اطالعات فالت را نمایش می دهد . 

 روشن است . TRIPچراغ  مراجعه کنید . VX2برای رفع فالت به دفترچه راهنما 

 3.4 تنظیم پارامتر ها 

 .داد تغییر تغییر حال در و توقف حالت در را پارامتر تنظیم مقدار توان می که است معنی این به: "○"

 .نیست تغییر قابل Run حالت در پارامتر شده تعیین مقدار که است معنی این به: "◎"

 .نیست تغییر قابل که است واقعی تشخیص مقدار پارامتر مقدار که است معنی این به: "●"

 مد تنظیم فرض پیش مقدار پارامترها دقیق دستورالعمل توضیح پارامتر

 P00 اصلی توابع گروه

P00.00 کنترل: 2 سرعت کنترل مد SVPWM 2 ● 
P00.01  دریافت فرمان محلانتخابRUN 00 :ارتباط سریال2 :ترمینال1 :کی پد ○ 
P00.03 حداکثر فرکانس دستگاه  ماکسیمم فرکانس خروجیP00.04 ~ 400Hz  50.00Hz ◎ 
P00.04 حد باالی فرکانس P00.05 ~ P00.03  50.00Hz ◎ 
P00.05 0.00 حد پائین فرکانسHz ~ P00.04  0.00Hz ◎ 
P00.06 فرکانس فرمان انتخاب A 0  : 1/ کی پد دستگاه  :AI1 – 2/  ولوم پنل  : AI2-سرعت چند پله ای  دیجیتال  : 6 /ترمینال 

 ○ 1 تعیین سرعت توسط باس سریال دستگاه:  PID/ 8تعیین سرعت توسط کنترل :  7
P00.07 فرکانس فرمان انتخاب B 

P00.08  رنج فرکانسی منبع رفرنسB 0 :فرکانس رفرنس :1 /فرکانس حداکثر A  0 ○ 

P00.09 0 انتخاب منبع فرکانس رفرنس :  A/ 1  :B /2  :A+B   /3  : A-B/ 4  ماسکیمم :(A,B) /5   مینیمم :(A,B) 0 ○ 

P00.10 0.00 ماکسیمم فرکانس():تنظیم محدوده رفرنس فرکانس کی پدHz~P00.03  50.00HZ ○ 
P00.11 (زمان شتاب افزایشیACC1) 

0~3600.0s 
0.1 ○ 

P00.12 ( زمان شتاب کاهشیDEC1) 0.3 ○ 
P00.13 0 چپ گرد قفل میشود:  2 / چپ گرد:  1/  راست گرد:  0 جهت چرخش موتور ○ 
P00.14 8.0-1.0دامنه تنظیم :  فرکانس سوئیچینگKhz بستگی به مدل ○ 
P00.16  تابعAVR 0  1 .  فعال :  1/   : غیر فعال ○ 
P00.18 0 پاک کردن رکوردهای خطا ها:  2/  بازیابی  پارامترها:  1/  غیر فعال:  0 بازیابی  پارامترها ◎ 

 کنترل استارت / استپ – P01گروه 

P01.00 ترمز از پس اندازی راه:  1/  مستقیم اندازی راه:  0 مدهای استارت DC 0 ◎ 
P01.01  50.00~0.00: تنظیم دامنه مستقیم اندازی راهفرکانسHz 1.50Hz ◎ 
P01.02 50.0~0.0: تنظیم دامنه زمان ماندن در فرکانس استارتs 0.0s ◎ 
P01.03 تزریق جریانDC  0.0  %150 ~ 0.0 لحظه استارت قبل از% ◎ 
P01.04  زمان تزریق جریانDC 0.0 ~ 50.0s  0.0s ◎ 
P01.05  مدACC/DEC 0  :0 بصورت خطی ◎ 
P01.08 استاپ با رها کردن موتور:  1/   استپ با شیب شتاب کاهشی:  0 مدهای استپ (Coast to stop ) 0 ○ 

P01.09  فرکانس شروع تزریقDC 0.00 در استپHz ~ P00.03 0.00Hz ○ 

P01.10  زمان انتظار قبل از شروع تزریق جریانDC 0.00~50.0s 0.0s ○ 

P01.11 مقدار جریان تزریقDC  0.0 %100.0~0.0 در لحظه  استپ% ○ 

P01.12  مدت زمان تزریق جریانDC 0.00~50.0s 0.0s ○ 

P01.13 3600.0~0.0: تنظیم دامنه راستگرد گرد/پزمان صفر ماندن فرکانس به هنگام چs 0.0s ○ 

P01.14 
 راستگرد گرد/پچ چرخش بین تغییر

 از بعد ، شود می متوقف اینورتر وقتی: 2/  کند. تغییر استارت فرکانس از بعد: 1/  کند. صفر تغییر فرکانس از بعد: 0

 تغییر کند. تاخیر زمان مدت
0 ◎ 

P01.15 100.00~0.00 توقف سرعتHz 1.00Hz ◎ 
P01.18 روشن شدن در زمان  هنگام در محافظتrun  توسط

 ترمینال

 . است نامعتبر روشن شدن هنگام در استارت فرمان: 0

 .است معتبر کردن روشن هنگام در استارت فرمان: 1
0 ○ 

P01.19 فرکانس Run تر پایین فرکانس با: 0  است پایین  حد از کمتر Run 2/  شود متوقف: 1/  .کند :sleep 0 ◎ 
P01.20  زمان تاخیر( بازیابی از تعلیقsleep) 3600.0~0.0: تنظیم دامنهs (وقتی است معتبر P01.19 = 2) 0.0s ○ 
P01.21 0 . است فعال: 1/  .است غیرفعال: 0 استارت شدن بعد از خاموش شدن ○ 
P01.22 3600.0~0.0: تنظیم دامنه شدن خاموش از پس مجدد شروع انتظار زمانs معتبر( وقتی است P01.21 = 1) 1.0s ○ 
P01.23 60.0~0.0: تنظیم دامنه زمان تاخیر استارتs 0.0s ○ 
P01.24 100.0~0.0: تنظیم دامنه توقف سرعت در تأخیرs 0.0s ○ 

 1موتور  P02گروه 

P02.01 3000.0~0.1 آسنکرون توان نامی موتورkW بستگی به مدل ◎ 
P02.02 0.01 آسنکرون فرکانس نامی موتورHz~P00.03  50.00 فرکانس( )ماکسیممHz ◎ 
P02.03 36000~1 آسنکرون سرعت نامی موتورrpm بستگی به مدل ◎ 
P02.04 1200~0 آسنکرون ولتاژ نامی موتورV بستگی به مدل ◎ 
P02.05 6000.0~0.8 آسنکرون جریان نامی موتورA بستگی به مدل ◎ 
P02.06 65.535~0.001 مقاومت استاتور موتورΩ بستگی به مدل ○ 
P02.07 65.535~0.001 مقاومت روتور موتورΩ بستگی به مدل ○ 
P02.08 6553.5~0.1 اندوکتانس موتورmH بستگی به مدل ○ 
P02.09 6553.5~0.1 اندوکتانس متقابل موتورmH بستگی به مدل ○ 
P02.10 6553.5~0.1 جریان بی باری موتورA بستگی به مدل ○ 
P02.26 2 فعال و موتور فرکانسی با فن اضافی :  2 / فعال با شرط موتور معمولی بدون فن اضافی : 1/  : بدون محافظت 0 موتور بار اضافه از محافظت ◎ 
P02.27 100.0 %120.0~%20.0: تنظیم دامنه موتور بار اضافه از حفاظت ضریب% ○ 

 V/Fکنترل  P04گروه 

P04.00  انتخاب منحنیV/F 0  :0 تعریفمدل منحنی قابل :  1/  مدل خطی ◎ 
P04.01 0.0 بوست گشتاور %  3.0   %10.0 ~ 0.1 - گشتاور تنظیم اتوماتیک% ◎ 

P04.02 تنظیم دامنه فرکانس نقطه شکست شیب بوست P04.02 :0.0 ~ 50.0% 20.0% ○ 
P04.03 1فرکانس نقطه شکست(f1)  0.00Hz ~ P04.05 0.00Hz ○ 

 مد تنظیم فرض پیش مقدار پارامترها دقیق دستورالعمل توضیح پارامتر

P04.04 1ولتاژ نقطه شکست(V1) 0.0%~110.0% 00.0 ولتاژ نامی موتور% ○ 
P04.05 2فرکانس نقطه شکست(f2) P04.03~P04.07 00.00Hz ○ 
P04.06 2ولتاژ نقطه شکست(V2) 0.0%~110.0% 00.0 ولتاژ نامی موتور% ○ 
P04.07 3فرکانس نقطه شکست(f3) P04.05~P02.02 00.00 ولتاژ نامی موتورHz ○ 
P04.08 3ولتاژ نقطه شکست(V3) 0.0%~110.0% 00.0 ولتاژ نامی موتور% ○ 
P04.09  جبرانسازی لغزشV/F 100 % 200.00 ~ 0.00  - وجود ندارد. فاز تک ولت 220 اینورترهای برای گشتاور جبران گونه هیچ: توجه% ○ 
P04.10 10 100 ~0  پارامتر باز دارنده نوسان در فرکانس پائین ○ 
P04.11  10 100 ~0 باالپارامتر باز دارنده نوسان در فرکانس ○ 
P04.12 تنظیم دامنه باز دارنده نوسان فرکانس مرزی P04.12: 0.00Hz ~ P00.03 (فرکانس حداکثر) 30.00Hz ○ 
P04.26 0 فعال:  1 /غیر فعال :  0 انرژی ذخیره سازی مد اتوماتیک  

 ترمینال ورودی P05گروه 

P05.01  تابع ورودی دیجیتالS1 0 :سیم-3 کنترل عملیات :3/  معکوس چرخش عملیات: 2/  جلو به چرخش عملیات: 1/  عملکرد بدون 

 عملیات توقف: 8/  خطا مجدد تنظیم: 7/  استپ بدون رمپ REV   /6 :Coast جاگ: FWD  /5 جاگ: 4

 (DOWN) فرکانس تنظیم کاهش: 11/  (UP) فرکانس تنظیم افزایش: 10/  خارجی فالت ورودی: 9

 B تنظیمات و A تنظیمات بین تغییر: UP/DOWN  /13پاک کردن حافظ : 12

 B تنظیمات و ترکیبی تنظیمات بین تغییر: A  /15 تنظیمات و ترکیبی تنظیمات بین تغییر: 14

 3 پله ای سرعت ترمینال: 18/  2 پله ای سرعت ترمینال: 17/  1 پله ای سرعت ترمینال: 16

  ACC / DEC 1 ورودی شتاپ: 21/  پله ای سرعت توقف: 20/  4 پله ای سرعت ترمینال: 19

 به بازگشت) تراورس مجدد تنظیم: 27/  (فعلی فرکانس در توقف) تراورس توقف: PID  /26 کنترل توقف: 25

: 33/  فعال کردن کانتر: ACC / DEC  /31 غیر فعال کردن: 30/  شمارنده مجدد تنظیم: 28/  (مرکز فرکانس

/  دهید تغییر کلید صفحه به را محل فرمان: DC  /36 ترمز: 34/  کنید لغو موقت طور به را فرکانس تغییر تنظیم

 دهید تغییر ارتباطات به را محل فرمان: 38/  دهید تغییر ها ترمینال به را محل فرمان: 37

1  

P05.02  تابع ورودی دیجیتالS2 4  

P05.03  تابع ورودی دیجیتالS3 7  

P05.04  تابع ورودی دیجیتالS4 0  

P05.05 

  S5 0تابع ورودی دیجیتال 

P05.10 0 ورودی های پالریته ترمینال انتخابx00~0X1F 0x000 ○ 
P05.11  1.000~0.000 دیجیتال ترمینالهای ورودیسویئچ  زمان فیلترs 0.003s ○ 
P05.12 ارتباطی مجازی های ترمینال: 1/   هستند نامعتبر مجازی های ترمینال: 0 مجازی های ترمینال تنظیم MODBUS 0 هستند معتبر  

P05.13  مدrun 0 کنترل سه سیمه  2 مد:  3/کنترل سه سیمه 1 مد:  2 /کنترل دو سیمه 2 مد:   1/کنترل دو سیمه 1 مد:  0 ترمینال ها کنترل ◎ 
P05.14  زمان تاخیر روشن شدن ترمینالS1 

 50.000s~0.000: میدامنه تنظ

0.000s ○ 
P05.15  زمان تاخیر خاموش شدن ترمینالS1 0.000s ○ 
P05.16  زمان تاخیر روشن شدن ترمینالS2 0.000s ○ 
P05.17  زمان تاخیر خاموش شدن ترمینالS2 0.000s ○ 
P05.18  زمان تاخیر روشن شدن ترمینالS3 0.000s ○ 
P05.19  زمان تاخیر خاموش شدن ترمینالS3 0.000s ○ 
P05.20  زمان تاخیر روشن شدن ترمینالS4 0.000s ○ 
P05.21  زمان تاخیر خاموش شدن ترمینالS4 0.000s ○ 
P05.22  زمان تاخیر روشن شدن ترمینالS5 0.000s ○ 
P05.23  زمان تاخیر خاموش شدن ترمینالS5 0.000s ○ 
P05.32   حد پائین ورودی آنالوگ AI1 0.00V ~ P05.34 0.00v ○ 
P05.33   حد پائین AI1 0.0 ٪100.0 ~ 100.0- بر حسب درصد% ○ 
P05.34   حد باالی ورودی آنالوگ AI1 P05.32 ~ 10.00V 10.00v ○ 
P05.35   حد باالی AI1 100.0 ٪100.0 ~ 100.0- بر حسب درصد% ○ 
P05.36  فیلتر ورودی آنالوگ زمانAI1 0.000s ~ 10.000s 0.100s ○ 
P05.37   حد پائین ورودی آنالوگ AI2 0.00V ~ P05.39 0.00v ○ 
P05.38   حد پائین AI2 0.0 ٪100.0 ~ 100.0- بر حسب درصد% ○ 
P05.39   حد باالی ورودی آنالوگ AI2 P05.37 ~ 10.00V 10.00V ○ 
P05.40  حد باالیAI2 100.0 100.0 ~ 100.0- بر حسب درصد% ○ 
P05.41  فیلتر ورودی آنالوگ زمانAI2  0.000 ~ 10.000s 0.100s ○ 

 ترمینال های خروجی P06گروه 

P06.01  انتخاب خروجیY1 0 :جاگ / : 4/  چرخش معکوس اتی: عمل3/  چرخش به جلو اتی: عمل2/  حال کار: در 1/  غیر فعالjog 

 run: سرعت صفر 9/  فرکانس مشخصرسیدن به : FDT2  /8 فرکانس: FDT1  /7 فرکانس: 6/  نورتریا فالت: 5

 به کار: آماده 12/  نییحد پا ورودی فرکانسرسیدن به :  11/  باالحد ورودی فرکانس رسیدن به : 10

 ساده PLC: اتمام مرحله 16/  بار کمرا  آالرمزنگ  شی: پ15/  اضافه بار آالرمزنگ  شی: پ14

 نده رفرنسشمار تنظیمی مقداررسیدن به : 18/  ساده PLCچرخه  لی: تکم17

 کارکردزمان رسیدن به : 22/  معتبر است یخارج فالت: 20/  خاص شده فیتعرنده مقدار شماررسیدن به : 19

 MODBUSیارتباط یمجاز یها ترمینال ی: خروج23

1 ○ 
P06.03 

 ○ RO 1خروجی رله 

P06.05 0~00دامنه تنظیم :  پالریته ترمینال های خروجیF 00 ○ 
P06.06  تاخیر سوئیچ روشن شدنY 

 50.000s~0.000دامنه تنظیم : 

0.000s ○ 

P06.07  تاخیر سوئیچ خاموش شدنY 0.000s ○ 

P06.10  تاخیر سوئیچ روشن شدنRO 0.000s ○ 
P06.11  تاخیر سوئیچ خاموش شدنRO 0.000s ○ 
P06.14 

 AOخروجی 

 run: سرعت چرخش 3/  (Ramp) مرجع رمپ: فرکانس 2/  رفرنس یمی: فرکانس تنظrun  /1: فرکانس 0

 موتور( ینام انی)نسبت به جر یخروج انی: جر5/  (نورتریا ینام انی)نسبت به جر یخروج انی: جر4

 AI1آنالوگ  ی: مقدار ورود10/ ی: گشتاور خروج9/  یمیتنظ : مقدار گشتاور8/  ی: توان خروج7/  ی: ولتاژ خروج6

 2مقدار  MODBUS:  ارتباطات 15/  1مقدار  MODBUS:  ارتباطات AI2  /14آنالوگ  ی: مقدار ورود11/

0 ○ 

P06.17 حد پایین خروجی AO 0.0% ~ P06.19 0.0% ○ 
P06.18 حد پایین خروجی AO  0.00 بر حسب درصدV~10.00V 0.00v ○ 
P06.19 حد باال خروجی AO P06.17~100.0% 100.0% ○ 
P06.20 حد باال خروجی AO  0.00 بر حسب درصدV~10.00V 10.00V ○ 
P06.21  خروجیفیلتر زمان AO 0.000s~10.000s 0.000s ○ 

 تعاریف نمایشگر P07گروه 

P07.00 )0 65535~0دامنه تنظیم :  تعریف رمز )پسورد ○ 
P07.02 

 تابع

QUICK/JOG 

 .دیده رییمکان تغ رییتغ دیرا با کل شی: حالت صفحه نماjog ./  2استارت : 1/   غیر فعال: 0

 (FWD/REV.)دیمعکوس جابجا شو یرو به جلو و چرخش ها یچرخش ها نی: ب3

 .(Coastاستپ فوری و رها کردن موتور): UP / DOWN ./ 5 ماتی: پاک کردن تنظ4

 راه اندازی سریع: 7 /. دیده رییرا تغ run: منبع دستورات 6

1 ◎ 

P07.03 QUICK/JOG 
 RUNدر هنگام دستور  تغییر دنباله انتخاب

 دیکنترل صفحه کل ی: کنترل ترمینال ها1/  ارتباطات کنترل ← ترمینالکنترل ← دی: کنترل صفحه کل0

 ارتباطات کنترل→←  نالی: کنترل ترم3/  ارتباطات کنترل →← دی: کنترل صفحه کل2
0 ○ 

P07.04 
 STOP/RST تابع

 ها معتبر هستند ترمینالکنترل پنل و  ی: هر دو برا1/  کنترل پنل معتبر است ی: فقط برا0

 کنترل معتبر است یهمه حالت ها ی: برا3/ کنترل پنل و کنترل ارتباط معتبر هستند ی: هر دو برا2
0 ○ 

P07.05 

 RUN 1انتخاب  مقادیر جهت نمایش به هنگام 

0x0000~0xFFFF 
BIT0 فرکانس :run (Hz )روشن 

BIT1شده می: فرکانس تنظ (Hz چشمک زن) 

BIT2 :ولتاژ باس (Hz روشن) 

BIT3ی: ولتاژ خروج (V )روشن 

BIT4یخروج انی: جر (A )روشن 

BIT5 سرعت چرخش :run (قهی)دور در دق 

BIT6(روشن ٪) ی: توان خروج 

BIT7(روشن ٪) ی: گشتاور خروج 

BIT8 :رفرنس PID (٪ زن چشمک) 

BIT9 فیدبک: مقدار PID (٪ در) 

BIT10یورود یها ترمینال تی: وضع 

BIT11یخروج یها ترمینال تی: وضع 

BIT12(روشن ٪گشتاور ) شده می: مقدار تنظ 

BIT13پالس شمارنده : مقدار 

BIT14مقدار طول : 

BIT15در سرعت پله ای ی: مرحله فعل  

0x03ff ○ 



 مد تنظیم فرض پیش مقدار پارامترها دقیق دستورالعمل توضیح پارامتر

P07.06 

 RUN 2انتخاب  مقادیر جهت نمایش به هنگام 

0x0000~0xFFFF 
BIT0 مقدار :AI1 ( آنالوگV )روشن 

BIT1 مقدار :AI2 ( آنالوگV )روشن 

BIT4( روشن ٪: درصد اضافه بار موتور) 

BIT5(روشن ٪) نورتری: درصد اضافه بار ا 

BIT6 رفرنس: مقدار ( فرکانس رمپHz )روشن 

BIT7ی: سرعت خط  

0x0000  

P07.07 

 Stopانتخاب  مقادیر جهت نمایش به هنگام 

0x0000~0xFFFF 
BIT0می: فرکانس تنظ ( شدهHz چشمک می زند یروشن است ، فرکانس به آرام) 

BIT1 باس: ولتاژ (V )روشن 

BIT2یورود یها ترمینال تی: وضع 

BIT3یخروج یها ترمینال تی: وضع 

BIT4 :رفرنس PID (٪ زن چشمک) 

BIT5 مقدار بازخورد :PID (٪ روشن) 

BIT7 مقدار :AI1 ( آنالوگV )روشن 

BIT8 مقدار :AI2 ( آنالوگV )روشن 

BIT11پله ایسرعت  در ی: مرحله فعل 

BIT12شمارنده پالس : 

 

0x00ff ○ 

P07.08 1.00 10.00~0.01 فرکانس نمایش ضریب ○ 
P07.09 100.0 %999.9~0.1 چرخشی سرعت ضریب% ○ 
P07.10 1.0 %999.9~0.1 خطی سرعت ضریب% ○ 
P07.11 120.0~20.0 دمای ماجول یکسوساز℃  ● 
P07.12  اینورتر دمای ماجول(IGBT) -20.0~120.0℃  ● 
P07.13 655.35~1.00 ورژن نرم افزار   ● 
P07.14 655.35~1.00 زمان کارکرد   ● 
P07.18 3000.0~0.4 توان نامی اینورترkW  ● 
P07.19 1200~50 ولتاژ نامی اینورترV  ● 
P07.20 6000.0~0.1 جریان نامی اینورترA  ● 
P07.27  4/  ندارد فالت: 0 فعلینوع فالت :OC1  /5 :OC2  /6 :OC3  /7 :OV1  /8 :OV2  /9 :OV3  /10 :UV 

  (OL2) نورتری: اضافه بار ا12/  (OL1: اضافه بار موتور )11

  (OH2) نورتریاز حد ماژول ا شیب فالت: 16/  (OH1کننده ) کسویاز حد ماژول  شیب ی: گرما15 

 (CE) یگسل ارتباط 18 :485/  (EF) یخارج فالت: 17 

  (PIDE) نیآفال یخطا PID: پاسخ EEPROM (EEP)  /22عملکرد  فالت: 21

 (LL) کم ولتاژ فالت: 36/  (OL3) یکی: اضافه بار الکتر25/  (انی)پا runورودی : زمان 24 

 ● 
P07.28 قبلی فالت نوع  ● 
P07.29 نوع فالت دومی از آخر  ● 
P07.30  ی از آخرسومنوع فالت  ● 
P07.31  ی از آخرچهارمنوع فالت  ● 
P07.32  ی از آخرپنجمنوع فالت  ● 
P07.33 فرکانسrun  0.00  فالت فعلیHz ● 
P07.34 0.00  فرکانس رفنرس رمپ در فالت فعلیHz ● 
P07.35 0  ولتاژ خروجی در فالت فعلیv ● 
P07.36 0.0  جریان خروجی در فالت فعلیA ● 
P07.37  0.0  فعلیولتاژ باس در فالتV ● 
P07.38 0.0  ماکسیمم دما در فالت فعلیC ● 
P07.39 0  وضعیت ترمینال های ورودی در فالت فعلی ● 
P07.40 0  وضعیت ترمینال های خروجی در فالت فعلی ● 
P07.41 فرکانسrun  0.00  فالت قبلیHz ● 
P07.42 0.00  فرکانس رفنرس رمپ در فالت قبلیHz ● 
P07.43  0  خروجی در فالت قبلیولتاژv ● 
P07.44 0.0  جریان خروجی در فالت قبلیA ● 
P07.45 0.0  ولتاژ باس در فالت قبلیV ● 
P07.46 0.0  ماکسیمم دما در فالت قبلیC ● 
P07.47 0  وضعیت ترمینال های ورودی در فالت قبلی ● 
P07.48 0  وضعیت ترمینال های خروجی در فالت قبلی ● 
P07.49 فرکانسrun  0.00  فالت دومی از آخرHz ● 
P07.50 0.00  فرکانس رفنرس رمپ در فالت دومی از آخرHz ● 
P07.51 0  ولتاژ خروجی در فالت دومی از آخرV ● 
P07.52 0.0  جریان خروجی در فالت دومی از آخرA ● 
P07.53 0.0  ولتاژ باس در فالت دومی از آخرV ● 
P07.54  0.0  فالت دومی از آخرماکسیمم دما درC ● 
P07.55 0  وضعیت ترمینالهای ورودی در فالت دومی از آخر ● 
P07.56 0  وضعیت ترمینال های خروجی در فالت دومی از آخر ● 

 توابع کاربردی خاص و پیشرفته P08گروه 

P08.00 2شتاب افزایشی زمان(ACC2) 
 بستگی به مدل 3600.0s~0.0دامنه تنظیم : 

○ 
P08.01 2زمان شتاب کاهشی (DEC2) ○ 
P08.06  مقدار فرکانسJog 0.00 )حداکثر فرکانس( :میتنظ محدودهHz ~P00.03 5.00Hz ○ 
P08.07  زمان شتاب افزایشیJog 

 3600.0s~0.0:میتنظ دامنه
 ○ بستگی به مدل

P08.08  زمان شتاب کاهشیJog بستگی به مدل ○ 
P08.15 محدوده تنظیم  دامنه تابع تراورسP08.15   :0.0~100.0% 0.0 شده( می)نسبت به فرکانس تنظ% ○ 
P08.16 محدوده تنظیم  پرش ناگهانی دامنه فرکانسP08.16   :0.0~50.0% 0.0 شده( می)نسبت به فرکانس تنظ% ○ 
P08.17 محدوده تنظیم  زمان افزایش تراورسP08.17   :0.1~3600.0s 5.0s ○ 
P08.18  محدوده تنظیم  تراورسزمان کاهشP08.18   :0.1~3600.0s 5.0s ○ 
P08.25 دامنه تنظیم  مقدار  اولیه  کانتر P08.25: P08.26~65535 0 ○ 
P08.26 دامنه تنظیم  مقدار  تعیین شده  کانترP08.26  :0~P08.25 0 ○ 
P08.27  تنظیم زمانRunning  : 65535 ~ 0دامنه تنظیمmin 0m ○ 
P08.28  دامنه تنظیم  فالتتعداد ریستP08.28  :0~10 0 ○ 
P08.29 دامنه تنظیم  زمان  ریست اتوماتیکP08.29  :0.1~100.0s 1.0s ○ 
P08.32 الکتریکی سطح تشخیص مقدار FDT  دامنه تنظیمP08.32  :0.00Hz~P00.03 ) 50.00 )فرکانس ماکسیممHz ○ 
P08.33 نگهداری تشخیص مقدارFDT  دامنه تنظیمP08.33  :0.0~100.0%  سطح (FDT) 5.0% ○ 
P08.36 0.00دامنه تنظیم : )فرکانس ماکسیمم( مقدار تشخیص فرکانس ورودیHz~P00.03  0.00Hz ○ 
P08.37 0 : فعال 1 /: غیر فعال 0 دینامیکی فعال سازی ترمز ○ 
P08.38 2000.0~200.0دامنه تنظیم :  دینامیکی ترمز آستانه ولتاژV  بستگی به مدل ولت 700برای سه فاز  –ولت  380/ مقدار پیشفرض: برای تکفاز ولتاژ ○ 
P08.39 0 : همیشه روشن1/  ک: اتوماتی0 کنترل فن خنک کننده ○ 
P08.40 

 PWMمد 

0x0000~0x0021 
LED  یکان : انتخاب مدPWM 

 سه فاز ونی،  مدوالس PWM 2: حالت 1/  دو فاز ونیسه فاز و مدوالس ونی، مدوالس PWM 1: حالت 0

LED  حد فرکانس حامل کم سرعتدهگان : 

  2مد: حالت حد فرکانس حامل با سرعت کم 1/  1مد: سرعت محدود فرکانس حامل سرعت کم 0

 فرکانس حامل با سرعت کم یبرا محدودیت بدون: 2

0x01 ◎ 

P08.41 1 : فعال1/  : غیر فعال0 فوق مدوالسیون ◎ 
P08.42 

 کلید صفحه های داده کنترل تنظیم

0x000~0x1223 
LED دی: فرکانس انتخاب را فعال کنیکان 

 است نامعتبر ∨/  ∧ دیکل ماتیتنظ: 2/  است معتبر ∨/  ∧ ماتیتنظ :0

LED انتخاب کنترل فرکانسگانده : 

فرکانس معتبر  میتنظ یروشها هیکل ی: براP00.07 = 0  /1 ای P00.06 = 0معتبر است که  ی: فقط در صورت0

 باشد ، نامعتبر است تیاولو یدارا پله ایکه سرعت هنگامی  پله ایسرعت  ی: برا2/  است

LED انتخاب عملکرد هنگام توقفگانصد : 

 شود یاجرا معتبر است ، پس از توقف پاک م نی: در ح1/  معتبر است می: تنظ0

0x0000 ○ 

 مد تنظیم فرض پیش مقدار پارامترها دقیق دستورالعمل توضیح پارامتر

 شود یفرمان توقف پاک م افتیاجرا معتبر است ، پس از در نی: در ح2

LED  انتگرال تابع تالیجید پتانسیومترو  دکلی ∨/  ∧: هزارگان 

 نامعتبر است انتگرال: عملکرد 1/  : عملکرد انتگرال معتبر است0

P08.44 

 کنترل شاسی ها خارجی تنظیم

 متصل به ترمینال

(UP/DOWN) 

0x00~0x221 
 : انتخاب کنترل فرکانسLED یکان

 نامعتبر است نییباال / پا ی: ترمینال ها1/  معتبر است UP / DOWN یترمینال ها می: تنظ0

 : انتخاب کنترل فرکانسLED گانده

 فرکانس معتبر هستند لیوسا هی: کلP00.07 = 0  /1 ای P00.06 = 0معتبر است که  ی: فقط در صورت0

 نامعتبر استسرعت پله ای  یدارد ، برا تیاولو سرعت پله ایکه  ی: وقت2

 : انتخاب عملکرد هنگام توقفLED گان صد

  معتبر است ، بعد از توقف روشن است Run: 1/  معتبر است می: تنظ0

 دیدستورات توقف ، پاک کن افتی، پس از در Run: معتبر بودن 2

0x000 ○ 

P08.45 UP ، 50.00~0.01 ترمینال انتگرال فرکانس نسبت افزایشs 0.50Hz/s ○ 
P08.46 Down ، 50.00~0.01 ترمینال فرکانسانتگرال  نسبتs 0.50Hz/s ○ 
P08.47 

 است خاموش فرکانس تنظیم که عملکرد هنگامی

0x000~0x111 
LED فرکانس خاموش است. تالیجید می: انتخاب عملکرد هنگام تنظیکان 

 پاک شود .که برق خاموش است  ی: هنگام1/  ضبط شود .: در هنگام خاموش شدن دستگاه ، 0

LED میفرکانس تنظ ی کهانتخاب عملکرد هنگام : دهگان MODBUS خاموش است 

 پاک شود .که برق خاموش است  ی: هنگام1/  ضبط شود .: در هنگام خاموش شدن دستگاه ، 0

LED فرکانس خاموش استتنظیم  گرید میفرکانس تنظ ی که: انتخاب عملکرد هنگامصدگان 

 پاک شود .که برق خاموش است  ی: هنگام1/   ضبط شود .: در هنگام خاموش شدن دستگاه ، 0

0x000 ○ 

P08.50 0 شود. یم شتریب زیهر چه بزرگتر باشد ، قدرت ترمز ن بی: ضر150 ~ 100/  .غیر فعال: 0 مغناطیسی شار ترمز ● 
 PIDکنترل  P09گروه 

P09.00 
 PIDانتخاب محل رفرنس 

 AI2محل آنالوگ  رفرنس: AI1 /2محل آنالوگ  رفرنس: 1/  (P09.01) دیصفحه کل تالیجید رفرنس: 0

 MODBUSارتباط  تنظیم: 6/   پله ایسرعت  تنظیم: 5
0 ○ 

P09.01 0.0 -%100.0~%100.0 :میتنظ دامنه میزان رفرنس کی پد% ○ 
P09.02 نتخاب محل فیدبک اPID 0 :محل آنالوگ  فیدبکAI1  /1 :محل آنالوگ  فیدبکAI2  /4 :ارتباط  فیدبکMODBUS 1 ○ 
P09.03  خروجیPID 0 .0 : منفی  1/  : مثبت ○ 
P09.04  ضریب گینKp 0.00~100.00 1.00 ○ 
P09.05  زمان انتگرالTi 0.01~10.00s 0.10s ○ 
P09.06  زمان دیفرانسیلTd  0.00~10.00s 0.00s ○ 
P09.07  سیکل نمونه برداری(T)  0.00~100.00s 0.10s ○ 
P09.08  حد انحراف کنترلPID 0.00~100.00% 0.0% ○ 
P09.09  حد باالی خروجیPID  P09.10~100% 100.0% ○ 
P09.10  حد پایین خروجیPID -100%~P09.09 0.0% ○ 
P09.11 0.0 %100.0~0.0 مقدار تشخیص آفالین فیدبک% ○ 
P09.12 3600.0~0.0 زمان تشخیص آفالین فیدبکs 1.0s ○ 
P09.13 

 PID تنظیم انتخاب

0x00~0x11 
 .می دهد انتگرال را ادامه می، تنظ نییفرکانس به حد باال و پا دنیرس تا: LED  :0یکان 

 .دکنمی انتگرال را متوقف  میرسد ، تنظ یم نییفرکانس به حد باال و پا ی: وقت1

 چرخشجهت  خالف تنظیمات: 1 /چرخش جهت  تنظیمات ند: همانLED  :0دهگان 

0x00 ○ 

 های پله ای سرعت وساده  P10 PLCگروه 

P10.02  0.0 %100.0~100.0- 0سرعت پله ای% ○ 
P10.04  0.0 %100.0~100.0- 1سرعت پله ای% ○ 
P10.06  0.0 %100.0~100.0- 2سرعت پله ای% ○ 
P10.08  0.0 %100.0~100.0- 3سرعت پله ای% ○ 
P10.10  0.0 %100.0~100.0- 4سرعت پله ای% ○ 
P10.12  0.0 %100.0~100.0- 5سرعت پله ای% ○ 
P10.14  0.0 %100.0~100.0- 6سرعت پله ای% ○ 
P10.16  0.0 %100.0~100.0- 7سرعت پله ای% ○ 
P10.18  0.0 %100.0~100.0- 8سرعت پله ای% ○ 
P10.20  0.0 %100.0~100.0- 9سرعت پله ای% ○ 
P10.22  0.0 %100.0~100.0- 10سرعت پله ای% ○ 
P10.24  0.0 %100.0~100.0- 11سرعت پله ای% ○ 
P10.26  0.0 %100.0~100.0- 12سرعت پله ای% ○ 
P10.28  0.0 %100.0~100.0- 13سرعت پله ای% ○ 
P10.30  0.0 %100.0~100.0- 14سرعت پله ای% ○ 
P10.32  0.0 %100.0~100.0- 15سرعت پله ای% ○ 

 پارامتر های حفاظتی P11گروه 

P11.01  0 : غیر فعال1/  فعال :0  فاز ورودیناگهانی حفاظت قطعی ○ 
P11.02  ضریب کاهش فرکانس برای حفاظت قطعی ناگهانی فاز

 ورودی
 ○ Hz/s 10.00  )حداکثر فرکانس( 0.00Hz/s~P00.03 میمحدوده تنظ

P11.03 1 فعال :  1/  غیر فعال:  0 حفاظت اضافه ولتاژ به هنگام کاهش دور ○ 
P11.04 

 حد حفاظت اضافه ولتاژ
 140% (380V) ولتاژ استاندارد باس 150%~120

○ 
 120% (220V) ولتاژ استاندارد باس150%~120

P11.05 دامنه تنظیم  انتخاب عملکرد محدود کننده جریانP11.05  :0 فعال 1/  : غیر فعال : 

 P11.06  :50.0~200.0%دامنه تنظیم 

 P11.07  : 0.00~50.00Hz/sدامنه تنظیم 

1 ◎ 
P11.06 160.0 اتوماتیک جریان نندهمحدود ک% ◎ 
P11.07 10.00 ضریب کاهش هنگام محدود کردن جریانHz ◎ 
P11.08 میتنظ دامنه پیش آالرم اضافه بار موتور یا اینورتر P11.08  :0x000~0x131 

 و کم بار موتور  اضافه بارآالرم : 1و کم بار  /  موتور  آالرم اضافه بار: LED: 0  یکان

 دهد یکار خود را ادامه مبه بار  کماضافه بار /  آالرم پس از  نورتری: اLED : 0دهگان 

   شود یپس از اضافه بار متوقف م نورتریدهد و ا یکار خود را ادامه م کم بار بهآالرم پس از  نورتری: ا1

  شود یبار متوقف م کمپس از  نورتریدهد و ا یکار خود را ادامه م اضافه بار بهآالرم پس از  نورتری: ا2

 شود. یمتوقف م کم بار یا اضافه بارهنگام  نورتری. ا3

 در حالت ثابت صی: تشخ1/  شهیهم صی: تشخLED: 0 صدگان

  P11.10 :0.1~60.0s میتنظ دامنه /P11.09 : P11.11~200% میتنظ دامنه

0x000 ○ 
P11.09  150 آالرم اضافه بارتست لول پیش% ○ 
P11.10 

 ○ 1.0s زمان تشخیص پیش آالرم اضافه بار

P11.11 0 : میتنظ دامنه لول تشخیص پیش آالرم کم بار~P11.09 50% ○ 
P11.12 60.0~0.1: میتنظ دامنه زمان تشخیص پیش آالرم کم بارs 1.0s ○ 
P11.13 

 عملکرد ترمینال خروجی هنگام دادن فالت
0x00~0x11 

 فالت کم ولتاژتحت  یاقدام چی: ه1/  در فالت کم ولتاژ: عمل LED: 0 یکان

 مجدد خودکار میهنگام تنظ یاقدام چی: ه1/  مجدد خودکار می: عمل هنگام تنظLED: 0 دهگان
0x00 ○ 

 ارتبط سریال P14گروه 

P14.00 1 247~1دامنه تنظیم :  آدرس درایو ○ 
P14.01  انتخاب مقدارBaud Rate  0 :1200BPS  /2400BPS : 1  /4800BPS : 2 / 9600BPS : 3  /19200BPS : 4  /38400BPS : 5 4 ○ 
P14.02 تنظیمات 

Digital bit checkout 

0: No check (N,8,1)for RTU/ 1:Odd check (E,8,1)for RTU  /2:Even check (O,8,1)for RTU  /

3:No check (N,8,2)for RTU  /4: Odd check (E,8,2)for RTU/ 5:Even check(O,8,2)for RTU 
1 ○ 

P14.03 200 ~ 0 زمان تاخیر پاسخms 5 ○ 

 مد تنظیم فرض پیش مقدار پارامترها دقیق دستورالعمل توضیح پارامتر

P14.04 ارتباط زمان اضافه خطای زمان(overtimefault) 0.0s 60.0 ~ 0.1/  غیر فعالs  0.0s ○ 
P14.05 

 (Transmition Faultپردازش فالت انتقال داده )
: بدون آالرم و استپ موتور اگر منبع رفرنس با ارتباط  2/   : بدون آالرم و ادامه کار موتور 1/  آالرم و استپ موتور : 0

 : بدون آالرم و استپ اگر منبع رفرنس از هر جا باشد 3 /سریال تنظیم می شود 
0 ○ 

P14.06 یکان انتخاب عملکرد پردازش ارتباطاتLED  : 0دهگان    : بدون پاسخ به نوشتن1/  : پاسخ به نوشتنLED  0 : رزروx00 ○ 
 توابع نظارت P17گروه 

P17.00 0.00محدوده :  فرکانس تنظیمیHz~P00.03 0.00Hz ● 
P17.01 0.00محدوده :  فرکانس خروجیHz~P00.03 0.00Hz ● 
P17.02 0.00محدوده :  فرکانس رفرنس رمپHz~P00.03 0.00Hz ● 
P17.03 1200~0محدود :  ولتاژ خروجیV 0V ● 
P17.04 5000.0~0.0محدود :  جریان خروجیA 0.0A ● 
P17.05 65535~0محدوده :  سرعت چرخشی موتورRPM 0 RPM ● 
P17.08 0.0 ) جریان نامی موتور( %300.0~%300.0-محدوده :  توان موتور% ● 
P17.09 0.0 %250.0~250.0-محدوده :  تورک خروجی% ● 
P17.11  ولتاژ باسDC :2000.0~0.0 محدودهV 0V ● 
P17.12 00~0000محدوده :  وضعیت سوئیچ ترمینال ورودیFF 0 ● 
P17.13 00~0000محدوده :  وضعیت سوئیچ ترمینال خروجیFF 0 ● 
P17.14 0.00محدوده :  دیجیتال تنظیمHz~P00.03 0.00V ● 
P17.18 0 65535~0محدوده :  شمارش شده مقدار ● 
P17.19  ولتاژ ورودیAI1  : 10.00~0.00محدودهV 0.00V ● 
P17.20  ولتاژ ورودیAI2  : 10.00~0.00محدودهV 0.00V ● 
P17.21  ولتاژ ورودیAI3  : 10.00~10.00-محدودهV 0.00V ● 
P17.22  فرکانس ورودیHDI  : 50.00~0.00محدودهkHz 0.00kHz ● 
P17.23  مقدار رفرنسPID  : 0.0 %100.0~100.0-محدوده% ● 
P17.24  مقدار پاسخPID  : 0.0 %100.0~100.0-محدوده% ● 
P17.25 موتورتوان  بیضر(Power Factor)  : 1.00~1.00-محدوده  ● 
P17.26 65535~0محدوده :  زمان کارکرد فعلیmin 0m ● 
P17.27  0 15~0محدوده :  سرعت پله ایوضعیت فعلی ● 
P17.36 3000.0- محدوده :  تورک خروجیNm~3000.0Nm 0 ● 
P17.37 100~0 موتور بار شده اضافه شمارش مقدار(100:OL1)  ● 

 4.4  فشردن کلید ( استارتRUN)/5.4  فشردن کلید( استپSTOP/RST)  /. مطمئن شوید موتور در جهت درست می چرخد 

 شروع سریع دیاگرام .5

 
 زیر را بررسی کنید ()برای عیب یابی موارد و اقدامات  فالت صیتشخ .6

 . جدول زیر را مشاهده کنید ..3 /را چک کنید تا از وضعیت اینورتر هنگام رخ دادن فالت مطلع شوید.  P07. پارامتر 2.از سالم بودن کی پد مطمئین شوید . / 1

 شوید اینورتر به طور صحیح روشن شده و ریکاور شده است .. بعد از تصحیح علت فالت مطمئن 5. علت فالت را تصحیح کنید و یا از یک فرد ماهر کمک بگیرید. / 4

 ردیابی و رفع خطا علت خطا خطا ها نوع کدخطا

OC1 شتاب افزایشی یا کاهشی بسیار زیاد است. 1 سرعت یاضافه جریان به هنگام شیب افزایش . 

 . ولتاژ شبکه بسیار کم است .2

 . توان اینورتر بسیار کم است .3

 .در بار موتور اتفاق می افتد تغییر ناگهانی. 4

 وجود دارد.اتصال کوتاه یا اتصال زمین خروجی اینورتر  .5

 وجود دارد دیشد یرونیب نویز .6 

 . افزایش زمان شتاب1

 . بررسی ورودی برق2

 . اینورتر با توان بیشتر انتخاب شود3

 کابل یا موتور وجود دارد  اشکاالت اتصال زمین یا اتصالی در فاز.  4

 شوند. کابلهای خروجی و موتور چک شده است. موتور قفل .5

 کابل خروجی ایجاد میشود اختالالت نویز مغناطیسی بر روی. 6

OC2 سرعت یاضافه جریان به هنگام شیب کاهش 

OC3 اضافه جریان به هنگام سرعت ثابت 

OV1 باال می باشدولتاژ ورودی اینورتر . 1 سرعت یاضافه ولتاژ به هنگام شیب افزایش. 

 انرژی برگشتی موتور زیاد می باشد..  2

 ولتاژ ورودی برق شهرچک شود.. 1

 سرعت یاضافه ولتاژ به هنگام شیب کاهش OV2 میبایست مقاومت ترمز اضافه شود. و یا زایش یابدافشتاب کاهنده . 2

OV3 اضافه ولتاژ به هنگام سرعت ثابت 

UV ولتاژ لینک  خطای ولتاژ کم شبکهDC را بررسی کنید .ولتاژ شبکه  اینورتر کاهش یافته است 

OL1 کم است. یلیخ هی. ولتاژ منبع تغذ1 خطای اضافه بار موتور 

 شده موتور نادرست است. میتنظ ینام انی. جر2

 تغییر ناگهانی بار موتور یا قفل شدن موتور. 3

 دیکن یرا بررس برق شبکه -1

 دیکن میموتور را مجدداً تنظ ینام انی. جر2

 دیکن میتنظ متناسب با بار کرده و گشتاور را ی. بار را بررس3

OL2 است عیسر یلی. شتاب خ1 خطای اضافه بار اینورتر 

 کم است. یلیخ هی. ولتاژ منبع تغذ2

 است. نیسنگ یلیبار خ .3

 یطوالنکم در زمان سرعت  با کار.4

 افزایش یابد و بار موتور چک شود. Acc/Decشتاب . 1

 اینورتر توان باالتر استفاده گردد. 2

 . موتور مناسب انتخاب شود.3

 . برق شبکه را بررسی کنید .4

OL3 شده گزارش  نییاضافه بار را با توجه به مقدار تع آالرم نورتریا یکیاضافه بار الکتر

 .دهد یم

 .دیکن یرا بررس اضافه بار پارامتر تنظیمی هشدار قبل

OH1 دمای محیط باال می باشد. .1 درجه حرارت باالی یکسو ساز دیودی 

 محل تهویه هوا بسته شده است .2

 زمان کار در حالت اضافه بار زیاد است. .3

 است. سیستم خنک کن نصب گردد. C°40درجه حرارت محیط اینورتر بیش از . 1

 مجاری ورودی هوا به اینورتر یا کابینت آن بسته شده اند .  2
OH2 درجه حرارت باالیIGBT 

EF تجهیزات خروجی چک شوند. ورودی دیجیتال فالت خارجی فعال شده است. دریافت خطای خارجی از ترمینال کنترل 

CE انتخاب ناصحیح . 1 ارتباط سریال اینورتر قطع شده است خطای خط سریالBaud rateمقدار آن تصحیح گردد 

 چک شود. Dataنادرست، مقدار   Dataدریافت . 2

 ارتباط سریال چک شود. قطع ارتباط سریال به مدت طوالنی با دستگاه. 3

 نصب شود anti-interference. کانکتور مناسب و با قابلیت 4

EEP  خطایEEPROM ریست درایو با شاسی  پارامترهای حافظه درست خوانده نمی شوندStop/Reset و در صورت تکرار تماس با فروشنده 

PIDE  خطای فیدبکPID  مقدار فیدبکPID فیدبک یا ارتباط سنسور با درایو قطع شده است. 1 درست خوانده نمی شود 

 قطع شده است PIDمنبع رفرنس . 2

END تماس با فروشنده بگیرید است. یداخل کارکردباالتر از زمان  نورتریا کارکردزمان  زمان تنظیمی کارخانه 

LL شده  نییبار را با توجه به مقدار تع کم آالرم شیپ نورتریا یکیبار الکترون کم یخطا

 دهد. یگزارش م

 دیکن یبار را بررس آالرم فالت کم شیپ پارامتر تنظیمیبار و 

 

 

 در انجام دهید .را  ایمنی لطفاً اقدامات.  کنند تصحیح را فالتتوانند  یماهر م دهیفقط افراد آموزش د
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