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 اقدامات ایمنی

 اخطار: استفاده نادرست منجر به آسیب دیدگی، سوختگی و حتی مرگ می شود.

 نکته: استفاده نادرست می تواند موجب آسیب زدن به خود و دستگاه شود.

های دیگر موجب خراب شدن  این سری از اینورتر فقط برای کنترل موتورهای سه فاز با عملکرد کنترل سرعت استفاده می شود. به کارگیری در زمینه -

 اینورتر می شود.

 این سری از اینورتر را در کاربرد هایی که مستقیما با سالمت انسان مربوط می شود نمی توان استفاده کرد. -

  بازرسی اولیه کاال

 نحه می شود.اگر اینورتر آسیب ببیند یا قطعات آن ناقص باشد نباید از آن استفاده کرد در غیر این صورت منجر به سا -

 نصبنحوه ی 

 در هنگام حمل و نصب دستگاه آنرا از کنار و پایین نگه دارید در غیر اینصورت منجر به آسیب دیدگی خود و دستگاه می شود. -

 حرارتنصب شود. منبع و مواد آتش گیر از دور فلز و مانند محافظ ازآتش سطح در باید اینورتر-

 اینورتر جلوگیری کنید در غیر اینصورت منجر به خراب شدن آن می شود. از افتادن قطعات سوراخ کاری داخل -

 صورت، امکان آسیب رسیدن به شخص و دستگاه می شود. این غیر در برقکار ماهر انجام شود. توسط باید کشی سیم -

 زی است.کشی از قطع بودن برق اصلی مطمئن شوید. در غیر اینصورت امکان برق گرقتگی و آتش سو سیم از قبل -

 بدنه اینورتر صورت، این غیر در محکم و باشد، ( بایدPEارت )  ترمینال -

 برق دار شود. است ممکن

 برق ترمینال اصلی اینورتر سیم. دست نزنید را اصلی برق مدار  ترمینال لطفا به -

 صورت خطر برق گرفتی وجود دارد. این غیر در. نباید با بدنه برخورد کند -

 ( را به هم اتصال ندهید.B1-B2ی از سوختن اینورتر ترمینال های مقاومت ترمزی )برای جلوگیر -

 و ایمنی اینورتر از اطمینان برای. است استفاده از اینورتر به شرایط نشتی وابسطه جریان مقداردقیق و است، 5.3mA از بیش اینورتر از نشتی جریان -

 بدنه آن ها  به سیستم ارت وصل شود. باید موتور

 سیم کشی

 ( وصل شوند در غیر اینصورت منجر به سوختن اینورتر می شود.U,V,Wمدار سه فاز منبع برق نباید به ترمینال های خروجی ) -

 خروجی اینورتر نباید به بار خازنی یا فیلتر های پیش فاز وصل شود. در غیر اینصورت منجر به آسیب دیدن قطعات داخلی اینورتر می شود. -

 گیری از آسیب رسیدن به اینورتر مطمئن شویدمقدار ولتاژ نامی  با مقدار ولتاژ برق ورودی برابر است.برای جلو -

 از انجام آزمایش استحکام دی الکتریک بر روی اینورتر خود داری کنید. -

 .برای جلوگیری از تداخل سیگنال ها باید سیم های مدار قدرت و فرمان به طور جداگانه از هم عبور کنند -

 سیم های برق اصلی اینورتر باید با عایق های بلند به ترمینال وصل شوند. -

 شود. انتخاب با توجه به قدرت موتور خروجی اینورتر باید و سطح مقطع کابل ورودی -

 می پیشنهاد اثر خازنی کابل،جریان  اضافه از ناشی  خراب شدن از جلوگیری است، به علت متر011 از بیش موتور و اینورتر بین کابل طول که زمانی -

 خروجی اینورتر استفاده شود. راکتور در از شود

 پوشش اینورتر متصل کنید. وگذاشتن کامل  کشی سیم از پس را تغذیه منبع -

 .برق دار بودن دستگاه خطر برق گرفتگی را به دنبال دارد شرایط اینورتر در  پوشش برداشتن  -

 ک خطا یا راه انداز مجدد فعال است. برای جلوگیری از آسیب رسیدن تجهیزات مکانیکی را جدا کنید.هنگامی که عملکرد رفع اتوماتی -

 در هنگامی که اینورتر روشن است حتی در حالت استوپ ترمینال های قدرت برق دار هستند. -

 صورت ممکن است به تجهیزات آسیب برساند. برای ریست کردن سیگنال های خطا باید فرمان راه انداز اینورتر را قطع کنیم. در غیر این -

 اینورتر را به وسیله قطع و وصل کلید برق اصلی روشن و خاموش نکنید. -

 قبل از استفاده از دستگاه از مجاز بودن  توان موتور و تجهیزات مطمئن شوید. -

 آن دست نزنید.مقاومت ترمزی و هیت سینک دارای دمای باال می باشند. برای جلوگیری از سوختن به  -
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 زمانی که از تجهیزات باالبر استفاده می کنید باید از ترمز مکانیکی استفاده کنید. -

طبق نیاز خود ه توسط کارخانه را مشاهده کنید و به هیچ وجه پارامترهای اینورتر را به طور شانسی تغییر ندهید. شما می توانید پارامتر های تنظیم شد -

 ییر پارامترها به طور شانسی موجب خسارت به تجهیزات مکانیکی می شود.آنها را تغییر دهید. تغ

 تعمیرات و نگهداری

 در حالت روشن بودن اینورتر به ترمینال های آن دست نزنید. -

 ابتدا باید برق اصلی را قطع کنید سپس پوشش اینورتر را بردارید. -

( CHARGE LEDدقیقه بعد از خاموش کردن دستگاه و خاموش شدن چراغ ) 01ن، برای جلوگیری از صدمه دیدن به وسیله ولتاژ پسماند خاز -

 تعمیرات  دستگاه را انجام دهید.

 تعمیر و نگهداری قطعات اینورتر باید توسط فرد متخصص انجام شود. -

 نکته

 برای جلوگیری از صدمه دیدن برد اینورتر به دلیل وجود الکترسیته ساکن به آن دست نزنید. -
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معرفی اینورتر سری  

 توصیف مدل محصول  .0.0

 اعداد و حروف روی پالک اینورتر شامل اطالعاتی از قبیل سری محصول ، کالس منبع تغذیه، کالس توانی و ورژن نرم افزار است. 

 

 

 

 توصیف پالک محصول 2.1
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 سری محصول 2.1
 

 

 
PM5-H-4T□□□G   ولت  گشتاور ثابت/کاربرد های سنگین  011سه فاز 

*PM5-H-4T90G ال همگی به راکتور خارجی و محصوالت باDC  .مجهز هستند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توان)کیلووات( /.53 0.3 2.2 5.5 3.3 5.3 00 03 3..0 22 51 55 03 33 53

 توان موتور)کیلووات( /.53 0.3 2.2 5.5 3.3 5.3 00 03 3..0 22 51 55 03 33 53

  ولتاژ )ولت( سه فاز تا ولتاز نامی ورودی صفر

 

 خروجی
 

جریان نامی  2.3 ..5 3.3 1 05 05 20 51 51 03 01 53 10 002 031
 )آمپر(

ظرفیت اضافه  /. ثانیه3درصد در  211ثانیه،  01صد در در 0.1درصد در یک دقیقه ،   031

 بار

ولتاژ و  هرتز 01/31ولت :  0.1/5.1سه فاز 

 فرکانس نامی

 

 ورودی

جریان نامی  ..2 0.2 0.0 01 03 01 20 55 05 31 00 5. 011 025 003

 )آمپر(

 محدوده ولتاژ درصد   3درصد : نوسان مجاز فرکانس  5>ولت : نامتعادلی ولتاژ  .32تا  525

 به صورت سفارشی

 

 به صورت استاندارد

 

 واحد ترمز

 دگیحالت خنک کنن Heat sinkبه وسیله  سیستم خنک کنندگی به صورت اجباری و به وسیله ی جریان همرفتی هوا صورت می گیرد.

IP20 کالس حفاظتی 

 لووات(توان)کی 11 001 052 001 0.3 211 221 231 2.1 503 533 011 031 311 

 توان موتور)کیلووات( 11 001 052 001 0.3 211 221 231 2.1 503 533 011 031 311 

  ولتاژ )ولت( سه فاز صفر تا ولتاز نامی ورودی

 

 خروجی
 

جریان نامی  050 201 235 510 531 5.1 020 051 321 011 031 011 553 01. 
 )آمپر(

ظرفیت اضافه  /. ثانیه3درصد در  211نیه، ثا 01درصد در  0.1درصد در یک دقیقه ،   031

 بار

ولتاژ و  هرتز 01/31ولت :  0.1/5.1سه فاز 

 فرکانس نامی

 

 ورودی

جریان نامی  *001 *010 *252 *2.2 *520 *532 *5.3 *055 *010 *3.1 *020 *051 533 01. 

 )آمپر(

 محدوده ولتاژ درصد   3درصد : نوسان مجاز فرکانس  5>ولت : نامتعادلی ولتاژ  .32تا  525

 واحد ترمز نیاز به واحد نرمز خارجی

 دگیحالت خنک کنن سیستم خنک کنندگی به صورت اجباری و به وسیله ی جریان همرفتی هوا صورت می گیرد.

IP20 کالس حفاظتی 
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 مشخصات فنی محصول   2.1
 نوع کنترل  (V/Fاسکالر )کنترل 

 
 ویژگی های کنترلی

 

 گشتاور راه اندازی  درصد  0.1/. هرتز 3

 رنج تنظیم سرعت  0:011

 دقت تثبیت کنندگی سرعت  درصد   3

قابلیت  به زمین، DC busحفاظت اتصال کوتاه  ،تنظیم کاهش ولتاژ 

ی انتخاب چندگانهمحدودیت گشتاور ، ، سرعت چرخشیتشخیص 

در دو  S، نمودار  Auto tuningقابلیت ، سرعت(  00)باالی  سرعت

، کنترل  PIDحالت شیب مثبت و منفی ، جبران سازی لغزش، تنظیم 

جریان ، افزایش دستی و یا اتوماتیک گشتاور ، محدود سازی  حد
 جریان 

 

 

 

 ویژگی های کلیدی

 

 
 

 توابع محصول

 

پنل تنظیمات ،  تنظیمات ترمینال تنظیم فرکانس با استفاده از 

UP/DN  تنظیمات ارتباطی کامپیوتر میزبان ، تنظیمات آنالوگ ،AI1 

  AI2و 

 مود تنظیم فرکانس

 رنج فرکانس  هرتز  511صفر تا 

ندازی  هرتز  01صفر تا   فرکانس راه ا

 مدت زمان شتاب مثبت و منفی  ثانیه  50111/. تا 0

 ظرفیت ترمز صحفه ای  ولت  531تا  031ولتاژ عملکرد واحد ترمزی : 

:  DCهرتز ، جریان ترمز  511: صفر تا  DCفرکانس ابتدایی ترمز 

 درصد  11درصد ، گشتاور متغیر: صفر تا  021گشتاور ثابت: صفر تا 

نیه )در اینجا هیچ زمان اولیه ای ثا 51: صفر تا DCمدت زمان ترمز 

 صرف انتظار برای گرفتن ترمز نمی شود(

  DCظرفیت ترمز 

تحت شرایط از پیش تعیین شده در زمان کاهش سرعت می تواند 

پیش فرض در زمان کاهش  عمل کند و یا عمل نکند، به صورت

 می کند. سرعت عمل 

 عملکرد ترمز مغناطیسی 

به فرد ، جهت تنظیم تنظیم عملکرد کلید چند عملکردی منحصر 

،  JOGهایی که غالبا مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده می شود: 
 running command referenceخاموش کردن اظطراری، 

mode switch  منوی سوییچینگ ، 

 

 Mکلید چند عملکردی 

 توابع منحصر به فرد

 

، منوی مربوط  ایمنوی کارخانه ، خالصه، مود منوی اصلی  مود منوی

 تغییر آخر کد های عملکردی  01به 

 مود منوی چندگانه 

پنل استاندارد این قابلیت را دارد تا پارامتر هایی از قبیل آپلود، دانلود 

و پیشرفت فرایند کپی را نشان دهد. همچنین مصرف کننده می تواند 

 د. انتخاب کند که بازنویسی بر روی پارامتر های آپلود صورت نگیر

 

 پارامتر کپی 

 نمایش/مخفی کردن کد تابع مشتری می تواند نمایش و یا عدم نمایش کد های تابع را انتخاب کند. 

(. RTUد)پشتیبانی می کنرا  Modbusپروتکل  0.3ارتباطی  پورت 

متر  311پنل استاندارد می تواند توسط کنترل از را دور تا ماکزیمم 

 کنترل شود. 

طی دو گانه ی پورت های ارتبا

0.3 

 IP54و  IP20، کالس حفاظتی : به صورت استاندارد برابر دارای ولوم 

 به عنوان یک گزینه در اختیار کاربر قرار دارد. 

 برد کاربری )پنل(

به صورت مشترک می توان بین چندین  DCدر تمام سری ها باس 

 اینورتر مورد استفاده قرار بگیرد. 

 DCباس مشترک 

م سری ها داکت های مستقلی برای نصب خنک کننده در در تما

 بیرون از اینورتر طراحی شده است.

 داکت مستقل
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تحقق بخشیدن به ویژگی تشخیص خودکار افزایش توان در مدارات 

داخلی و خارجی ، شامل زمین کردن موتور ، منبع تغذیه ی خروجی 

و قطع  ،آنالوگ ولت غیر طبیعی ، سیگنال غیر طبیعی ورودی 01+

 شدگی 

 تشخیص خودکار افزایش توان 

حفاظت اضافه جریان ، حفاظت اضافه ولتاژ، حفاظت تداخل ، مقایسه ی حفاظت کاهش ولتاژ منبع تغذیه، 
غیر طبیعی ورودی مرجع، خطای تنظیم اتوماتیک، ماژول حفاظت، حفاظت اضافه درجه حرارت خنک کننده، 

فه بار موتور ، حفاظت داخلی، آشکار ساز جریان غیر طبیعی، اتصال حفاظت اضافه بار اینورتر، حفاظت اضا

کوتاه خروجی به زمین، خطای غیر طبیعی در حال عملکرد، توان ورودی غیر طبیعی ، خظای فاز خروجی، 

EEPROM ، منبع  قطع اتصال انکودر، غیرطبیعی، اتصال غیر طبیعی رله ها، قطع اتصال نمونه برداری دما

(، PTCولت غیر طبیعی، سیگنال ورودی آنالوگ غیر طبیعی ، اضافه دمای موتور) 01ی +تغذیه ی خروج

اتصال نادرست کارت توسعه، تشخیص  کپی کردن غیر طبیعی،عدم سازگاری با ورژن،  ارتباطات غیر طبیعی ،

 حفاظت اضافه بار سخت افزاریخطا روی ترمینال، 

 عملکرد حفاظتی

کیلو وات و پایین تر برابر و  03درصد است. در توان  15کمتر برابر و بیشتر از کیلو وات و  5.3در توان نامی 

 درصد و بیشتر است.  .1کیلو وات و باالتر  برابر  33درصد است و نهایتا در توان  13بیشتر از 
 راندمان

اینورتر باید به صورت عمودی در کابینت کنترلی که دارای تحویه ی 

افقی و یا هر حالت دیگری مجاز  مناسبی است، نصب شود. نصب

نیست. ماده ی خنک کننده هوا است. از نقطه نظر محیطی، اینورتر 
باید در محیطی نصب شود که بدور از تابش مستقیم نور آفتاب ، خاک 

و گرد و غبار ، گاز هایی که باعث خوردگی می شوند، گاز های قابل 

 احتراق ، غبار نفتی ، بخار و قطرات آب باشد. 

 

 

 
 سایت محل قرار گیری 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شرایط محیطی 

درجه ی  31تا  01در  derated+ درجه ی سانتیگراد، 01تا  -01

سانتیگراد، جریان خروجی نامی باید با هر درجه افزایش دما ، یک 

 درصد کاهش پیدا کند. 

 دمای محیط

 رطوبت  درصد، در نظر گرفته نمی شود.  13تا  3

متر، جریان نامی خروجی  0111در باالی  deratedمتر،  2111تا  1

 متر افزایش ارتفاع ، یک ردصد کاهش پیدا کند.  011باید به ازای هر 

 ارتفاع نصب 

 هرتز:  1تا  2میلی متر،  5.3
  ⁄  هرتز:  211تا  1، 01  

  ⁄   

 هرتز  311تا  211، 03

 ارتعاش 

 ذخیره سازی  دمای + درجه ی سانتیگراد51تا  -01
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 نام قطعات محصول 2.1

 نام قطعات محصول 0-0 شکل

 طرح بیرونی، ابعاد قرارگیری و وزن محصول  2.1

 

 

 

                                                                  

                                                                  

PM5-H-4T7.5G و توان های پایین تر 

 

 

 

 

 

 

PM5-H-4T11G باالتر و توان های 

 طرح بیرونی و ابعاد قرار گیری محصول 0-2 شکل
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 جدول ابعاد و وزن محصول

وزن 

تقریبی 

 )کیلوگرم(

کالس  مدل اینورتر  ابعاد طرح بیرونی و محل قرارگیری

 ولتاژی 
قطر 

سوراخ 

محل 

قرار 

 گیری 

T1 D1 H1 W1 D H W 

0.3 3.3 5 01.. 055 013 033 011 00. PM5−H−4T0.75G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

011  

 ولت 

2.0 3.3 0 01.3 055 013 053 011 00. 
 

PM5−H−4T1.5G 
PM5−H−4T2.2G 
PM5−H−4T3.7G 

0.3 3.3 . 01 252 050 0.3 201 033 PM5−H−4T5.5G 
PM5−H−4T7.5G 

..3 5 2 .. 520 031 211 555 201 PM5−H−4T11G 
PM5−H−4T15G 

05 5 2.3 .. 023 211 221 001 2.1 PM5−H−4T18.5G 
PM5−H−4T22G 
PM5−H−4T30G 

23 01 2.3 11.3 335 221 20. 353 501 PM5−H−4T37G 
PM5−H−4T45G 

53 01 5 .0.3 311 251 233 003 010 PM5−H−4T55G 
PM5−H−4T75G 

33 02 5 030.3 503 505 523 503 003 PM5−H−4T90G 
PM5−H−4T110G 

.3 00 0 213.3 .33 551 5.3 .11 301 PM5−H−4T132G 
PM5−H−4T160G 
PM5−H−4T185G 
PM5−H−4T200G 

023 00 0 201 155 321 5.3 0101 511 PM5−H−4T220G 
PM5−H−4T250G 
PM5−H−4T280G 

203 00 0 201 0511 321 023 053. .01 PM5−H−4T315G 
PM5−H−4T355G 

203 00 0 201 0511 321 023 053. .01 PM5−H−4T400G 
PM5−H−4T450G 

PM5−H−4T500G 
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 طرح بیرونی و ابعاد قرارگیری پنل  2.1
                                                                                                                                                                 

 

 پنل دکمه ای                                                              پنل نوع شاتل                                                               نمای پشت پنل                
                                                                   (PM7-DP02) (PM7-DP01)                                                          

 طرح بیرونی و ابعاد قرارگیری پنل 0-5شکل 
 توجه:

PM5−H−4T7.5G  (و مدل های با کالس توانی پایین تر به طور استاندارد به پنل از نوع شاتلPM7−DP01  .تجهیز شده اند )

PM5−H−4T11G (و مدل های با کالس توانی باالتر به طور استاندارد به پنل نوع دکمه ایPM7−DP02تجه ) .یز شده اند 

 طرح بیرونی و ابعاد قرارگیری پالت  2.1

PM7−DP05 الکتریکی کنترل نصب می شود. ست برای زمانی که پنل عملکردی درکابینت یک پالت قابل نصب ا 

 طرح بیرونی و ابعاد قرارگیری به صورت زیر است:
 

 (PM7-DP05پالت )                                                                                                   ابعاد منافذ باز پالت              

 طرح بیرونی و ابعاد قرارگیری پنل 0-0شکل                                                            
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 مدل مقاومت ترمز 9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاور درصد گش واحد مقاومت ترمزی واحد ترمز  مدل اینورتر 

 توان ترمزی

 )وات(

 مقاومت

 )اهم( 

حداقل مقدار 

 مقاومت)اهم( 

Qty. 

PM5−H−4T0.75G  

به صورت 

در استاندارد 

اینورتر قرار 

.دارد  

001 531 023 0 051 

PM5−H−4T1.5G 201 011 011 0 023 

PM5−H−4T2.2G 521 231 011 0 053 

PM5−H−4T3.7G 331 031 00.5 0 053 

PM5−H−4T5.5G .11 011 00.5 0 053 

PM5−H−4T7.5G 0151 53 00.5 0 051 

PM5−H−4T11G 0011 31 23 0 053 

PM5−H−4T15G 2111 01 23 0 023 
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 نصب اینورتر  -1فصل 

 

 شرایط محیطی برای نصب محصول  1.2
 خودداری شود. از نصب اینورتر در مکان هایی که غبار نفتی ، پودر آهن و گرد و غبار وجود دارد ، 

  ،از نصب اینورتر در مکان هایی که گاز ها و مایعات خطرناک و خورنده و همینطور گاز های قابل احتراق و انفجار وجود دارد

 خودداری شود.

  .از نصب اینورتر در مکان های نمک آلود خودداری شود 

  .محصول نباید در مکانی با تابش نور مستقیم آفتاب نصب شود 

 اید بر روی مواد قابل اشتعال مثل چوب ، نصب شود. محصول نب 

   .مواظب افتادن هر نوع شیء به داخل اینورتر در زمان نصب آن باشید 

  اینورتر را به صورت عمودی در کابینت کنترل قرار دهید. از فن خنک کننده یا دستگاه تهویه ی هوا برای جلوگیری از

 ه ی سانتیگراد، استفاده شود. درج 03افزایش درجه حرارت محیط تا باالی 

  .برای مکان هایی با تاثیرات محیطی نامطلوب، توصیه می شود تا خنک کننده ی اینورتر بیرون از کابینت نصب شود 

 
 جهت و فضای قرارگیری اینورتر  1.1

حل خود قرار بگیرد. مقدار به جهت اینکه خنک سازی اینورتر به خوبی صورت بگیرد ، بهتر آنست که اینورتر به صورت عمودی در م

 فضایی که باید به محل قرار گیری اینورتر اختصاص داده شود در شکل های زیر مشخص شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و توان های پایین تر PM5-H-4T7.5G  جهت و و فضای قرارگیری اینورتر 1-2شکل 

 

 

 توجه: 
ا توان پایین تر در کنار یکدیگر در کابینت قرار می گیرند، بایستی محافظ و سایر مدل های ب  PM5−H−4T7.5Gزمانی که اینورتر مدل 

 پایین اینورتر برداشته شود.  leading boardگردگیر باال و 

 

 

Air circulation position

Air circulation position

Above 120mm

Above 120mm

Air circulation position

Air circulation position

Above 120mm

Above 120mm
Above 

30mm 
Above 

30mm Above 

30mm 
Above 

30mm 
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 و توان های باالتر PM5-H-4T11Gجهت و فضای قرارگیری  2-2شکل 

 

برداشتن و قراردادن پنل و کاور  1.1  

ار دادن پنل برداشتن و قر 1.1.2  
  فرآیند برداشتن پنل 

به بیرون  2به پنل فشار وارد شود و سپس در جهت  0نشان داده شده است، ابتدا باید در جهت  2.5همانطور که در شکل 

 کشیده شود. 

  فرآیند قرارگیری پنل 

به سمت پایین فشار  0ت در محل خود قرار بگیرد و سپس باید به پنل در جه 2، پنل باید در جهت  2.0با توجه به شکل 

 وارد شود تا زمانی که صدای جا افتادن پنل شنیده شود. 

  پنل نباید در جهت هایی به جز جهت های دیگر در محل خود قرار بگیرد.
 

 

 

 

 

 
  برداشتن پنل 2-5 شکل                                                                قرار دادن پنل 2-0 شکل                     

      

         

Air circulation  

circulation  

position 

n 

Air circulation  

circulation  

position 

n 

Above 200mm 

200mm 

Above 200mm 

200mm 

Air circulation position Above 200mm 

200mm 

Air circulation position 

 

Above 100mm Above 100mmAbove 100mm Above 100mm
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 برداشتن و قرار دادن درپوش های اینورتر با محفظه ی پالستیکی  1.1.1
  برداشتن پنل 

 مراجعه کنید.  2.5.0لطفا برای برداشتن و قرار دادن پنل به قسمت 
 

  برداشتن درپوش پایین 

های درپوش، به طرف چپ و راست درپوش در جهت  نشان داده شده است، بعد از باز کردن پیچ 2.3همانند آنچه در شکل 

 به سمت باال بکشید.  2فشار وارد کنید و در همان لحظه ، درپوش را در جهت  0

 

 برداشتن درپوش باال 

نیرو وارد کنید و در همین لحظه  0نشان داده شده است، به طرف چپ و راست درپوش در جهت  2.0همانند آنچه در شکل 

 به سمت باال بکشید.  2درپوش را در جهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پاییندرپوش  برداشتن 2-3 شکل                                        برداشتن درپوش باال 2-0 شکل                    

 

 

 قرار دادن درپوش باال 

دار کنترلی، پنجه های نشان داده شده است. بعد از سیم بندی ترمینال های اصلی و ترمینال م 2.5همانند آنچه در شکل 

 2مربوط به درپوش باالیی اینورتر را در داخل شیار بدنه ی اینورتر قرار داده و سپس قسمت پایینی درپوش باال را در جهت 

 فشار دهید تا جایی که صدای جا افتادن درپوش شنیده شود. 

 

  قراردادن درپوش پایین 

در شکل  0در درون شیار مربوط به درپوش باال )این موقعیت با عدد  ، پنجه های باالیی درپوش پایین را ..2مطابق شکل 

فشار دهید. این کار را تا رمانی که  2نشان داده شده است(، قرار دهید. سپس قسمت پایینی درپوش پایین را در جهت 

 ببندید.  صدای جا افتادن درپوش شنیده نشده است، ادامه دهید. حال، می توانید پیچ های مربوط به درپوش را
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 قرار دادن درپوش باال 2-5 شکل         قرار دادن درپوش پایین                              2-. شکل                                  

 

 

  قرار دادن پنل 

 مراجعه کنید.  2.5.0لطفا به بخش 

 

و مدل های با توان   PM5−H−4T75Gتا   PM5−H−4T11Gی اینورتر قرار دادن و برداشتن درپوش ها 1.1.1

 باالتر با محافظ ورقه فلزی 
  باز کردن صفحه کلید 

 مراجعه کنید.  2.5.0لطفا به بخش 

  باز کردن درپوش 

به سمت بیرون بکشید و سپس  0، درپوش را جهت  2.1پیچ های مربوط به قسمت پایین درپوش را باز کنید. مطابق شکل 

 به سمت باال بکشید.  2رپوش را در جهت د

  بستن درپوش 

  در  2.01پس از اینکه سیم بندی ترمینال های مدار اصلی و ترمینال های مدار کنترلی انجام شد، درپوش را مطابق شکل

وش به سمت پایین فشار دهید. حال می توانید پیچ های مربوط به درپ 2قرار دهید و سپس درپوش را در جهت  0موقعیت 

  را ببندید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 برداشتن درپوش 2-1 شکل             قرار دادن درپوش                         2-01 شکل                             
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  بستن پنل 

 مراجعه کنید.  2.5.0لطفا به بخش 
 توجه: 

 د.گاه درپوش را به طور مستقیم همراه با پنل بر روی اینورتر قرار ندهیهیچ

  

 و مدل های با کالس توانی باالتر با محافظ فلزی    PM5−H−4T90Gباز و بسته کردن درب های اینورتر  1.1.2

 
  باز کردن درب 

 باز کنید.  2فشار داده و درب را در جهت  0قفل را در جهت  2.00همانند شکل 

 

  باز کردن پنل 

متصل شده است و هیچ ارتباطی با باز و بسته کردن درب ندارد. پنل به وسیله ی کابل شبکه ی استاندارد به بورد کنترلی 

 مراجعه کنید.  2.5.0برای باز وبسته کردن پنل به قسمت 

 

  بستن درب 

ببندید ) مطابق  2زمانی که سیم کشی ترمینال های مدار اصلی و مدار کنترلی به طور کامل انجام شد، درب را در جهت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          به سمت پایین فشار دهید تا درب قفل شود. 2ه است و سپس قفل را در جهت ( نشان داده شد2.02آنچه در شکل 

          

 در باز کردن  2-00شکل                                                                                                   بستن در 2-02شکل            
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 سیم بندی اینورتر  1فصل 

 اتصاالت مربوط به اینورتر و دستگاه های جانبی  1.2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار اتصال اینورتر و دستگاه های جانبی 5-0شکل   

 

 منبع تغذیه

 بریکر مدار یا 

 بریکر مدار نشتی

 کنتاکتور

 ورودی ACراکتور 

 DCراکتور  لتر نویز ورودیفی

 اینورتر

 محل اتصال سیم ارت

 مقاومت ترمز   فیلتر نویز خروجی

 خروجی ACراکتور 

 موتور

 محل اتصال سیم ارت
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  توصیف وسایل جانبی مدار اصلی  1.1

 
نامی اینورتر باشد. در مشخصه های زمانی بریکر، باید برابر جریان  2تا  0.3ظرفیت بریکر مدار باید 

 مشخصه های زمانی مربوط به حفاظت اضافه بار اینورتر نیز در نظر گرفته شود. 

 بریکر مدار

به علت اینکه خروجی اینورتر دارای پالس های با فرکانس باال است، یک جریان نشتی با فرکانس باال به 

 وجود می آید.  

 تی بریکر مدار نش

باز و بسته شدن مکرر تیغه های کنتاکتور باعث خرابی اینورتر می شود. بنابراین تعداد دفعات باز و بسته 

 بار در دقیقه باشد.  01شدن تیغه های کنتاکتور نباید بیش از 

زمانی که از مقاومت ترمزی استفاده می شود، افزایش دمای بیش از حد موجب خرابی این قطعه می شود. 

منظور برای جلوگیری از خراب شدن این قطعه باید از یک رله ی حرارتی جهت قطع کنتاکتور و بدین 

 نهایتا حفاظت از این قطعه استفاده شود. 

 

 

 کنتاکتور 

 برابر ظرفیت اینورتر است.  01کیلو ولت آمپر یا  011ظرفیت منبع تغذیه ی اینورتر بیشتر از  .0

زنی سوییچینگ باشد و یا در واقع دارای کنترل کننده ی اگر بار اینورتر یک جبران کننده ی خا .2

سیلیکونی باشد، موجی می شود تا یک پیک جریان بزرگی از مدار ورودی کشیده شود که این کار 

 باعث خرابی تجهیزات یکسوکننده می شود. 

ی را به درصد شود، خرابی یکسوکننده ی ورود 5فاز ورودی اینورتر بیشتر از  5اگر نامتعادلی ولتاژ  .5

 دنبال دارد.

ما بین منبع  ACدرصد شود، نیاز است تا یک راکتور 11برای اینکه ضریب قدرت ورودی بیشتر از  .0

 نصب شود.  DCدر ترمینال مربوط به زاکتور  DCتغذیه و اینورتر و یا یک راکتور 

 

 

 

 DCو یا راکتور  ACراکتور 

 ورودی 

 فیلتر نویز ورودی  تا اینورتر می شود.  باعث کاهش نویز ورودی بین خروجی منبع تغذیه

اگرچه اینورتر قادر خواهد بود تا موتور را در برابر اضافه بار محافظت کند، اما زمانی که اینورتر دو موتور و 

یا تعداد موتور بیشتری را درایو می کند، نیاز است تا برای جلوگیری از افزایش دمای موتور، یک رله ی 

خروجی اینورتر و هر موتور قرار بگیرد. البته پارامتر مربوط به حفاظت اضافه بار  حفاظتی حرارتی بین

قرار بگیرد)با تنظیم این پارامتر، حفاظت موتور غیر  2شناخته می شود بایستی برابر  P9.16موتور که با 

  فعال می شود(. 

 

 

 رله ی حفاظتی حرارتی 

صل شود، آنگاه اختالالت هدایتی و تشعشی کاهش پیدا زمانی که خروجی اینورتر به فیلتر نویز گیر مت

 خواهد کرد. 

 فیلتر نویز خروجی 

متر باشد، پیشنهاد می شود تا یک راکتور  011زمانی که طول کابل اتصالی بین اینورتر و موتور بیشتر از 

AC یق موتور، به در خروجی نصب شود تا نوسانات فرکانس باال را از بین ببرد. این کار از خراب شدن عا

 وجود آمدن جریان نشتی بزرگ، عملکرد مکرر سیستم حفاظتی اینورتر جلوگیری می کند. 

 

 خروجی  ACراکتور 
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 مدل تجهیزات جانبی مدار اصلی  1.1
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پیکربندی ترمینال دستگاه 1.2  

                   PM5-H-4T11G ترو توان های باال                                                            PM5-H-4T7.5G پایین تر و توان های 
پیکربندی ترمینال دستگاه 1-1شکل   

 

توابع مربوط به ترمینال مدار اصلی 1.1  

1.1.2 PM5−H−4T0.75G ~PM5−H−4T15G 

 
 

 

1.1.1 PM5−H−4T18.5G~PM5−H−4T75G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نام ترمینال و توصیف تابع  نماد ترمینال

R/L1, S/L2, T/L3  ترمینال سه فازAC  ورودی 

 ⊕ 1, ⊕ 2/B1  ترمینال اتصال راکتورDC  که به وسیله ی یک جمپر

 مسی اتصال کوتاه شده است. 

 ⊕ 2/B1, B2  ترمینال های مربوط به اتصال مقاومت ترمزی 

⊕ 2/B1, Ө  ترمینال مربوط به منبع تغذیه یDC ترمینال ورودی ، 

DC  مربوط به واحد ترمز خارجی 

 U/T1, V/T2, W/T3  ترمینال سه فاز خروجی 

 PEترمینال زمین  
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 نام ترمینال و توصیف تابع  نماد ترمینال

R/L1, S/L2, T/L3  ترمینال سه فازAC  ورودی 

مپر مسی اکه به وسیله ی یک ج DCترمینال اتصال راکتور  2 ⊕ ,1 ⊕ 

 وتاه شده است. اتصال ک

⊕ 2, Ө  ترمینال مربوط به منبع تغذیه یDC ترمینال ورودی ، DC  

 مربوط به واحد ترمز خارجی

 U/T1, V/T2, W/T3  ترمینال سه فاز خروجی 

 PEترمینال زمین  

 
1.1.1 PM5−H−4T90G ~ PM5−H−4T500G 

 

 

 

 

 

 نکاتی که در مورد سیم کشی مدار اصلی باید رعایت کرد.  1.1

 سیم کشی منبع تغذیه  1.1.2
  به هیچ وجه نباید کابل تغذیه را به خروجی اینورتر متصل کرد. این عمل باعث می شود تا تجهیزات داخلی اینورتر آسیب

 د. ببین

 تغذیه، اینورتر باید ع جهت عملکرد راحت تر سیستم حفاظتی اضافه جریان ورودی و همینطور تعمیر و نگهداری آسانتر منب

 و یک کنتاکتور به منبع تغذیه متصل شود. 0 محافظ جانتوسط یک بریکر معمولی و یا بریکر 

 مخوانی داشته باشد. در غیر اینصورت اینورتر ممکن است لطفا دقت شود که ولتاژ نامی فاز های منبع تغذیه با پالک اینوتر ه

 آسیب ببیند.

                                                           
1
 RCCB 

 نام ترمینال و توصیف تابع  نماد ترمینال

R/L1, S/L2, T/L3  ترمینال سه فازAC  ورودی 

به این  DC. درصورتی که راکتور  DCترمینال اتصال راکتور  2 ⊕ ,1 ⊕ 

ترمینال متصل نباشد، اینورتر بعد از روشن روشن شدن 

  هیچ چیزی را نمایش نمی دهد. 

⊕ 2, Ө  ترمینال مربوط به منبع تغذیه یDC ترمینال ورودی ، DC 

 مربوط به واحد ترمز خارجی 

 U/T1, V/T2, W/T3  ترمینال سه فاز خروجی 

 PEترمینال زمین  
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 سیم بندی موتور  1.1.1
  ترمینال های خروجی اینورتر هیچگاه نباید اتصال کوتاه و یا به زمین متصل شود. در غیر اینصورت تجهیزات داخلی اینورتر

 آسیب می بیند. 

 ا به بدنه ی اینورتر متصل نکنید. در غیر اینصورت خطر ایجاد شوک هیچگاه کابل خروجی اینورتر را اتصال کوتاه و ی

 الکتریکی وجود دارد. 

  به هیچ وجه نباید ترمینال های خروجی اینورتر را به فیلتر خازنی و یاLC/RC  نویز گیر متصل کرد. در غیر اینصورت

 تجهیزات داخلی اینورتر ممکن است آسیب ببیند. 

 وتور، از کنتاکتور استفاده شود، نباید در حین روشن بودن اینورتر، کنتاکتور را خاموش و روشن زمانی که بین اینورتر و م

کرد. در غیر اینصورت امکان دارد جریان خیلی زیاد لحظه ای از اینورتر کشیده شود که این اتفاق موجب می شود تا سیستم 

 حفاظتی اینورتر عمل کند. 

  طول کابل بین اینورتر و موتور 

زیاد کابل ارتباطی بین اینورتر و موتور باعث می شود تا جریان نشتی هارمونیکی در خروجی به وجود آید که جریان تاثیرات مخربی  طول

، بین  ACمتر شد، حتما راکتور  011را بر روی اینورتر و دستگاه های جانبی دارد. پیشنهاد می شود زمانی که طول کابل موتور بیشتر از 

 ور نصب شود. جهت تنظیم فرکانس حامل، می توان از جدول زیر استفاده کرد. اینورتر و موت

 

 طول کابل بین اینوتر و موتور  متر  31کمتر از  متر  011کمتر از  متر  011بیشتر از 

 (PA.00فرکانس حامل) کیلو هرتز  03کمتر از  کیلو هرتز  01کمتر از  کیلو هرتز  3کمتر از 

  

 ن سیم بندی زمی 1.1.1

  اینورتر منبع تولید جریان نشتی است. هر چه فرکانس موج حامل در اینورتر بیشتر باشد، آنگاه مقدار جریان نشتی ایجاد

میلی آمپر است که البته با توجه وضعیت استفاده از  5.3شده بیشتر خواهد بود. اندازه ی جریان نشتی اینورتر، بیشتر از 

 ایجاد امنیت بیشتر، اینورتر وموتور باید زمین شوند.  اینورت می تواند متفاوت باشد. برای

  مراجعه کنید.  5.5اهم باشد. برای مشخص کردن قطر سیم زمین به جدول  01مقاومت زمین باید کمتر از 

  .هیچگاه نباید سیم زمین اینورتر را به صورت مشترک با دستگاه های جوشکاری و دیگر تجهیزات استفاده کرد 

 که از بیش از دو اینورتر استفاده می شود، سیم زمین را به صورت زیر باید متصل کرد. در کاربرد هایی 

  

 سیم بندی زمین 5-5شکل                                                             
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 تشعشعی باید انجام شود:  برای جلوگیری از تداخل اقداماتی که 1.1.2

 

 

  

 

 
 توضیح نویز جریان 5-0شکل                                      

 

  .زمانی که فیلتر نویز ورودی نصب شد، سیم اتصال فیلتر به ورودی اینورتر باید در صورت امکان کوتاه باشد 

  محفظه ی فیلتر و کابینت قرارگیری آن باید به طور قابل اطمینان در یک فضای بزرگ نصب شود تا جریان ناشی از امپدانس

 ( را کاهش یابد.   گشتی)بر

   .سیم اتصال اینورتر به موتور باید در حد امکان کوتاه باشد 

  .سیم مربوط به مدار قدرت ورودی و موتور خروجی باید در حد امکان دور از همدیگر نگه داشته شوند 

 ل بدور باشند، باید با اینورتر فاصله کابل های مربوط به تجهیزات و سیگنال های آسیب پذیر و حساس، به جهت اینکه از اختال

 داشته باشند. 

  برای سیگنال های کلیدی باید از کابل دارای شیلد استفاده کرد. پیشنهاد می شود که الیه ی محافظ و یا همان شیلد با روش

نطور سیم موتور درجه زمین شود و در درون لوله ی فلزی قرار گیرد. کابل سیگنال باید از سیم ورودی اینورتر و همی 501

خروجی دور نگه داشته شود. اگر به اجبار نیاز بود کابل سیگنال از روی سیم ورودی و یا سیم موتور خروجی عبور کند، این دو 

 سیم نسبت به هم باید عمود باشند. 

 شیلد جفت برای این  هر گاه از هر دو سیگنال ولتاژ و جریان برای کنترل تنظیمات فرکانس استفاده شود، باید از کابل دارای

اینورتر متصل شوند.طول کابل سیگنال نباید بیشتر از  PEکاربرد، بهره برد. الیه های محافظ)شیلد( کابل باید به ترمینال زمین 

 متر باشد.  31

  سیم های مربوط به ترمینال مدار کنترلیRA/RB/RC از  و دیگر ترمینال های مربوط به مدار کنترلی باید در مسیر های جدا

 هم قرار بگیرند. 

  .به هیچ وجه نباید شیلد محافظ کابل های سیگنال و دیگر تجهیزات را به هم اتصال کوتاه کرد 

  هنگامی که اینورتر به بار سلفی )مانند کنتاکتور های الکترومغناطیسی، رله ها و دریچه های سلونوئیدی ( متصل شد، در دو سر

 نشان داده شده است.  5-3ولتاژ استفاده کرد. همانطور که در شکل بار حتما باید از یک مدار ضربه گیر 

 
 

 

 

 
 کاربرد کنترل کننده موج ناگهانی بارهای القایی 5-3شکل 
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 سیم بندی ترمینال ها  1.1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوان مثالبع PM5-H-4T5.5Gسیم بندی  5-0شکل                                              

 

 

 



 PM5سری  PM Driveتنظیمات و عیب یابی اینورتر 

 

25 

 

توابع مربوط به ترمینال های مدار کنترلی 1.1  
  

 مشخصات فنی  توصیف تابع ترمینال  نماد ترمینال  نوع 

 ترمینال

RS485 
 )مدباس(

485+ 
ترمینال مثبت سیگنال 

RS485 

: اطالعات تبادل نرخ

  ثانیه در بیت 0.11/1011/01211/5.011/35011

 در. شوند موازی هم اب توانند می تجهیزات از سری 52 تا

 استفاده رله از باید شود، بیشتر 52 از عدد این که صورتی

 .  کرد

متر)بستگی به کابل استفاده شده  311:  فاصله ماکزیمم

 دارد.(

485− 
 سیگنال منفی ترمینال

RS485 

GND  ولت ارتباط  0نقطه

RS485 
 ایزوله شده است COMنسبت به ترمینال  GNDترمینال 

 

 پنل

 

CN7 
اتصال از طریق پورت 

RS485   

 می باشد RS485ارتباط پنل با اینورتر مشابه ارتباط 

)بستگی  متر است 03برابر  ماکزیمم فاصله پنل با اینورتر

 به کابل استفاده شده دارد(

 
 

 ورودی دیجیتال

+ ولت20 + ولت20   

منبع تغذیه ی ایزوله ، درصد  ±01+ ولت با تلرانس 20

  به همراه سیم زمین شده از داخل

میلی آمپر به همراه حفاظت اضافه بار و  211ماکزیمم بار: 

 اتصال کوتاه 

PLC   ترمینال مشترک ورودی
 چند منظوره 

 + اتصال کوتاه شده است. 20در ابتدا با 

X1~X6 
ورودی  0تا  0ترمینال های 

 چند منظوره

 میلی آمپر  DC ،3ولت  20مشخصه ی ورودی: 

 هرتز  211سی: صفر تا رنج فرکان

 درصد  ±21ولت با تلرانس  20رنج ولتاژی: 

X7/DI 
 چند ورودی ترمینال

 ورودی پالس/ منظوره

ترمینال ورودی چند منظوره : مشابه ورودی های 

X1~X6 
و محدوده ولتاژ :  0.1HZ ~50KHZورودی پالس : 

24V±20% 
COM  ترمینال + ولت20زمین COM ترمینال به نسبت GND است شده ایزوله 

 خروجی دیجیتال

Y1 
 ترمینال خروجی

Open collector 

درصد، ماکزیمم   ±21ولت با تلرانس  20رنج ولتاژ: 

 میلی آمپر  31جریان ورودی: 

Y2/DO 

خروجی ترمینال  

Open collector / 
 خروجی پالس

 Y1: مشابه  open collectorخروجی 

و محدوده ولتاژ :  50KHZ~0خروجی پالس : 

24V±20% 

COM 
 ترمینال مشترک خروجی

Open collector  
 است شده ایزوله GND ترمینال به نسبت COM ترمینال

 

 
 

 ورودی آنالوگ

 

 

 

 

 

+ ولت01  + ولت01تغذیه  

درصد، ایزوله شده از داخل به   ±5+ ولت با تلرانس 01

 همراه سیم مشترک 

ت میلی آمپر به همراه حفاظ 01ماکزیمم جریان خروجی: 

 اضافه بار و اتصال کوتاه 

AI1 

 

 0کانال ورودی آنالوگ 

اهم، ماکزیمم  311میلی آمپر: امپدانس ورودی  21تا  1

 میلی آمپر  51جریان ورودی: 

کیلو اهم، ماکزیمم  21ولت: امپدانس ورودی  01تا  1

 ولت  03ولتاژ ورودی: 

 /. درصد(123بیت ) 02رزولوشن: 
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ورودی به وسیله ی جامپر  01تا  1میلی آمپر یا  21تا  1 
 قابل انتخاب است. 

AI2  2کانال ورودی آنالوگ  است.  AI1همانند  

AI3 5 آنالوگ ورودی کانال  

 20KH+ ولت : امپدانس ورودی 01ولت تا  -01

 (درصد/. 123) بیت 02: رزولوشن

 ±03ماکزیمم ولتاژ ورودی : 

GND ترمینال آنالوگ زمین GND ترمینال به نسبت COM است شده ایزوله 

 

 
 
 

0خروجی آنالوگ  AO1 خروجی آنالوگ   

تا  211میلی آمپر: امپدانس خروجی مجاز برابر   21تا  1

 اهم  311
کیلو  01ولت: امپدانس مجاز خروجی بیشتر از  01تا  1

 اهم است. 

 درصد( 0بیت) 01درصد، رزولوشن:  2دقت خروجی: 

  با قابلیت حفاظت در برابر اتصال کوتاه

ورودی به وسیله ی جامپر  01تا  1میلی آمپر یا  21تا  1

 قابل انتخاب است.

AO2  همانند   2خروجی آنالوگAO1 .است 

GND آنالوگ زمین  است شده ایزوله COM ترمینال به نسبت GND ترمینال 

 خروجی رله

RA/RB/RC خروجی رله 

RA−RB.در حالت عادی بسته است : 

RA−RCز است. : در حالت عادی با 

 250VAC/1A, 30VDC/1Aظرفیت کنتاکت ها : 

 توجه:
  اینورتر را کنترل کرد. 52عدد اینورتر را شبکه کرد اما با یک پنل نمی توان  52تا  PLCمی توان به وسیله یک 

کیلو اهم باشد. 3تر از ولت و زمین از یک پتانسیومتر استفاده کند، مقاومت پتانسیومتر نباید کم 01اگر مصرف کننده بین دو ترمینال   

 توجه:
 چیدمان ترمینال های مدار کنترل به صورت زیر است:   .0

 
 سیم بندی ترمینال های ورودی/خروجی چند منظوره  .1

  ولت داخلی اینورتر استفاده می شود.20زمانی که از منبع تغذیه ی + 

 NPNحالت 

 

 

 

 

 

 
 

+10V AI1 AI2 AI3 GND AO1 AO2 GND 485+ 485- RA RB RC

+24V PLC COM X1 X2 X3 X4 X5 X8 X7/DI Y1 Y2/DO COM

+10V AI1 AI2 AI3 GND AO1 AO2 GND 485+ 485- RA RB RC

+24V PLC COM X1 X2 X3 X4 X5 X8 X7/DI Y1 Y2/DO COM

Us

er  controll
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The near end of 
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4 User 
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Inside of inverter 
The near end of 
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  اده می شود.+ ولت داخلی اینورتر استف20زمانی که از منبع تغذیه ی 

 PNPحالت

 

 

 

 

 

 

 

  ،و ترمینال 20جمپر اتصال کوتاه بین ترمینال هرگاه از منبع تغذیه ی خارجی استفاده شود  +PLC . باید برداشته شود 

 NPN حالت

 

 

 

 

 

 
 PNPحالت
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Inside of 

inverter  

Rela

y  

+2

4 

Inside of inverter 

Relay  

+24V 

 

  ارجی در اینورتر استفاده + ولت داخلی و خ20نوع سیم بندی ترمینال های خروجی چند منظوره زمانی که از منبع تغذیه ی

 می شود: 

 

 

 
 

 توجه:
 د.یح دیود خارجی اطمینان حاصل کرآسیب دید، باید از عملکرد صح Y1زمانی که سیم بندی انجام شد، اگر ترمینال  

 رد کنترلی شماتیک ب 1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار شماتیک بورد کنترلی 5-5شکل 

 توصیف مدار کنترلی تجهیزات جانبی  1.23

 
قطر سیم مورد  سیم نوع

 (    استفاده)

گشتاور سفت 

 (N.Mکردن)

پیچ 

 ترمینال 

 شماره ی ترمینال 

کابل دو رشته ای شیلد 

 دار 

0.75 0.5~0.6 M3 +10V, AI1, AI2, AI3, 
485+,485-,AO1, AO2, 

GND 
 ,M3 +24V,PLC, X1, X2, X3 0.6~0.5 0.75 کابل شیلد دار 

X4,X5,X6,X7/DI, COM, 
Y1,Y2/DO,COM, RA, RB, 

RC 

 

Inside of 

inverter  

Rela

y  

+2

4 

Inside of inverter 
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+24
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 توصیف کارکرد جامپر  1.22
 مپر ها که قابلیت انتخاب دارند را نشان می دهد: انمای کلی این ج 5.5شکل 

 

 
 

 نوع تنظیمات کارخانه عملکرد نام

AI1 
I  (21تا  1برابر جریان ورودی  ،)میلی آمپرV (1برابر با ولتاژ ورودی 

 ولت( 01تا 
ولت 01تا  1  

AI2 
I  میلی آمپر(،  21تا  1رابر جریان ورودی)بV (1برابر با ولتاژ ورودی 

 ولت( 01تا 
میلی آمپر 21تا  1  

AO1 
I  (21تا  1برابر جریان خروجی  ،)میلی آمپرV  برابر با ولتاژ

 ولت( 01تا  1خروجی)
ولت 01تا  1  

AO2 
I  (21تا  1برابر جریان خروجی  ،)میلی آمپرV  برابر با ولتاژ

 ولت( 01تا  1خروجی)
میلی آمپر 21تا  1  

485 
: در صورتی که وصل  RS485ترمینال  pull upجمپر مقاومت 

 مقاومت در مدار قرار می گیرد . Ω 011باشد 
 در مدار قرار ندارد

 

 دستور العمل استفاده از پنل  2فصل 

 

 معرفی پنل  2.2
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 توصیف نشان دهنده ها  2.1
 

 نماد نشانگر   نام  معانی  رنگ 

 

 سبز

روشن: بر روی نمایشگر فرکانس در حال اجرا نشان داده می 

 شود.

حالت چشمک زن: در این حالت می توان فرکانس را تنظیم 

 کرد.

 

 ده ی فرکانس نشان دهن

 

 

Hz 

د 
اح

ی و
ده 

هن
 د

ان
نش

 

 A نشان دهنده ی جریان  روشن: نمایشگر جریان را نشان می دهد. سبز

 V نشان دهنده ی ولتاژ  نشان می دهد.روشن: نمایشگر ولتاژ را  سبز

 روشن: نمایشگر سرعت را نشان می دهد.  سبز

حالت چشمک زن: در این حالت می توان سرعت گردش را 

 تنظیم کرد.

  نشان دهنده ی سرعت گردش 

Hz+A 

 Hz+V نشان دهنده ی %  نشان داده می شود.  %روشن: بر روی نمایشگر پارامتر  سبز 

 

 سبز

شمک زن: نمایشگر پارامتری را که کاربر می تواند روشن/چ

تعریف کند، نمایش می دهد. جهت دستیابی به اطالعات 

 مراجعه کنید. P2بیشتر به توضیحات گروه 

این پارامتر را کاربر می تواند تعریف 

 کند.)پارامتر خود تعریف(

 

A+V 
 

 

_ 

  نشان دهنده ی زمان  روشن: نمایشگر زمان را نشان می دهد.

Hz+A+V 
 

 

نشان دهنده ی مقداریست که هیچ واحدی  خاموش: نمایشگر پارامتر بدون واحد را نشان می دهد.

 ندارد.

 

 قرمز 

جهت استفاده از کلید چند منظوره و درک معنی نشان 

  مراجعه کنید.  0-0به جدول   MULTIدهنده ی 

 

 نشان دهنده ی کلید چند منظوره 

 

MULTI 

ی و
ده 

هن
 د

ان
نش

ت 
عی

ض
 

 

 

 قرمز 

 روشن: در این وضعیت، فرمان توسط پنل داده می شود.

خاموش: در این حالت،  فرمان توسط ترمینال ها داده می 

 شود. 

چشمک زن: در این وضعیت نیز، فرمان توسط کامپیوتر داده 

 می شود.

 

 

 نشان دهنده ی مرجع فرمان در حال اجرا

 

 

MON 
 

 

 

 ت.روشن: اینورتر روشن اس قرمز 

 خاموش: اینورتر خاموش است.

 چشمک زن: اینورتر در حال خاموش شدن است. 

 RUN نشان دهنده ی روشن بودن دستگاه 

 

 قرمز

روشن: در این حالت عملکرد اینورتر ، به صورت راستگرد 

 است. 

چشمک زن: در حال تغییر عملکرد اینورتر از راستگرد به 

 چپگرد

 

 الی فاز ها نشان دهنده ی  راستگرد بودن تو

FWD 

 

 قرمز 

 روشن: در این حالت عملکرد اینورتر، به صورت چپگرد است. 

چشمک زن: در حال تغییر عملکرد اینورتر از چپگرد به 

 راستگرد

 REV نشان دهنده ی چپگرد بودن توالی فاز ها 

 

 توصیف کلید های پنل  2.1
 نماد  نام  عملکرد

 نوع کلیدی  نوع شاتل

 سطحی از منو دست پیدا کرد.   می توان به هر .0

 محل ذخیره سازی دیتا را می توان انتخاب کرد. .2

 کد تابع را می توان به ترتیب چک کرد. .5

، می توان مرجع فرمان  Mبا انتخاب همزمان با کلید  .0

 در حال اجرا)ورودی( را مشخص کرد.

 کلید برنامه نویسی
PRG  
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از  از سطح دوم منو می توان به سطح اول برگشت. .0

سطح اول منو می توان به وضعیت آماده به کار، در حال 

 اجرا و وجود خطا رفت. 

پس از اصالح دیتا می توان محل ذخیره سازی دیتا را  .2

 جدا کرد. 

با نگه داشتن این کلید به مدت بیشتر از پنج ثانیه، به  .5

.  0.5.5منوی اصلی باز می گردد. مراجعه کنید به 

نمایش تمام کد های  زمانی که نمایشگر قادر به

عملکردی نیست، می توان از این روش برای دوباره 

 نمایش دادن کد های عملکردی استفاده کرد. 

، منو از وضعیت نمایش خطا  >>بعد از استفاده از کلید  .0

به وضعیت نمایش روشن/خاموش می رود. با انتخاب 

  ، منو به وضعیت نمایش خطا می رود.  ESCکلید 

تن)خارج کلید بیرون رف

 شدن(

ESC 
  

در سطح اول منو، کد های عملکردی را با توجه به بیت  .0

 آنها افزایش می دهد. 

در سطح دوم منو، دیتای مربوط به کد های عملکردی  .2

 را افزایش می دهد. 

در وضعیت خاموش/روشن، فرکانس ورودی را می توان  .5

 افزایش داد یا ورودی را حلقه بسته کرد. 

 کلید افزایش 

∧ 

 

 

در سطح اول منو، کد های عملکردی را با توجه به بیت  .0

 آنها افزایش می دهد. 

در سطح دوم منو، دیتای مربوط به کد های عملکردی  .2

 را افزایش می دهد. 

در وضعیت خاموش/روشن، فرکانس ورودی را می توان  .5

 افزایش داد یا ورودی را حلقه بسته کرد.

 کلید کاهش
∨ 

 

باعث حرکت  >>ستفاده از کلید در سطح اول منو، ا .0

 می شود.  PX.YZبیت در منوی 

بیت های مربوط  >>در سطح دوم منو، استفاده از کلید  .2

 به دیتا را جابه جا می کند. 

در وضعیت روشن/خاموش، به وسیله ی این کلید می  .5

توان در نمایشگر پنل بین پارامتر های فرکانس، جریان 

 و ولتاژ سوییچ کرد. 

طا، می توان حالت نمایش خطا را به در وضعیت خ .0

 حالت روشن/خاموش تغییر داد. 

 د شیفتلیک
<< 

  

زمانی که فرمان اجرا توسط پنل داده می شود، از این  .0

 کلید برای کنترل روشن کردن اینورتر استفاده می شود. 

بعد از تنظیم کردن پارامتر های تنظیم اتوماتیک، این  .2

وماتیک برای راه اندازی پارامتر ها شروع به تنظیم ات

 اینورتر می کنند. 

 روشن کردن کلید
RUN 
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زمانی که فرمان اجرا توسط پنل داده شد، از این کلید   .0

 برای کنترل خاموش کردن اینورتر استفاده می شود. 

از این کلید به عنوان کلید توقف ، در زمانی که اینورتر  .2

در حالتی  فقط آالرم خطا دارد استفاده می شود. البته

 که اینورتر متوقف نباشد. 

زمانی که اینورتر خطا داشته باشد و متوقف شده باشد،  .5

برای از بین بردن  RESETاز این کلید به عنوان کلید 

 آالرم خطا استفاده می شود. 

کلید خاموش کردن/راه 

 اندازی مجدد
STOP/RST 

  

و  Mنحوه ی استفاده از کلید چند منظوره ی  0.0در جدول 

  آورده شده است. MULTIهمچنین مفهوم نشانگر 

 کلید چند منظوره 

M 
  

زمانی که فرمان اجرا به وسیله ی پنل داده می شود، از این کلید  

 راستگرد کردن خروجی اینورتر استفاده می شود. -برای چپگرد

 کلید چپگرد/راستگرد
FWD/REV 

  
 

 توجه: 
  کلیدENTER  دل با کلید در پنل نوع شاتل معاPRG  .است 

  از کلیدPRG  .برای مرور سریع تمام کد های عملکردی می توان استفاده کرد 

 
 Mتعریف کلید  عملکرد معانی عملکرد MULTIمعانی نشانگر 

(P2.01) 

به صورت نرمال خاموش است: 

 هیچ عملکردی ندارد.

کلید چند منظوره برای هیچ عملکردی تعریف 

 نشده است. 

 0 ی نداردهیچ عملکرد

 Mروشن: با فشار دادن کلید 
 Mخاموش: با رها کردن کلید 

 به پایان می رسد.  JOGعملکرد 

زمانی که فرمان روشن شدن  JOGاز عملکرد  
توسط پنل صادر شده باشد، می توان استفاده کرد. 

ن  Mدر وضعیت توقف، با فشار دادن کلید  می توا

ید، این رفت و با رها کردن این کل JOGبه وضعیت 

 وضعیت متوقف می شود. 

 
 

JOG 

 
 

1 
 
 

  Mروشن: فشار دادن 

 Mخاموش: رها کردن 

، اینورتر در کوتاه ترین زمان  Mبا فشار دادن کلید 

 ممکن متوقف می شود. 

 0توقف اضطراری  

)متوقف کردن در کوتاه ترین زمان 
 ممکن(

2 

  Mروشن: فشار دادن 

 Mخاموش: رها کردن 

، موتور را رها می ، اینورتر  Mید با فشار دادن کل

 کند تا متوقف شود.

 2توقف اضطراری 

 )به آرامی توقف می کند

 (رها کردن موتور

3 

 

 

 Mروشن: فشار دادن 

 Mخاموش: با رها کردن کلید 

برای مدت بیشتر از پنج ثانیه یا 

  PRGاستفاده از کلید 

، روش مرجع اجرای فرمان،  Mبا فشار دادن کلید  

ی شود. مسیر اجرای فرمان به صورت زیر فعال م

 خواهد بود:

 ←کامپیوتر  ←از طریق ترمینال ←از طریق پنل

پنل. در مدت زمان سوییچینگ،  اگر در عرض پنج 

ثانیه هیچ پاسخی دریافت نشد، تغییرات ذخیره 

را  PRGنخواهد شد. در همین خالل نیز باید کلید 

هنده ی فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود. نشان د

MON   .نیز روش اجرای فرمان را نشان می دهد 

 

 

 

 

 

 

تغییر وضعیت بین مرجع های 

 (RUNفرمان اجرا )

 

 

 

 

 

4 
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 FAStد منوی سریع م  روشن:

  bASEد منوی اصلی خاموش: م

و  خالصه، منو بین دو حالت  Mبا فشار دادن کلید 

 (سوییچ می شود.  bASEو  FAStاصلی )

های اصلی  سوییچ کردن بین منو

 خالصهو 

 

5 

 

 سبک منو  2.2
 سبک منو به صورت دو سطحی است.      

 

 فرمت سطح اول منو  2.2.2

 
 

 
  تقسیم بندی سطح اول منو 
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  ساختار سطح اول منو 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سطح دوم منو  ساختار 2.1.1

 

 

 

 
  فرمت نمایش و تنظیم سطح دوم منو 

 نمایش و یا تنظیم اعداد دسیمال 

 برای نمایش و یا تنظیم می توان استفاده کرد.  1تا  1کاراکتر های  و 0تا  0از بیت دیتای 

 باشد ، آنگاه آخرین بیت نمایش داده نمی شود.  1111زمانی که دیتاها را بزرگتر از 

 را نشان می دهد.  0250باشد، پنل عدد  02503برای مثال: زمانی که دیتا برابر 

 را نشان می دهد.  0250باشد، پنل عدد  0250.3زمانی که دیتا برابر               

 را نشان می دهد.  025.0باشد، آنگاه پنل عدد  025.03زمانی که دیتا برابر               

 را نشان می دهد.  02.50باشد، آنگاه پنل عدد  02.503زمانی که دیتا برابر               

 نمایش و یا تنظیم کد هگز:

 قابل نمایش هستند.  A, B, C, D, E,Fو حروف   1 تا 1های  ، کاراکتر0تا  0از دیتا بیت 

  در سطح دوم منو  .0 .0 .0 .0معنی 

بعد از وارد شدن به سطح دوم منو، در کنار نمایش دیتا، چهار نقطه نیز وجود دارد. این بدین معنی است که برای وارد شدن 

،  P0.00  ،PE.00  ،A0.00ز به رمز ورود دارند، عبارتند از به این سطح از منو نیاز به رمز است. کد های عملکردی که نیا

C0.00  ،U0.00  وU1.00  است. ناحیه یPE  ناحیه ی ،C  ناحیه ی ،U0  و ناحیه یU1  نواحی هستند که توسط

 تنظیمات کارخانه رزرو شده اند. 
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 د منو م 2.2.1

 
رنج کد های عملکرد قابل  نمایشگر پنل 

 نمایش

 یمات منو مود تنظ نام مود منو 

(P0.02) 

bASE  جهت مشاهده ی کده های

عملکردی منوی اصلی به 

 مراجعه کنید. 3.0جدول 

  منوی اصلی

0 

FASt  کد های  خالصهنمایش

عملکردی منو در استفاده ی 

 مشترک 

 1 خالصهمنوی 
 

 

ndFt 

با استفاده از این منو فقط 

پارامترهای تنظیمات کارخانه 

 ای نمایش داده می شود

ی تنظیمات کارخانه ایمنو   
2 

LASt  کد عملکردی  01آخرین تغییر

 را نشان می دهد. P0.02و 

کد  01منوی آخرین تغییر 

 عملکردی

3 

 
  منوی اصلیbASE 

منوی اصلی شامل تمام کد های عملکردی است که در این راهنما به آن پرداخته شد. به جز بعضی تعریف های خاص، تمام 

 شده در این راهنما، در منوی اصلی وجود دارد و قابل دسترس است.  عملکرد های توضیح داده

  منوی خالصهFASt 

منوی سریع شامل بعضی از کد های عملکردی که شما می توانید با تنظیم کردن این پارامتر های قابل دسترس در این منو 

ی کد های عملکردی منوی سریع می توانید  به صورت رضایت بخشی، اینورتر را سریع راه اندازی کنید. برای دیدن و مطالعه

  مراجعه کنید. 3.2به جدول 
 منوی تنظیمات کارخانه ای 

 این منو برای تنظیم پارامتر های کارخانه ای به کار می رود.

  کد عملکردی  01منوی مربوط به آخرین تغییراتLASt 

قابل نمایش هستند. آخرین تغییر کد   C0.00و  P0.00برای وارد شدن به این منو نیاز به رمز ورود است. فقط پارامتر های 

 وارد شود. P0.00فقط زمانی می تواند نشان داده شود که رمز ورود به درستی در  P0.02و  P0.00های عملکردی 

  روش برگشتن به منوی اصلی 

منوی اصلی باز می ، منو به  bASEو بعد از نمایش  P0.02=0به وسیله ی اصالح کد عملکردی: با قرار دادن مقدار  .0

 گردد. 

: بایستی یک تابع از توابع چندمنظوره را به عنوان تابع سوییچ کننده ی بین منو ها انتخاب کرد. Mبا استفاده از کلید  .2

این مفهوم را بهتر  0-0به قسمت انتخاب مود منو وارد می شوید. با مراجعه به جدول  Mسپس با فشار دادن کلید 

 می توان درک کرد. 

رافشار داده و برای مدت بیشتر از پنج ثانیه نگه دارید. با این کار،  ESCبه مدت طوالنی: کلید  ESCفشار دادن کلید با  .5

نشان داده  bASEبر روی نمایشگر، منو به منوی اصلی باز می گردد. اگر کلمه ی  bASEبعد از نشان دادن کلمه ی 

 است.  نشد، بدین معنی است که منو هنوز در مود منوی اصلی
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 LEDنمایش کاراکتر های مشترک با  2.2.2

 
 نماد اعالن  معنی  نماد اعالن  معنی 

پارامتر های اینورتر در حال 

کپی شدن هستند و این 

نماد زمانی نشان داده می 

شود که پارامتر ها در پنل 

 آپلود شدند. 

 Pb.23=1برای مثال:  

 

LoAd 
 

 

به صورت لحظه ای در زمان 

نمایش داده  روشن شدن اینورتر،

 می شود.

 

 
8.8.8.8. 

 

پنل قفل شده و کلید ها در 

 دسترس نیستند. 

Loc1 ع وخاموش شدن اینورتر هنگام وق

 ولتاژ  کاهش

−LU− 

، بقیه ی  Mبه جز کلید 

 کلید ها قفل هستند. 

Loc2 وضعیت ترمز اینورتر در DC −dc− 

و  RUNبه جز کلید های 

STOP/RST  دیگر کلید ها ،

 د. قفل هستن

 
Loc3 

اینورتر به صورت اتوماتیک تنظیم 

 شده است. 

−At− 

تنظیمات غیر کارخانه ای کد 

 (P0.02=2های عملکردی )

ndFt (منوی اصلیP0.02=0) bASE 

رمز ورود پاک شده است. 

جهت تنظیم کردن رمز ورود 

 مراجعه کنید.  0.3به قسمت 

 

 
P.CLr 

پارامتر های اینورتر در حال  

تند و این نماد دانلود شدن هس

زمانی نشان داده می شود که 

پارامتر ها در اینورتر دانلود شدند. 

 2برابر  Pb.23برای مثال مقدار 

 قرار می گیرد.   3یا 

 

 

 
CoPy 
 

 

رمز ورود با موفقیت تنظیم 

شد. جهت تنظیم کردن رمز 

مراجعه  0.3ورود به قسمت 

 کنید.

P.SEt  بازگشت به تنظیمات کارخانه

(P0.01=2 or 5) 

dEFt 

رمز ورود فعال است. جهت 

باز کردن و یا قفل کردن 

 0.0کلید ها به بخش 

 مراجعه کنید. 

Prot 
 

 

 

نشان دهنده ی آنست  .Eنماد  

که خطا و یا آالرمی اتفاق افتاده 

است. آنالیز خطا یا آالرم بر طبق 

لیست خطا و یا آالرم در بخش 

 توضیح داده شده است.  5.0

 

 
E.XXX 

به عنوان نوع شاتل پنل 

 شناسایی شد. 

SLId  خالصهمنوی(P0.02=1) FASt 

،  ESCبا فشردن همزمان 

، پنل کاربری باز  vو   >>

 می شود. 

ULoc های کپی و یا آپلود پارمتر

 عملکردی غیر فعال است.

HoLd 

پنل کاربری به عنوان نوع 

 کلیدی شناسایی شد. 

UpDn 01 کد آخر اصالح شده 

(P0.02=3 ) 

LASt 
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قرار   sleepاینورتر در مود 

 دارد. 

−SL−  .ارتباط با پنل قطع است LInE 

 به طور مستقیم تماس بگیرید. PMاگر نمادی در جدول تعریف نشده است، لطفا با شرکت 

 

 LEDتشخیص نماد های نمایش داده شده توسط  2.2.1

 عداد به صورت جدول زیر است. و کاراکتر/ا LEDرابطه ی بین کاراکتر های نمایش داده شده به وسیله ی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نحوه ی استفاده از رمز ورود 2.1

 تنظیم کردن رمز ورود 

کد عملکردی مربوط به رمز عبور را وارد کنید، حال با وارد کردن پارامتر های دلخواه به صورت دو بار پشت سر هم، رمز 

مربوط به رمز ورود با موفقیت انجام شده است.  بر روی نمایشگر ، عملیات" P.Set "ورود تنظیم می شود. بعد از نمایش

 مراجعه کنید.  5...0جهت فهم بیشتر به بخش 

 تایید رمز ورود 

کد عملکردی مربوط به رمز عبور را وارد کنید. حال با وارد کردن رمز ورود می توانید پارمتر هایی که حفاظت شده اند را 

 ببینید. 

  پاک کردن رمز ورود 

را برای دو مرتبه و به صورت پشت  0000رمز ورود، کد عملکردی مربوط به رمز ورود را وارد کنید. مقدار بعد از تایید شدن 

نمایش داده می شود. این به این معنی است که رمز ورود با  " P.CLr"سر هم وارد کنید. با این کار بر روی نمایشگر 

قسمت از منو دیگر نیازی نیست که رمز ورود وارد شود.  موفقیت حذف شده است. پس با این حساب برای وارد شدن به این

 مراجعه کنید.  3...0جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه ی پاک کردن رمز ورود به بخش 

 روش فعال کردن رمز ورود 

 از یکی از سه روش زیر می توان رمز ورود را فعال کرد. 
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 را نشان می دهد)برای صفحه کلید از نوع "Prot"شگر نماد ، نمای ∧و  ESC ، PRGبا فشار دادن همزمان سه کلید  .0

 "Loc1"(. اگر تابع مربوط به قفل صفحه کلید فعال باشد، است ∧معادل با کلید  چرخاندن راستگرد ،ولوم

(P2.00=1)   یا"Loc2" (P2.00=2)   یا"Loc3" (P2.00=3 .نمایش داده می شود ) 

 فشار داده نشود.  هیچ کلیدی به صورت پیوسته تا پنج ثانیه .2

 کردن دستگاه دوباره روشن .5

 قفل کردن و یا باز کردن کلید ها  2.1
  قفل کردن کلید ها 

  تنظیم کردن تابع مربوط به قفل کلید ها 

است را انتخاب کنید. این کد می تواند برابر با هر یک از مقادیر زیر قرار بگیرد که هر  P2.00کد تابع قفل کیلد ها که برابر 

 این اعداد عملکرد خاصی را به دنبال دارند.کدام از 

 : هیچ کدام از کلید های موجود روی پنل کاربری قفل نیستند و همه ی آنها قابل استفاده هستند. 1

 : تمام کلید های موجود بر روی پنل کاربری قفل می شوند و هیچ کدام از آنها قابل استفاده نیستند. 2

 ، بقیه ی کلید ها قفل هستند.  STOP/RSTو  RUNهای  : به غیر از کلید3

  فعال کردن قفل کلید ها 

معادل با  چرخش به سمت راست،ولوم)برای صفحه کلید از نوع ،  ∧و  ESC ، PRGبا فشار دادن همزمان سه کلید  .0

( نمایش می دهد P2.00=3) "Loc3"یا   Loc2" (P2.00=2)"یا   Loc1" (P2.00=1)"است( نمایشگر،  ∧کلید 

قرار بگیرد، بر  0برابر  P2.00فعال می شود. زمانی که  ، P2.00اربری بر طبق مقدار تنظیم شده برای کد و پنل ک

نمایش داده می شود و این بدین معنی است که پنل کاربری قفل نیست و فقط رمز ورود فعال  "Prot"روی نمایشگر 

 است. 

 ، پنل کاربری قفل می شود.  RUNن دوباره ی کلید با روشن کردن دوباره ی اینورتر و یا در واقع با فشار داد .2

اگر بعد از تنظیم کردن کد عملکردی، هیچ کلیدی بر روی پنل کاربری به مدت پنج دقیقه تحریک نشود، پنل  .5

 کاربری به طور اتوماتیک قفل می شود.

  باز کردن کلید ها 

  با فشار دادن همزمان سه کلیدESC ، <<  معادل با چرخش به سمت چپ ،  ∨ولوم کلید ع )برای صفحه کلید از نو ∨و

 ( صفحه کلید باز می شود.است.
 عملکرد نمایشگر و کلید های پنل کاربری  2.1

 دسته بندی وضعیت نمایشگر  2.1.2

 در اینجا هشت وضعیت ممکن برای نمایشگر پنل کاربری آورده شده است: 

 

 شماره ی وضعیت  وضعیت  مفهوم 

می توان این پارامتر ها را مشاهده کرد. از کد  >>با فشار دادن کلید 

می توان برای تنظیم اینکه چه پارامتر هایی نمایش  P2.03عملکردی 

 داده شوند، استفاده کرد. 

نمایش پارامتر های اینورتر در 

 توقفزمان 

1 

می توان این پارامتر ها را مشاهده کرد. از کد  >>با فشار دادن کلید 

وان برای تنظیم اینکه چه پارامتر هایی نمایش می ت P2.02عملکردی 

 داده شوند، استفاده کرد.

نمایش پارامتر های اینورتر در 

 کارزمان 

2 

اگر در هر کدام از هفت وضعیت موجود، خطایی اتفاق بیافتد، این 

 وضعیت فعال می شود.  

 3 نمایش خطا و آالرم
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ر هر یک از د PRGزمانی که کلید ها قفل نیستند، با فشار دادن 

 وضعیت های  یک، دو، سه و هفت می توان وارد این سطح از منو شد. 

 

 نمایش سطح اول منو  

4 

 5 نمایش سطح دوم منو  در سطح اول منو، می توان وارد سطح دوم منو شد.  PRGبا فشار دادن 

می توان وضعیت سطح  PRGاگر رمز ورود فعال باشد، با فشار دادن 

 ه کرد. اول منو را مشاهد

 6 تاییدیه ی رمز عبور 

در وضعیت نمایش پارمتر های در حال توقف و یا اجرا ، با فشار دادن 

 می توان وارد این قسمت شد.  ∨و  ∧کلید های 

 7 اصالح رمز ورود

 8 نمایش وضعیت اینورتر مراجعه کنید.  0.0.3برای شناسایی کاراکتر های نمایشگر به بخش 

 
 و فرآیند عملکرد وضعیت نمایش  2.1.1
  کلید<<  

را  PX.YZمی توانید بیت های مربوط به کد عملکردی  >>در صورتی که در سطح اول منو قرار داشته باشید، با فشار دادن 

ویرایش کنید. همینطور در صورتی که در سطح دوم منو و یا در وضعیت اطالح رمز ورود قرار داشته باشید، با فشار دادن 

 یت های مربوط به این قسمت ها را نیز ویرایش کنید. می توانید ب >>

  سوییچ کردن اتوماتیک بین وضعیت های موجود 

ثانیه تحریک نشود، نمایشگر به صورت اتوماتیک به وضعیت نشان دادن پارامتر های در حال  51اگر هیچ کلید به مدت 

 خاموش بودن و یا روشن بودن بر می گردد. 

بودید، خارج می  PX.YZدقیقه تحریک نشود، منو از وضعیتی که در آن قادر به ویرایش کد  اگر هیچ کلیدی به مدت یک

 بر می گردد.  P0.00شود و به 

اگر در مود تنظیمات رمز ورود و یا قفل صفحه کلید قرار داشته باشید، در صورتی که هیچ کلیدی به مدت پنج دقیقه 

 گیرد. در واقع برای وارد شدن نیاز به رمز عبور است.  تحریک نشود، پنل کاربری در وضعیت قفل قرار می

 مثال کاربردی  2.1
 31در مثال زیر، پارمتر نمایش داده شده در حالت توقف دستگاه برابر فرکانس مرجع است که در تنظیمات کارخانه ای آن برابر 

 هرتز قرار داده شده است. 

 

 بازیابی تنظیمات کارخانه ای  2.1.2
به تنظیمات کارخانه ای که مغایر با پارامتر های موتور   P، تمام پارامتر های موجود در ناحیه ی  3برابر  P0.01ر دادن برای مثال با قرا

 (.  F9است، بر می گردد)گروه
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 تنظیمات فرکانس    2.1.1
 هرتز قرار می گیرد.  23، فرکانس برابر  P0.05=25برای مثال، با تنظیم 

 

 ز ورود تنظیمات رم 2.1.1
 قرار می گیرد. 0003از طریق مسیر زیر برابر با  P0.00برای مثال، رمز ورود 

 

 
 

 تاییدیه ی رمز عبور  2.1.2
است، حفاظت شده است. اگر رمز عبور حفاظتی  3به وسیله ی رمز عبور حفاظت که برابر با عدد  P0.00فرض کنید کد عملکردی بعد از 

می توانید رمز عبور را فعال کنید. حال بر طبق مسیر زیر می توانید تاییدیه ی  ∧و  ESC،PRGمزمان فعال نباشد، شما با فشار دادن ه

 رمز عبور را بگیرید. 

 توجه:
در پروتکل   0xF000)توصیف رجیستر  Aاستفاده می کنید جهت انجام تاییدیه ی رمز عبور به ضمیمه ی  RS 485اگر شما از  

 مودباس(مراجعه کنید.

 

 
 

 پاک کردن رمز عبور  2.1.1
 :P0.00برای مثال، پاک کردن رمز عبور 
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 لیست پارامتر ها  1فصل 

 

 آیتم  مفهوم 

 تابع شماره P0.00عدد کد عملکردی، برای مثال 

  تابعنام  نام کد عملکردی، به همراه توضیح در مورد مفهوم کد عملکردی 

 تنظیمات کارخانه ای  (.P0.01ز کارخانه دریافت شد)بازیابی تنظیمات کد عملکردی بعد از اینکه محصول ا

 تنظیمات  محدوده ی ماکزیمم و مینیمم مقداری که می توان به این کد عملکردی اختصاص داد. 

V ، ولتاژ :A ، جریان :ºC ، درجه ی سلسیوس :Ω ، اهم ::mH ،میلی هانریrpm :

س، : فرکانHz,KHz: نرخ تبادل ، bps: درصد، %سرعت چرخشی، 

ms,s,min,h,kh ،زمان :Kw ، توان :Mpa ،بدن واحد /: فشار : 

 

 واحد                   

: این کد عملکردی ×: این کد عملکردی می تواند در خالل عملکرد تغییر کند. ○

: تنظیمات این کد عملکردی به صورت * فقط می تواند در وضعیت توقف تغییر کند.

 تغییر کند.   فقط خواندنی است و نمی تواند 

 ویژگی 

 انتخاب عملکرد تابع لسیت تنظیمات کد عملکردی 

 کاربرتنظیمات  مشخص شده است. کاربراین قسمت مربوط به پارامتر هایی است که توسط 

 توجه: 
  اینورتر سریPM5  طوری ساخته شده است که قادر خواهد بود تا چند فن و پمپ را به طور رضایت بخشی با کمترین

 مراجعه کنید.  Pb.22تا  Pb.21انرژی، را کنترل کند. برای جزئیات بیشتر می توانید به کد های عملکردی  مصرف

  اینورتر سریPM5  طوری ساخته شده است که بتواند فشار را به صورت حلقه بسته کنترل کند. برای جزئیات بیشتر     

 مراجعه کنید. H0توانید به کد های عملکردی گروه می
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 منوی اصلی  تابعلیست کد های  1.2
محدوده  واحد  ویژگی    تابع عملکرد انتخاب

 تنظیمات  

تنظیمات 

 کارخانه ای 

  تابع شماره   تابعنام 

  بع اصلیتنظیم پارامتر های توا P0 گروه 

 : هیچ رمز عبوری وجود ندارد.0000

 غیر از صفر: رمز عبور وجود دارد. 
○ / 0 ~FFFF 0000  کاربررمز عبور P0.00 

: تمام پارامتر ها می توانند اصالح 0

 شوند.

: تمام پارامتر ها نمی توانند اصالح 1

 شوند. 
: بازیابی تمام پارامتر های موجود 2

به تنظیمات کارخانه  Pدر ناحیه ی 

 ای 

: بازیابی پارامتر های موجود در 3

به تنظیمات کارخانه  Pناحیه ی 

 (P9 ای)به جز گروه

: بازگرداندن پارامتر های موجود در 4

 به تنظیمات کارخانه Aو  Pناحیه ی 

: بازیابی تمام پارامتر ها به 5

 (dتنظیمات کارخانه ای)به جز گروه 

 P0.01 حفاظت از توابع 0 5 ~ 0 / ×

 : حالت منوی اصلی 0

 خالصه: حالت منوی 1

تظمیات توابع : منوی مربوط به 2

 کارخانه ای غیر 

 تغییر آخر 01منوی مربوط به  :3

 توابع

 انتخاب منو 0 3 ~ 0 / ○

)نحوه نمایش 

 توابع(

P0.02 

: فرآیند کنترلی به صورت حلقه باز 0

 است.

: فرآیند کنترلی به صورت حلقه 1

بسته و توسط یک فیدبک آنالوگ 

 صورت می گیرد.

: فرآیند کنترلی به صورت حلقه 2

بسته و توسط فیدبک پالس سرعت 

 صورت می گیرد. باال

: فرآیند کنترلی به صورت ترکیبی 3

از کنترل حلقه باز و کنترل حلقه 
 بسته است.

انتخاب نوع   0 3 ~ 0 / ×

  اینورتر کنترل

P0.03 

: فرکانس دیجیتال حلقه باز 0

(P0.05) 

   AI1 آنالوگ مقدار: 1

 AI2 آنالوگ : مقدار2

 AI3مقدار آنالوگ  :3

 DI: ورودی پالس دیجیتال 4

 برای  اصلی  مرجع  0 4 ~ 0 / ×

  سیستم حلقه باز

P0.04 
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تابععملکرد  انتخاب محدوده  واحد ویژگی 

 تنظیمات

تنظیمات 

 کارخانه ای

تابعنام  شماره  

 تابع

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.13~P0.14حد باال و پایین فرکانس)

300.00 
فرکانس دیجیتال حلقه  50.00

  باز

P0.05 

 : پنل کاربری 0

 ل : ترمینا1

 : کامپیوتر )شبکه(2

اجرا دستورمرجع  0 2 ~ 0 / ○  

(RUN) 

P0.06 

 : اجرا در جهت راستگرد 0

 : اجرا در جهت چپگرد 1

 P0.07 اجرا دستور جهت 0 1 ~ 0 / ○

0.1   ~  3600.0s 

کیلو  03

 وات و کمتر

○ s 0.1 ~ 
3600.0 

 P0.08 0زمان افزایش سرعت  6.0

0..3 

کیلووات و 

 بیشتر 

 P0.09  0زمان کاهش سرعت  20.0

0.0 ~ 3600.0s ○ s 0.0 ~ 
3600.0 

 S P0.10 منحنی زمان 0.0

هرتز  511تا  P0.13حد باالی فرکانس از 

 است. 

× Hz 0.01 ~ 
300.00 

ماکزیمم فرکانس  50.00

 خروجی

P0.11 

 P0.12 ماکزیمم ولتاژ خروجی V 1 ~ 480 380 × ولت  480 ~ 1

تا ماکزیمم  P0.14حد پایین فرکانس از 

 است. P0.11فرکانس خروجی 

× Hz 0.00 ~ 
300.00 

 P0.13 حد باالی فرکانس 50.00

 ~ P0.13 × Hz 0.00هرتز تا حد باالی فرکانس  0.00
300.00 

 P0.14 حد پایین فرکانس 0.00

هرتز تا ماکزیمم فرکانس خروجی  0.00

P0.11 

× Hz 0.00 ~ 
300.00 

فرکانس عملکردی پایه  50.00

 انس نامی موتور()فرک

P0.15 

: افزایش دهنده ی گشتاور به صورت 0

 اتوماتیک 

 به صورت دستیدرصد  51درصد تا  1.0

افزایش دهنده ی  0.0 30.0 ~ 0.0 % ×

 Torque)گشتاور

boost)  

P0.16 

   پارامتر های اصلی و کمکی به عنوان مرجعتنظیم    P1گروه 

 : بدون سیگنال 0

 AI1: سیگنال 1

 AI2ال : سیگن2

 AI3: سیگنال 3

 DI: ورودی پالس دیجیتال 4

 برای مرجع کمکی 0 4~0 / ×

 سیستم حلقه باز

P1.00 

 : اصلی + کمکی0
 کمکی -: اصلی1

 درصد 31 -: کمکی2

 درصد 31-: اصلی+کمکی3

 :  گرفتن ماکزیمم مقدار 4

 : گرفتن مینیمم مقدار 5

 
 
 

نحوه ادغام سیگنال  0 5~0 / ×
 مرجع کمکی و اصلی 

P1.01 
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محدوده  واحد ویژگی انتخاب عملکرد  تابع

 تنظیمات

تنظیمات 

 کارخانه ای

شماره  نام تابع

 تابع

 P8.00: مرجع ولتاژ دیجیتال 0

 AI1 : سیگنال1

 AI2 : سیگنال2

 AI3 : سیگنال3

 DI: ورودی پالس دیجیتال 4

صلی در کنترل امرجع  0 4~0 / ×

 آنالوگ حلقه بسته 

P1.02 

 ل: بدون سیگنا0

 AI1: سیگنال 1

 AI2: سیگنال 2

 AI3: سیگنال 3

 DI:  ورودی پالس دیجیتال 4

مرجع کمکی برای  0 4~0 / ×

 کنترل حلقه بسته  

P1.03 

 : اصلی + کمکی0

 کمکی -: اصلی1

 درصد 31 -: کمکی2

 درصد 31-: اصلی+کمکی3

 :  گرفتن ماکزیمم مقدار 4

 : گرفتن مینیمم مقدار5

رجع نحوه ادغام م 0 5~0 / ×

کمکی و اصلی در 

کنترل آنالوگ حلقه 

 بسته 

P1.04 

 AI1 : سیگنال1

 AI2 : سیگنال2

 AI3: سیگنال3

 DI:  ورودی پالس دیجیتال 4

فیدبک آنالوگ اصلی  1 4~1 / ×

سیستم کنترل حلقه 

 بسته 

P1.05 

 : بدون سیگنال 0

 AI1: سیگنال 1

 AI2: سیگنال 2

 AI3: سیگنال 3

 DI:  ورودی پالس دیجیتال 4

 فیدبک آنالوگ کمکی 0 4~0 / ×

سیستم کنترل حلقه 

  بسته

P1.06 

 : اصلی + کمکی0
 کمکی -: اصلی1

 درصد 31 -: کمکی2

 درصد 31-: اصلی+کمکی3

 :  گرفتن ماکزیمم مقدار 4

 : گرفتن مینیمم مقدار5

× / 
 
 

نحوه ادغام فیدبک  0 5~0
آنالوگ کمکی و اصلی 

سیستم کنترل حلقه 

 بسته

P1.07 

رکانس مرجع در مد کنترل حلقه باز + : ف0
 (PIDفرکانس حاصل از کنترل حلقه بسته )

 -: فرکانس مرجع در مد کنترل حلقه باز 1

 (PIDفرکانس حاصل از کنترل حلقه بسته )

م کنترل نحوه ادغا 0 1~0 / ×
حلقه باز و حلقه بسته 

 ترکیبی در مد کنترل

P1.08 

 لیدهاتنظیم پارامترهای نمایشی و ک  P2گروه 

 : بدون قفل 0

 : قفل کردن تمام کلید ها 1

 MULTI: قفل کردن تمام کلید ها به جز 2

و  RUN: قفل کردن تمام کلید ها به جز 3

STOP/RST 

 P2.00 قفل کردن کلیدها  0 3~0 / ○
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 : بدون عملکرد0

 JOG: عملکرد 1

)توقف در  0: خاموش کردن اضطراری 2

 کوتاه ترین زمان ممکن(

)به آرامی  2کردن اضطراری : خاموش 3

 متوقف می شود(

سوییچ کردن به قسمت انتخاب روش : 4

)پنل  RUNدستور 

 کاربری/ترمینال/کامپیوتر(  

منوی )سوییچ کردن نوع نمایش توابع : 5

 ( منوی اصلیسریع/

 منوی )سوییچ کردن نوع نمایش توابع : 6

 (منوی اصلی/ای کارخانهغیر تنظیمات 

منوی ) ی عملکردی: نوع نمایش کد ها7
 (منوی اصلی /تغییر آخر توابع   01

بع : 8 تابع ) سوییچ کردن نوع نمایش توا

P0.02) 

تعریف کلید چند  1 8~0 / ○

 کاربردی

multi−function  

P2.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکان نمایشگر: LEDمفهوم 

 : فرکانس مرجع بر حسب هرتز 0

 : ولتاژ باس بر حسب ولت1

 حسب ولتبر  AI1: سیگنال 2

 بر حسب ولت AI2: سیگنال 3

 ولت حسب بر AI3: سیگنال4

 بر حسب درصد  DI:ورودی پالس دیجیتال 5

 : کانتر خارجی6

: سرعت چرخشی موتور بر حسب دور بر 7

 دقیقه

 : مرجع حلقه بسته بر حسب درصد8

 : فیدبک حلقه بسته بر حسب درصد9

Aگشتاور مرجع بر حسب درصد : 

Bرا : فرکانس در حال اج 

C جریان خروجی بر حسب آمپر : 

D گشتاور خروجی بر حسب درصد : 

Eتوان خروجی بر حسب کیلووات : 
Fولتاژ خروجی بر حسب ولت : 

 LEDرقم دهگان، صدگان و هزارگان 

 نمایشگر نیز همانند باال است.

○ / 0~FFFF 1CB0  نمایش پارامتر های

در اینورتر و موتور 

 اجرا تحال

(RUN) 

P2.02 

 یکان نمایشگر: LEDم مفهو

 : فرکانس مرجع بر حسب هرتز 0

 : ولتاژ باس بر حسب ولت1
 بر حسب ولت AI1: سیگنال 2

 بر حسب ولت AI2: سیگنال 3

 ولت حسب بر AI3: سیگنال4

 

○ / 0~FFFF 3210  نمایش پارامتر های

در اینورتر و موتور 

 توقفحالت 
(STOP) 

P2.03 
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  های  راه اندازی و توقفپارامترتنظیم  P3 گروه

 : راه اندازی نرمال0

 DC: راه اندازی بعد از تزریق 1

 : راه اندازی در هنگام چرخش2

○ / 0 ~2 0  

 حالت راه اندازی  

P3.00 

درصد جریان  021گشتاور ثابت: صفر تا 

 نامی اینورتر 

جریان تزریقی مقدار  0.0 120 ~ 0.0 % ×

DC 

P3.01 

 DC P3.02مدت زمان تزریق  0 30 ~ 0 ثانیه × ثانیه 51صفر تا 

 P0.13صفر تا حد باالی کمترین مقدار 

 هرتز  01و فرکانس 

 ~ 0.00 هرتز ×
60.00 

 P3.03 فرکانس راه اندازی    0.50

فرکانس زمان ماندن در  0 3600 ~ 0 ثانیه × ثانیه  5011صفر تا 

  راه اندازی

P3.04 

 توقف بر اساس زمان کاهش سرعت: 0

)رها کردن  : به آرامی متوقف شدن1

 موتور(

توقف بر اساس زمان کاهش سرعت : 2

  DC همراه با ترمز

× / 0 ~ 2 0  

 

 حالت توقف انتخاب 

P3.05 

 ی ترمزفرکانس اعمال 0 300 ~ 0 هرتز  × هرتز  511صفر تا 

DC 

P3.06 

رصد جریان د 021گشتاور ثابت: صفر تا 

 نامی اینورتر 

درصد جریان  11یر: صفر تا گشتاور متغ

 نامی اینورتر

 DC P3.07 جریان ترمزمقدار  0 120~ 0 % ×

 DC P3.08 زمان ترمزمدت  0 30~0 ثانیه  × ثانیه  51صفر تا 

بر حسب  DI: ورودی پالس دیجیتال 5

 درصد

 : کانتر خارجی6

: سرعت چرخشی موتور بر حسب دور بر 7

 دقیقه

 بر حسب درصد : مرجع حلقه بسته8

 : فیدبک حلقه بسته بر حسب درصد9

Aگشتاور مرجع بر حسب درصد : 

B_Fرزرو شده : 

 LEDرقم دهگان، صدگان و هزارگان 

 نمایشگر نیز همانند باال است.

0~F ○ / 0~F 0 یش تغییر در پارامتر نما

 داده شده در حال کار

P2.04 

0.00 ~ 655.35 ○ % 0.00 ~ 
655.35 

 پارامتر در تغییر مقدار 0.00

 در شده داده نمایش

 کار حال

P2.05 

0~F ○ / 0~F 0 پارامترنمایش در تغییر 
 توقف حال در شد داده

P2.06 

0.00 ~ 655.35 ○ % 0.00 ~ 
655.35 

مقدار تغییر در  0.00

شد پارامترنمایش داده 

 در حال توقف

P2.07 
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 : حالت چپگرد فعال است. 0

 : حالت چپگرد غیر فعال است. 1

عدم تغییر جهت  1 1~0 / ×

 رموتو گردش

P3.09 

زمان توقف درهنگام  0 3600~0 ثانیه × ثانیه 5011صفر تا 

 موتور تغییر جهت

P3.10 

 Jog P3.11فرکانس  5 300~0.1 هرتز × هرتز  511هرتز تا   1.0

 افزایش سرعتزمان  6 60~0.1 ثانیه  × ثانیه  01ثانیه تا  1.0

Jog 

P3.12 

 کاهش سرعت زمان 6 60~0.1 ثانیه  × ثانیه 01ثانیه تا  1.0

Jog 

P3.13 

 بخشی چند های پارامترتنظیم  P4 گروه

 : خط مستقیم0

 (P4.08تا  P4.01: چند قسمتی)1

 0.2: توان 2

 0.0: توان 3

 0.0:توان 4

 ..0: توان 5

 2:توان 6

 V/F P4.00مرجع منحنی  0 6 ~ 0 / ×

F0<F1 × Hz 0.00 ~ 
300.00 

مقدار فرکانس  0.00

V/F(F0) 

P4.01 

 V/F (V0) P4.02مقدار ولتاژ  0.0 100.0 ~ 0.0 % × 100.0% ~ 0.0

F1<F2 × Hz 0.00 ~ 
300.00 

مقدار فرکانس  0.00

V/F(F1) 

P4.03 

 V/F (V1) P4.04مقدار ولتاژ  0.0 100.0 ~ 0.0 % × 100.0% ~ 0.0

F2<F3 × Hz 0.00 ~ 
300.00 

مقدار فرکانس  0.00

V/F(F2) 

P4.05 

 V/F (V2) P4.06مقدار ولتاژ  0.0 100.0 ~ 0.0 % × 100.0% ~ 0.0

 ~ P0.15>F3 × Hz 0.00فرکانس پایه ی موتور 

300.00 

مقدار فرکانس  0.00

V/F(F3) 

P4.07 

 V/F (V3) P4.08مقدار ولتاژ  0.0 100.0 ~ 0.0 % × 100.0% ~ 0.0

 ~ s 0.1 × ثانیه 3600.0 ~ 0.1
3600.0 

 P4.09 0زمان افزایش سرعت  20.0

 ~ s 0.1 × ثانیه 3600.0 ~ 0.1
3600.0 

 P4.10 0زمان کاهش سرعت  20.0

 ~ s 0.1 × ثانیه 3600.0 ~ 0.1
3600.0 

 P4.11 2زمان افزایش سرعت  20.0

 ~ s 0.1 × ثانیه 3600.0 ~ 0.1
3600.0 

 P4.12 2زمان کاهش سرعت  20.0

 ~ s 0.1 × ثانیه 3600.0 ~ 0.1
3600.0 

 P4.13 5زمان افزایش سرعت  20.0

 ~ s 0.1 × ثانیه 3600.0 ~ 0.1
3600.0 

 P4.14 5زمان کاهش سرعت  20.0

 ~ V 0.00 ○ ولت  10.00 ~ 0.00

10.00 

مرجع به صورت ولتاژ  1.00

عددی  با قابلیت 

 0 انتخاب

P4.15 



PM Automation Co.Ltd(www.pm-automation.com) 

48 

 

 ~ V 0.00 ○ ولت 10.00 ~ 0.00
10.00 

مرجع به صورت ولتاژ  2.00
عددی  با قابلیت 

 2 انتخاب

P4.16 

 ~ V 0.00 ○ لتو 10.00 ~ 0.00
10.00 

مرجع به صورت ولتاژ  3.00

عددی  با قابلیت 

 5 انتخاب

P4.17 

 ~ V 0.00 ○ ولت 10.00 ~ 0.00
10.00 

مرجع به صورت ولتاژ  5.00

عددی  با قابلیت 

 0 انتخاب

P4.18 

 ~ V 0.00 ○ ولت 10.00 ~ 0.00
10.00 

مرجع به صورت ولتاژ  6.00

عددی  با قابلیت 

 3 انتخاب

P4.19 

 ~ V 0.00 ○ ولت 10.00 ~ 0.00
10.00 

مرجع به صورت ولتاژ  8.00

عددی  با قابلیت 

 0 انتخاب

P4.20 

 ~ V 0.00 ○ ولت 10.00 ~ 0.00

10.00 

مرجع به صورت ولتاژ  10.00

عددی  با قابلیت 

  5 انتخاب

P4.21 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

 مرجع به صورت 5.00

فرکانس با قابلیت 
 0 انتخاب

P4.22 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  8.00

فرکانس با قابلیت 

 2 انتخاب

P4.23 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  10.00

فرکانس با قابلیت 

 5 انتخاب

P4.24 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13ال/پایین فرکانس )حد با
300.00 

مرجع به صورت  15.00

فرکانس با قابلیت 

 0 انتخاب

P4.25 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  18.00

فرکانس با قابلیت 

 3 انتخاب

P4.26 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  20.00
فرکانس با قابلیت 

 0 انتخاب

P4.27 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  25.00

فرکانس با قابلیت 

 5 انتخاب

P4.28 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  28.00

س با قابلیت فرکان

 . انتخاب

P4.29 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  30.00

فرکانس با قابلیت 

 1 انتخاب

P4.30 
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 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )

300.00 

مرجع به صورت  35.00

فرکانس با قابلیت 

 01 انتخاب

P4.31 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13ایین فرکانس )حد باال/پ
300.00 

مرجع به صورت  38.00

فرکانس با قابلیت 
 00 انتخاب

P4.32 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  40.00

فرکانس با قابلیت 

 02 انتخاب

P4.33 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  45.00

فرکانس با قابلیت 

 05 انتخاب

P4.34 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  48.00
فرکانس با قابلیت 

 00 انتخاب

P4.35 

 ~ Hz 0.00 ○ (P0.14تا  P0.13حد باال/پایین فرکانس )
300.00 

مرجع به صورت  50.00

س با قابلیت فرکان

 03 انتخاب

P4.36 

 منظوره ورودی چند های پارامترتنظیم  P5 گروه

برای تعریف ترمینال های تابع چند منظوره 

 مراجعه کنید.   0به بخش  P5گروه 

 X1  P5.00ترمینال ورودی  99 99 ~ 0 / ×

 X2 P5.01ترمینال ورودی  99 99 ~ 0 / ×

 X3 P5.02ترمینال ورودی  99 99 ~ 0 / ×

 X4 P5.03ترمینال ورودی  99 99 ~ 0 / ×

 X5 P5.04ترمینال ورودی  99 99 ~ 0 / ×

 X6 P5.05ترمینال ورودی  99 99 ~ 0 / ×

 X7/DI P5.06ترمینال ورودی  99 99 ~ 0 / ×

 ~ s 0.000 × ثانیه 1.000 ~ 0.000
1.000 

مدت زمان فیلترینگ  0.001

 X7تا  X1ترمینال 

P5.07 

 ثانیه 999.9 ~ 0.0

با ورودی  PM5این پارامتر مخصوص اینورتر

 باشدمی 380Vسه فاز 

× s 0.0 ~999.9 0.0  زمان تاخیر ترمینال

X1 

P5.08 

 ثانیه 999.9 ~ 0.0

با ورودی  PM5این پارامتر مخصوص اینورتر

 باشدمی 380Vسه فاز 

× s 0.0 ~999.9 0.0  زمان تاخیر ترمینال

X2 

P5.09 

0.1 ~ 50.0 kHz × kHz 0.1 ~ 50.0 10.0  ماکزیمم  فرکانس

  پالس ورودی

P5.10 

 0: نوع دو سیمه 0

 2: نوع دو سیمه 1

 0: نوع سه سیمه 2

 2: نوع سه سیمه 3

 د راه اندازیانتخاب م 0 3 ~0 / ×

(RUN)توقف/(STOP ) 

P5.11 

اولیه به مقدار دهی  0 9999 ~ 0 / × 9999 ~ 0

 کانتر

P5.12 
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ثانویه به مقدار دهی  0 9999 ~ 0 / × 9999 ~ 0
 کانتر

P5.13 

 آنالوگهای ورودی پارامتر تنظیم P6 گروه

 AI1: سیگنال LEDیکان 

: مشخص کردن فرکانس بر طبق منحنی 0

0(P6.01  تاP6.04) 

: مشخص کردن فرکانس بر طبق منحنی 1

2(P6.05  تاP6.08) 

: مشخص کردن مقدار پریونیت بر طبق 2

 (P6.12تا  P6.09) 5منحنی 

مشخص کردن مقدار پریونیت بر طبق : 3

 (P6.20تا  P6.13)0منحنی 

 : نیازی به اصالح منحنی نیست.4

LED  دهگان: سیگنالAI2  همانند باال ،

 است. 

LED  صدگان: سیگنالAI3  همانند باال ،
 است.

LED  هزارگان: ووردی پالس دیجیتالDI ،

 همانند باال است.

ورودی  انتخاب منحنی 44 44 ~ 0 / ○

و ورودی پالس  وگآنال

 DIدیجیتال 

P6.00 

 P6.01 0منحنی A0نقطه ی  0.0 110.0 ~ 0 % ○ 110.0% ~ 0.0

0.00 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 
300.00 

بر  f0فرکانس مرجع  0.00

 A0طبق نقطه ی 

 0منحنی

P6.02 

0.0 ~ 110.0% 
 

 P6.03 0منحنی A1نقطه ی  99 110.0 ~ 0.0 % ○

0.00 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 
300.00 

بر  f1فرکانس مرجع  0.001

 A1طبق نقطه ی 
 0منحنی

P6.04 

0.0 ~ 110.0% 
 

 P6.05 2منحنی A0نقطه ی  0.0 110.0 ~ 0.0 % ○

0.00 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 
300.00 

بر  f0فرکانس مرجع  0.0

 A0طبق نقطه ی 

 2منحنی 

P6.06 

0.0 ~ 110.0% 

 
 P6.07 2منحنی  A1 نقطه ی 0 110.0 ~ 0.0 % ○

0.00 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 
300.00 

بر  f1فرکانس مرجع  0

 A1طبق نقطه ی 

 2منحنی 

P6.08 

 P6.09 5منحنی  A0نقطه ی  0 110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

بر  B0مقدار پریونیت   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

 A0طبق نقطه ی 

 5منحنی 

P6.10 
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 P6.11 5منحنی  A1نقطه ی   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

بر  B1مقدار پریونیت   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

 A1طبق نقطه ی 

 5منحنی 

P6.12 

 P6.13 0منحنی  A0نقطه ی   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

بر  B0مقدار پریونیت   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

 A0طبق نقطه ی 

 0منحنی 

P6.14 

 P6.15 0منحنی  A1نقطه ی   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

بر  B1مقدار پریونیت   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

 A1طبق نقطه ی 

 0منحنی 

P6.16 

 P6.17 0منحنی  A2نقطه ی   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

بر  B2مقدار پریونیت   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

 A2طبق نقطه ی 

 0منحنی 

P6.18 

 P6.19 0منحنی  A3نقطه ی   110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

بر  B3مقدار پریونیت  100.0 110.0 ~ 0.0 % ○ 110.0%~0.0

 A3طبق نقطه ی 

 0منحنی 

P6.20 

 AI1: انتخاب تابع سیگنال LEDعدد یکان 

: فرکانس حلقه باز یا ورودی آنالوگ حلقه 0

 بسته

 : رزرو شده است.4~1

 : فیدبک درجه حرارت موتور)سنسور 5

 ضافه بار حفاظتی(ا

 : رزرو شده است. 6

، همانند باال  AI2: سیگنال LEDعدد دهگان 

 است. 

LED  صدگان: سیگنالAI3  همانند باال ،

 است.

LED  هزارگان: ورودی پالس دیجیتالDI ،

 همانند باال است.

انتخاب عملکرد کانال   00 66~0 / ×

و ورودی پالس  آنالوگ

 DIدیجیتال 

P6.21 

0.000 ~ 1.000s × s 0.000 ~ 
1.000 

مدت زمان فیلترینگ  0.004

AI1 

P6.22 

0.000 ~ 1.000s × s 0.000 ~ 
1.000 

مدت زمان فیلترینگ  0.004

AI2 

P6.23 

0.000 ~ 1.000s × s 0.000 ~ 
1.000 

مدت زمان فیلترینگ  0.004

AI3 

P6.24 
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  خروجی چند منظوره های پارامترتنظیم  P7 گروه

ای دیجیتال به تعاریف خروجی ه

مراجعه  P7چند منظوره ی گروه 

کنید و همینطور تعاریف مقادیر 

تابع چند منظوره ی آنالوگ و 

مراجعه  0پالس خروجی در فصل 

 کنید. 

انتخاب عملکرد   0 47 ~ 0 / ○

ترمینال خروجی 

Y1 

P7.00 

انتخاب عملکرد  1 71 ~ 0 / ○
ترمینال خروجی 

Y2/DO 

P7.01 

ب عملکرد انتخا 14 47 ~ 0 / ○

ترمینال رله ی 

 خروجی

P7.02 

○ Hz 48 ~ 71 48  انتخاب عملکرد

ترمینال خروجی 

AO1 

P7.03 

انتخاب عملکرد  49 71 ~ 48 / ○

 AO2ترمینال 

 خروجی 

P7.04 

 AO1 P7.05 شیب 100.0 110.0 ~ 0.0 % ○ 200.0% ~ 0.0

0.0 ~ 200.0% ○ % 0.00 ~ 
300.00 

 AO1 P7.06 عرض از مبدا 0.0

 AO2 P7.07 شیب 100.0 200.0 ~ 0.0 % ○ 200.0% ~ 0.0

0.0 ~ 200.0% ○ % 0.00 ~ 
200.00 

 AO2 P7.08 عرض از مبدا 0.0

 AO1 شیبیکان: 
 : منفی1: مثبت  0

 AO1 عرض از مبدا دهگان:

 : منفی1: مثبت   0

  AO2 شیبصدگان: 

 : منفی 1: مثبت  0

 AO2 عرض از مبداهزارگان: 

 : منفی1: مثبت  0

عالمت انتخاب  0000 1111~0 / ○
شیب و عرض از 

 مبدا

P7.09 

0.1 ~ 50.0kHz ○ kHz 0.1 ~ 50.0 10.0  انتخاب ماکزیمم
فرکانس پالس 

 Y2/DO خروجی

P7.10 

  Y1 یکان: ترمینال

 سیگنال پالس :1: سیگنال سطح 0

 Y2ترمینال  دهگان:

 : سیگنال سطح0
 : سیگنال پالس1

 هزارگان: ترمینال رله

 سیگنال پالس   :1گنال سطح : سی0

)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

نوع سیگنال  000 101~000 / ×

 خروجی

P7.11 
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 ثانیه 999.9 ~ 0.0

)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

○ s 0.0 ~ 999.9 0.0  زمان تاخیر ترمینال

Y1 

P7.12 

 ثانیه 999.9 ~ 0.0
)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

○ s 0.0 ~ 999.9 0.0  عرض پالس
 Y1ترمینال 

P7.13 

 ثانیه 999.9 ~ 0.0

)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر
380V باشد(می 

○ s 0.0 ~ 999.9 0.0  زمان تاخیر ترمینال

Y2 

P7.14 

 ثانیه 999.9 ~ 0.0

)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

○ s 0.0 ~ 999.9 0.0  عرض پالس

 Y2ترمینال 

P7.15 

 ثانیه 999.9 ~ 0.0

)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

○ s 0.0 ~ 999.9 0.0  زمان تاخیر ترمینال

 رله

P7.16 

 ثانیه 999.9 ~ 0.0

)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

○ s 0.0 ~ 999.9 0.0  زمان  پالس

 ترمینال رله

P7.17 

 محدوده ی 0.0 50.0 ~ 0.0 % ○ 50.0%~0.0

جریان  شناسایی

 صفر 

P7.18 

0.00~300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 300.0 2.50 محدوده ی 

شناسایی فرکانس 

   تنظیم شده

P7.19 

0.00 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 
300.00 

حد باالیی سطح  50.00
FDT1 

P7.20 

0.00 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 
300.00 

 حد پایینی سطح 49.00

FDT1 

P7.21 

0.00 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 

300.00 

حد باالیی سطح  25.00

FDT2 

P7.22 

0.00 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 
300.00 

 ی سطححد پایین 24.00

FDT2 

P7.23 

: ترمینال ورودی LEDعدد یکان 

Xi  چند منظوره 

 : ترمینال واقعی فعال است. 0

 : ترمینال مجازی فعال است. 1

 : رزرو شده است. LEDعدد دهگان 

 

 دن عملکردفعال کر 000 111~0 / ○

و  ترمینال مجازی

  واقعی

P7.24 
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 /ترمینال رله  LED :Y1گان صدعدد 
 : ترمینال واقعی فعال است. 0

  : ترمینال مجازی فعال است.1

تابع چند  Xiیکان: ترمینال ورودی 

 منظوره 

جاری  Xiترمینال از  جریان: 0
 است

جاری  Xi جریان به ترمینال : 1

  است.

دهگان: تابع چند منظوره ی 

 Y1ترمینال خروجی 

  جاری است. Y1 جریان از: 0

 جاری است. Y1 جریان به: 1

 ای رله خروجی هزارگان: ترمینال

 حالت عادی باز است: 0

  حالت عادی بسته است.: 1

انتخاب وضعیت  000 1111~0 / ○

 ترمینال  فعال شدن

P7.25 

 PIDفرآیند کنترل حلقه بسته ی  P8 گروه

ولتاژ مرجع مربوط  V 0.00 ~ 10.00 0.00 ○ ولت  10.00 ~ 0.00

 به فیدبک آنالوگ 

P8.00 

0 ~ 30000rpm ○ rpm 0.00 ~ 10.00 0  مقدار فیدبک مربوط

به ورودی پالس 

 (RPMدیجیتال )

P8.01 

تعداد پالس در یک  1000 9999~1 / × 9999~1

دور برای ورودی 

 پالس دیجیتال

P8.02 

0.000 ~ 10.000 ○ / 0.000 ~ 

10.000 
 KP P8.03تناسبی  ضریب 0.200

0.000 ~ 10.000 ○ / 0.000 ~ 
10.000 

 Ki P8.04انتگرالی  ضریب 0.500

0.000 ~ 10.000 ○ / 0.000 ~ 
10.000 

دیفرانسیلی  ضریب 0.000

Kd 

P8.05 

 ~ s 0.001 ○ ثانیه 30.000 ~ 0.001
30.000 

 P8.06 نمونه برداری  زمان 0.002

 P8.07 انحراف  مجاز  حد 5.0 20.0~ 0.0 % ○ 20.0% ~ 0.0

 د انتگرالی یکان: م

با رسیدن به حد باال یا پایین : 0

تنظیمات انتگرال متوقف  فرکانس

  می شود.

با رسیدن به حد باال یا حد : 1

پایین فرکانس تنظیمات انتگرال 

 ادامه می یابد.

 دهگان: فرکانس خروجی

مطابق با جهت گردش تنظیم : 0

  RUNشده در حالت 
با جهت گردش تنظیم  مخالف: 1

 RUNشده در حالت 

انتخاب تنظیمات  10 11~0 / ○

PID 

P8.08 
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عملکرد مثبت تعیین  0 1~0 / ○ 1~0

 PID یا منفی

P8.09 

  موتورهای پارامترP9  گروه

کاربرد / G: گشتاور ثابت نوع 0

 های سنگین

/ کاربرد L: گشتاور متغیر نوع 1

 های سبک 

 P9.00 نوع بار  0 1 ~0 / ×

تعداد قطب های  4 24~2 / × 24~2

 موتور 

P9.01 

 P9.02 نامی موتور  سرعت rpm 0 ~ 30000 1500 × دور در دقیقه  30000 ~ 0

 P9.03 توان نامی موتور  kW 0.4 ~ 999.9 11.0 × کیلووات  999.9 ~ 0.4

 P9.04 جریان نامی موتور  A 0.1 ~ 999.9 21.7 × آمپر 999.9 ~ 0.1

 I0  P9.05 بی باریجریان  A 0.1 ~ 999.9 8.4 × آمپر 999.9 ~ 0.1

0.000 ~ 65.000  Ω  × Ω 0.000 ~ 
65.000 

 R1 P9.06مقاومت استاتور  0.407

0.0 ~ 2000.0mH × mH 0.0 ~ 2000.0 2.6 وکتانس دمقدار ان

 L1نشتی استاتور 

P9.07 

0.000 ~ 65.000  Ω  × Ω 0.000 ~ 
65.000 

 R2 P9.08مقاومت رتور  0.219

0.0 ~ 2000.0mH × mH 0.0 ~ 2000.0 77.4  اندوکتانس

  L2متقابل

P9.09 

0.0 ~ 100.00% × % 0.00 ~ 
100.00 

ضریب اشباع  87.00

 1مغناطیسی 

P9.10 

0.0 ~ 100.00% × % 0.00 ~ 
100.00 

ضریب اشباع  80.00

 2مغناطیسی 

P9.11 

0.0 ~ 100.00% × % 0.00 ~ 
100.00 

ضریب اشباع  75.00

 3مغناطیسی 

P9.12 

0.0 ~ 100.00% × % 0.00 ~ 
100.00 

ضریب اشباع  72.00
 4مغناطیسی 

P9.13 

0.0 ~ 100.00% × % 0.00 ~ 
100.00 

ضریب اشباع  70.00

 5مغناطیسی 

P9.14 

 :بدون عملکرد 0

تنظیم ایستا ) بدون گردش : 1

 موتور(

تنظیم چرخشی)با گردش : 2

 موتور(

پارامتر های تنظیم  0 2~0 / ×

 اتوماتیک 

(Auto tuning) 

P9.15 

 حفاظت  نوعیکان: 

 جریان موتور  : حفاظت0

  یله سنسور: حفاظت به وس1

  حفاظت : بدون2

 سرعت پایین  در ارزیابیدهگان: 

)مناسب برای موتور : فعال 0

 (سرعت ثابت های

 

حفاظت اضافه بار  00 12~0 / ×

 موتور 

P9.16 
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)مناسب برای غیر فعال: 1
 متغیر( سرعت های موتور

تعیین آستانه  V 0.00 ~ 10.00 10.00 ○ ولت 10.00 ~ 0.00

حفاظت موتور در 

سه با ورودی مقای

 آنالوگ

P9.17 

زمان حفاظت اضافه  min 0.5~30.0 10.0 ○ دقیقه  30.0~0.5

 بار موتور 

P9.18 

  یکنترل هایپارامتر PA گروه

15kW or below : 0.7kHz 
~ 16.0kHz; 
18.5kW ~ 45kW: 0.7kHz 
~ 10.0kHz; 
55kW ~ 75kW: 0.7kHz ~ 
8.0kHz; 

90kW or above: 0.7kHz 
~ 3.0kHz 

○ kHz 0.7 ~ 16.0 8.0 
4.0 
3.0 
2.0 

 
 

 فرکانس حامل

(carrier)   

PA.00 

 غیر فعال تنظیم اتوماتیک: 0

 است.

 اتوماتیک فعال است.: تنظیم  1

انتخاب تنظیم  1 1~0 / ○

اتوماتیک فرکانس 

 حامل 

PA.01 

جبران  ضریب 100.0 300.0 ~ 0.0 % ○ 300.0% ~ 0.0

  V/Fلغزش کنترل 

PA.02 

0.00 ~ 10.00Hz ○ Hz 0.00 ~ 10.00 0.00 کنترل افت گشتاور PA.03 

 :غیر فعال 0

  :فعال 1

انتخاب عملکرد حد  1 1~0 / ×

 مجاز جریان

PA.04 

درصد  211تا  21گشتاور ثابت: 

 جریان نامی اینورتر

 مقدار حد جریان 160.0 200.0 ~20.0 % ×

   مجاز

PA.05 

 یکان: تنظیم اضافه ولتاژ

 : غیر فعال است.0

 : فعال است. 1

 ولتاژ  کاهشدهگان: تنظیم 

 :غیر فعال است. 0

 : فعال است. 1

 افزایش ولتاژصدگان: 

 : غیر فعال است. 0

  : فعال است.1

 PA.06 تابع تنظیم ولتاژ   101 111 ~000 / ×

ضریب صرفه جویی  0 50~0 % ○ 50% ~ 0

 انرژی

PA.07 

 :غیر فعال است. 0
 : فعال است. 1

شار  خاب ترمزانت 1 1~0 / ×
 مغناطیسی

PA.08 

 : غبر فعال است. 0

 : فعال است. 1

انتخاب ترمز اتالف  0 1~0 / ×

انرژی با مقاومت 

 ترمز

PA.09 
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ثانیه)کل زمان سیکل  100.0

 (ثانیه 011کاری و اینتروال برابر 

× s 100.0 100.0  مدت زمان عملکرد

 واحد ترمز

 )مقاومت ترمز(

PA.10 

ولتاژ عملکرد واحد  V 650~750 750 × ولت  750 ~ 650

 ترمز

 )مقاومت ترمز(

PA.11 

 ولتاژ کاهش یکان: خطای 

 : غیر فعال است.0

 : فعال است. 1

ریست خودکار بعد از دهگان: 

  یک دوره

 : غیر فعال است. 0

 : فعال است. 1

 صدگان: قفل کردن خطا 

 : غیر فعال است. 0

  : فعال است.1

 ،لکرد رلهعم تنظیم  100 111~000 / ×

زمانی که اینورتر 

  دارای خطا است.

PA.12 

نوع تشخیص پیش  یکان: انتخاب

 هشدار

وقوع پیش هشدار بر اساس : 0

  جریان نامی موتور

وقوع پیش هشدار بر اساس : 1

 جریان نامی اینورتر

تخاب نوع عملکرد بعد دهگان: ان

 از پیش هشدار

 RUN: ادامه دادن حالت 0
بار و  : گزارش خطای اضافه1

 توقف 

تشخیص پیش  صدگان: انتخاب

 هشدار بر اساس شرایط

: در تمام زمان ها تشخیص می 0

 دهد. 

: فقط در زمان سرعت ثابت 1

  تشخیص می دهد.

اضافه هشدار  پیش 000 111~000 / ×

  بار موتور یا اینورتر

PA.13 

ین سطح پیش تعی 130.0 200.0~20.0 % × 200.0% ~ 20.0

  هشدار اضافه بار

PA.14 

0.1 ~ 60.0s × s 0.1 ~ 60.0 5.0  مدت زمان

تشخیص پیش 
 اضافه بار  هشدار

PA.15 

یکان: اتصال کوتاه خروجی به 

 زمین 

کار دهگان: قطع برق در خالل 

  موتور
 صدگان: خطای توان ورودی 

تنظیمات مربوط به  0020 2222 ~ 0000 / ×

 هشدار خصوصیات

خطا   ت ازو محافظ

0 

PA.16 
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 هزارگان: قطعی فاز خروجی 
: خطا محافظت نشده است، با 0

 وجود خطا متوقف می شود. 

ا محافظت نشده است، :  خط1

 با وجود خطا متوقف نمی شود.

: خطا محافظت شده است، 2

هیچ آالرم و هیچ توقفی نخواهد 

 بود. 

 EEPROMخطای یکان:

 های رله دهگان:خرابی کنتاکت 

سنسور دما گیری صدگان:نمونه

  ر طبیعی است.غی

 هزارگان: رزرو شده است. 

تنظیمات مربوط به  000 2222~0000 / ×

خصوصیات هشدار 

و محافظت از خطا  

2 

PA.17 

 خروجی   +01یکان: خطای 

ورودی آنالوگ غیر دهگان: 

 طبیعی است.

صدگان: اضافه حرارت 

 (PTCموتور)

)پنل  0هزارگان: خرابی ارتباط 

 (RS485کاربری 

ت نشده است، با : خطا محافظ0

 وجود خطا متوقف می شود. 

:  خطا محافظت نشده است، 1

 با وجود خطا متوقف نمی شود.

: خطا محافظت شده است، 2

هیچ آالرم و هیچ توقفی نخواهد 

 بود.

تنظیمات مربوط به  2000 2222~0000 / ×

خصوصیات هشدار 

و محافظت از خطا  

5 

PA.18 

 ترمینال) 2: خرابی ارتباط یکان

RS485) 

عدم ناسازگاری ورژن : دهگان

 نرم افزار

 گان: رزرو شده است.صد

 گان: رزرو شده است.هزار
: خطا محافظت نشده است، با 0

 وجود خطا متوقف می شود. 

:  خطا محافظت نشده است، 1

 با وجود خطا متوقف نمی شود.

: خطا محافظت شده است، 2

هیچ آالرم و هیچ توقفی نخواهد 

 بود.

تنظیمات مربوط به  0002 2222~0000 / ×

خصوصیات هشدار 

و محافظت از خطا  

0 

PA.19 

 : خطا قفل نشده است. 0

 : خطا قفل شده است. 1

انتخاب تابع قفل  0 1~0 / ×

 کردن خطا 

PA.20 

تعداد دفعات ریست  0 20~0 / × 20 ~ 0

کردن اتوماتیک 
 خطا 

PA.21 
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 ثانیه  20.0 ~ 2.0

 

 

× s 2.0~20.0 2.0  ست کردن  ریزمان

 اتوماتیک خطا

PA.22 

 پارامتر تابع پیشرفته    Pb گروه

حد باال/ پایین فرکانس 

(P0.13~P0.14) 

× Hz 0.00~300.00 0.00  حد پایین فرکانس

 0گذر 

Pb.00 

حد باال/ پایین فرکانس 
(P0.13~P0.14) 

حد باالی فرکانس  1 1~0 / ○
 0گذر 

Pb.01 

حد باال/ پایین فرکانس 

(P0.13~P0.14) 

حد پایین فرکانس  100.0 300.0 ~ 0.0 % ○

 2گذر 

Pb.02 

حد باال/ پایین فرکانس 

(P0.13~P0.14) 

حد باالی فرکانس  1 1~0 / ×

 2گذر 

Pb.03 

حد باال/ پایین فرکانس 

(P0.13~P0.14) 

حد پایین فرکانس  160.0 200.0 ~20.0 % ×

 5گذر 

Pb.04 

حد باال/ پایین فرکانس 

(P0.13~P0.14 ) 

حد باالی فرکانس  101 111 ~000 / ×

 5گذر 

Pb.05 

 هرتز 10.00~0.1

 
 

○ Hz 0.1~10.00 0.1  تعیین واحد افزایش

  و کاهش فرکانس

Pb.06 

گیری مثبت و یکان: زمان شتاب 

 منفی 

0 :X1    1:X10 

: رزرو شده و صدگان  دهگان

 است. 

هزارگان : تغییر جهت گردش با 

 ولوم

 فعال: 0

  غیر فعال: 1

ضریب انتخاب  00 11~00 / ×

 بزرگنمایی

زمان افزایش و 

فرکانس و   کاهش

 تغییر جهت گردش

Pb.07 

ذخیره فرکانس بعد از یکان: 

  قطع برق

 : ذخیره کردن فرکانس 0

 : پاک کردن فرکانس1

 دهگان: عملکرد در هنگام توقف 

 : ذخیره کردن فرکانس 0

 : پاک کردن فرکانس 1

 : پاک کردن فرکانس و عدم2
 تغییر فرکانس

: تنظیمات عملکرد دکمه صدگان

به وسیله ی پنل   ∨/ ∧های 

 کاربری 

شود که : زمانی فعال 0

P0.04=0 .باشد  

 : همیشه فعال است. 1

 : همیشه غیر فعال است.2

رکانس با کنترل ف 0001 1221~0000   / ○

 استفاده از دکمه

صفحه  ∨/ ∧  

 کلید

Pb.08 
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 هزارگان: 
 : تغییر فرکانس با فاصله زمانی 0

: تغییر فرکانس بدون فاصله 1

 زمانی

فاصله زمانی تغییر  s 0.1~50.0 2.0 ○ ثانیه  50.0~0.1

فرکانس با استفاده 
 ∨/ ∧از دکمه  

 صفحه کلید

Pb.09 

ذخیره فرکانس بعد از یکان: 

  قطع برق

 : ذخیره کردن فرکانس 0

 : پاک کردن فرکانس1
 دهگان: عملکرد در هنگام توقف 

 ذخیره کردن فرکانس  :0

 : پاک کردن فرکانس 1

: پاک کردن فرکانس و عدم 2

 تغییر فرکانس

هزارگان: تنظیمات عملکرد 

به وسیله ی   UP/DNترمینال 

 پنل کاربری 

شود که : زمانی فعال 0

P0.04=0 .باشد  

 : همیشه فعال است. 1

 : همیشه غیر فعال است.2

 هزارگان: 

 انی : تغییر فرکانس با فاصله زم0

: تغییر فرکانس بدون فاصله 1
 زمانی

کنترل فرکانس با  0001 1221~0000 / ○

استفاده از ترمینال 

UP/DN  

Pb.10 

فاصله زمانی تغییر  s 0.1~50.0 2.0 ○ ثانیه   50.0 ~ 0.1

فرکانس با استفاده 

از ترمینال 

UP/DN 

Pb.11 

رقم یکان: رسیدن به مقدار زمان 

 دایم کار 

 ینورتر : ادامه کار ا0

 : توقف و اعالم هشدار 1

رقم دهگان: رسیدن به مقدار 

 مجموع زمان های کارکرد 

 : ادامه ی کار اینورتر 0

  : توقف و اعالم هشدار1

)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

عملکرد تنظیم  0 11~0 / ×

بعد از اینورتر 

سپری شدن زمان 

 کار تنظیم شده 

Pb.12 
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 دقیقه 6553.5 ~ 0

)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می  

○ min 0.0~6553.5 0.0  مقدار زمان کار

 پیوسته 

Pb.13 

 دقیقه  6553.5 ~ 0
)این پارامتر مخصوص 

با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

○ min 0.0~6553.5 0.0 های مجموع زمان
 سته کار پیو

Pb.14 

  غیر فعال :0

  فعال: 1

استارت خودکار  0 1~0 / ×

اینورتر بعد از وصل 

 مجدد برق 

Pb.15 

زمان انتظار برای  s 0.0~20.0 0.5 ○ ثانیه  20.0 ~ 0.0

 استارت  مجدد 

Pb.16 

فرکانس از پیش  Hz 0.00~300.00 0.00 × هرتز  300.00 ~ 0.00

 تنظیم شده  

Pb.17 

زمان عملکرد  s 0.0 ~ 3600.0 0.0 × ثانیه   3600.0 ~ 0.0

فرکانس از پیش 

 تعیین شده 

Pb.18 

حد باالی فرکانس  Hz 0.00~300.00 0.00 × هرتز  300.00 ~ 0.00
 هیسترزیس

Pb.19 

0.00 ~ 300.00Hz × Hz 0.00~300.00 0.00  حد پایینی فرکانس

 هیسترزیس

Pb.20 

  : کنترل پایه0

افه کاهش فرکانس قبل از اض: 1

  بار

مد اول بهینه سازی مصرف : 2

 انرژی )مجذور بار(

 2ذخیره ی اجباری انرژی  : مد3

(cube 

type load) 

)این پارامتر مخصوص 
با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

انتخاب روش  0 3~0 / ×

  کنترل فن و پمپ

Pb.21 

فقط زمانی معتبر است که 

Pb.21=2  یاPb.21=3  .باشد 

پارامتر مخصوص  )این
با ورودی سه فاز  PM5اینورتر

380V باشد(می 

مقدار مرجع بهینه  0 50.0 ~ 0.0 % ×

 سازی مصرف انرژی 

Pb.22 

  عدم عملکرد تابع کپی: 0

  ها: آپلود کردن پارامتر1

ها )به غیر : دانلود کردن پارامتر2

 ( P9از گروه 
 پارامتر همه ی : دانلود کردن 3

 آپلودغیر فعال کردن : 4

کپی کردن  0 5~0 / ×

 پارامترها 

Pb.23 
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 فعال کردن آپلود: 5

 پارامترهای ارتباطی    PC گروه

4: 4800 bps; 5: 9600 

bps; 
6: 19200 bps; 7: 38400 
bps; 
8: 57600 bps 

○ bps 4~8 6 نرخ تبادل ارتباط PC.00 

0: 1−8−1 format, no 

parity; 
1: 1−8−1 format, even 
parity; 
2: 1−8−1 format, odd 
parity 

 PC.01 فرمت اطالعات 0 2~0 / ○

عدد صفر   ،205تا  0

 است.   broadcastingآدرس

 PC.02 آدرس شبکه  1 247 ~ 1 / ○

 PC.03 رزرو 0 65535 ~ 0 / * رزرو

0  :SCIA   در حالتslave  و

SCIB  در حالتslave 

1  :SCIA   در حالتmaster  و

SCIB  در حالتslave 

2  :SCIA   در حالتslave 

 masterدر حالت  SCIBو
SCIA)  پورت ارتباطی برد کاربری

پورت ارتباطی  SCIB)پنل( و 

 )باشد.می -485و  +485ترمینال 

○ / 0~2 0 

انتخاب حالت 

Master/Slave 

PC.04 

0: P0.05 1:P8.00 2: 
P8.01 

آدرس عملکرد  0 2~0 / ○

فرستاده شده از 
به  masterطرف 

slave ( تنظیم

 (masterتوسط 

PC.05 

ضریب تنظیم  1.00 10.00 ~ 0.00 / ○ 10.00 ~ 0.00

 slaveفرکانس در 

)تنظیم توسط 

slave) 

PC.06 

 پارامترهای ثبت خطا    d0 گروه

که   5.0مراجعه کنید به جدول 

مربوط به لیست اطالعات خطا و 

 آالرم است. 

 d0.00 2ثبت آخرین خطای  0 62~0 / *

 d0.01 0ثبت آخرین خطای  0 62~0 / *

 d0.02 آخرین ثبت نوع خطا 0 62~0 / * 

در  DCولتاژ باس  V 0~999 0 * ولت  999~0

هنگام وقوع آخرین 

 خطا 

d0.03 
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مقدار جریان در  A 0.0~999.9 0.0 * آمپر   999.9~0.0

هنگام وقوع آخرین 

 خطا

d0.04 

س کاری در فرکان Hz 0.00~300.00 0.00 * هرتز  300.00~0.00

هنگام وقوع آخرین 
 خطا

d0.05 

مجموع مدت زمان  kh 0.000~65.535 0.000 * هزار ساعت  65.535~0.000

 روشن بودن اینورتر

d0.06 

مجموع مدت زمان  kh 0.000~65.535 0.000 * هزار ساعت 65.535~0.000

 کارکرد اینورتر

d0.07 

درجه ی  100.0~0.0

 سانتیگراد 

* ºC 0.0~100.0 0.0 ترین دمای ثبت باال

 خنک کننده 

d0.08 

حداکثر نوسان ثبت  V 0~1000 0 * ولت  1000~0

  DCشده ولتاژ باس 

d0.09 

 d0.10 رزرو شده است.  Hz 0.00~300.00 0.00 * هرتز  300.00~0.00

 d0.11 رزرو شده است.  0 5~0 / * 5~0

 پارامترهای هویتی محصول   d1 گروه

0 ~ FFF.F * / 0.0~FFF.F  شماره سریال  کارخانه d1.00 

شماره نسخه نرم افزار  کارخانه 99.99~0.00 / * 99.99~0.0

  برد کنترلی

d1.01 

0.00~FF.FF * / 0.00~FF.FF شماره نسخه نرم افزار  کارخانه

برد  غیر استاندارد

 کنترلی

d1.02 

0.000~F.FFF * / 0.000~F.FFF شماره نسخه نرم افزار  کارخانه

 ربری )پنل(برد کا

d1.03 

0.000~F.FFF * /  افزار  شماره نسخه نرم کارخانه

 توسعه برد

d1.04 

 d1.05 سازنده 0کد  کارخانه 9999 ~ 0 / * 9999 ~ 0

 d1.06 سازنده  2کد  کارخانه 9999 ~ 0 / * 9999 ~ 0 

 d1.07 سازنده  5کد  کارخانه 9999 ~ 0 / *  9999 ~ 0

 d1.08 سازنده 0کد  رخانهکا 9999 ~ 0 / * 9999 ~ 0

برد  کد مشخصات کارخانه 655.35~0.00 / * 655.35~0.00

 کاربری )پنل(

d1.09 

کد مشخصات نرم  کارخانه 65535~0 / *  65535~0

 افزار برد کنترلی

d1.10 

 d1.11 رزرو شده است.   کارخانه 65535~0 / * 65535~0

 های نمایشگر  استفاده از پارامتر  d2 گروه

 ~ ºC 0.0 * درجه ی سانتیگراد  100.0 ~ 0.0
100.0 

 d2.00 دما خنک کننده 0.0

 d2.01 مقدار شمارنده 0 65535 ~ 0 / * 65535 ~ 0

 ~ 0.0 % * درصد  100.0 ~ 0.0
100.0 

 AI1مقدار درصد  0.0

 (0)ورودی آنالوگ

d2.02 
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 ~ 0.0 % * درصد  100.0~0.0
100.0 

 AI2مقدار درصد  0.0
 (2وگ)ورودی آنال

d2.03 

 ~ 0.0 % * درصد 100.0~0.0

100.0 

 AI3مقدار درصد  0.0

 (2)ورودی آنالوگ

d2.04 

 ~ 0.0 % * درصد 100.0~0.0
100.0 

ورودی مقدار درصد  0.0

 DIپالس دیجیتال 

d2.05 

تغییر عددی با مقدار  0 65535 ~ 0 / * 65535~0

ولوم پنل یا کلید 

پنل  ∨/ ∧ های  

 کاربری 

d2.06 

مقدار تغییر عددی با  0 65535~0 / * 65535~0 

استفاده از ترمینال 

 UP/DNهای 

d2.07 

0~65535 * min 0 ~ 65535 0  زمان کار پیوسته

  دستگاه

d2.08 

0~65535 * min 0~65535 0  مجموع زمان کار

 دستگاه

d2.09 

 d2.10 )درصد(0ولتاژ مرجع  کارخانه 100.0~0.0 % * 100.0%~0.0

 d2.11  )درصد(  2ولتاژ مرجع  کارخانه 100.0~0.0 % * 100.0%~0.0

 AI1: افزایش بیش از حد 1

 AI2: افزایش بیش از حد 2

  : رزرو شده است. 5~3

نمایش منبع خطای  کارخانه 5~0 / *

 ورودی آنالوگ

d2.12 

 غیر طبیعی W : فاز2

 غیر طبیعی  V: فاز 4
 غیر طبیعی U: فاز 6

طای نمایش منبع خ کارخانه 6~0 / *

 جریان 

d2.13 

0 ~ 655.35Hz * Hz 0 ~ 655.35 0.00 Hz  تناسب فرکانس کاری

 اینورتر با دور موتور 

d2.14 

 های ویژه برای کنترل فشار ثابت پارامتر   H0 گروه

 : معتبر نیست. 0

 : معتبر است. 1

انتخاب تابع حلقه  0 1~0 / *

بسته برای کنترل 
 فشار ثابت 

H0.00 

 ~ Mpa 0.00 * مگاپاسکال  655.35 ~ 0.00
655.35 

مقدار فشار با توجه  1.00

به حداکثر مقدار 

 ورودی  آنالوگ 

H0.01 

 ~ Mpa 0.00 * مگاپاسکال 655.35 ~ 0.00
655.35 

 H0.02   حد باالی فشار مرجع 1.00

 ~ Mpa 0.00 * مگاپاسکال 655.35 ~ 0.00
655.35 

 H0.03 حد پایین فشار مرجع 0.00

 (H0.05جیتال): مرجع دی0

 AI1سیگنال: 1
 AI2: مرجع سیگنال 2

انتخاب کانال مرجع  0 2 ~ 0 / ○

 اندازه گیری فشار 

H0.04 

مگاپاسکال   655.35 ~ 0.00 

(H0.04=0) 

○ Mpa 0.00 ~ 
655.35 

 H0.05 مقدار عددی فشار  0.04
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0.0 ~ 300.00Hz ○ Hz 0.0 ~ 

300.00 

فرکانس مرجع برای  30.00

حالت استراحت 

(Sleeping ) 

H0.06 

 ~ s 0.0 ○ ثانیه  3600.0 ~ 0.0
3600.0 

زمان تاخیر وارد شدن  60.0

 sleepبه حالت 

H0.07 

0.0 ~ 200.0% ○ % 0.0 ~ 
200.0 

درصد فشار مرجع  50.0

برای بیدار شدن 

(wake up) 

H0.08 

 ~ s 0.0 ○ ثانیه  3600.0 ~ 0.0
3600.0 

زمان تاخیر وارد شدن  30.0

 wake upبه حالت 

H0.09 

 هرتز  300.00 ~ 0.00

  

○ Hz 0.00 ~ 
300.00 

تغییر خودکار زمان  0.00

افزایش سرعت و 

کاهش سرعت بر 

  اساس فرکانس

H0.11 

 0 : زمان افزایش و کاهش سرعت0

(P0.08  وP0.09) 

 0: زمان افزایش و کاهش سرعت 1

(P0.10  وP0.11) 

 2: زمان افزایش و کاهش سرعت2

(P0.11  وP0.12) 

 5: زمان افزایش و کاهش سرعت 3

(P0.13  وP0.14) 

○ s 0~3 1  انتخاب تغییر با زمان

افزایش و کاهش 

 سرعت 

H0.12 

 Sleeping and wakeد : م0

up  بر طبق تنظیماتH0.00 

 Sleeping and wake: مد 1

up کد تابع  بر طبق تنظیمات

H0.31  تاH0.34 

انتخاب مد    0 1 ~ 0 / ○

Sleeping and 
wake up 

H0.30 

 ~ V 0.0 ○ ولت  10.00 ~ 0.00
10.00 

فشار مرجع برای   0.00
Wake up 

H0.31 

 ~ V 0.0 ○ ولت 10.00 ~ 0.00
10.00 

فشار مرجع برای  0.00

Sleeping 

H0.32 

 ~ s 0.0 ○ ثانیه  3600.0 ~ 0.0~ 0.0

3600.0 

 Wake زمان تاخیر 0.0

up  

H0.33 

 ~ s 0.0 ○ ثانیه 3600.0 ~ 0.0~ 0.0
3600.0 

 زمان تاخیر  0.0

Sleeping  

H0.34 

 پارامتر های مربوط به ناحیه ی کد های عملکردی قابل نمایش/مخفی تعریف شده توسط کاربر      A0 گروه

0 ~ FFFF 
  

○ / 0~FFFF 1  رمز عبور ناحیه

ی قابل 

نمایش/مخفی 

مربوط به کد 
تابع تعریف شده 

 توسط کاربر   

A0.00 
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0 ~ FFFF ○ / 0 ~ FFFF FFFF  تابع قابل نمایش
  0/مخفی 

مربوط به کد 

تابع تعریف شده 

 توسط کاربر 

A0.01 

0 ~ FFFF ○ / 0 ~ FFFF FFFF  تابع قابل
 2نمایش/مخفی 

مربوط به کد 

تابع تعریف شده 

 توسط کاربر

A0.02 
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 : توضیحات پارامترها1بخش 

 توابع اصلی 0-1

P0.00 کاربر عبور رمز  0~FFFF(0) 

 این تابع  امکان رمز گذاری بر روی تنظیمات را فراهم می کند.

 تنظیم شود پارامتر ها قابل تغییر نیستند.( P0.01=1قابل مشاهده و تغییر هستند. ) اگر  P: بدون رمز: همه پارامترهای گروه0000

 تنظیم کردن رمز:

 رمز را تایید کنید.   PRGدکمه وارد کردن چهار رقم به عنوان پسورد و یک بار تکرار آن با فشردن 

 تغییر رمز :

بزنید . این کار را دوباره تکرار کنید. در  PRGرفته و رمز جدید را وارد کنید سپس کلید  P0.00ابتدا رمز ورود اولیه را وارد کنید سپس به پارامتر 

 عملیات موفق آمیز بوده است. ”P.Set”صورت نمایش

 پاک کردن رمز:

 وارد کنید. 0000رمز عمل کنید با این تفاوت که رمز جدید را  مانند مرحله تغییر

P0.01 (0)5~0 حفاظت از توابع 

 این تابع سطح دسترسی به پارامترها را تعیین میکند.

 : امکان تغییر همه ی پارمترها0

 : عدم تغییر همه ی پارامترها 1

 به تنظیمات کارخانه Pبرگشت پارامترهای گروه 2:

 به جزء پارامترهای موتور به تنظیمات کارخانه Pرهای گروهبرگشت پارامت 3:

 به تنظیمات کارخانه A و گروه Pبرگشت پارامترهای گروه  4:

 برگشت  همه ی پارامترها به جزء پارامترهای موتور به تنظیمات کارخانه 5:

P0.02 )انتخاب منو )نحوه نمایش توابع 
0~3(0) 

 ن می دهد.این تابع نحوه ی نمایش توابع را نشا

 منوی اصلی )پایه( :همه ی پارامترها را نشان می دهد. 0:

 کارخانه تعیین کرده است را نمایش می دهد. خالصه ای از پارامتر ها رانمایش می دهد. منوی خالصه : پارامترهایی را که 1:
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 را ببیند. ه ای آن تغییر کرده استیی که تنظیمات کارخانهاپارامتر کارخانه ای: کاربر فقط می تواندغیر منوی تنظیمات  2:

 که راه اندازی دستگاه به اتمام برسد می توان از این منو استفاده کرد. برای تعمیر  نگهداری و زمانی

 پارامتری که آخرین بار تغییر کرده اند را مشاهده کرد. 01پارامتر: با استفاده از این منو می توان  01منوی تغییر نهایی  3:

 در همهی منوها قابل مشاهده هستند. P0.02و  P0.00ر نکته: پارامت

 برابر صفر می شود. P0.02ثانیه مقدار  3به مدت  ESCبا فشردن کلید 

 استفاده کرد.  <<فقط در حالت منوی اصلی می توان برای تغییر در پارامترها از کلید 

P0.03   اینورتر کنترل نوع انتخاب  
0~3(0) 

 

  :  (V/Fکنترل اسکالر )

 ت.کنترل حلقه باز: این مد عملکرد مناسب برای اکثر کاربردها شامل راه اندازی یک موتور یا چند موتور با عملکرد مشابه با یک اینورتر اس 0:

نالوگ کنترل حلقه بسته با فیدبک سیگنال آنالوگ: این مد عملکرد برای کاربردهایی که نیاز به تنظیم دقیق سرعت است مناسب می باشد. فیدبک آ 1:

 تواند سیگنال دما ، فشار یا رطوبت باشد .  می

 .مراجعه شود P1.02 ~ P1.07برای تنظیم پارامتر های مربوط به مرجع و سیگنال فیدبک آنالوگ در مد کنترل حلقه بسته به پارامترهای 

 مراجعه شود. P8به گروه پارامترهای  PIDبرای تنظیم پارامترهای مربوط به کنترل کننده 

 .20mA~0 یا  AI2  :0~10Vو  AI1های  صات ورودی ترمینالمشخ

 . AI3  :-10V~10Vهای  مشخصات ورودی ترمینال

 .~ 0 ( P5.10: ماکزیمم فرکانس پالس ) X7/DIمشخصات ورودی ترمینال 

باال مناسب می باشد. انکودر باید در انتهای  : این مد عملکرد برای کاربردهای با دقت زیاد در سرعت های کنترل حلقه بسته با فیدبک پالس سرعت باال 2:

 (.P5.06=47باید به عنوان فیدبک در سیستم کنترل حلقه بسته تنظیم شود ) X7/DIموتور یا پایان محور تجهیزات مکانیکی نصب شود. ترمینال 

تفاده می شود. با توجه به تنظیمات فرکانس اینورتر، : این مد برای کاربردهای ویژه مناسب می باشد و برای تنظیم دقیق تر سرعت اس کنترل ترکیبی 3:

ا با فرکانس اگر نیاز به تنظیم بهتر پارامترهای فیزیکی سیستم باشد می توان از این مد استفاده کرد . این مد فرکانس مرجع در مد کنترل حلقه باز ر
 . کندترکیب می P1.08( را با توجه به پارامتر PIDحاصل از کنترل حلقه بسته )

P0.04 مرجع اصلی برای کنترل سیستم حلقه باز 
0~4(0) 

 

P0.05 فرکانس دیجیتال حلقه باز 
0.00～300.00Hz(50.00Hz） 

 مراجعه کنید. P1این تابع برای تنظیم مرجع فرکانس برای حالت کنترل حلقه باز است. برای مد کنترل حلقه بسته به پارامتر های 

 P0.05تنظیم فرکانس با  0:

 مراجعه کنید. P4.22~P4.36و  P4.15~P4.21برای تنظیم مقدار فرکانس با استفاده از ترمینال های دیجیتال به پارامتر های نکته: 
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 AI1تنظیم فرکانس از ورودی آنالوگ 1: 

 AI2تنظیم فرکانس از ورودی آنالوگ 2: 

 مراجعه کنید. P6ورودی آنالوگ و فرکانس مرجع به گروه  . برای تعیین رابطه 20mA~0یا  AI2  :0~10Vو  AI1های  مشخصات ورودی ترمینال

 مراجعه کنید. P6.01-P6.08برای تنظیم نوع  ورودی آنالوگ به 

 AI3تنظیم فرکانس از ورودی آنالوگ 3: 

جهت گردش با مراجعه کنید.  P6. برای تعیین رابطه ورودی آنالوگ و فرکانس مرجع به گروه  AI3  :-10V~10Vهای  مشخصات ورودی ترمینال

 مشخص می شود. AI3عالمت ورودی آنالوگ 

  X7/DIتنظیم فرکانس از ورودی پالس دیجیتال 4: 

 P6. برای تعیین رابطه ورودی پالس دیجیتال و فرکانس مرجع به گروه ~ 0( P5.10: ماکزیمم فرکانس پالس ) X7/DIمشخصات ورودی ترمینال 

 مراجعه کنید.

 .(P5.06=5) ، ورودی پالس دیجیتال انتخاب شود X7/DIقرار گیرد باید عملکرد ترمینال  P0.04=4زمانی که مقدار نکته : 

P0.06 مرجع دستور اجرا (RUN) 
0~2(0) 

 

 (RUN, STOP/RST, FWD/REVبا استفاده از پنل ) 0:

 د.مراجع کنیP5.11 و   P5.00~P5.06. برای توضیحات بیشتر به  X4تا  X1با استفاده از ترمینال های  1:

 با استفاده از شبکه . این نوع راه اندازی وابسته به شبکه مدباس است. 2:

 

P0.07 جهت دستور اجرا 
0~1(0) 

 ساعتگرد 0:

 پاد ساعتگرد 1:

 که جهت چرخش وابسته به ترمینال ها باشد این تابع نامعتبر است. نکته: در صورتی

 

P0.08 زمان افزایش سرعت 
0.1~3600.0 s(6.0s or 20.0s) 

 

P0.09 زمان کاهش سرعت 
0.1~3600.0 s(6.0s or 20.0s) 

 

P0.10 زمانی منحنیS 
0.0~3600.0 s(0.0s) 
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 این نمودار شیب زمان افزایش و کاهش سرعت را بهبود می بخشد به طوریکه موتور به آرامی راه اندازی می شود.

ندازی آهسته دارد به کار می رود.این تابع برای کاربردهایی مثل نوار نقاله ای که مواد شکننده را حمل می   کند یا هر کاربردی که نیاز به راه ا

 برابر صفر باشد. آنگاه نمودار زمانی به صورت خطی تغییر می کند. P0.10اگر 

Setting 

frequency

P0.08

Acceleration 

action time

P0.10 P0.10

Output frequency

Maximum 

frequency

P0.09

Deceleration 

action time

P0.10 P0.10

①
 

①
 ②

 

②

Time 

 

 P0.08×setfrequency/P0.11= زمان افزایش سرعت

 .P0.09×set frequency/ P0.11= زمان کاهش سرعت

 است. 2غیر صفر باشد آنگاه نمودار زمانی مانند نمودار  P0.10 اگر

S زمان افزایش و کاهش سرعت نمودار = acceleration/deceleration time +S curve time. 

P0.11 حداکثر فرکانس خروجیfmax 
0.01~300.00 Hz(50.00Hz) 

 

P0.12 حداکثر ولتاژ خروجی 
1~480 V(380V) 

 

P0.13 نسحد باالی فرکا fH 
0.00~300.00 Hz(50.00Hz) 

 

P0.14 حد پایین فرکانس fL 
0.00~300.00 Hz(50.00Hz) 

 

P0.15  فرکانس نامی موتورfb 
0.00~300.00 Hz(50.00Hz) 

 حداکثر فرکانس، فرکانسی است که نمی توان بیشتر از این مقدار تنظیم کرد.

 نمی شود.در حد باالی فرکانس، فرکانس خروجی بشتر از این مقدار 

 در حد پایین فرکانس، فرکانس خروجی کمتر از این مقدار نمی شود.
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 فرکانس نامی موتور، فرکانس است که موتور با ارسیدن به این مقدار حداکثر ولتاژ خروجی را اعمال می کند.

 

 

 

 

 

 

 

P0.16 دهنده  افزایش (گشتاورTorque boost) 
0.0~30.0 %(0.0%) 

 

 تاژ در سرعت های پایین و کاهش افت ولتاژ استاتور، گشتاور مورد نیاز را افزایش می دهد.این تابع با افزایش ول

 افزایش گشتاور باید با توجه به شرایط بار تعیین شود، افزایش بیش از حد گشتاور موجب افزایش جریان راه اندازی می شود.

 اتیک انجام می شود.باشد آنگاه افزایش گشتاور به صورت اتوم P4.00=0و  P0.16=0.0اگر 

 

 P1پارامترهای اصلی و کمکی گروه  1-1

P1.00 (0)4~0 تعیین مرجع کمکی برای مد کنترل حلقه باز 
 

P1.01 در کنترل حلقه باز نحوه ادغام مرجع کمکی و اصلی 
0~5(0) 

 

در سیستم حلقه باز یک سیگنال به عنوان سیگنال اصلی به عنوان مرجع 

( این تابع یک مرجع کمکی به سیستم P0.03فرکانس انتخاب شد )

اضافه می کند به طوریکه با انتخاب یکی از حالت عای زیر، مرجع کمکی و 

 مرجع اصلی با هم ادغام می شوند.

 

main reference= fm )فرکانس مرجع( 

auxiliary reference= fa  )فرکانس کمکی( 
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0: fcom= Main reference + auxiliary reference 

 

 

 

 

 

1: fcom=Main reference − auxiliary reference 

 

 

 

2: fcom=Auxiliary reference−50%                             

 

 

 

 

 

3: fcom=Main reference + auxiliary                     
                reference−50% 
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4: fcom=Max {main reference, auxiliary 

reference } 

 

 

 

 

 

  5: fcom=Min {main reference, auxiliary reference }  

 

 

 

 

P1.02 (0)4~0 تعیین مرجع اصلی برای مد کنترل حلقه بسته 
 

P1.03 (0)4~0 تعیین مرجع کمکی برای مد کنترل حلقه بسته 
 

P1.04 در کنترل حلقه بسته نحوه ادغام مرجع کمکی و اصلی 
0~5(0) 

 

                       AI3        4: DI  0: Digital voltage reference (P8.00) ;        1: AI1;        2: AI2:3          داریم : P1.02برای تابع  

 مراجعه شود. P8.00به پارامتر  10v-0برای تعریف محدوده ولتاژ بین 

 AI3      4: DI      0: None;       1: AI1;        2: AI2:3      داریم : P1.03برای تابع  

 می باشد. P1.01مانند تابع  P1.04انتخاب مدهای تابع 

0: Main + auxiliary;   1: Main − auxiliary;   2: Auxiliary −50%;   3: Main+ auxiliary−50%;  4: Max; 5: Min 

 

 گاه دو کانال ورودی آنالوگ را مانند یکدیگر تنظیم نکنید. نکته: هیچ
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P1.05 (0)4~1 فیدبک آنالوگ اصلی برای سیستم کنرل حلقه بسته 
 

P1.06 (0)4~0 فیدبک آنالوگ کمکی برای کنترل حلقه بسته 
 

P1.07  فیدبک آنالوگ اصلی و کمکی برای کنترل نحوه ادغام

 حلقه بسته
0~5(0) 

 

           AI3         4: DI              1: AI1;               2: AI2:3داریم :  P1.05برای تابع  

 مراجعه شود. P8.00به پارامتر  10v-0برای تعریف محدوده ولتاژ بین 

 AI3      4: DI      0: None;     1: AI1;     2: AI2:3    داریم : P1.06برای تابع  

 می باشد. P1.01مانند تابع  P1.07انتخاب مدهای تابع 

0: Main + auxiliary;   1: Main − auxiliary;   2: Auxiliary −50%;   3: Main+ auxiliary−50%;  4: Max; 5: Min 
 

 گاه دو کانال ورودی آنالوگ را مانند یکدیگر تنظیم نکنید.نکته: هیچ

 نحوه ادغام مانند کنترل حلقه باز است.

( به صورت 10V~0تبدیل مقدار پالس به مقدار آنالوگ)نکته : اگر در مد کنترل حلقه بسته ، ورودی پالس دیجیتال به عنوان فیدبک انتخاب شود. نحوه 

 زیر است :

  10V   ×(P5.10مقدار آنالوگ = مقدار فرکانس پالس / ماکزیمم فرکانس پالس ورودی )

P1.08  نحوه ادغام کنترل حلقه باز و حلقه بسته در مد کنترلی

 ترکیبی
0~1(0) 

 

مانند فرکانس مرجع می باشد و فرکانس  fcomاصلی برای کنترل حلقه باز در کنترل ترکیبی  عمل می کند . مرجع P1.01این پارامتر مشابه پارامتر 

 نیز مرجع برای مد کنترل ترکیبی می باشد. fINمانند فرکانس کمکی می باشد و   fPID( PIDحاصله از کنترل حلقه بسته )

 

fPID

fFINP1.08

 

Group 

P8

PID 

Adjustment

fcom

Tref

Tact 
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 جمع می کند.  fcomرا با فرکانس مرجع در مد کنترل حلقه باز   fPID( PID: فرکانس حاصله از کنترل حلقه بسته ) 0

 کم می کند.  fcomرا  از فرکانس مرجع در مد کنترل حلقه باز   fPID( PID: فرکانس حاصله از کنترل حلقه بسته ) 1

به پارامترهای        Tact برای تنظیمات فیدبک  و P1.02 ~ P1.04به پارامترهای  Trefنکته : در مورد کنترل حلقه بسته برای تنظیمات مرجع 

P1.05 ~ P1.07 .مراجعه شود 

 پارامتر های نمایش و قفل کردن 1-1

P2.00 قفل کردن کلیدها 
0~3(0) 

 

 با اتنخاب یکی از گزینه های زیر می توان کلیدها روی دستگاه را قفل کرد.

 هیچ کدام از کلید ها قفل نیست. 0:

 ل است.همه ی کلید ها قف 1:

 قفل است. multi−functionalهمه ی کلیدها غیر از  2:

 قفل است. STOP/RST و   RUNهمه ی کلید ها غیر از  3:

 مراجعه کنید. 0-0برای توضیح بیشتر به 

 

P2.01 تعریف نحوه کار کلید  multi−functional 0~8(1) 
 غیر فعال 0:

 .P3.11~P3.13مراجعه شود به  Jogبرای تعریف مد  Jogمد  1:

 : در مواقعی که خطری برای انسان ایجاد شود دستگاه سریعتر از زمان کاهش سرعت، توقف می کند.0طراریخاموش شدن اض 2:

 : در مواقعی که برای تجهیزات الکتریکی مشکلی به وجود بیاید ولتاژ از موتور برداشته می شود و موتور آزادانه می چرخد.2طراریخاموش شدن اض 3:

 بین کنترل از پنل یا کنترل از ترمینال و یا کنترل از شبکهتعویض  4:
 تعویض بین نمایش منوی عادی یا منوی خالصه شده 5:

 تعویض بین نمایش پارامترهای کارخانه ای یا نمایش همه ی پارامترها 6:

 تغییر آخر پارامتر ها 01نمایش  تعویض بین نمایش همه ی پارامترها، یا منوی خالصه شده، نمایش پارامترهای کارخانه ای و با 7:

 P0.02تعویض بین منو های موجود در  8:

 

P2.02  نمایش پارامترهای اینورتر و موتور در حالت اجرا

(RUN) 
0~FFFF(1CB0) 

 ، در صفحه نمایشگر مشاهده کرد.>>پارامتر را می توان با استفاده از کلید  0حداکثر 
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 نمایش در صفحه ی نمایشگر

 

 

 

 رقم یکان

 ولتاژ باس :1 فرکانس مرجع :0

2: AI1 (V) 3: AI2 (V) 

4: AI3 (V) 5: DI 

 سرعت چرخش موتور :7 شمارنده خارجی :6

 فید بک در حلقه بسته :9 مرجع در سیستم حلقه بسته :8

A: رزرو B: فرکانس کاری 

C: جریان خروجی D: گشتاور خروجی 

E: توان خروجی F: ولتاژ خروجی 

نهگارقم د   مطابق با گزینه های باال 

  مطابق با گزینه های باال رقم صدگان

  مطابق با گزینه های باال رقم هزارگان
 

P2.04 0 تغییر در پارامتر نمایش داده شده در حال کار~F(0) 
 

P2.05 (%0.00) %1000.0~0.0 مقدار تغییر در پارامتر نمایش داده شده در حال کار 
 تعیین شده است را با تنظیم مقدار در صد، آنرا تغییر داد. P2.03می توان پارامتری را که در  P2.04رامتر با استفاده از پا

P2.03  نمایش پارامترهای اینورتر در حالت توقف(STOP) 0~FFFF(3210) 
 

 ، در صفحه نمایشگر مشاهده کرد.>>پارامتر را می توان با استفاده از کلید  0حداکثر 

ه ی نمایشگرنمایش در صفح  

 

 

 

 رقم یکان

 ولتاژ باس :1 فرکانس مرجع :0

2: AI1 (V) 3: AI2 (V) 

4: AI3 (V) 5: DI 

 سرعت چرخش موتور :7 شمارنده خارجی :6

بک در حلقه بستهفید :9 مرجع در سیستم حلقه بسته :8  

A: رزرو B: رزرو 

C: رزرو D: رزرو   

E: رزرو F: رزرو 

با گزینه های باالمطابق  رقم دهگان   

  مطابق با گزینه های باال رقم صدگان

  مطابق با گزینه های باال رقم هزارگان
  

P2.06 0 تغییر در پارامترنمایش داده شد در حال توقف~F(0) 
 

P2.07 (%0.00) %1000.0~0.0 مقدار تغییر در پارامترنمایش داده شد در حال توقف 
 

 تعیین شده است را با تنظیم مقدار در صد، آنرا تغییر داد. P2.06می توان پارامتری را که در  P2.07با استفاده از پارامتر 
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 حالت توقف و کار اینورترپارامترهای  1-1

P3.00 (0)2~0 راه اندازی حالت 
 انواع راه اندازی منطیق بر انواع کاربردها

شروع به  P3.04می رساند و بعد از مدت زمان تنظیمی در  P3.03س تنظیم شده در در این مد اینورتر هنگام روشن شدن فرکانس خود را به فرکان 0:

 تغییر فرکانس طبق زمان شتاب تنظیم شده می کند.

ه در اگر موتور در هنگام راه اندازی در حال چرخش باشد ، اینورتر قبل از تغییر سرعت به فرکانس تنظیم شده سرعت موتور را به سرعت تنظیم شد

P3.03 ش می دهد .کاه 

و زمان اعمال  DCدر موتور می شود. تنظیم مقدار تزریق جریان  DCو ترمز  DCدر لحظه اول که منجر به ایجاد میدان مغناطیس DCبا تزریق جریان  1:

 انجام می شود. P0.02و P0.01آن در 

شروع به تغییر سرعت با شیب  P0.04ندن در این سرعت و زمان ما P0.03اینورتر با سرعت اولیه تنظیم شدخ در  DCبعد گذشت زمان تزریق جریان 

 زمانی تنظیم شده می کند.

 راه اندازی نرم در هنگام چرخش 2:

 در تاثیر گونه هیچ بدون ولتاژ و شودبه طوریکه جریان می شروع مشخص فرکانس از مستقیم طور به و شناسایی را موتور سرعت خودکار طور به اینورتر

 هستند. صاف اندازی راه طول

 را نمایش می دهد. ”dc“ صفحه نمایش DCنکته: هنگام اعمال ترمز

P3.01  تزریقمقدار  جریان DC 0.0~120.0 %(0.0%) 
 

P3.02  زمان تزریق جریانDC 0.00~30.00 s (0.00s) 

P3.01 تنظیم جریان :DC بر حسب درصدی از جریان نامی موتور 

P3.02 تنظیم زمان تزریق جریان :DC 

P3.03 ندازیف 60.00Hz(0.00 or 0.50Hz)~0.00 رکانس راه ا  
 

P3.04 3600.0~0.0 زمان ماندن در فرکانس راه اندازی s（0.0s） 

در این فرکانس کار می کند و بعد از آن شروع  P3.04شروع به کار میکند و به مقدار زمان تنظیم شده در  P3.03اینورتر در زمان راه انداری از فرکانس 

 ت با شیب های زمانی مشخص شده می کند.به تغییر سرع

 نکته: اگر فرکانس راه اندازی و زمان آن به درستی تعیین شود راه اندازی بار های سنگین به راحتی انجام می شود.

P3.05  (0)2~0 حالت های توقفانتخاب 

 حالت های مختلف توقف برای انواع کاربردها

 توقف موتور بر حسب شیب زمانی تنظیم شده 0:

 خروجی اینورتر صفر شده و موتور رها می شود تا توقف کند. 1:
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تنظیم شده  DCبرسد در این هنگام جریان  P3.06تا وقتی که فرکانس آن به فرکانس تنظیم شده در   توقف موتور بر حسب شیب زمانی تنظیم شده 2:

 به موتور اعمال می شود. P0.08به مدت زمان  P0.07در 

P3.06  ترمز فرکانس اعمالDC 0.00~300.00 Hz(0.00Hz) 

 DCبرای اعمال ترمز  DCتنظیم فرکانس برای شروع تزریق جریان 

P3.07  تزریق جریان ترمزDC 0.0~120.0 %(0.0%) 

 برحسب درصدی از جریان نامی اینورتر DCتنظیم مقدار جریان 

P3.08  زمان تزریق جریان ترمزDC 0.00~30.00 s (0.00s) 

 DCیق جریان تنظیم زمان تزر

P3.09 (0)1~0 موتور عدم تغییر جهت گردش 

ند به تجهیزات آسیب برساند برای جلوگیری از این اتفاق پارامتر   را یک قرار می دهیم. P3.09در بعضی کاربردها تغییر جهت گردش موتور می توا

P3.10 3600.0~0.0 موتور زمان توقف درهنگام تغییر جهت s(0.0s) 

 جهت گردش موتور ابتدا فرکانس کاهش پیدا می کند سپس موتور در جهت عکس شروع به چرخش می کند.ئر هنگام تغییر 

 زمان توقف را تعیین کرد. می توان هنگام عبور از فرکانس صفر )لحظه ی تغییر جهت(

 

 

 

 

 

P3.11 فرکانسJOG 0.10~300.00 Hz (5.00Hz) 

 JOGتنظیم فرکانس برای مد 

P3.12 ت در زمان افزایش سرعJOG 
0.1~60.0 s(6.0s) 

 JOGزمان افزایش سرعت از فرکانس صفر تا فرکانس 

P3.13  زمان کاهش سرعت درJOG 
0.1~60.0 s(6.0s) 

 تا فرکانس صفر  JOGزمان کاهش سرعت از فرکانس 
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 پارامترهای چند مرحله ای 1-1

P4.00  مرجع در نمودار مدV/F 
0~6(0) 

 

P4.01 مقدار فرکانسF0  در مدV/F 
0.00~300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P4.02 مقدار ولتاژV0  در مدV/F 
0.0~100.0 %(0.0%) 

 

P4.03 مقدار فرکانسF1  در مدV/F 
0.00~300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P4.04 مقدار ولتاژV1  در مدV/F 
0.0~100.0 %(0.0%) 

 

P4.05 مقدار فرکانسF2  در مدV/F 
0.00~300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P4.06 مقدار ولتاژV2  در مدV/F 
0.0~100.0 %(0.0%) 

 

P4.07 مقدار فرکانسF3  در مدV/F 
0.00~300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P4.08 مقدار ولتاژV3  در مدV/F 
0.0~100.0 %(0.0%) 

 

 

 

 

 

 

 است. Straight lineباشد. نمودار آن مانند نمودار  P4.00=0برای کاربرد هایی که بار به صورت گشتاور ثابت است باید 

ه توسط کاربر ای کاربرد هایی که گشتاور ثابت نیاز است ولی در فرکانس های مختلف این گشتاور متفاوت است می توان نمودار را با استفاده از چهار نقطبر

 رسم کرد. 

 قابل رسم است. به طوریکه V0,V1,V2,V3  و F0,F1,F2,F3نمودار با استفاده از 

F0<F1<F2<F3<fb       و   V0≤V1≤V2≤V3≤100% 
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 تنظیم می شود. P4.00=2-6مثل پمپ و فن آنگاه  برای کاربردهایی که بار به صورت گشتاور متغیر است

2=1.2-power 3=1.4-power 4=1.6-power 5=1.8-power 6=2-power 

 برای کاربرد تامین آب استفاده می شود. power-2نمودار 

 ایع هستند به کار می رود.و بقیه نمودارها هم برای بارهایی دیگر که به صورت م

 بهتر است برای هر کاربرد نمودار مناسب آن انتخاب شود.

P4.09  0زمان افزایش سرعت 
0.1~3600.0 s(20.0s) 

 

P4.10  0زمان کاهش سرعت 
0.1~3600.0 s(20.0s) 

 

P4.11  2زمان افزایش سرعت 
0.1~3600.0 s(20.0s) 

 

P4.12  2زمان کاهش سرعت 
0.1~3600.0 s(20.0s) 

 

P4.13  5زمان افزایش سرعت 
0.1~3600.0 s(20.0s) 

 

P4.14  5زمان کاهش سرعت 
0.1~3600.0 s(20.0s) 

 

 هستند. 0نیز زمان افزایش و کاهش سرعت  P0.09و  P0.08پارامترهای 

ن افزایش و کاهش سرعت را انتخاب ( می توان یکی از پارامترهای  زماmulti−functional terminal Xبا استفاده از ترمینال های چند کاربرده )

 عمل می کند. P0.09و  P0.08پارامترهای این سه گروه مانند  کرد.

P4.15 1مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 
0.00~10.00 V(1.00V) 

 

P4.16 2 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 
0.00~10.00 V(2.00V) 

 

P4.17 3 اژ عددی  با قابلیت انتخابمرجع به صورت ولت 
0.00~10.00 V(3.00V) 

 

P4.18 4 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 
0.00~10.00 V(5.00V) 

 

P4.19 5 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 
0.00~10.00 V(6.00V) 

 

P4.20 6 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 
0.00~10.00 V(8.00V) 

 

P4.21 7 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 
0.00~10.00 V(10.00V) 
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 در پردازش سیستم های حلقه باز به عنوان مرجع فرکانس یا  در سیستم های حلقه بسته به عنوان مرجع عددی به کار می رود.  این گروه از پارامترها

 که در جدول زیر شرح داده شده است انتخاب می شود. به طوری  (Xاز ترمینال های چند کاربرده ) انتخاب هر یک از این پارامترها با استفاده

ON .ترمینال فعال است : 

OFF .ترمینال غیر فعال است : 

 

 ر مرجع به صورت همزمان به عنوان ولتاژ عددی و فرکانس انتخاب شود آنگاه مرجع فرکانس در اولویت است.نکته: در کنترل حلقه باز اگ

 در کنترل حلقه بسته نیز اگر مرجع به عنوان ولتاژ عددی به صورت چند بخشی انتخاب شود این مرجع نسبت به بقیه در اولویت است.

 

5ترمینال 2ترمینال  0ترمینال    
 

 تنظیمات فرکانس

 PIDکنترل حلقه بسته کنترل حلقه باز

OFF OFF OFF 
 تنظیمان بر اساس تابع

P0.05 

 تنظیمات براساس

Digital voltage reference 

OFF OFF ON 
 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 1 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب

1 

OFF ON OFF 
 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 2 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب

2 

OFF ON ON 
 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 3 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب

3 

ON OFF OFF 
 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 4 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب

4 

ON OFF ON 
 ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب مرجع به صورت 5 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب

5 

ON ON OFF 
 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 6 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب

6 

ON ON ON 
 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب 7 مرجع به صورت ولتاژ عددی  با قابلیت انتخاب

7 
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P4.22 1 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(5.00Hz) 

 

P4.23 2 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(8.00Hz) 

 

P4.24 3 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(10.00Hz)   

P4.25 4 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(15.00Hz) 

 

P4.26 5 کانس با قابلیت انتخابمرجع به صورت فر 
0.00~300.00Hz(18.00Hz) 

 

P4.27 6 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(20.00Hz) 

 

P4.28 7مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(25.00Hz) 

 

P4.29 8مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(28.00Hz) 

 

P4.30 9مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(30.00Hz) 

 

P4.31 10 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(35.00Hz) 

 

P4.32 11 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(38.00Hz) 

 

P4.33 12 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(40.00Hz) 

 

P4.34 13 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(45.00Hz) 

 

P4.35 14 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(48.00Hz) 

 

P4.36 15 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب 
0.00~300.00Hz(50.00Hz) 

 در پردازش سیستم های حلقه باز به عنوان مرجع فرکانس به کار می رود.  مترهااین گروه از پارا

 به طوری که در جدول زیر شرح داده شده است انتخاب می شود.   (Xانتخاب هر یک از این پارامترها با استفاده از ترمینال های چند کاربرده )

ON .ترمینال فعال است : 

OFF .ترمینال غیر فعال است : 

 آنگاه مرجع فرکانس در اولویت است.: در کنترل حلقه باز اگر مرجع به صورت همزمان به عنوان ولتاژ عددی و فرکانس انتخاب شود نکته
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 ورودی های چند کاربرده 1-1

P5.00 انتخاب عملکرد برای ورودی  X1 
0~99(99) 

 

P5.01 انتخاب عملکرد برای ورودی  X2 
0~99(99) 

 

4ترمینال 3ترمینال  2ترمینال  1ترمینال   تنظیمات فرکانس 

OFF OFF OFF OFF 
 تنظیمات حلقه باز  بر اساس

P0.05 

OFF OFF OFF ON 
 1 قابلیت انتخابمرجع به صورت فرکانس با 

OFF OFF ON OFF 
 2 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

OFF OFF ON ON 
 3 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

OFF ON OFF OFF 
 4 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

OFF ON OFF ON 
 5 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

OFF ON ON OFF 
 6 صورت فرکانس با قابلیت انتخاب مرجع به

OFF ON ON ON 
 7 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

ON OFF OFF OFF 
 8 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

ON OFF OFF ON 
 9 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

ON OFF ON OFF 
 10 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

ON OFF ON ON 
 11 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

ON ON OFF OFF 
 12 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

ON ON OFF ON 
 13 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

ON ON ON OFF 
 14 مرجع به صورت فرکانس با قابلیت انتخاب

ON ON ON ON 
 15 خابمرجع به صورت فرکانس با قابلیت انت

P5.03 انتخاب عملکرد برای ورودی  X4 
0~99(99) 

P5.02 انتخاب عملکرد برای ورودی  X3 
0~99(99) 
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 جدول تعیین عملکرد ورودی های چند کاربرده

P5.04 انتخاب عملکرد برای ورودی  X5 
0~99(99) 

P5.05 انتخاب عملکرد برای ورودی  X6 
0~99(99) 

P5.06 انتخاب عملکرد برای ورودی  X7 
0~99(99) 

 عملکرد شماره عملکرد شماره

 ) حساس به لبه سیگنال(1خاموش کردن اضطراری   26 به صورت راست گرد Jogحالت  0

 در هنگام توقف )حساس به لبه سیگنال( DCاعمال ترمز  27 صورت راست گردبه  Jogحالت  1

 ورودی شمارش کانتر 28 راست گرد 2

 ورودی پاک کردن کانتر 29 چپ گرد 3

 رزرو 46~30    کنترل سه سیمه 4

   DIورودی پالس دیجیتال  5

 (قابل انتخاب است X7/DI )فقط برای ترمینال

 

 

 

 

الس دیجیتال به عنوان فیدبک در کنترل حلقه بستهانتخاب ورودی پ 47     

 (قابل انتخاب است X7/DI )فقط برای ترمینال

برای انتخاب ولتاژ عددی( 1)ترمینال  6  غییر وضیت به حالت کنترل از پنل 48 

برای انتخاب ولتاژ عددی( 2)ترمینال  7  تغییر وضیت به حالت کنترل از ترمینال 49    

انتخاب ولتاژ عددی( برای 3)ترمینال 8  تغییر وضیت به حالت کنترل از شبکه 50 

برای انتخاب فرکانس( 1)ترمینال  9 حالت کنترل حلقه بسته به حالت کنترل حلقه بازتغییر وضعیت  51   

برای انتخاب فرکانس( 2)ترمینال  10   عددیولتاژفرکانس به مقدار  اصلی تغییر وضعیت مرجع 52 

انتخاب فرکانس(برای  3)ترمینال  11  53 
 رزرو

برای انتخاب فرکانس( 4)ترمینال  12 1تغییر وضعیت مرجع فرکانس به  ورودی آنالوگ 54   

برای انتخاب زمان افزایش و کاهش سرعت( 1)ترمینال 13  

 

2تغییر وضعیت مرجع فرکانس به  ورودی آنالوگ 55  

برای انتخاب زمان افزایش و کاهش  2)ترمینال 14
(سرعت  

3ییر وضعیت مرجع فرکانس به  ورودی آنالوگتغ 56  

پالس دیجیتالتغییر وضعیت مرجع فرکانس به  ورودی  57 پاک کردن فرکانس عددی 15  

 غیر فعال کردن مرجع فرکانس کمکی 58       افزایش فرکانس 16

 59 کاهش فرکانس 17
 رزرو

18 
غیر فعال کردن افزایش و کاهش سرعت ) ماندن در 

(فرکانس جاری 1تغییر وضعیت مرجع فرکانس کمکی به  ورودی آنالوگ 60   

2تغییر وضعیت مرجع فرکانس  کمکی به  ورودی آنالوگ 61 ورودی برای خطای خارجی 19  

3تغییر وضعیت مرجع فرکانس  کمکی به  ورودی آنالوگ 62 ریست کردن خطا 20  

پالس دیجیتاله  ورودی تغییر وضعیت مرجع فرکانس  کمکی ب 63    ورودی وقفه خارجی 21  
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 است. Xو هر ترمینال دیگری به نام  X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7همان ترمینال های  Xiمنظور از ترمینال 

 است. Yیا هر رله ای که به نام  Y1,Y2همان  ترمینال  Yiمنظور از ترمینال 

 اشد با بسته شدن ترمینال فعال می شود.ب P7.25=0ترمینال ورودی زمانی که مقدار پارامتر 

 باشد با بازشدن ترمینال فعال می شود. P7.25=1ترمینال ورودی زمانی که مقدار پارامتر 

 راست گرد Jogترمینال ورودی برای حالت  0:

 چپ گرد Jogترمینال ورودی برای حالت 1:

 ورودی برای حالت راست گرد 2:

 ورودی برای حالت چپ گرد 3:

 باشد. P0.06=1وقتی قابل استفاده هستند که تابع  3~0های پارامتر

که هر لحظه فقط به یکی از آن ها فرمان داده باید دقت شود که تداخل در فرمان دادن به آن ها ایجاد نشود به طوری RUNو  Jogبرای استفاده از حالت 

 شود.

 راه اندازی موتور به صورت سه سیمه  4:

 باشد. P0.06=1ل استفاده است که تابع نیز زمانی قاب 0پارامتر 

 مراجعه کنید. P5.11برای توضیحات بیشتر در مورد این پارامتر به 

                              (است انتخاب قابل X7/DI ترمینال برای فقط) DI دیجیتال پالس ورودی 5:

تنظیم  5باید  X7/DIمقدار ترمینال  ( ،باشد P1.02=4یا  P0.04=4ی مثال زمانی که ورودی پالس دیجیتال به عنوان مرجع فرکانس انتخاب شود )برا

                                                                                       شود.

 برای انتخاب ولتاژ عددی( 0)ترمینال  6:

 برای انتخاب ولتاژ عددی( 2)ترمینال  7:

و توقف به  اینورتر کارغیر فعال کردن حالت  22
 صورت رها کردن موتور

 رزرو 66~64   

 صفر کردن ولتاژ خروجی در حالت کنترل حلقه بسته 67       توقف با زمان کاهش سرعت 23

 PIDتابع انتخاب مثبت یا منفی بودن  68    توقف موتور به صورت رها کردن موتور 24

 رزرو DC 69~98توقف موتور با اعمال ترمز 25
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 خاب ولتاژ عددی(برای انت 5)ترمینال  8:

 مراجعه شود. P4.15~P4.21توضیحات بیشتر به برای 

 برای انتخاب فرکانس( 0)ترمینال  9:

 برای انتخاب فرکانس( 2)ترمینال   10:

 برای انتخاب فرکانس( 5)ترمینال  11:

 برای انتخاب فرکانس( 0)ترمینال  12:

 مراجعه کنید. P4.22 ~ P4.36 برای اطالعات بیشتر به  

 

 برای انتخاب زمان افزایش و کاهش سرعت 0ورودی  13:

 برای انتخاب زمان افزایش و کاهش سرعت 2ورودی  14:

روی پنل یا ترمینال های افزایش و کاهش فرکانس، پاک می شود و  ∨/ ∧رامتر فرکانس تنظیم شده با استفاده از دکمه های با فعال کردن این پا 15:

 روی پنل یا ترمینال های افزایش و کاهش فرکانس غیر فعال می شود. ∨/ ∧دکمه های 

 افزایش فرکانس 16:

 کاهش فرکانس 17:

 انس را کاهش و افزایش داد.با فعال کردن این پارامترها می توان فرک

 غیرفعال کردن زمان افزایش و کاهش سرعت 18:

برای  2ترمینال

انتخاب زمان افزایش 

 و کاهش سرعت

برای  1مینالتر

انتخاب زمان افزایش 

 و کاهش سرعت

 انتخاب زمان افزایش و کاهش سرعت

OFF OFF 
 0زمان افزایش و کاهش سرعت

 
(P0.08 and P0.09)                        

OFF ON 
 1زمان افزایش و کاهش سرعت

(P4.09 and P4.10) 

ON OFF 
 2زمان افزایش و کاهش سرعت

(P4.11 and P4.12)                      

ON ON 
 3زمان افزایش و کاهش سرعت

(P4.13and P4.14)                    
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 در صورتی که این ورودی فعال شود فرکانس در حالت کار خود ثابت می ماند مگر اینکه اینورتر به حالت توقف برود.

 ورودی خطالی خارجی 19:

 را نمایش می دهد.  ”E.oUt“وقتی این ورودی فعال است اینورتر به حالت توقف می رود و خطای 

 پاک کردن خطا 20:

 روی پنل و هم از طریق شبکه می توان اینکار را انجام داد. STOP/RSTبا فعال کردن این ورودی خطا پاک می شود و نیز می توان با فشردن دکمه 

 ورودی وقفه خارجی 21:

است و با  runبه طوریکه فرکانس خروجی صفر می شود ولی اینورتر هنوز در حالت با فعال شدن این ورودی در کار اینورتر یک وقفه کوتاه اتفاق می افتد 

 غیر فعال شدن ورودی اینورتر به کار خود ادامه می دهد.

 و توقف به صورت رها کردن موتور اینورتر کارغیر فعال کردن حالت  22:

زمانی هم که اینورتر در حال کار باشد اگر این ترمینال فعال شود آن گاه موتور رها زمانی که این ترمینال فعال باشد اینورتر نمی تواند شروع به کار کند و 

 می شود تا متوقف شود.

 زمانیکه این ترمینال فعال شود موتور با شیب زمانی شروع به کاهش سرعت می کند تا متوقف شود. توقف با زمان کاهش سرعت: 23:

نی که اینورتر در حال کار باشد اگر این ترمینال فعال شود آن گاه موتور رها می شود تا متوقف زماتوقف موتور به صورت رها کردن موتور:  24:

 شود. این ترمینال حساس به لبه ی سیگنال است.

ار زمانیکه این ترمینال فعال شود، اینورتر سرعت خود را کاهش می دهد و وقتی که فرکانس آن کمتر از مقد :DCتوقف موتور با اعمال ترمز 25:

P3.06  رسید آنگاه ترمزDC  را به مقدارP3.07  و به اندازه زمانP3.08 .اعمال می کند 

با فعال شدن این ورودی اینورتر به سرعت متوقف می شود. به طوری که زمان کاهش  ) حساس به لبه سیگنال(:1خاموش کردن اضطراری   26:

 ین زمان ممکن متوقف شود.سرعت را بر اساس گشتاور بار تنظیم می کند تا با سریعتر

: زمانیکه موتور در حال متوقف شدن باشد اگر این ترمینال فعال شود وقتی که فرکانس در هنگام توقف )حساس به لبه سیگنال( DCاعمال ترمز  27:

 اعمال می کند. P3.08و به اندازه زمان  P3.07را به مقدار  DCرسید آنگاه ترمز  P3.06آن کمتر از مقدار 

 مارش کانتر  ش 28:

 مراجعه کنید. P5.13و  P5.12را شمارش می کند. برای طالعات بیشتر به  200Hzاین ورودی با مانند یک کانتر پالس ورودی کمتر از 

 پاک کردن کانتر   29:

 با فعال کردن این ورودی مقدار کانتر غیر فعال می شود.

  (قابل انتخاب است X7/DI )فقط برای ترمینال ل حلقه بستهانتخاب ورودی پالس دیجیتال به عنوان فیدبک در کنتر 47:

باید به عنوان فیدبک تعریف شود  X7/DI( ، عملکرد ترمینال 6یا  P0.3=2 زمانی که ورودی پالس دیجیتال به عنوان فیدبک انتخاب شود )

(P5.06=47).  برای توضیحات بیشتر در مورد فیدبک ورودی پالس به پارامترهایP8.01  وP0.03 .مراجعه کنید 

 تعویض به کنترل از پنل: 48:

 تعویض به کنترل از ترمینال: 49:

 تعویض به کنترل از شبکه: 50:
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 سه مورد باال به منظور تسهیل در تعویض حالت های کاری به کار می رود.

 رونده هستند. باال این ترمینال ها حساس به لبه

الت کنترل حلقه باز : در صورت فعال بودن این ترمینال اینورتر در حالت کنترل حلقه بسته حالت کنترل حلقه بسته به حتغییر وضعیت  51:

 می باشد. و در صورت غیر فعال بودن آن در کنترل حلقه باز قرار دارد.

 تعویض مرجع اصلی فرکانس اینورتر به فرکانس ولتاژ عددی 52:

 1 تعویض مرجع اصلی فرکانس اینورتر به ورودی  آنالوگ  54:

 2 ورودی آنالوگ به اصلی فرکانس اینورتر مرجع تعویض 55:

 سه مورد باال به منظور تسهیل در تعویض مرجع فرکانس کاری اینورتر استفاده می شود.

 این ترمینال ها حساس به لبه باال رونده هستند.

 5 ورودی آنالوگ به اصلی فرکانس اینورتر مرجع تعویض 56:

 پالس دیجیتال ورودی  به نس اینورتراصلی فرکا مرجع تعویض 57:

 غیر فعال کردن مرجع کمکی فرکانس 58:

 1تعویض مرجع کمکی فرکانس اینورتر به ورودی آنالوگ  60:

 2تعویض مرجع کمکی فرکانس اینورتر به ورودی آنالوگ  61:

 3تعویض مرجع کمکی فرکانس اینورتر به ورودی آنالوگ  62:

 پالس دیجیتالینورتر به ورودی تعویض مرجع کمکی فرکانس ا 63:

زمانی که این ترمینال فعال شود فرکانس  رل حلقه بسته: در کنترل حلقه بسته و ترکیبی،صفر کردن خروجی اینورتر در حالت کنت 67:

 خروجی اینورتر صفر می شود.

افزایش ی اینورتر رجع بیشتر شد، فرکانس خروج: اگر بخواهیم زمانی که مقدار فیدبک از مقدار مPIDتابع انتخاب مثبت یا منفی بودن   68:

 استفاده کرد. P8.09پیدا کند باید این ترمینال را فعال کرد. یا می توان از پارامتر 

 
P5.07  زمان فیلتر کردن ترمینال هایX1  تاX7 

0.000~1.000 s (0.001s) 

 زمان اعمال سیگنال باید از زمان فیلتر کردن بیشتر باشد. فزایش داد.با افزایش زمان فیلتر کردن می توان قابلیت ضد تداخلی ترمینال ها را ا

 
P5.08  تاخیر در عملکرد ترمینالزمانX1  

0.0~ 999.9 s (0.0s) 

 باشدمی 380Vبا ورودی سه فاز  PM5این پارامتر مخصوص اینورتر

 
P5.09  ترمینال  تاخیردر عملکردزمانX2  

0.0~ 999.9 s (0.0s) 

 

 باشدمی 380Vبا ورودی سه فاز  PM5تر مخصوص اینورتراین پارام   

 توان یک زمان تاخیر در عملکرد این ترمینال ها به وجود آورد.با تنظیم کردن این پارامترها می

 در نظر گرفته نمی شود. لاگر زمان اعمال سیگنال به ترمینال، کمتر از زمان تاخیر باشد آنگاه سیگنا
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P5.10 الس ورودیماکزیمم فرکانس پ 

0.1 ~ 50.0 kHZ (10.0 kHZ) 

به عنوان مرجع اصلی فرکانس در سیستم کنترل حلقه باز یا سیستم کنترل حلقه بسته انتخاب شود )برای مثال  X7/DIزمانی که ترمینال 

P0.04=4  یاP1.02=4 مقدار ماکزیمم فرکانس ورودی با پارامتر ، )P5.10 .مشخص می شود 

با مقدار ماکزیمم فرکانس  P5.10مرجع فرکانس در سیستم کنترل حلقه باز باشد ، مقدار ماکزیمم فرکانس پالس ورودی  X7/DIزمانی که ترمینال 

باشد . رابطه رو به رو برای  fو مقدار مرجع فرکانس در سیستم کنترل حلقه باز  fpخروجی رابطه دارد . اگر مقدار فرکانس جاری پالس ورودی 

             f = fp  × P0.11/P5.10برقرار است :                                                                                          P5.10محاسبه پارامتر  

مم با مقدار ماکزی P5.10مرجع فرکانس در سیستم کنترل حلقه بسته باشد ، مقدار ماکزیمم فرکانس پالس ورودی  X7/DIزمانی که ترمینال 

و مقدار مرجع آنالوگ در سیستم کنترل حلقه  fpرابطه دارد . اگر مقدار فرکانس جاری پالس ورودی  10Vمرجع ولتاز عددی در کنترل حلقه بسته 

     vp = fp  × 10V/P5.10برقرار است :                                             P5.10باشد . رابطه رو به رو برای محاسبه پارامتر   vp بسته 

 
P5.11 انتخاب حالت راه اندازی و توقف(STOP/RUN)  

0 ~ 3(0) 

ندازی و توقف اینورتر است.  این تابع برای انتخاب حالت های  راه ا

 کنترل کرد.می توان اینورتر را  FWDو  REVبا استفاده از ترمینال های 

 0کنترل دو سیمه 0:

 

 

 

 

 

 

 

 

 2کنترل دو سیمه 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .قرار داد  4را در حالت  Xترمینال های اگر بخواهیم از طریق کنترل سه سیمه ، اینورتر را کنترل کنیم باید  یکی از 

 0مهکنترل سه سی 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 REV FWD وضعیت اینورتر

 0 0 توقف

 0 1 چپگرد

 1 0 راستگرد

 1 1 توقف

 REV FWD وضعیت اینورتر

 0 0 توقف

 0 1 توقف

 1 0 راستگرد

 1 1 چپگرد
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Inverter Inverter 

غیر  REVو FWDباز باشد آنگاه ترمینال های  K3فعال هستند. اگر  REVو FWDبسته باشد، آنگاه ترمینال های  K3در کنترل سه سیمه اگر 

 فعال هستند و اینورتر استپ می شود .

ندازی می شود.اینورتر به صورت  REVاینورتر به صورت راستگرد و با لبه باالرونده  FWDبا لبه باال رونده   چپ گرد راه ا

 

 2کنترل سه سیمه 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر  REVو FWDباز باشد آنگاه ترمینال های  K3فعال هستند. اگر  REVو FWDبسته باشد، آنگاه ترمینال های  K3در کنترل سه سیمه اگر 

 فعال هستند و اینورتر استپ می شود .

اینورتر به صورت چپ گرد راه اندازی می  REVاینورتر به صورت راستگرد و اتصال ترمینال  REVیا عدم اتصال ترمینال  FWDبا لبه باال رونده 

 شود.

 
P5.12 مقدار دهی اولیه به کانتر 

0 ~ 9999(0) 

 
P5.13 مقدار دهی ثانویه به کانتر 

0 ~ 9999(0) 

 .باشد P7.02=10 یا P7.00=10اگر اگر ترمینال خروجی به حالت رسیدن به مقدار اولیه کانتر نتظیم شده باشد. یعنی 

 فعال می ماند. P5.13برسد. خروجی فعال می شود و تا مقدار   P5.12زمانیکه کانتر به مقدار 

 .باشد P7.02=11 یا P7.00=11اگر ترمینال خروجی به حالت رسیدن به مقدار ثانویه کانتر نتظیم شده باشد. یعنی اگر 

 . خروجی  به اندازه یک شمارش کانتر فعال می شود.برسد  P5.13زمانیکه کانتر به مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبق دستورات زیر خروجی را فعال می کند. Y1می رسد. ترمینال  P5.12هنگامی که ورودی شمارش کانتر فعال می شود و مقدار آن به 

 (P5.00,P5.01,P5.02,P5.03=28ابتدا یکی از ترمینال ها را به عنوان شمارش کانتر فعال می کنیم. ) -0

 قرار می دهیم.P5.13=8 و P5.12=4در عین حال 

   (P7.00=10به عنوان خروجی کانتر در نظر میگیریم .)  را Y1ترمینال -2

 باشد خروجی فعال است. P5.13وP5.12هنگامی که مقدار کانتر بین  باالق شکل مطاب

برسد و زمانی که مقدار آن تغییر کند خروجی غیر فعال می  P5.13دار باشد آنگاه خروجی زمانی فعال می شود که مقدار کانتر به مق P7.00=11اگر 

 شود.

 .24V±20%باشد. محدوده ی ولتاژ نیز  200Hz~0باشد. و محدوده ی فرکانس پالس ورودی باید  P5.13نباید بیشتر از  P5.12نکته: مقدار 

 باشد.

 انتر را پاک کرد.با انتخاب یکی از ورودی ها به عنوان ریست کانتر می توان مقدار ک
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 تنظیم پارامترهای ورودی آنالوگ  1-1
 

P6.00 و ورودی پالس دیجیتال  وگانتخاب منحنی ورودی آنالDI 
0~44 (44) 

.روداین تابع برای کالیبره کردن سیگنال ورودی به کار می  

 
 صفحه نمایش پنل

 

 

 رقم یکان

 :1ورودی آنالوگ 
رامتر توسط پا 1انتخاب فرکانس از نمودار  0:

 P6.01 ~ P6.04های 
توسط پارامتر  2انتخاب فرکانس از نمودار  1:
 های

P6.05 ~ P6.08 
توسط پارامتر  3انتخاب فرکانس از نمودار  2:
 های

P6.09 to P6.12   
توسط پارامتر  4انتخاب فرکانس از نمودار   3:
 های

P6.13 to P6.20 
 نیاز به انجام کالیبراسیون نیست 4:

است. مشابه باال 2رودی آنالوگ و  رقم دهگان  

صدگانرقم  است. مشابه باال 3ورودی آنالوگ    

هزارگانرقم   ورودی پالس دیجیتال مشابه باالست. 

 P6.21ورودی آنالوگ متناظر با مقدار مشخص شده در  0و 5مقدار ورودی آنالوگ متناظر با فرکانس موتور است. اما در نمودار  2و نمودار  0در نمودار 

 ست.ا

 استفاده کرد. P2.03 و P2.02برای مشاهده مقدار ورودی آنالوگ می توان از پارامتر 

به عنوان حداکثر فرکانس  P0.11" نیاز به انجام کالیبراسیون نیست" را انتخاب کنید. به ازای حداکثر ورودی آنالوگ مقدار زمانی که گزینه 

 اعمال می شود.

 
P6.01  نقطهA0  0در نمودار 

0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.02  فرکانسF0 متناظر نقطهA0 0در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P6.03  نقطهA1  0در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.04  فرکانسF1 متناظر نقطهA1 0در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P6.05  نقطهA0  2در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.06  فرکانسF0 متناظر نقطهA0 2در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P6.07  نقطهA1  2در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 
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P6.08  فرکانسF1 متناظر نقطهA1 2در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

 را با یک مثال توضیح می دهیم. 0مشابه هم هستند. نمودار  2و نمودار 0عملکرد نمودار

 دار برای کنترل حلقه باز به کار می روند، و فرکانس اینورتر را به وسیله ورودی های آنالوگ تعیین می کند.هر دو نمو

 نحوه ارتباط بین مقدار آنالوگ با فرکانس متناظر در شکل های زیر توضیح داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6.09  نقطهA0  5در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.10 فرکانس F0 متناظر نقطهA0  5در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P6.11  نقطهA1  5در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.12  فرکانسF1 متناظر نقطهA1  5در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P6.13  نقطهA0  0در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.14  فرکانسF0 متناظر نقطهA0  0اردر نمود 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P6.15  نقطهA1  0در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.16  فرکانسF1 متناظر نقطهA1  0در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

P6.17  نقطهA2  0در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.18  فرکانسF2 متناظر نقطهA2  0در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 
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P6.19  نقطهA3  0در نمودار 
0.0 ~110.0 %(0.0%) 

 

P6.20  فرکانسF3 متناظر نقطهA3  0در نمودار 
0.00~ 300.00 Hz(0.00Hz) 

 

 دارد. 5دو نقطه بیشتر از نمودار 0در اصل مشابه یکدیگر عمل می کنند ولی نمودار 0و نمودار 5نمودار

 نشان داده شده است. در شکل زیر  0منحنی مشخصه ورودی آنالوگ نمودار

 ورودی آنالوگ خارجی را به متغیر مربوط به دستگاه تبدیل می کند 0و 5نمودار 

 درصد. 011ولت متناسب است با 01همه ی ورودی های آنالوگ به مقادیر درصد تبدیل می شوند به طوریکه 

 مشخص می شود. P6.21مقادیر درصد نیز با توجه به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6.21 ملکرد ورودی های آنالوگانتخاب ع 
00~ 66(00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نمای پنل

 

 

 رقم یکان

 

 

 

 AI1انتخاب عملکرد 

 : فرکانس کنترل حلقه باز و یا فرکانس مرجع در کنترل حلقه بسته.0

 رزرو  :4~1

 فیدبک از دمای موتور )حالت حفاظت اضافه بار( 5:

 رزرو 6:

 AI2انتخاب عملکرد  رقم دهگان

 مشابه تنظیمات باال

 AI3انتخاب عملکرد  رقم صدگان

 مشابه تنظیمات باال

 DIانتخاب عملکرد ورودی پالس دیجیتال  رقم هزارگان

 مشابه تنظیمات باال
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توصیف یکسان هستند پس به  DIو  AI3و  AI2و  AI1رود، از آنجا که عملکرد ورودی لکرد ورودی های آنالوگ به کار میاین تابع برای انتخاب عم

 پردازیم.می 0ورودی آنالوگ 

 : فرکانس کنترل حلقه باز و یا فرکانس مرجع در کنترل حلقه بسته: طبق نمودار ورودی آنالوگ را به فرکانس تبدیل می کند.0

 رزرو  :4~1

شود به طوری که هشدار حفاظت ه می)آستانه حفاظت موتور( استفاد P9.17فیدبک از دمای موتور )حالت حفاظت اضافه بار(: این عملکرد با تابع  5:

 حرارتی موتور را می دهد.

 رزرو 6:

 نکته: در صورت تنظیم کردن این تابع به مقدار غیر صفر باید توجه داشت که دو کانال ورودی مشابه هم تنظیم نشود.

 
P6.22  زمان فیلترکردنAI1 0.000~1.000 s(0.004s) 

 
P6.23  زمان فیلترکردنAI2 0.000~1.000 s(0.004s) 

 
P6.24  زمان فیلترکردنAI3 0.000~1.000 s(0.004s) 

 اد.در بعضی از کاربردها ورودی آنالوگ همراه سیگنال تداخلی)نویز( است که با افزایش زمان فیلتر کردن می توان ظرفیت ضد نویز را افزایش د

 ه ورودی آنالوگ و عملکرد آن تاخیر ایجاد می شود.ولی باید توجه داشت که با افزایش زمان فیلتر کردن در زمان پاسخ دادن ب

 

 پارامتر خروجی های چند کاربردی 1-1

 
P7.00 انتخاب عملکرد خروجی Y1 0 ~47(0) 

 
P7.01 انتخاب عملکرد خروجی Y2/DO  0 ~71(1) 

 

P7.02 (14)47~ 0 ایانتخاب عملکرد خروجی رله 

 
P7.03 0انتخاب عملکرد خروجی آنالوگ(AO1) 48 ~ 71(48) 

 

P7.04 2انتخاب عملکرد خروجی آنالوگ(AO2) 48 ~ 71(49) 

 

 ای را می توان به عنوان یک سیگنال دیجیتال چند کاربرده انتخاب کرد.و خروجی رله Y1خروجی 

 ~ 10V/0 ~ 0و نیز می توان نوع خروجی )ل آنالوگ چند کاربرده تعریف کرد توان به عنوان یک سیگنارا می  AO2و AO1خروجی آنالوگ 

20mA) با استفاده از جامپر تعیین کرد.  را 

 ( انتخاب کرد.50kHZ~0)را می توان به عنوان یک سیگنال دیجیتال چند کاربرده و خروجی پالس سرعت باال  Y2خروجی 

 

 و خروجی رله ای را می توان به عنوان یک سیگنال دیجیتال چند کاربرده انتخاب کرد. Y1خروجی 

 ~ 10V/0 ~ 0را میتوان به عنوان یک سیگنال آنالوگ چند کاربرده تعریف کرد. و نیز می توان نوع خروجی )  AO2و AO1خروجی آنالوگ 

20mA) با استفاده از جامپر تعیین کرد.  را 

 ( انتخاب کرد.50kHZ~0)را می توان به عنوان یک سیگنال دیجیتال چند کاربرده و خروجی پالس سرعت باال  Y2خروجی 
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 تعیین عملکرد خروجی های دیجیتال جدول
 

 توضیح تنظیم عملکرد توضیح تنظیم عملکرد

 سیگنال ورود فرکانس به ناحیه غیر مجاز  RUN 1سیگنال نشانگر راه اندازی اینورتر حالت  0

 (FDT2)2سیگنال نشانگر سطح فرکانس 3 (FDT1)0سیگنال نشانگر سطح فرکانس 2

بار موتور یا سیگنال پیش هشدار برای اضافه  4

 اینورتر

 توقف یا قفل شدن ناشی از کاهش ولتاژ 5

 (FHLرسیدن به حداکثر فرکانس ) 7 توقف ناشی از خطای خارجی 6

 شروع به کار اینورتر از سرعت صفر 9 (FLLرسیدن به حداقل فرکانس ) 8

 رسیدن به مقدار ثانویه کانتر 11 رسیدن به مقدار اولیه کانتر 10

 ماده بودن اینورتر برای شروع به کارآ 13 رزرو 12

 گزارش آالرم اینورتر 15 خطا در اینورتر 14

16~18 

 

 19 رزرو

 

 X1سیگنال وضعیت 

 X2 21سیگنال وضعیت  20

 

 رزرو

 23 رسیدن به مقدار جریان صفر 22

 

 نشانگر دستور توقف

   رزرو 47~24

 RUNسیگنال نشانگر راه اندازی اینورتر حالت  0:

 است این سیگنال فعال میشود. RUNه اینورتر در حالت وقتی ک

 سیگنال ورود فرکانس به ناحیه غیر مجاز 1:

 باشد سیگنال خروجی فعال می شود. P7.19هنگامی که بین فرکانس خروجی و فرکانس تنظیم شده اختالف به اندازه 

 (FDT1)0سیگنال نشانگر سطح فرکانس 2:

 FDT1بیشتر است. سیگنال خروجی فعال می شود و زمانی که فرکانس خروجی از حد پایین  FDT1باالی  وقتی که فرکانس خروجی از مقدار حد

 کمتر شود سیگنال غیر فعال می شود.

 مراجعه شود. P7.21 و P7.20برای توضیحات بیشتر به 

 (FDT2)2سیگنال نشانگر سطح فرکانس3:

 FDT2ت. سیگنال خروجی فعال می شود و زمانی که فرکانس خروجی از حد پایین بیشتر اس FDT2وقتی که فرکانس خروجی از مقدار حد باالی 

 کمتر شود سیگنال غیر فعال می شود.

 مراجعه شود. P7.23 و P7.22برای توضیحات بیشتر به 

 سیگنال پیش هشدار برای اضافه بار موتور یا اینورتر 4:

باشد سیگنال فعال می شود و زمانیکه جریان خروجی کمتر از   PA.15به مدت زمان  PA.14زمانی که جریان خروجی بیشتر از جریان تنظیم شده در 

PA.14 .باشد سیگنال غیر فعال است 

 توقف یا قفل شدن ناشی از کاهش ولتاژ5:

 زمانی که ولتاژ ورودی کمتر از مقدار تنظیمی حداقل ولتاژ باشد. سیگنال فعال می شود.
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 PA.06مراجعه شود به 

 ز خطای خارجیتوقف ناشی ا6:

 روی اینورتر ظاهر می شود( سیگنال خروجی فعال می شود. E.oUtزمانیکه اینورتر بر اثر خطای خارجی متوقف شود  )

 (FHLرسیدن به حداکثر فرکانس )7:

 وقتی که فرکانس خروجی اینورتر به مقدار حد باالی فرکانس برسد این سیگنال فعال می شود.

 (FLLرسیدن به حداقل فرکانس )8:

 وقتی که فرکانس خروجی اینورتر به مقدار حد پایین فرکانس برسد این سیگنال فعال می شود.

 شروع به کار اینورتر از سرعت صفر9:

 وقتی که فرکانس خروجی اینورتر صفر باشد این سیگنال فعال مشود

 رسیدن به مقدار اولیه کانتر10:

 فعال می شودبرسد این سیگنال   P5.12زمانیکه مقدار کانتر به 

 رسیدن به مقدار ثانویه کانتر11:

 برسد این سیگنال فعال می شود P5.13زمانیکه مقدار کانتر به 

 رزرو 12:

 آماده بودن اینورتر برای شروع به کار13:

 زمانیکه اینورتر روشن شود و شرایط کار اینورتر بدون خطا باشد این خروجی فعال می شود.

 خطا در اینورتر14:

 اینورتر به دلیل وجود خطا متوقف می شود این سیگنال فعال می شود.وقتی که 

 گزارش آالرم اینورتر15:

 زمانی که اینورتر به دلیل وجود خطا آالرم می دهد ولی متوقف نمی شود این سیگنال فعال می شود.

 رزرو18~16:

 X1سیگنال وضعیت  19:

 شود.فعال است سیگنال خروجی نیز فعال می  X1زمانیکه ورودی 

 X2سیگنال وضعیت  20:

 فعال است سیگنال خروجی نیز فعال می شود. X2زمانیکه ورودی 

 رزرو 21:

 رسیدن به مقدار جریان صفر 22:

 باشد این سیگنال فعال می شود. P7.18وقتی که مقدار جریان خروجی اینورتر کمتر از مقدار تنظیم شده در 

 نشانگر دستور توقف 23:

 ر حالت توقف یا آماده به کار است این سیگنال فعال می شود.هنگامی که اینورتر د

 

 جدول تعیین عملکرد خروجی های آنالوگ

 

تنظیم 

 عملکرد

 

 پالس خروجی محدوده تعریف آنالوگ خروجی محدوده تعریف انتخاب سیگنال خروجی

متناسب با  P0.11ماکزیمم فرکانس خروجی  فرکانس خروجی 48

 است. 10V/20mAسیگنال 

 P0.11مم فرکانس خروجی ماکزی

 است. P7.10متناسب با پارامتر 

متناسب با  P0.11ماکزیمم فرکانس خروجی  فرکانس تنظیم شده 49

 است. 10V/20mAسیگنال 

 P0.11ماکزیمم فرکانس خروجی 

 است. P7.10متناسب با پارامتر 

دو برابر جریان نامی اینورتر متناسب با سیگنال  جریان خروجی 50

10V/20mA .است 

دو برابر جریان نامی اینورتر متناسب با 

 است. P7.10پارامتر 

دو برابر جریان نامی موتور متناسب با سیگنال  جریان موتور 51

10V/20mA .است 

دو برابر جریان نامی موتور متناسب با 

 است. P7.10پارامتر 
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دو برابر گشتاور نامی موتور متناسب با سیگنال  گشتاور خروجی 52

10V/20mA .است 

دو برابر گشتاور نامی موتور متناسب با 

 است. P7.10پارامتر 

متناسب با  P0.12دو برابر ولتاژ تنظیم شده در  ولتاژ خروجی 53

 است. 10V/20mAسیگنال 

 P0.12دو برابر ولتاژ تنظیم شده در 

 است. P7.10متناسب با پارامتر 

 P7.10متناسب با پارامتر  1000V است. 10V/20mAمتناسب با  DC Bus  1000V ولتاژ 54

 است.

است و  10V/20mAمتناسب با  AI1  10V 0ورودی آنالوگ  55

20mA  5متناسب باV/10mA .است 

10V  متناسب با پارامترP7.10   است و

20mA   پارامتر  %50متناسب با

P7.10 .است 

 است. AI1مشابه  است. AI1مشابه   AI2   2ورودی آنالوگ 56

 10V/20mA~0متناسب با   AI3    -10V~10V   5آنالوگورودی  57

 است.

-10V~10V   0متناسب با~P7.10 

 است.

ورودی پالس دیجیتال  58

DI 

متناسب  P5.10ماکزیمم فرکانس پالس ورودی 

 است. 10V/20mAبا سیگنال 

 P5.10ماکزیمم فرکانس پالس ورودی 

 است. P7.10متناسب با پارامتر 

ابر توان نامی موتور متناسب با دو بر توان خروجی 59

10V/20mA .است 

دو برابر توان نامی موتور متناسب با 

 است. P7.10پارامتر 

مقدار اعمال شده از  60

 شبکه

 P7.10متناسب با پارامتر 10000 است. 10V/20mAمتناسب با  10000

 است.

تا  0درجه سانتی گراد متناسب با 100تا   0 دمای خنک کننده 61

10V/20mA .است 

گراد متناسب پارامتر  درجه سانتی100

P7.10 .است 

متناسب با  P0.11ماکزیمم فرکانس خروجی  2فرکانس خروجی  62

 است. 10V/20mAسیگنال 

 P0.11ماکزیمم فرکانس خروجی 

 است. 10V/20mAمتناسب با سیگنال 

 انس محاسبه شده به وسیله سرعت چرخش موتور است.، فرک2همان فرکانس خروجی اینورتر است ولی فرکانس خروجی  0فرکانس خروجی 

 
P7.05 شیب AO1 0.0 ~ 200.0 %(100.0%) 

 

P7.06  عرض از مبداAO1 0.0 ~ 200.0 %(100.0%) 

 

P7.07 شیب AO2 0.0 ~ 200.0 %(100.0%) 

 

P7.08  عرض از مبداAO2 0.0 ~ 200.0 %(100.0%) 
 

P7.09 (0000)1111~0 تعیین عالمت ضریب و عرض از مبدا 

 

عی را نشان با استفاده از این پارامتر ها می توان خروجی های آنالوگ تعریف شده درجدول باالتنظیم کرد به طوری که سیگنال خروجی آنالوگ مقدار واق

 دهد. 

 ضریب و عرض از مبدا را نشان می دهد.عالمت  P7.09تابع 
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 نمایشگر پنل

 :  AO1 شیب رقم یکان

 مثبت 0:

 منفی 1:

 :  AO1عرض از مبدا  م دهگانرق

 مثبت 0:

 منفی 1:

 :  AO2 شیب رقم صدگان

 مثبت 0:

 منفی 1:

 :  AO2عرض از مبدا  رقم هزارگان

 مثبت 0:

 منفی 1:

 

 داریم: 0مثل هم  هستند برای خروجی آنالوگ  2و  0روش کالیبره کردن خروجی آنالوگ 

 تغییر می کند. AO1ق شکل زیر مشخصه منحنی و طب b=2  و k=1آنگاه  P7.06=20%و  P7.05=100%اگر 

 دارای عرض از مبدا منفی است. 25-6دارای عرض از مبدا مثبت و شکل  24-6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر می کند. AO1مشخصه منحنی  26-6و طبق شکل  b=12  و k=1آنگاه  P7.06=120%و  P7.05=100%اگر 

 

 تغییر می کند. AO1مشخصه منحنی  27-6و طبق شکل  b=8  و k=1آنگاه  P7.06=80%و  P7.05=100%اگر 
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 نکته: زمانی که عرض از مبدا و شیب، یک مقدار منفی باشند آنگاه خروجی آنالوگ صفر خواهد شد.

 

P7.10  ماکزیمم فرکانس پالس خروجیY2/DO 0~1111(0000) 
 مراجعه کنید. P7.01رای جزییات بیشتر به پارامتر را مشخص می کند . ب Y2/DOاین پارامتر مقدار ماکزیمم فرکانس خروجی  

 
P7.11 (000)101 ~ 000 نوع سیگنال خروجی 

 این تابع نوع سیگنال خروجی دیجیتال را مشخص می کند.) به صورت پالس یا سطح باشد(

 شود. میلیون بار قطع و وصل است. قطع و وصل مکرر باعث کاهش طول عمر رله می 01طول عمر رله خروجی حدودا 

 

 نمایشگر پنل

 Y1ترمینال  رقم یکان

 پالس 1:                سطح 0:

 Y2ترمینال  رقم دهگان

 پالس 1:                سطح 0:

 ترمینال رله ای رقم صدگان

 پالس 1:               سطح 0:

 

 

P7.12 زمان تاخیر ترمینال Y1 0.0~999.9s % (0.0s) 

 

P7.13 پهنای پالس ترمینال Y1 0.0~999.9s % (0.0s) 

 

P7.14 زمان تاخیر ترمینال Y2 0.0~999.9s % (0.0s) 

 

P7.15 پهنای پالس ترمینال Y2  0.0~999.9s % (0.0s) 

 

P7.16 999.9~0.0 زمان تاخیر ترمینال رله ایs % (0.0s) 

 

P7.17 999.9~0.0 پهنای پالس ترمینال رله ایs % (0.0s) 
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Output Frequency 

Setup Frequency 
Detection Width 

Time 

Time 

Yi Terminal 

Output Frequency 

Setup Frequency 
Detection Width 

Time 

Time 

Yi Terminal 

 می توان پهنای پالس و زمان تاخیر سیگنال خروجی را تعریف کرد. با استفاده از این تابع

  اگر پهنای پالس از زمان تاخیر کمتر باشد سیگنال خروجی اعمال نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7.18 (%0.0)% 50.0 ~0.0 تشخیص گذر از جریان صفر 

 این تابع برای تشخیص تغییرات بار استفاده می شود.

 ( P7.01و  P7.00 _ل خروجی به عنوان )رسیدن به مقدار جریان صفربا تنظیم کردن ترمینا

 

P7.19 300.00 ~ 0.00 تشخیص انحراف فرکانس از مقدار تنظیم شده Hz(2.5Hz) 

 
 1ر و به مقدا P7.01وP7.00درتابعرود.اگر ترمینال خروجی این تابع برای تشخیص اختالف فرکانس خروجی نسبت به فرکانس تنظیم شده به کار می

 شود.فعال می ،اختالف پیدا کند P7.19تنظیم شود آنگاه ترمینال خروجی زمانی که فرکانس به مقدار تنظیم شده در 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7.20  حد باالیFTD1 
0.00 ~ 300.00 Hz(50.00Hz) 

 
P7.21  حد پایینFTD1 

0.00 ~300.00 Hz(49.00Hz) 

 
P7.22  حد باالیFTD2 

0.00 ~ 300.00 Hz(25.0Hz) 
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P7.23  حد پایینFTD2 
0.00 ~ 300.00 Hz(24.00Hz) 

 
یا   2به مقدار  P7.01و P7.00استفاده می شود اگر ترمینال خروجی در تابع  FTDاین تابع برای تشخیص قرار داشتن فرکانس خروجی بین دو مقدار 

 قرار داشته باشد فعال میشود. FTDتنظیم شود انگاه ترمینال خروجی زمانی که فرکانس خروجی بین حد باال و پایین  3

 

 

 

P7.24 (000)111 ~ 000 فعال کردن عملکرد ترمینال مجازی و واقعی 

 

 کرد ترمینال های ورودی چند کاربرده و ترمینال های خروجی را توسط شبکه کنترل می کند.این تابع عمل

 

 xiترمینال های ورودی چند کاربره 

 :ترمینال های واقعی فعال هستند0

 مجازی فعال هستند یرمینال ها:ت1

 

 رقم یکان    

  رزرو

 رقم دهگان    

 و رله خروجی Y1ترمینال 

 .واقعی فعال هستند یترمینال ها :0

 .غیر فعال هستند واقعی یترمینال ها :1

 

 رقم صدگان    

 

ها وابسته به پورت شبکه هستند و هیچ ارتباطی به وضعیت به عنوان ورودی مجازی انتخاب میشود.عملکرد این ترمینال  xiزمانی که ترمینال های ورودی 

هستند  ترمینال های واقعی ندارد.زمانی که ترمینال های خروجی به عنوان ترمینال مجازی انتخاب میشود عملکرد این ترمینال وابسته به پورت شبکه

 وهیچ تاثیری بر علمکرد خروجی واقعی ندارد.

 

P7.25 (000)111 ~ 000 انتخاب وضعیت موثر ترمینال 

 
 کند.ین میای ورودی و خروجی را تعیاین تابع نحوه تاثیر ترمینال ه
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 صفحه نمایش پنل

 xiترمینال ورودی چند کاربره 

 جاری است.  xi:جریان از ترمینال 0

 جاری است. xi:جریان به ترمینال 1

 

 رقم یکان   

 Y1ترمینال خروجی چند کاربرده 

 جاری است.Y1:جریان از 0

 جاری است.Y1:جریان به ترمینال 1

 

 رقم دهگان  

 ترمینال خروجی رله ای

 :حالت عادی بسته1              :حالت عادی باز0

 

 رقم صدگان  

 

ال جاری است.وقتی که ترمینXiاتصال پیدا میکند ورودی فعال میشود وبه این معنی است که جریان از ترمینال  COMبه ترمینال  Xiوقتی که ترمینال 

جاری می شود اگر  Y1قرار دارد ودر هنگام فعال شدن جریان از   Open Collectorدرحالت صفر قرار دارد یعنی خروجی در حالت  Y1خروجی 

 ترمینال رله ای را در حالت صفر قرار بدهیم با فعال شدن خروجی رله بسته می شود.

 PIDپارامترهای کنترل حلقه بسته به صورت  3-1

Deviation Limit

P8.07

PID Adjustment 

Selection

P8.08

Proportional Gain 

P8.03  Kp×ε

Integral Gain P8.04

ΣKi×ε

Differential Gain 

P8.05
Kd×(ε-ε′)

Close 

Loop 

output

Close 

Loop 

Feedback

Sampling Cycle

P8.06

Close Loop 

Feedback Value

+

-

ε
+

+

+

ε´refers to the previous deviation,

ε refers to the deviation this time

Analog 

Feedback 

close Loop

AI1

AI2

AI3

DI

Set P8.02

andP5.06=47

Single Pulse 

Feedback 

close Loop

Analog 

feedback 

close Loop

P8.00

P4.15～P4.21

AI1

AI2

AI3

DI

P8.01

Single-

phase pulse 

feedback 

close loop 

Set P1.02～P1.04

Set P1.05～P1.07

 

 

P8.00 10.00~0.00 مرجع ولتاز عددی در کنترل حلقه بسته V(0.00V) 

،مقدار مرجع در کنترل حلقه P1.02=0)کنترل حلقه بسته( قرار دهید.سپس با قرار دادن  1را در حالت  P0.03برای استفاده از این تابع ابتدا باید تابع 

 یین کنید.تع P8.00بسته را در 

P8.01 مقد( ار فیدبک مربوط به ورودی پالس دیجیتالRPM) 0~30000 rpm(0rpm) 
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P8.02 (1000) 9999~1 تعداد پالس در یک دور برای ورودی پالس دیجیتال 

کنترل  مشخص شود . اگر مد کنترلی اینورتر، P0.03قبل از این که مقدار مرجع در کنترل حلقه بسته مشخص شود ، باید مد کنترل اینورتر در پارامتر 

مشخص    P8.00تنظیم شده باشد ، مقدار مرجع با پارامتر " 0"، عدد  P1.02و   (P0.03=1,3,5 یا  7حلقه بسته با فیدبک سیگنال آنالوگ باشد ) 

مقدار سیگنال ،  P1.02مقداری غیر از صفر داشته باشد ، مقدار مرجع در کنترل حلقه بسته با توجه مقدار تنظیم شده در پارامتر  P1.02می شود . اگر 

 آنالوگ یا فرکانس پالس سرعت باال می باشد.

مشخص می شود . در این  P8.01( ، مقدار مرجع با پارامتر P0.03=2 یا  6باشد )  اگر مد کنترل اینورتر، کنترل حلقه بسته با فیدبک پالس سرعت باال

 مشخص شود .  P8.02در نیز در پارامتر مد کنترلی، باید با توجه به مدل انکودر تعداد پالس در هر دور انکو

 نکته : 

  در این مد کنترلی، سیگنال فیدبک که پالس سرعت باال می باشد باید به ترمینالX7/DI  تنظیم شود : " 47"متصل شود و این ترمینال باید عدد

 . انتخاب ورودی پالس دیجیتال به عنوان فیدبک در کنترل حلقه بسته 

 ه با فیدبک سیگنال آنالوگ اگر پارامتر در مد کنترلی حلقه بستP1.02  مرجع می تواند به عنوان ولتاژ عددی به صورت تنظیم شده باشد ،  "0"، عدد

 مراجعه کنید. P4.15~P4.21چند بخشی انتخاب شود . برای پیاده سازی آن به پارامترهای 

P8.03  ضریب تناسبیKp 0.000 ~ 10.000(0.200) 
 

P8.04 ضریب انتگرالی Ki 0.000 ~ 10.000(0.500) 
 

P8.05 )ضریب تفاضلی)مشتقKd 0.000 ~ 10.000(0.000) 

سرعت پاسخ سیستم بیشتر می شود ولی افزایش بیش از حد آن باعث تولید نوسان و انحراف در مقدار مرجع می شود.با استفاده از  Kpبا افزایش مقدار 

Ki افزایش مقدار  می توان انحراف از مقدار مرجع را کم کرد و باKi  سرعت پاسخ سیستم تغییر میکند اما افزایش بیش از حدKi  باعث تولید نوسان

سرعت پاسخ سیستم را افزایش داد.اما افزایش بیش  Kdوانحراف از مقدار مرجع می شود.اگر سیستم دارای تغییر ناگهانی فید بک باشد میتوان با افزایش 

 از مقدار مرجع می شود.باعث تولید نوسان وانحراف  Kdاز حد 

P8.06 30.000 ~ 0.001 زمان نمونه برداری s(0.002s) 

 با استفاده از این تابع می توان زمان نمونه برداری سیگنال را تعیین کرد.

 کاهش زمان نمونه برداری پاسخ سیستم را سریعتر می کند. اما ممکن است پاسخ سیستم نوسانی شود.

P8.07 (%5.0)% 20.0 ~ 0.0 حد مجاز انحراف 
باشد  P8.07با استفاده از این تابع سطح انحراف بین فید بک و سیگنال مرجع را تایین میکنیم.زمانی که اختالف سیگنال فیدبک و مرجع کمتر از 

برای تنظیمات  باشد سیستم کنترلی خروجی خود را تغییر می دهد P8.07خروجی ثابت می ماند.فقط زمانی که اختالف فیدبک با مرجع بیشتر از 

P8.07 .باید دقت و پایداری سیستم را در نظر داشت 

P8.08  انتخاب تنظیماتPID 0 ~ 11(10) 

 با این تابع میتوان شرایط در حال اجرای سیستم حقه بسته را تنظیم کرد.
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 برسد دوحالت برای انتخاب تنظیمات انتگرال داریم. (P0.14(یا حد پایین فرکانس )P0.13الی فرکانس )اگر مقدار خروجی تنظیمات حلقه بسته حد با

 اگر ضریب انتگرالی اعمال نشود، آنگاه انحراف بین مقدار فیدبک و مقدار مرجع افزایش می یابد. : توقف تنظیمات انتگرال:0

ن مقدار فیدبک و مرجع رخ دهد، ضریب انتگرالی اعمال می شود و درنتیجه مقدار انحراف بیبن اعمال پیوسته تنظیمات انتگرال: زمانی که تغییری بی 1:

 فیدبک و مرجع کاهش می یلبد.

P8.09  تعیین عملکرد مثبت و منفیPID 0 ~ 1 (0) 
نیز افزایش یابد حالت منفی را  در حالت مثبت است.اگر بخواهیم با افزایش مقدار فیدبک از مقدار مرجع فرکانس PIDبه طور پیش فرض تنظیمات 

 انتخاب میکنیم.

 یا تابع ترمینال های ورودی چند کاربره امکان پذیر است. P8.09انتخاب این پرامتر به وسیله تابع 

  .مثبت است PIDو ترمینال ورودی غیر فعال باشد آنگاه  P8.09=0اگر 

 .مثبت است PIDفعال باشد آنگاه  و ترمینال ورودی P8.09=1اگر 

 .منفی است PIDغیر فعال باشد آنگاه  و ترمینال ورودی P8.09=1اگر 

 .منفی است PIDفعال باشد آنگاه  و ترمینال ورودی P8.09=0اگر 

 

P8.10 (0) 65535 ~ 0 رزرو 
 

 

 

 صفحه نمایش پنل

 مد انتگرالی

 میشود. با رسیدن به حد باال یا حد پایین فرکانس تنظیمات انتگرال متوقف :0

 با رسیدن به حد باال یا حد پایین فرکانس تنظیمات انتگرال ادامه پیدا کند. :1

 

 رقم یکان    

 فرکانس خروجی

 RUNگردش تنظیم شده در حالت : مطابق با جهت 0

 RUNگردش تنظیم شده در حالت خالف جهت م :1

 

 رقم دهگان    
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 پارامتر های موتور  23-1

P9.00 انتخاب نوع بار 
0 ~ 1(0) 

 این تابع برای انتخاب نوع بار استفاده می شود.

 گشتاور ثابت با کاربرد سنگین-G: نوع 0

 یر با کاربرد سنگینگشتاور متغ -L: نوع 1

P9.01 تعداد قطب موتور 
2~ 24(4) 

 

P9.02 30000 ~ 0 سرعت نامی موتور rpm(1500rpm) 
 

P9.03 999.9 ~ 0.4 توان نامی موتور kW(Factory) 
 

P9.04 999.9 ~ 0.1 جریان نامی موتور A(Factory) 
 های موتور استفاده می شود و باید مطابق با پالک موتور تنظیم شود.برای تنظیم پارامتر P9.04تا  P9.01توابع 

 نکته:توان اینورتر باید با توان موتور مطابقت داشته باشد.

P9.05  جریان بدون بارIO 0.1 ~ 999.9 A (Factory) 
 

P9.06  مقاومت استاتورR1 0.000 ~ 65.000  Ω (Factory) 
 

P9.07  مقدار انوکتانس نشتی استاتورL1 0.0 ~ 2000.0 mH (Factory) 
 

P9.08  مقاومت رتورR2 0.000 ~ 65.000  Ω  
 

P9.09 اندوکتانس متقابلL2 0.0 ~ 2000.0mH (Factory) 
 

P9.10  100.00 ~ 0.0 1ضریب اشباع مغناطیسی% (Factory) 
 

P9.11  100.00 ~ 0.0 2ضریب اشباع مغناطیسی% (Factory) 
 

P9.12  100.00 ~ 0.0 3ضریب اشباع مغناطیسی% (Factory) 
 

P9.13  100.00 ~ 0.0 4ضریب اشباع مغناطیسی% (Factory) 
 

P9.14  100.00 ~ 0.0 5ضریب اشباع مغناطیسی% (Factory) 
 

P9.15  پارامترAuto Tuning 0~1(0) 
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   پارامترهای موتور به طور خودکار بعد از اتمام کند.یین میتع P9.15با استفاده از تابع رامتر های کلیدی و موثر موتور را برای کنترل آن ااین تابع پ

Auto Tuning .ذخیره می شود 

 باید طبق مراحل زیر پارامترها را تنظیم کرد.  Auto Tuningبرای انجام عملیات 

 را مطابق با پالک موتور تنظیم میکنیم. P9.04تا   P9.00:توابع 1

 .P0.12و ولتاژ ماکزیمم خروجی در  P0.11، فرکانس ماکزیمم در  P0.15رکانس پایه در : تنظیم ف2

 P0.09 و P0.08:تنظیم زمان افزایش و کاهش سرعت در 3

 انجام می شود و بعد از اتمام عملیات به صورت خودکار این تابع به مقدار Runبا فشردن دکمه  Auto Tuningعملیات  1به مقدار  P0.15:تنظیم 4

 صفر برگردانده میشود.

در حالت ساکن قرار دارد.اگر در هنگام عملیات با خطای اضافه ولتاژ یا اضافه جریان  Auto Tunن شوید که موتور در هنگام شروع عملیات ئمطم نکته:

 مواجه شدید زمان افزایش و کاهش سرعت را به مقدار مناسب افزایش دهید.

 را به طور مستقیم وارد کنید. P9.05شده است لطفا مقدار تابع  اگر پارامترهای موتور از قبل داده -

 بر روی صفحه نمایش پنل ظاهر می شود. "-At-"کلمه ی   AutoTuningدر هنگام عملیات  -

P9.16 (00)12 ~ 00 حفاظت از اضافه بار موتور 
 

P9.17 10.00 ~ 0.00 تعیین آستانه حفاظت موتور در مقایسه با ورودی آنالوگ V (10.00V) 
 

P9.18 زمان حفاظت اضافه بار موتور 
0.5 ~ 30.0 min (10.0min) 

 این توابع برای حفاظت موتور استفاده می شود.

 صفحه نمایش پنل

 نوع حفاظت

 : حفاظت جریان موتور0

 : حفاظت به وسیله سنسور1

 : بدون حفاظت2

 

 یکان رقم

 ارزیابی در سرعت پایین

 ی سرعت ثابت(فعال)مناسب برای موتورها 0:

 غیرفعال)مناسب برای موتورهای سرعت متغیر( 1:

 

 دهگان رقم
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 نحوه اعمال حفاظت موتور را تعیین می کند. P9.16رقم یکان 

رتر باشد اینو P9.18: حفاظت جریان موتور: اضافه بار بر طبق جریان موتور محاسبه می شود اگر زمان اضافه بار بیشتر از مقدار زمان تنظیم شده در 0

 P9.18درصد جریان نامی موتور در مدت زمان  150( آنگاه حفاظت موتور در P9.00=0می دهد.اگر نوع بار گشتاور ثابت باشد)"E.Ol2"خطای 

 انجام میگیرد.

 یرد.انجام می گ P9.18درصد جریان نامی موتور در مدت زمان  115( آنگاه حفاظت موتور در P9.00=1اگر نوع بار گشتاور متغییر باشد )

به شده حفاظت اضافه بار موتور در هنگام اجرا و توقف موتور ادامه دارد مجموع آن ها محاسبه می شود و زمانی که اینورتر خاموش شود مقدار محاس نکته:

 صفر می شود.

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه می کند. در  P9.17ر تنظیم شده در حفاظت به وسیله سنسور: در این حالت اینورتر مقدار آنالوگ گرفته شده از سنسور دمایی را با مقدا 1:

 می دهد. ”E.Ptc“صورت تجاوز از این مقدار ، اینورتر خطای 

 انتخاب کنید. P6.21نکته: در صورت استفاده از حالت حفاظت با سنسور باید کانال آنالوگ ورودی را در پارامتر

 ده از موتور مراقب باشید.م استفابدون حفاظت: در صورت استفاده از این حالت باید در هنگا2:

 Aپارامتر های کنترلی گروه   22-1

PA.00  فرکانس حامل(carrier) 0.7 ~ 16.0 kHz(Factory) 
 

PA.01  (1)1 ~ 0 حاملتنظیم خودکار فرکانس 
 ش می یابد و نویز نیز کمتر می شود.فرکانس کریر تاثیر مهمی بر عملکرد اینورتر و موتور دارد.زمانی که فرکانس کریر افزایش می یابد افزایش دما کاه

 اگر فرکانس کریر کاهش پیدا کند دمای اینورتر بر اثر جریان نشتی افزایش پیدا می کند و تداخل الکترومغناطیسی کاهش پیدا می کند.

 می توان فرکانس کریر مناسب را به طور خودکار بر حسب دمای اینورتر انتخاب کرد. PA.01با استفاده از 

به مقدار زیاد،  PA.00با انتخاب این گزینه فرکانس کریر بر حسب دمای اینورتر تنظیم نمی شود.با تنظیم مقدار فرکانس کریر در  :ن تنظم خودکاربدو: 0

 تحت شرایط مطلوب از نظر تهویه و خنک کنندگی همه ی بار ها با نوبز کمتر کار می کنند.
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ریر به طور خوکار با بررسی دما و مقدار بار فرکانس کریر را تنظیم می کند.از ویژگی های این پارامتر :تنظیم فرکانس کریر به طور خودکار: فرکانس ک1

 ماندن به طور مدام و قابل اعتماد در حین عملیات و کاهش نویز و سروصدا در بارهای سبک و کنترل دمای اینورتر دربارهای سنگین است.

PA.02  ضریب جبران لغزش در کنترلV/F 0.0 ~ 300.0 %(100.0%) 
( این تابع به اینورتر کمک می کند که در بارهای متغیر ویا بار های سنگین سرعت P0.03=0-1قابل استفاده است ) V/Fاین پارامتر در حالت کنترل 

 ثابت داشته باشد.

 

 

 

 

 

PA.03 (1)1~0 کنترل افت گشتاور 
 این تابع می توان بار هریک را به صورت اتوماتیک بین اینورترها تقسیم کرد. وقتی چندین اینورتر دارای بار مشابه هستند . از طریق 

PA.04  (1)1~0 حد جریان مجازعملکرد انتخاب 
 

PA.05 (%160.0)% 200.0~20.0 مقدار حد جریان مجاز 
 داریم. PA.04در 

 فعال است.: غیر فعال است:در همه ی حالت های سرعت ثابت یا در حین افزایش و کاهش سرعت غیر 0

 : فعال است: در همه ی حالت های سرعت ثابت یا در حین افزایش و کاهش سرعت فعال است.1

با استفاده از کنترل سریع  PA.04با فعال شدن تابع  در کاربرد هایی که سرعت یا بار به طور سریع تغییر می کنند امکان وقع خطای اضافه جریان است.

 تغییرات سریع بار و سرعت جلوگیری می کند. این کار ضریب اطمینان سیستم را باال می برد. جریان خروجی از خطاهای مربوط به

، اینورتر به حالت اضافه جریان میرود و سرعت موتور کاهش می یابد  و PA.05این تابع به این صورت کار می کند که در صورت تجاوز جریان به میزان 
 ر این حالت باقی می ماند تا زمانی که بار کاهش پیدا کند و اینورتر به حالت کار طبیعی باز می گردد.نمی گذارد خطالی اضافه جریان رخ دهد و د

 ، درصدی از جریان نامی است.PA.05: مقدار 0نکته

باالبر که نباید سرعت : زمان اضافه جریان در صورت فعال بودن این تابع سرعت موتور کاهش پیدا می کند. به همین دلیل برای سیستم هایی  مانند 2نکته

 آن کاهش پیدا کند مناسب نیست. چون ممکن است که کنترل آن از دست برود.

PA.06 (101)111 ~ 0 تابع تنظیم ولتاژ 
تر افزایش اینور DCرقم یکان: تنظیم اضافه ولتاژ: وقتی که موتور با یک اینرسی زیاد توقف کند یا در یک زمان کوتاه تغییرات آنی داشته باشد.ولتاژ باس 

 دهد.ر ترمز را کاهش و زمان کاهش سرعت را افزایش میاین تابع برای جلوگیری از این اتفاق گشتاو یابد و ممکن است که خطای اضافه ولتاژ بدهد.می

 باشد این پارامتر غیر فعال است. PA.09=1اگر تابع   نکته:
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این  کاهش می یابد.با فعال شدن DCرقم دهگان: تنظیم کاهش ولتاژ: وقتی که ولتاژ تغذیه ورودی کاهش یابد یا به طور مکرر قطع شود ولتاژ باس 

می شود که باعث باال  DCپارامتر اینورتر سرعت موتور را با استفاده از فرکانس کاهش می دهد که این امر سبب برگشت انرژی اینرسی بار به سمت باس 

 وثر است.رفتن ولتاژ و جلو گیری از توقف به سبب کاهش ولتاژ می شود.این تابع در کاربرد هایی مانند پمپ های سانتریفیوژ یا فن خیلی م

 رقم صدگان: با فعال کردن این گزینه زمانی که افت ولتاژ داشته باشیم و یا بار سنگین باشد، اینورتر ولتاژ خروجی را افزایش می دهد. 

PA.07 (%0)% 50 ~ 0 ضریب صرفه جویی انرژی 
می یابد.این پارامتر باید طبق شرایط بار تنظیم شود.زیاد ش کاهش بار تحت شرایط مناسب کاه ولتاژ خروجی به طور خودکار با PA.07با تنظیم پارامتر 

 رگردد.بودن مقدار پارامتر صرفه جویی در انرژی بیشتری دارد ولی زمان بیشتری طول می کشد تا اینورتر از حالت صرفه جویی به حالت مناسب خود ب

 این تابع در حالت افزایش و کاهش سرعت غیر فعال است. نکته:

PA.08 (1)1 ~ 0 ترمز شار مغناطیسی انتخاب 
 ترمز شار مغناطیسی غیر فعال است. :0

 : ترمز شار مغناطیسی فعال است.1

ریکی به اگر ترمز شار مغناطیسی فعال باشد هنگام کاهش سرعت موتور،اینورتر می تواند خیلی سریع سرعت آن را کم کند به این ترتیب که انرژی الکت

 بدیل می شود.با فعال بودن این پارامتر در هنگام ترمز جریان خروجی اینورتر زیاد است.انرژی حرارتی در هنگام ترمز ت

 اگر ترمز شار مغناطیسی غیر فعال باشد هنگام ترمز زمان بیشتری طول میکشد تا موتور توقف کند ولی جریان خروجی اینورتر کوچک است.

PA.09 (1)1 ~ 0 انتخاب ترمز اتالف انرژی با مقاومت ترمز 
 : ترمز مصرف انرژی غیر فعال است.0

 : ترمز مصرف انرژی فعال است.1

 صفحه نمایش پنل

 تنظیم اضافه ولتاژ

 :فعال1           :غیر فعال            0

 

 رقم یکان

 تنظیم کاهش ولتاژ

 :فعال1: غیر فعال                     0

 

 رقم دهگان

 افزایش ولتاژ

 :فعال1: غیر فعال                     0

 

 رقم صدگان

 صفحه نمایش پنل

 تنظیم اضافه ولتاژ

 :فعال1:غیر فعال                       0

 

 رقم یکان

 ش ولتاژتنظیم کاه

 :فعال1: غیر فعال                     0

 

 رقم دهگان

 افزایش ولتاژ

 :فعال1: غیر فعال                     0

 

 رقم صدگان
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 برای کاربردهای اینرسی باال و توقف سریع استفاده از این پارامتر مناسب است.

 انتخاب واحد ترمز و مقاومت ترمز و تنظیم پارامتر های واحد ترمز الزم است.

PA.10 )100.0 مدت زمان عملکرد واحد ترمز )مقاومت ترمز s(100.0s) 
 

PA.11 )750 ~ 650 ولتاژ عملکرد واحد ترمز )مقاومت ترمز V(750V) 
 این پارامترها زمانی قابل اعمال هستند که واحد ترمز همراه اینورتر باشد.

ار ولتاژ اعمالی برای واحد درصد اعمال می شود.مقد 100ثانیه تنظیم شده باشد آنگاه واحد ترمز به میزان  100برابر  PA.10فعال باشد و  PA.09اگر 

 قابل تنظیم است.با تنظیم مناسب ولتاژ اعمالی در هنگام ترمز می توان موتور را به سرعت نگه داشت. PA.11ترمز در پارامتر 

 مراجعه شود. 9-1را فعال می کنید.برای انتخاب مقاومت واحد ترمز به بخش  PA.09وقتی که پارامتر  نکته:

PA.12 (000)111 ~ 0 له، زمانیکه اینورتر خطا می دهدتنظیم عملکرد ر 
 معموال وقتی که اینورتر خطا می دهد طبق تنظیمات رله خورجی عمل می کند.

 با استفاده از این تابع می توان عملکرد رله را تحت شرایط خاص اعمال کرد.

 صفحه نمایش پنل

 خطای کاهش ولتاژ

 فعال1::غیر فعال                 0

 

 انرقم یک

 ریست خودکار بعد از یک دوره

 فعال1::غیر فعال                 0

 

 رقم دهگان

 قفل شدن خطا

 فعال1::غیر فعال                0

 

 رقم صدگان

 

ندازی را فعال یا غیر فعال کرد.  رقم یکان: می توان عملکرد رله در هنگام خطای کاهش ولتاژ در راه ا

اق بیافتد و پارامتر ریست کردن خودکار فعال باشد می توان انتخاب کرد که در حین ریست کردن خطا رله فعال باشد یا رقم دهگان: هنگامی که خطا اتف

 فعال نباشد.

 رقم صدگان: اگر تابع قفل شدن خطا فعال باشد آخرین خطای اتفاق افتاده قفل می شود.

PA.13 (000)111 ~ 0 پیش هشدار اضافه بار موتور یا اینورتر 
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PA.14 (%130.0)% 200.0 ~ 20.0 تعیین سطح پیش هشدار اضافه بار 
 

PA.15 60.0 ~ 0.1 تعیین زمان پیش هشدار اضافه بار s(5.0s) 
 

 می تواند برای تشخیص حالت اضافه بار قبل از وقوع خطا استفاده شود. PA.13تابع 

 ی دهد.می تواند پیش هشدار را براساس شرایط و نوع خطا تشخیص م PA.14تابع 

 صفحه نمایش پنل

 انتخاب نوع تشخیص پیش هشدار

 : وقوع پیش هشدار براساس جریان نامی موتور0

 :وقوع پیش هشدار بر اساس جریان نامی اینورتر1

 

 یکان رقم

 انتخاب عملکرد بعد از وقوع پیش هشدار

 RUN: ادامه دادن حالت 0

 گزارش خطای اضافه بار و توقف :0

 

 دهگان رقم

 تشخیص پیش هشدار بر اساس شرایطانتخاب 

 : تشخیص در همه ی زمان ها0

 : تشخیص پیش هشدار فقط در زمان سرعت ثابت0

 

 صدگان رقم

 

 رقم یکان:انتخاب تشخیص پیش هشدار بر اساس جریان موتور یا اینورتر.

رخ می  "E.Ol2"باشد خطای  1عملکرد در حالت باشد.اگر  PA.15و در مدت زمان بیشتر از  PA.14رقم دهگان:زمانیکه جریان نامی بیشتر از 

 می دهد. "E.OL1"باشد خطای  0دهد.اگر درحالت 

 رقم صدگان:انتخاب اینکه پیش هشدار در چه شرایطی عمل کند.

 باشند می توانند سیگنال پیش هشدار را نشان دهند. 0برابر  P7.02  و P7.00اگر ترمینال های خروجی در  نکته:
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PA.16 0 نظیم مربوط به خصوصیات هشدار و محافظت از خطات 
0 ~ 2222(0020) 

 

PA.17  2تنظیم مربوط به خصوصیات هشدار و محافظت از خطا 
0 ~ 2222(0000) 

 

PA.18  (0000)2222 ~ 0 5تنظیم مربوط به خصوصیات هشدار و محافظت از خطا 
 

PA.19  (0002)2222 ~ 0 0تنظیم مربوط به خصوصیات هشدار و محافظت از خطا 
 با استفاده از این توابع می توان عملکرد دستگاه را در هنگام وقوع خطا تعیین کرد.

ر از خطا در بعضی مواقع در هنگام وقوع خطا،اینورتر باید سریعا هشدار بدهد اما متوقف نشود و اطالعات هشدار برروی صفحه نمایش داده شود حتی اگ

 حفاظت شده باشد.

 را می توان برای رقم های یکان و دهگان و صدگان و هزارگان آنها به سه حالت مختلف تنظیم کرد. PA.16،PA.17،PA.18پارامترهای 

 :از خطا حفاظت نشود وهشدار بدهد ودر هنگام خطا موتور متوقف شود.0

 :از خطا حفاضت نشود و هشدار بدهد ودر هنگام خطا موتور متوقف نشود.1

 ار ندهد و موتور متوقف نشود.:از خطا حفاظت شود و هشد2

 برای تغییر تنظیمات کارخانه لطفا با سازنده تماس بگیرید.نکته:
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  PA.16به تنظیمات مربوط 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PA.18تنظیمات مربوط به   

 

 

 

 صفحه نمایش پنل

 اتصال کوتاه به زمین رقم یکان

 قطع تغذیه درهنگام کار موتور رقم دهگان

 تغذیه ورودی غیر طبیعی است رقم صدگان

 قطع فازهای خروجی رقم هزارگان

 صفحه نمایش پنل

 غیر طبیعی است. EEPROMحافظه  رقم یکان

 خروجی رله ای غیر طبیعی است. رقم دهگان

 نمونه گیری از سنسور دما غیر طبیعی است. رقم صدگان

 شده است. انکودر قطع رقم هزارگان

 صفحه نمایش پنل

 ولت  +01خروجی غیر طبیعی  رقم یکان

 ورودی آنالوگ غیر طبیعی است دهگان رقم

 افزایش دمای موتور رقم صدگان

 خطا در ارتباط با پنل قم هزارگان

 PA.17تنظیمات مربوط به 
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PA.20 (0)1 ~ 0 انتخاب تابع قفل کردن خطا 
 :قفل خطا غیر فعال است.0

 :قفل خطا فعال است.1

PA.21 (0)20 ~ 0 تعداد دفعات ریست کردن اتوماتیک 
 

PA.22 20.0 ~ 2.0 زمان ریست کردن اتواتیک s(2.0s) 
به مدت زمان  PA.21از رخ دادن خطا اینورتر به طور اتوماتیک به تعداد این تابع برای ریست کردن اتوماتیک خطا به کار می رود.به طوریکه بعد 

PA.22 ی خطا را پاک می کند.این تابع برای خطاهایی مثل اضافه ولتاژ و اضافه جریان که به طور مکرر اتفاق می افتد و الزم نیست که به صورت دست

 رفع شوداز این تابع استفاده می شود.

 ینورتر به صورت اتوماتیک خطا را پاک نمی کند.برای خطاهای زیر انکته:

E.PCU, E.rEF, E.AUt, E.FAL, E.oUt, E.ot1, E.ot2, E.Cur, E.GdF, E.LV1, E.CPy, E.IoF and E.oL3 

 (Pbپارامتر توابع پیشرفته )گروه  21-1

Pb.00 300.00 ~ 0.00 0حد پایین فرکانس گذر Hz(0.00Hz) 
 

Pb.01 300.00 ~ 0.00 0حد باالی فرکانس گذر Hz(0.00Hz) 
 

Pb.02 300.00 ~ 0.00 2حد پایین فرکانس گذر Hz(0.00Hz) 
 

Pb.03 300.00 ~ 0.00 2حد باالی فرکانس گذر Hz(0.00Hz) 
 

Pb.04 300.00 ~ 0.00 5حد پایین فرکانس گذر Hz(0.00Hz) 
 

 صفحه نمایش پنل

 (RS485)ترمینال  2خطا در ارتباط  رقم یکان

 عدم ناسازگاری ورژن نرم افزار رقم دهگان

 رزرو رقم صدگان

 رزرو قم هزارگان

 PA.19تنظیمات مربوط به       
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Pb.05 300.00 ~ 0.00 5حد باالی فرکانس گذر Hz(0.00Hz) 
کانس گذر اینورتر برای جلو گیری از رزونانس مکانیکی است.وقتی که فرکانس تنظیم شده بین حد باال و پایین فرکانس گذر است فرکانس تنظیم مقدار فر

 خروجی تغییر نمیکند تا زمانی که فرکانس تنظیم شده از این محدوده خارج شود.

 

 

 

 

 

Pb.06 10.00~0.00 تعیین واحد افزایش و کاهش فرکانسHz(0.1Hz) 
 

Pb.06 زمانی که :Pb.08  وPb.10  در حالت بدون تابع انتگرال تنظیم شوند.آنگاه گام افزایش و کاهش سرعت با دکمه های UP/DN  یا ترمینال

 مشخص می شود. Pb.06با تابع  های افزایش و کاهش سرعت 

 

Pb.07 زمان افزایش و کاهش  انتخاب ضریب بزرگ نمایی

 و تغییر جهت گردش فرکانس
0.00~10.00Hz(0.1Hz) 

 

 صفحه نمایش پنل

 زمان افزایش و کاهش سرعت

 01:ضریب 0                0:ضریب 1

 رقم یکان

 رقم دهگان رزرو

 صدگانرقم  رزرو

 تغییر جهت گردش با ولوم :

 : فعال   1

 : غیر فعال                                                          0

 رقم هزارگان
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ت )به طور ای بعضی کاربرد ها که نیاز به زمان زیادی برای افزایش و کاهش سرعت است.این تابع میتواند با اعمال ضریب به زمان افزایش  و کاهش سرعبر

 ( آن را طوالنی تر کند.P0.08,P0.09مثال 

Pb.08  صفحه کلید   ∨/ ∧کنترل فرکانس با استفاده از دکمه 
0~1221(0001) 

 

Pb.09  50.0~0.1 صفحه کلید   ∨/ ∧زمانی تغییر فرکانس با دکمهفاصله s(2.0s) 

روی پنل را   ∨/ ∧می توان تنظیمات مربوط به کلید های  Pb.08روی پنل می توان فرکانس اینورتر را تنظیم کرد.با استفاده از    ∨/ ∧با استفاده از کلید 

 تنظیم کرد.

       تغییر Pb.09فشرده باشد فرکانس اینورتر به اندازه زمان     ∨/ ∧ین می کند.به طوریکه اگر کلیدزمان اعمال تغییرات فرکانس را تعی Pb.09تابع 

 کند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نمایش پنل

 

 رقم یکان

 ذخیره فرکانس بعد از قطع برق

 :ذخیره کردن فرکانس0

 :پاک کردن فرکانس1

 

 رقم دهگان

 عملکرد در هنگام توقف

 :ذخیره کردن فرکانس0

 دن فرکانس:پاک کر1

 فرکانس پاک کردن فرکانس و عدم تغییر:2

 

 رقم صدگان

 پنل     ∨/ ∧تنظیم عملکرد دکمه های 

 P0.04=0:زمانی فعال باشد که 0

 :همیشه فعال باشد.1

 :همیشه غیر فعال است.2

 

 رقم هزارگان

 :تغییر فرکانس با فاصله زمانی0

 :تغییر فرکانس بدون فاصله زمانی1
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 رقم یکان:

 بعد از قطع برق فرکانس تنظیم شده از روی پنل ذخیره نمی گردد.:0

 :بعد از قطع برق فرکانس تنظیم شده از روی پنل ذخیره می گردد.1

 رقم دهگان:

 :بعد از توقف اینورتر،فرکانس تنظیم شده بدون تغییر می ماند0

 :بعد از دستور توقف اینورتر،فرکانس تنظیم شده پاک می شود.1

 تور توقف اینورتر فرکانس تنظیم شده پاک می شود ودر حین توقف نیز نمی توان فرکانس را تنظیم کرد.:بعد از دس2

 رقم صدگان:

 باشد. P0.04=0پنل را تنظیم کرد که     ∨/ ∧:زمانی می توان فرکانس اینورتر را با استفاده از0

 ظیم کرد.پنل فرکانس را تن     ∨/ ∧:همیشه می توان با استفاده از کلید های 1

 پنل غیر فعال است.     ∨/ ∧:تنظیمات با استفاده از کلیدهای 2

 رقم هزارگان:

 د.تغییر سرعت با استفاده از تابع انتگرال: با فعال شدن این گزینه هر چه سرعت چرخش ولوم بیشتر شود پله های افزایش فرکانس بیشتر می شو 0:

 گرفته می شود. Pb.06اگر این گزینه فعال شود، مقدار تغییر سرعت از تغییر سرعت بدون استفاده از تابع انتگرال:  1:

 

Pb.10  کنترل فرکانس با استفاده از ترمینال هایUP/DN 0~1221(0001) 
 

 

 

Pb.11  فاصله زمانی تغییر فرکانس با ترمینال هایUP/DN 0.1~50.0 s(2.0s) 
 

 صفحه نمایش پنل

 

 رقم یکان

 قذخیره فرکانس بعد از قطع بر

 :ذخیره کردن فرکانس0

 :پاک کردن فرکانس1

 

 رقم دهگان

 عملکرد در هنگام توقف

 :ذخیره کردن فرکانس0

 :پاک کردن فرکانس1

 :پاک کردن فرکانس و عدم تغییر2
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 است Pb.09و  Pb.08مانند  Pb.11و  Pb.10توضیحات مربوط به 

Pb.12 (00)11~00 تنظیم عملکرد اینورتر پس از سپری شدن زمان کار تنظیم شده 
 

Pb.13  6553.5~0.0 زمان کار پیوسته مقدارmin(0.0min) 
 

Pb.14 6553.5~0.0 های کار پیوستهمجموع زمانmin(0.0min) 
 

 صفحه نمایش پنل

 

 رقم یکان

 رسیدن به مقدار زمان دایم کار

 :توقف واعالم هشدار1اینورتر                رکا:ادامه 0

 

 رقم دهگان

 رسیدن به مقدار مجموع زمان های کارکرد

 :توقف واعالم هشدار1     :ادامه کار اینورتر         0

 

وقف برود و هشدار به طور خودکار به حالت ت Pb.14و  Pb.13این تابع برای مواقعی که بخواهیم اینورتر بعد از گذشت زمان کارکرد تنظیم شده در 

 رود.بدهد به کار می

 برسد فعال کرد. Pb.14و  Pb.13توان ترمینال های خروجی را هنگامی که زمان کارکرد به مقدار تنظیم شده در می
 

 نکته:

 زمانی که اینورتر خاموش شود مقدار زمان کار پیوسته و مجموع زمان هایی کار پیوسته صفر خواهد شد. -

 باشد ترمینال خروجی در هنگام توقف، P7.02=18یا  P7.00=18شود صفر خواهد شد و اگر سته در هنگامی که اینورتر متوقف زمان کارکرد پیو -

 عال می شود.غیر ف

باشد ترمینال خروجی در هنگام توقف P7.02=17 و P7.00=17مجموعه زمان کار پیوسته در هنگامی که اینورتر متوقف شود صفر نمی شود.و اگر  -

 غیر فعال می شود.

 

 

 رقم صدگان

 پنل UP/DNد ترمینال تنظیم عملکر

 P0.04=0:زمانی فعال باشد که 0

 :همیشه فعال باشد.1

 :همیشه غیر فعال است.2

 

 رقم هزارگان

 تغییر فرکانس با فاصله زمانی : 0

 تغییر فرکانس بدون فاصله زمانی :1
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Pb.15 (0)1~0 استارت خودکار اینورتر بعد از وصل مجدد برق 
 

Pb.16 20.0~0.0 زمان انتظار برای استارت مجدد s(05.s) 

 غیر فعال کردن استارت خودکار اینورتر بعد از وصل برق :0

 (P0.06=1ترمینال شروع به کار اینورتر باید فعال باشد.( فعال کردن استارت خودکار اینورتر بعد از وصل برق :1

 باید شرایط ایمنی را رعایت کرد. این تابع برای استارت خودکار اینورتر بعد از وصل تغذیه کاربرد دارد.برای استفاده از این تابع

Pb.17 300.00~0.00 فرکانس از پیش تعیین شده Hz(0.00Hz) 
 

Pb.18 3600.0~0.0 زمان عملکرد فرکانس از پیش تعیین شده s(0.0s) 

 

Pb.19 300.00~0.00 حد باالی فرکانس هیسترزیس Hz(0.00Hz) 
 

Pb.20 300.00~0.00 حد پایین فرکانس هیسترزیس Hz(0.00Hz) 
 این تابع برای استراحت اینورتر و صرفه جویی در مصرف برق استفاده می شود.

باشد،موتور را راه اندازی می کند.برای توقف نیز زمانیکه فرکانس تنظیم شده  Pb.19اینورتر زمامنیکه فرکانس تنظیم شده بیشتر از  RUNبعد از دستور 

این تابع برابر عدم قطع و وصل مکرر استفاده می شود.با استفاده از این تابع می توان برای باشد فرکانس خروجی صفر می شود. Pb.20کمتر از 

 عملکردهایی مانند تهویه هوا و فن استفاده کرد.به طوریکه سیگنال تنظیم فرکانس از روی آنالوگ یا سنسور دما گرفته شود.

 

 

 

 

 

Pb.21  (0)3~0 کنترل فن و پمپ روشانتخاب 
 

Pb.22 رجع بهینه سازی مصرف انرژیمقدار م 
0~50%(0%) 

 با استفاده از این تابع می توان مد کنترل فن و پمپ را انتخاب کرد.

 :حالت کنترل پایه0

 :حالت کاهش فرکانس قبل از اضافه بار1
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 ار کاهش می دهد.در این حالت قبل از وقوع اضافه بار،اینورتر فرکانس خروجی را به طور اتوماتیک به منظور جلوگیری از اضافه ب

 :حالت اول بهینه سازی مصرف انرژی )مجذور بار(2

 حد باالی فرکانس را  با مجذور بار  معین می کند. Pb.22در این روش، اینورتر با در نظر گرفتن مقدار 

 :حالت دوم بهینه سازی مصرف انرژی)مکعب بار(3

 فرکانس را  با مکعب بار  معین می کند.حد باالی  Pb.22در این روش، اینورتر با در نظر گرفتن مقدار 

 باشد. P0.03=0:این تابع زمانی فعال می شود که نکته

 موجب کاهش حد باالی فرکانس می شود. Pb.22افزایش مقدار 

Pb.23 (0)5~0 هاارامترکپی کردن پ 
 پنل انجام می شود . کپی کردن پارامترها از طریق 

 به مقدار صفر بر می گردد. Pb.23آپلود و دانلود پارامتر  بعد از عملیات :عدم عملکرد تابع کپی 0:

مقدار  ”LOAD“بعد از نمایش در پنل آپلود می شوند .  ی اینورترپارامترها PRGو فشردن کلید Pb.23=1آپلود کردن پارامترها: با قرار دادن  1:

 درصد در حال آپلود را نمایش می دهد.

بعد از نمایش پارامترها در اینورتر دانلود می شوند .  PRGو فشردن کلید Pb.23=2: با قرار دادن  (P9گروه)به غیر از  دانلود کردن پارامترها 2:

“CoPy” مقدار درص( گروه د در حال دانلود را نمایش می دهد. با این تنظیم پارامترهای موتورP9.به اینورتر دانلود نمی شوند ) 

مقدار درصد  ”CoPy“بعد از نمایش همه پارامترها در اینورتردانلود می شوند .  PRGو فشردن کلید Pb.23=3دانلود کردن پارامترها: با قرار دادن  3:

 در حال دانلود را نمایش می دهد.

عملیات آپلود غیر فعال می شود. زمانی که بخواهیم پارامترها را آپلود کنیم با کلمه ی  Pb.23=4غیر فعال کردن عملیات آپلود: با تنظیم  4:

“HOLD”  مواجه می شویم. برای فعال کردن دوباره عملیات آپلود بایدPb.23=5 .باشد 

 فعال کردن عملیات آپلود 5:

 نکته: 

  بعد از این که تنظیمات پارامترPb.23  به مقدار صفر برمی گردد. اگر در طول کپی کردن پارامترها خطایی اتفاق به پایان رسید ، به طور اتوماتیک

 روی پنل نمایش داده می شود.  ”E.CPy“بیفتد ، 

  پارامترهای اینورترهایPM5 وPM6 وPM7 .را نمی توان روی یکدیگر کپی کرد 

  کد مشخصات برد کاربری )پنل(عملیات کپی کردن پارامترها تنها زمانی انجام می شود که (d1.09در هر دو اینورتری که )  عملیات آپلود و دانلود

 انجام می شود یکسان باشد . 

 کپی کردن پارامترها زمانی کامل انجام می شود که بعد از پایان عملیات دانلود، یکبار اینورتر خاموش و مجدد روشن شود. ملیاتع 
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 پارامتر های ارتباط شبکه  21-1 

PC.00 ( نرخ تبادل اطالعاتboud rate) 4~8(6) 
 

PC.01 (فرمت اطالعاتparity) 
0~2(0) 

 

PC.02 ( آدرس شبکهlocal address) 1~247(1) 
 مراجعه شود. Aبرای اطالعات بیشتر به ضمیمه  را پشتیبانی می کند. RTUدباس کل ماینورتر پروت

 نرخ تبادل داده را مشخص می کند.PC.00 پارامتر

4: 4800 bps      5: 9600 bps     6: 19200 bps      7: 38400 bps      8: 57600 bps    

 را تعیین می کند. Parityنوع   PC.01پارامتر

 فرد  Parity:2زوج               Parity                1:Parityبدون  0:

 شود.رای آدرس دهی اینورتر استفاده میب PC.02پارامتر

PC.03 (0)0 رزرو 
 

PC.04  انتخاب حالتMaster-slave 0~2(0) 
 

PC.05 فرستاده شده از طرف  آدرس عملکردmaster  بهslave 

 (masterتوسط  )تنظیم
0~2(0) 

 

PC.06  ضریب تنظیم فرکانس درslave  تنظیم توسط(slave) 0.00~10.00(1.00) 
 Master-slave (PC.04 : )انتخاب حالت 

0  :SCIA   در حالتslave  وSCIB  در حالتslave 

1  :SCIA   در حالتmaster  وSCIB  در حالتslave 

2  :SCIA   در حالتslave وSCIB ت در حالmaster 

 در آن ، تعیین می کند.  masterرا برای نوشتن تنظیمات فرکانس  slaveکد تابع   PC.05پارامتر 

0: P0.05      1: P8.00      2: P8.01 

 -485و  +485پورت ارتباطی ترمینال  SCIBپورت ارتباطی برد کاربری )پنل( می باشد و  SCIAدارد.  RS485تا پورت ارتباطی  دو PM5اینورتر 

 می باشد.
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 ( و به دستورات خارجی پاسخ می دهد.PC.05=0می باشد ) slaveدر بیشتر کاربردها ، اینورتر 

های دیگر، اغلب در زمان هایی که الزم است چند تا دستگاه هم زمان با هم کار کنند کاربرد : ارسال داده ها به صورت فعال به دستگاه masterحالت 

کند  و انتخاب شده است، دستور فرکانس کار را به بقیه واحدها ارسال می masterانتخاب شود ، واحدی که به عنوان  masterدارد. زمانی که مد 

تعیین می شود، ذخیره می کند. برای مثال اگر بخواهیم فرکانس ارسال شده از  PC.05را در تابعی که توسط   masterفرکانس کاری  slaveواحد 

 قرار گیرد. 0برابر  PC.05ذخیره شود باید پارامتر  slaveدر سمت  P0.05در پارامتر  masterطرف 

انتخاب شود و پنل روی اینورتر قرار داشته باشد ، پنل در کنترل اینورتر مقدم می شود و عملکرد  masterبه عنوان  SCIBیا  SCIAاگر در اینورتر  

 برمی گردد. masterثانیه به حالت  10را جدا کنید ، اینورتر بعد از اثرش را از دست می دهد . اگر پنل  masterاینورتر به عنوان 

PC.06  : ضریب تنظیم فرکانس درslave  تنظیم توسط(slave:  ) 

 می باشد.  masterفعال است و برای تنظیم ضریب مناسب، برای فرکانس دریافت شده از  slaveاین پارامتر فقط برای

 masterجع مر × slave  =PC.06تنظیمات فرکانس 

 رزرو  22-1

 خطا ثبتپارامتر های   21-1

d0.00 (0)62~0 2آخرین خطای نوع  ثبت 
 

d0.01 (0)62~0 1آخرین خطای نوع  ثبت 
 

 

  

d0.04 999.9~0.0 رین خطامقدار جریان در هنگام وقوع آخA (0.0A) 
 

d0.05 300.00~0.00 فرکانس کاری در هنگام وقوع آخرین خطا Hz (0.00Hz) 
 ،DCبا استفاده از این توابع می توان سه نوع از آخرین خطای اتفاق افتاده را ذخیره کرد. و همچنین می توان مقدار ولتاژ باس 

 خرین خطا ضبط کرد، که این کار سبب سهولت در عیب یابی می شود.جریان خروجی و فرکانس کاری را در هنگام وقوع آ

 توان ضبط کرد. ( را نمیLVنکته: خطای کاهش ولتاژ)

d0.06 65.535~0.000 مجموع مدت زمان روشن بودن اینورتر kh(0.000kh 
 

d0.07 65.535~0.000 مجموع مدت زمان کارکرد اینورتر kh(0.000kh) 
 

d0.08 ؛ 100.0~0.0 ی خنک کنندهباالترین دما ثبتC(0.0؛C) 
 

d0.02 (0)62~0 0آخرین خطای نوع  ثبت 

d0.03  مقدار ولتاژ باسDC 999~0 در هنگام وقوع آخرین خطاV (0V) 
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d0.09  حداکثر نوسان ثبت شده ولتاژباسDC 0~1000V(0V) 
 

d0.10 300.00~0.00 رزروHz(0.00Hz) 
 

d0.11 (0)5~0 رزرو 
 اینورتر به صورت اتوماتیک اطالعات باال را ذخیره می کند.

 ( D1پارامترهای مشخصات دستگاه) گروه   21-1

d1.00 0.0 شماره سریال~FFF.F(Factory) 
 

d1.01 99.99~0.00 شماره نسخه نرم افزار برد کنترل(Factory) 
 

d1.02 0.00 شماره نسخه نرم افزار غیر استاندارد برد کنترلی~ FF.FF(Factory) 
 

d1.03  0.000 کاربریافزار برد شماره نسخه نرم~F.FFF(Factory) 
 

d1.04 0.000 توسعه شماره نسخه نرم افزار برد~F.FFF(Factory) 
 

d1.05  9999~0 سازنده 0کد(Factory) 
 

d1.06  9999~0 سازنده 2کد(Factory) 
 

d1.07  9999~0 سازنده 5کد(Factory) 
 

d1.08  9999~0 سازنده 0کد(Factory) 
 

d1.09 )655.35~0.00 کد مشخصات برد کاربری )پنل(Factory) 
 

d1.10 65535~0 کد مشخصات نرم افزار برد کنترل(Factory) 
 

d1.11 65535~0 رزرو(Factory) 
 رود.برای شناسایی اینورتر به کار می پارامترهای باال

 ( d2پارامتر های نمایشگر کاربری دستگاه ) گروه   21-1

d2.00 ؛100.0~0.0 دمای خنک کنندهC (0.0؛C) 
 

d2.01 (0)65535~0 مقدار شمارنده 

 

d2.02 مقدار درصدAI1(%0.0)%100.0~0.0 (بعد از تبدیل منحنی0نالوگ)ورودی آ 
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d2.03 مقدار درصدAI2(%0.0)%100.0~0.0 (بعد از تبدیل منحنی2)ورودی آنالوگ 
 

d2.04 مقدار درصدAI3 (%0.0)%100.0~0.0 بعد از تبدیل منحنی (5)ورودی آنالوگ 
 

d2.05 مقدار درصدDI (%0.0)%100.0~0.0 بعد از تبدیل منحنی (پالس سرعت باال )ورودی 
 

d2.06  (0)65535~0 ∨/ ∧مقدار تغییر ولوم پانل اپراتوری با کلیدهای 
 

d2.07 مقدار تغییر ولوم با استفاده از ترمینال هایUP/DN 0~65535(0) 
 

d2.08 65535~0 زمان کار پیوسته دستگاهmin(0 min) 
 

d2.09 65535~0 مجموع زمان کار دستگاهmin(0 min) 
 

 

d2.10 100.0~0.0 برحسب درصد 0ر ولتاژ مرجع مقدا%(Factory) 

 

d2.11  9999~0 برحسب درصد 2مقدار ولتاژ مرجع(Factory) 

 

d2.12 5~0 نمایش منبع خطای ورودی آنالوگ(Factory) 

 

d2.13 6~0 نمایش منبع خطای جریان(Factory) 

 

d2.14 655.35~0.00 تناسب فرکانس کاری اینورتر با دور موتورHz(0.00Hz) 

 

 فقط خواندنی هستند dپارامترهای گروه 

 یک مقدار عددی را نمایش می دهد و نه مقدار فرکانس اینورتر. d2.07و  d2.06پارامترهای 

 وضعیت ترمینال ورودی را نمایش می دهد. d2.09پارامتر 

 اژ اضافه جریان است.به معنی درصد ولت d2.11است در حالیکه  V 10به معنای درصدی از ولتاژ  d2.10پارامتر 

نشانگر مقدار بیش  2است و عدد  0نشانگر مقدار بیش از حد وردی آنالوگ  0نشان دهنده منبع خطای ورودی آنالوگ است. بطوریکه عدد  d2.12 پارامتر

 است. 2از حد ورودی آنالوگ 

 نیز رزرو هستند. 3و  5مقادیر 

 0و عدد  Vنشانگر غیر طبیعی بودن فاز  0و عدد  Wنشانگر غیر طبیعی بودن فاز  2که عدد نمایش منبع خطای جریان است به طوری  d2.13پارامتر 

 است.  Uنشانگر غیر طبیعی بودن فاز 

  پارامتر های ویژه برای کنترل فشار ثابت 21-1

H0.00 （0）1～0 انتخاب تابع حلقه بسته مربوط به کنترل فشار ثابت 
 

P0.03 （0）1～0 مد کنترلی 

 طریق سنسور فشار فیدبک را دریافت می کند و کنترل حلقه بسته ای را برای ثابت نگه  داشتن فشار بر روی پمپ یا فن اعما می کند.اینورتر از 

 غیرفعال می شود. H0.09تا  H0.01آنگاه توابع  H0.00=0نکته: اگر 
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 باشد. P0.03=1آنگاه برای کنترل حلقه بسته فشار ثابت باید  H0.00=1اگر  -

 آنگاه سیگنال مرجع و سیگنال فیدبک به عنوان درصدی از فشار می باشد. H0.00=1اگر  -

 

H0.01  655.35～0.00 آنالوگ دیوورمقدار فشار متناسب با حداکثر مقدارMpa（1.00Mpa
） 

 

H0.04 （0）2～0 انتخاب کانال مرجع اندازه گیری فشار 
 

H0.05 655.35～0.00 مقدار عددی فشارMpa（0.04Mpa
） 

 

 می توان کانال مربوط به مرجع فشار را انتخاب کرد. H0.04تفاده از ا اسب

 مشخص می شود. H0.05 آنگاه مرجع فشار با پارامتر  H0.04=0اگر  -

انتخاب شود این ورودی متناظر  V01-1( مشخص می شود. به طوریکه اگر ورودی آنالوگ AT1)0آنگاه مرجع فشار از ترمینال آنالوگ  H0.04=1اگر  -

 است. H0.01فشار صفر تا با 

انتخاب شود این وردی متناظر  Ma21-1( مشخص می شود به طوریکه اگر ورودی آنالوگ AI2)2آنگاه مرجع فشار از ترمینال آنالوگ  H0.04=2اگر -

 است. H0.01با فشار صفر تا 

 می گیرد. باشد از طریق جامپر صورت Ma21-1یا  V01-1نکته: انتخاب نوع ورودی آنالوگ که به صورت 

P1.05 （1）2～1 سیگنال فیدبک اصلی در حالت کنترل حلقه بسته 

 

 می توان کانال مربوط به فیدبک کنترل حلقه بسته را انتخاب کرد. P1.05از طریق تابع 

شود این ورودی انتخاب  V01-1( مشخص می شود. به طوریکه اگر ورودی آنالوگAI1) 0آنگاه سیگنال فیدبک از ترمینال آنالوگ  P1.05=1 اگر-

 است. H0.01متناظر با فشار صفر تا 

انتخایب شود این ورودی  mA21-1( مشخص می شود. به طوریکه اگر ورودی آنالوگ AI2) 2آنگاه سیگنال فیدبک از ترمینال آنالوگ  P1.05=2اگر -

 است. H0.01متناظر با فشار صفر تا 

 م شوند.نباید مانند یکدیگر تنظی H0.04و  P1.05نکته: مقدار 

 

H0.02  655.35～0.00 فشار مرجعحد باالیMpa (1.00Mpa) 
 

 
 

 

 
 

H0.03  655.35～0.00 فشار مرجعحد پایینMpa (0.00Mpa) 

 بین این دو پارامتر محدود شود..به طوریکه تغییرات سیگنال مرجع با استفاده از این دو پارامتر می توان حد باال و پایین مرجع فشار را معین کرد

 

H0.06 فرک(انس مرجع برای استراحتsleeping) 0.00～300.00 Hz (30.00Hz) 
 

H0.07 3600.0～0.0 زمان تاخیر در استراحت s（60.0s） 
 

H0.08 (درصد فشار مرجع برای بیدار شدنwake up) 0.0～200.0 %（50%） 
 

H0.09 3600.0～0.0 زمان تاخیر در بیدار شدن s（30.0s） 

 

 رل فن یا پمپ استفاده می شود.این تابع برای مصرف بهینه در کنت

 در این فرکانس بماند آنگاه اینورتر سرعت خود را کاهش می دهد تا توقف کند. H0.07 باشد و به مدت  H0.06زمانیکه فرکانس موتور کمتر از 
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دوباره اعمال می کند و موتور راه  را PIDدر این فشار بماند آنگاه اینورتر ضرایب  H0.09باشد و به مدت  H0.08اگر سیگنال فیدبک فشار کمتر از 

 اندازی می شود.

 را نمایش می دهد. "SL"نکته: در حالت استراحت صفحه نمایش،

H0.11 300.00～0.00 تغییر خودکار زمان افزایش سرعت و کاهش سرعت بر اساس فرکانس Hz（0.00Hz） 

 

H0.12 （1）3～0 انتخاب تغییر به زمان افزایش و کاهش سرعت 

تغییر می  H0.12باشد آنگاه اینورتر به صورت خودکار زمان افزایش و کاهش سرعت را به مقدار مشخص شده در  H0.11س مرجع کمتر از اگر فرکان

 دهد.

ثانیه باشد و زمان افزایش و کاهش در فرکانس  0برابر با  10Hzبه طور مثال اگر می خواهید که زمان افزایش و کاهش سرعت در فرکانس های کمتر از 

 ثانیه باشد باید تنظیمات زیر را انجام دهید: 21برابر  10Hzهای بیشتر از 

H0.11=10       ،H0.12=1     ،P4.010=20s   ،P4.09=20s    ،P0.08=6s     وP0.09=6s 

 

H0.30 （0）1～0 انتخاب مدت استراحت و بیدار شدن 

 

 ( انجام می شود.H0.06-H0.09) H0.00باشد مد استراحت و بیدار شدن براساس تابع  H0.30=0اگر 

 

H0.31 فشار مرجع برای بیدار شدن ( wake up) 0.00～10.00V（0.00V） 

 

H0.32 فشار مرجع برای استرحت (sleeping) 0.00～10.00V（0.00V） 

 

H0.33 3600.0～0.0 زمان تاخیر در بیدار شدنs（0.0s） 

 

H0.34 3600.0～0.0 زمان تاخیر در استراحتs（0.0s） 

 ع برای بهینه کردن انرژی برای کنترل فن یا پمپ به کار می رود.این تاب

در این فشار بماند   H0.34باشد و بیشتر از مدت زمان  H0.32( و سیگنال فیدبک فشار بیشتری از P8.09=0به صورت مثبت باشد) PIDاگر کنترل 

 آنگاه فرکانس اینورتر به صفر کاهش می یابد و اینورتر متوقف می شود.

را اعمال می کند و  PIDدر این فشار بماند آنگاه اینورتر ضرایب  H0.33باشد و بیشتر از مدت زمان  H0.31اگر سیگنال فیدبک فشار کمتر از ولی 

 موتور راه اندازی می شود.
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در این فشار بماند،  H0.34ت زمان باشد و بیشتر از مد H0.32( و سیگنال فیدبک فشار کتر از P8.09=1به صورت منفی باشد ) PIDاگر کنترل 

 آنگاه فرکانس اینورتر به صفر کاهش می یابد و موتور متوقف می شود.

را اعمال می کند و  PIDدر این فشار بماند، آنگاه اینورتر ضرایب  H0.33باشد و بیشتر از مدت زمان  H0.31ولی اگر سیگنال فیدبک فشار بیشتر از 

 موتور راه اندازی می شود.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5.00 _ P5.04 انتخاب عملکرد ترمینال ورودیX1  تاX4 0～99（99） 

 

P7.00 انتخاب عملکرد ترمینال خروجیY1 0～47（0） 

 

P7.02 （14）47～0 انتخاب عملکرد ترمینال خروجی رله ای 

 

ین کرد یا وضعیت آنرا در ترمینال های خروجی را به وسیله ترمینال های ورودی تعی wake upو  sleepبا استفاده از این توابع می توان وضعیت 

 مشاهده کرد.

 مراجعه کنید. P8به گروه  PIDبرای تنظیم ضرایب

 A0)نمایش یا عدم نمایش پارمترها( گروه   91-6

A0.00 0 رمز گذاری برای نشان دادن توابع～FFFF（Factory） 

 

A0.01 0 0نمایش و عدم نمایش توابع～FFFF（FFFF） 

 

A0.02  0 2و عدم نمایش توابعنمایش～FFFF（FFFF） 
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 جدول خطاها  2-1

 راه حل علت خطا شرح خطا کد خطا شماره خطا

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.OC1 

 

 

 

 

 

 

حفاظت اضافه جریان 

 در زمان افزایش سرعت

 تغذیه ورودی بررسی شود. کاهش ولتاژ شبکه

موتور را بعد از توقف راه اندازی  یافزایش سریع سرعت در هنگام راه انداز

 کنید.

زمان افزایش سرعت را زیاد کنید و  زیاد بودن اینرسی بار

از تغییرات ناگهانی بار جلوگیری 

 کنید.

پارامترهای موتو.ررا بطور صحیح  تنظیم نامناسب پارامترهای موتور

 تنظیم کنید.

 را کاهش دهید. فرکانس اولیه باال بودن فرکانس اولیه موتور

 زمان افزایش سرعت را زیاد کنید. زمان افزایش سرعت کم است

 Torque Boostو  V/Fنمودار  بسیار بزرگ است. V/Fنمودار

 را تنظیم کنید.

 اینورتر با توان مناسب تهیه کنید. توان نامی اینورتر کم است.

 

 

 

2 

 

 

 

E.OC2 

 

 

حفاظت اضافه جریان 

 سرعتدر زمان کاهش 

 

 تغذیه ورودی بررسی شود. کاهش ولتاژ شبکه

انتخاب مناسب مقاومت ترمز و  بزرگ بودن اینرسی بار

 یونیت ترمز

 زمان کاهش سرعت افزایش یابد. زمان کاهش سرعت کم است.

 اینورتر با توان مناسب تهیه شود. توان نامی اینورتر کم است.

پارامترهای موتور را بطور صحیح  تورتنظیم نامناسب پارامترهای مو

 تنظیم کنید.

 

 

5 

 

 

E.OC3 

حفاظت اضافه جریان 

در زمان کار با سرعت 

 ثابت

کاهش تغییر مقدار نوسان با از  تغییر ناگهانی عملکرد بار

تغییرات ناگهانی مقدار و فرکانس 

 بار اجتناب کنید.

را بطور صحیح پارامترهای موتور  تنظیم نامناسب پارامترهای موتور

 تنظیم کنید.

 اینورتر با توان مناسب تهیه کنید. توان نامی اینورتر کم است.
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0 

 

 

E.OV1 

 

 

حفاظت اضافه ولتاژ در 

 هنگام افزایش سرعت

 سیم های موتور را بررسی کنید. اتصال کوتاه به زمین

 تغذیه ورودی را بررسی کنید. تغذیه ورودی غیرطبیعی است.

اندازی سریع موتور زمانیکه موتور با سرعت باال می راه 

 چرخد.

استارت کردن موتور بعد از توقف 

 کامل

 

 

3 

 

 

 

E.OV2 

 

 

حفاظت اضافه ولتاژ در 

 هنگام کاهش سرعت

 

 سیم های موتور را بررسی کنید. اتصال کوتاه به زمین

 انتخاب مناسب مقاومت ترمز بزرگ بودن اینرسی بار

زمان کاهش سرعت را افزایش  سرعت خیلی کم است.زمان کاهش 

 دهید.

 

 

0 

 

 

E.OV3 

 

 

حفاظت اضافه ولتاژ در 

 زمان کار با سرعت ثابت

 سیم های موتور را بررسی کنید. اتصال کوتاه به زمین

 تغذیه موتور را بررسی کنید. تغذیه ورودی غیرطبیعی است.

 ت ترمزانتخاب مناسب مقاوم بزرگ بودن اینرسی بار

 

5 

E.PCU  حفاظت در مقابل

 تداخالت نویز

از یک تکنسین ماهر برای کاهش  نویز خارجی شدید باعث ایجاد اختالل شده است.

 نویز خارجی کمک بگیرید

 

 

. 

 

 

E.REF 

 

تطابق  مقدار  عدم 

مبنا  با  مقدار اندازه 

 گیری شده

 

 نیدبه یک تکنسین ماهر مراجعه ک قطع اتصاالت در سمت اینورتر

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  منبع تغذیه سوییچینگ غیرطبیعی است

PM .مراجعه کنید 

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  خطا در مدار اندازه گیری داخلی

PM .مراجعه کنید 
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1 

 

 

E.AUT 

 

 خطای

 Auto-turning 

ز بعد ا Auto-turningاعمال  موتور به هنگام چرخش Auto-turningقابلیت 

 توقف موتور

 Auto-turningشپری شدن بیش از حد زمان 

اتصاالت سیم های موتور بررسی 

 011شود. طول سیم های موتور 

 متر باشد.

 P9تنظیمات اشتباه پارامترهای موتور در گروه 

پارامترهای موتور مانند پالک 

 موتور تنظیم شود.

 

 

01 

 

 

E.FAL 

 

 

 IGBTحفاظت ماژول

 روجیاضافه جریان خ

سیم های موتور از نظر اتصال کوتاه 

بررسی شود و اینرسی باالی بار نیز 

 بررسی شود.

 DCباس  اضافه ولتاژ

 ولتاژ ورودی را بررسی کنید.

اگر دارای بار با اینرسی باال هستید 

از واحد ترمز مقاومتی استفاده 

 کنید

 قطع اتصاالت در سمت اینورتر

ت به قسمت پشتیبانی فنی شرک

PM .مراجعه کنید 

 

00 

 

 

 

 

 

E.OH1 
 

 

 

 

 

 

 حفاظت اضافه دما

 0خنک کننده 

 

 

 

 حفاظت اضافه دما

 0خنک کننده 

کاهش درجه حرارت محیط و  افزایش دمای محیط

 تقویت کردن تهویه تابلو

تمییز کردن گردوغبار و دیگر اشیاء  مسدود شدن مسیر هوا

 خارجی در مجرای هوا

اتصال تغذیه فن بررسی شود.یک  ناز کار افتادن ف

 فن جدید جایگزین شود.

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  IGBTاز کار افتادن 

PM مراجعه کنید 

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  خطای مدار اندازه گیری دما

PM مراجعه کنید 

 

 

 

02 

 

 

 

E.OH2 

 

 

 حفاظت اضافه دما

 2خنک کننده 

درجه حرارت محیط و  کاهش دمای بیش از حد محیط

 تقویت کردن تهویه تابلو

تمییز کردن گردوغبار و دیگر اشیاء  مسدود بودن ورودی هوا

 خارجی در مجرای هوا

اتصال تغذیه فن بررسی شود.یک  از کار افتادن فن

 فن جدید جایگزین شود.

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  سوختن یکسوساز

PM مراجعه کنید 

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  در مدار اندازه گیری دماخطا 

PM مراجعه کنید 
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05 

 

 

 

E.OL1 

 

 

حفاظت اضافه بار 

 اینورتر

 

 راه اندازی سریع وقتی موتور در حال گردش با سرعت

 باال

 راه اندازی موتور بعد از توقف کامل

 ولتاژ ورودی را بررسی کنید کاهش ولتاژ ورودی

کاهش زمان اضافه بار و کاهش  بار زیاد روی موتور در زمان های طوالنیقرار گرفتن 

 مقدار بار

زمان افزایش و کاهش سرعت را  زمان افزایش و کاهش سرعت کم است.

 زیاد کنید.

 Torqueو  V/Fمنحنی  بزرگ است. V/Fمنحنی 

Boost .را درست تنظیم کنید 

 ان مناسب قرار دهید.اینورتر با تو توان اینورتر کم است.

 

 

 

 

00 

 

 

 

 

E.OL2 

 

 

 

 

 حفاظت اضافه بار موتور

 ولتاژ ورودی را بررسی کنید کاهش ولتاژ ورودی

قفل شدن چرخش موتور یا تغییر ناگهانی بارماندن در 

 اضافه بار در مدت طوالنی

موتور را آزاد کنید و تغییر ناگهانی 

 بار موتور را کم کنید.

فرکانس کار موتور را به فرکانس  فه بار در مدت طوالنیماندن در اضا

 نامی تغییر دهید

 افزایش زمان اضافه بار موتر ( خیلی کم است.P9.18زمان اضافه بار موتور)

 Torqueو  V/F تنظیم مناسب خیلی بزرگ است. V/Fنمودار 

Boost 

 DCکاهش جریان ترمز  زیاد است. DCجریان ترمز 

 

03 

 

E.OUT 

 

حفاظت تجهیزات 

 جانبی

وضعیت ترمینال ورودی را چک  فعال شدن ترمینال ورودی خطای خارجی

 کنید.

ماندن در وضعیت اضافه ولتاژ یا اضافه جریان بیش از 

 یک دقیقه

وضعیت بار را بررسی کنید که 

 ناسب باشد.

00 E.OT1 مقدار زمان سپری  پایان

 شده پیوسته

ه اینورتر به مقدار بودن پیوست RUN مدت زمان

Pb.13 .به یک تکنسین ماهر مراجعه کنید رسیده است 
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05 E.OT2  پایان مجموع زمان های

 سپری شده

بودن اینورتر به مقدار  RUNمجموع مدت زمان 

Pb.14 .به یک تکنسین ماهر مراجعه کنید رسیده است 

01 E.CUR  شرکت به قسمت پشتیبانی فنی  خطا در مدار اندازه گیری جریان

PM مراجعه کنید 

 

 

21 

 

 

E.GFD 

 

 

 

مانند توضیحات داخل دفترچه  اتصاالت نادرست 

 اتصاالت انجام شود.

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  اینورتر IGBTخطا در 

PM مراجعه کنید 

یک موتور جدید بعد از اعمال  خطا در موتور )خراب شدن موتور(

 تست عایق جایگزین کنید.

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  نشتی در خروجی اینورتر زیاد است. جریان

PM مراجعه کنید 

20 E.LV1  خطا در تغذیه به هنگام

RUN 

 نوسان در تغذیه ورودی یا قطع لحظه ای آن

 تغذیه اصلی چک شود.

 

 

22 

 

 

E.ILF 

 

 

 خطا در تغذیه ورودی

نادرست بستن اتصاالت یا برخورد اتصاالت بهم و یا 

 صاالتقطع ات

اتصاالت را طبق توضیحات دفترچه 

 بررسی کنید.

 سه فاز ورودی را بررسی کنید. عدم تعادل سه فاز ورودی

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  سوختن خازن اینورتر

PM مراجعه کنید 

نداز نرم اینورتر خراب است. به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  مدار راه ا

PM مراجعه کنید 

 

25 

 

E.OLF 

 

غیرطبیعی بودن ولتاژ 

 خروجی

اتصاالت نادرست، برخورد اتصاالت به هم یا قطع 

 خروجی در سمت اینورتر

اتصاالت را طبق توضیحات دفترچه 

 بررسی کنید.

موتور را بررسی  اتصاالت ابتدا عدم تعادل در خروجی سه فاز

سپس ولتاژ خروجی و باس  کنید.

DC .را بررسی کنید 
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20 
 

E.EEP 

 

خطا در حافظه ی 

EEPROM 

 

 EEPROMخطا درنوشتن و خواندن حافظه 

 

 PMبه قسمت پشتیبانی فنی 

 مراجعه کنید.

 

23 
 

E.DL3 

 

خطا در ترمینال 

 خروجی رله ای

 به تکنسین ماهر مراجعه کنید. قطع اتصال در سمت اینورتر

نداز نرم افزار اینورتر مشکل دارد انی فنی شرکت به قسمت پشتیب مدار راه ا

PM .مراجعه کنید 

 

20 
 

E.DL2 

 

خطا در نمودار برداری 

 سنسور دما

دمای محیط بررسی می شود که  سنسور متاثر دما محیط است

ندازه گیری شده متناسب  با مقدار ا

 است.

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  مدار نمونه برداری دما مشکل دارد

PM .مراجعه کنید 

 

25 
 

E.DL1 

 

 رزرو
 رزرو رزرو

 

 

2. 

 

 

E.P10 

 

ولت خروجی  01تغذیه 

 مشکل دارد

 

 ولت 01اضافه ولتاژ تغذیه 

 مقاومت بار را افزایش دهید.-

ولت خارجی  01از تغذیه  -

 استفاده کنید.

 اتصال کوتاه را رفع کنید. ولت با زمین. 01اتصال کوتاه ترمینال 

یبانی فنی شرکت به قسمت پشت ولت مشکل دارد. 01مدار تغذیه 

PM .مراجعه کنید 

 

 

21 

 

 

E.AIF 

 

سیگنال ورودی انالوگ 

 غیر طبیعی است

 ولتاژ ورودی آنالوگ بررسی شود. ولتاژ بیش از حد ورودی آنالوگ

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت  مدار ورودی انالوگ اسیب دیده است

PM .مراجعه کنید 

 P6.24و  P6.22افزایش مقادیر  مدار ورودی آنالوگ دچار نویز می شود.

 

 

51 

 

 

E.PTC 

 

افزایش دمای موتور 

(PTC) 

وضعیت تهویه و خنک کننده را  دمای موتور به وضعیت هشدار رسیده است.

 بهبود ببخشید.

 سنسور دما را بررسی کنید. سنسور حرارتی خراب شده است.

( P9.17مقدار تنظیم شده برای استانه هشدار دما )

 ب نیست.مناس

 را تنظیم کنید.  P9.17پارامتر 
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بررسی شود که ارسال و دریافت 

اطالعات مطابق با پروتکل انجام 

 گیرد.

شبکه ارتباطی مشکل  RS485خطا در ارتباط شبکه

 دارد.

E.SE1 50 

 PMقسمت پشتیبانی فنی شرکت 

  مراجعه کنید.

ست.ورژن اشتباه ا عدم تطابق ورژن دستگاه با ورژن نرم افزار  E.VER 55 

  خطا در کپی کردن اطالعات به پنل اتصاالت پنل بررسی شود.

 

 

خطا در کپی کردن 

 اطالعات

 

 

 

E.CPY 

 

 

 

 

50 

 خطا در کپی کردن اطالعات از پنل اتصاالت پنل بررسی شود.

عمل آپلود را قبل از دانلود  انجام 

 دهید.

 پارامترها بدون انجام آپلود، دانلود شده اند.

 ورژن نرم افزار برد کنترلی نامناسب است. چک شود.D1.09 پارامتر

 

 رزرو
 

 رزرو

 

 رزرو
 

E.DL4 

 

50 

 

تنظیمات عملکرد ترمینال ها تصحیح 

 شود.

 

یکسان  AI2و  AI1و   X4تا   X1توابع تنظیم عملکرد 

 است.

 

دو عدد از ورودی ها 

یکسان تنظیم شده 

.است  

 

E.LOF 

 

55 

 

بررسی شود و قفل شدن موتور 

 اینورتر مناسب جایگزین شود.

 

 خطا در بار ایجاد شده است.

 

 

حفاظت اضافه بار 

 سخت افزاری

 

 

E.OL3 

 

 

5. 

 

ترمینال های تغذیه ورودی بررسی 

 شود

 

 خطا در تغذیه ورودی اتفاق افتاده است

 

ترمینال های تغذیه خروجی از نظر 

 قطع بودن واتصال  کوتاه بررسی شود

 

 ر ترمینال خروجی اتفاق افتاده استخطا د

 

 

 

 LU- 05- کاهش ولتاژ تغذیه ولتاژ تغذیه کمتر از مقدار ولتاژ نامی اینورتر است. ولتاژ ورودی بررسب شود

به قسمت پشتیبانی فنی شرکت 

PM مراجعه کنید   

 نقص در منبع تغذیه سوییچینگ
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 روش های عیب یابی 2-8

 

 طفا سریعا دستگاه را خاموش کنید.ل                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعمیرات و نگهداری روزمره8بخش 

ل عوامل محیطی ) مانند دما، رطوبت، گردوغبار، دود و ...( می تواند احتمال خرابی اینورتر را افزایش دهد. برای کاهش خرابی و افزایش طو

 گهداری روزمره انجام شود.عمر اینورتر الزم است که تعمیرات و ن

 نکته:

 فقط پرسنل آموزش دیده می تواندد قطعات اینورتر را جدا کرده و تعمیرات انجام دهند. (1

-PM5 قبل از بازرسی و تعمیر و نگهداری مطمئن شوید که برق تغذیه قطع است و چراغ نشانگر شارژ خاموش شود. ) اینورتر های (2

4T11G انگر شارژ هستند(و باالتر دارای چراغ نش 

 از قرار دادن قطعات فلزی در داخل اینورتر خودداری کنید .این کار سبب آسیب رساندن  به اینورتر می شود. (3

 

 

 

 شروع

وجود خطاهای جدی مثل وجود صدای غیر 

بیعی در هنگام روشن شدن و عدم نمایش ط

 خطا

شناسایی خطا،مطابق با جدول خطاه و بررسی 

 شود که می توانید خطا را شناسایی کنید.

علت وجود خطا را پیدا کنید و طبق جدول خطاها 

طا را بر طرف کنیدسعی کنید خ  

 بر طرف شدن خطا

 پایان

مراجعه  PMبه قسمت پشتیبانی فنی شرکت 

 کنید

مراجعه  PMبه قسمت پشتیبانی فنی شرکت 

 کنید

 

 مراجعه کنید PMبه قسمت پشتیبانی فنی شرکت 
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 نگهداری روزمره9-8

 اینورتر باید تحت شرایط ذکر شده در دفترچه نگهداری شود.

 ضوابط و معیارها تجهیزات بازرسی مطلب بازرسی مورد

 

 

 

 

 یعوامل محیط

 

درجه باشدو جریان نامی  45-05دمای گاز بین  سنسور دما دما

درصد  1خروجی به ازای ا درجه افزایش دما 

 کاهش می یابد.

 

 رطوبت

 

 رطوبت سنج

 

50̃ %   0 

 

 گردوخاک، روغن، آب و ...

 

 بازرسی بصری

 هیچ گونه گرد وخاک و آلودگی نباشد.

 

 لرزش

 

 ابزار تست ویژه

3.5mm, 2~ 9Hz; 

10m/s2,9~ 200Hz; 

15m/s2,200~  

500Hz 

 

 گاز

 

ابزار تست ویژه، 

بررسی با چشم و حس 

 بویایی

 

بررسی شود که هیچ بو و دود غیر طبیعی 

 نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 اینورتر

 

 

 گرمای بیش از حد

 

 ابزار تست ویژه

 

 تهویه مناسب باشد.

 

 سروصدا و نویز

 

 با استفاده از شنیدن

 

 عی نباشد.هیچ گونه صدای غیرطبی

 

 ظاهر فیزیکی

 

 بازرسی بصری

 

 ظاهر فیزیکی سالم نگه داشته شود.

 

 فن خننک کننده و تهویه

 

 بازرسی بصری

 

هیچ گونه گرفتگی در مجرای هوا وجود نداشته 

 باشد.

 مطابق با جریان نامی باشد. آمپرسنج جریان ورودی

 مطابق با ولتاژ نامی باشد. ولت متر ولتاژ ورودی

 مطابق با جریان نامی باشد آمپرسنج ریان خروجیج

 مدت کوتاهی می تواند اضافه بار تحمل کند.

 مطابق با ولتاژ نامی باشد. ولت متر ولتاژ خروجی

 

 

 موتور

با استفاده از ابزار  افزایش دما

مخصوص و حس 

 بویایی

نباید هیچ گونه بوی سوختن و افزایش دما 

 داشته باشد.

 سروصدای غیرطبیعی نداشته باشد. اده از شنیدنبا استف سروصدا

 

 لرزش

 

 ابزار تست پیشرفته

 

 لرزش غیرطبیعی نداشته باشد.
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 هداری دوره ایگ: ن2-8

 ماه یک بار باید طبق دستورالعمل دفترچه بازرسی دوره ای انجام شود. 6تا  3هر 

 ضوابط و معیارها تجهیزات بازرسی محتوی بازرسی مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورترای

 

بررسی شود که پیچ های ترمینال محکم  با استفاده از پیچ گوشتی ترمینال تغذیه اصلی) قدرت (

باشند و کابل ها به طور صحیح و سالم 

 اتصال داشته باشند.

 

 PE ترمینال

 

 

 با استفاده از پیچ گوشتی

بررسی شود که پیچ های ترمینال محکم 

باشند و کابل ها به طور صحیح و سالم 

 تصال داشته باشند.ا

 

 ترمینال  مدار کنترل

بررسی شود که پیچ های ترمینال محکم  با استفاده از پیچ گوشتی 

باشند و کابل ها به طور صحیح و سالم 

 اتصال داشته باشند.

 

 اطمینان از اتصاالت داخلی

 

 

  با استفاده از پیچ گوشتی

 

 اتصاالت باید محکم و قابل اطمینان باشند.

 

 ال کارت های جانبیاتص

 

 با استفاده از پیچ گوشتی

 اتصاالت باید محکم و قابل اطمینان باشند.

 

 اتصاالت اینورتر به تابلو

 

 با استفاده از پیچ گوشتی

 

 پیچ ها محکم باشند.

 

 اشیاء خارجی

 

 بازرسی چشمی

 

 هیچ شیء خارجی داخل اینورتر نباشد.

 

 موتور

 

 تست عایقی

 

 VDC055ر گ م  

 

 عایقی طبیعی باشد تست

 : اتصال قطعات اینورتر 3-8

فن و خازن های الکترولیتی جز قطعات آسیب پذیر هستند که باید طبق جدول زیر مورد بررسی و نگهداری قرار گیرند و در صورت آسیب 

 دیدن هر یک فورا آن را تعویض کنید.

 قطعات علت آسیب دیدگی نحوه رفع عیب مواردی که باید بررسی شوند

و بلبرینگ ها باید سالم باشند و فن در جای خود  پره

 محکم باشد

 

 تعویض

 

 فرسودگی پره ها 

 فرسودگی بلبرینگ ها

 

 فن

 خازن نباید نشتی داشته باشد یا رنگ آن 

 تغییر کرده باشد. خازن نباید متورم شده باشد.

 مقدار ظرفیت خازن مناسب باشد.

 

 تعویض

 

 افزایش دمای محیط

 غن خازنفاسد شدن رو

 

 

 

 خازن الکترولیتی

  ساعت به منبع تغذیه متصل شود. 0نکته: اگر اینورتر به مدت طوالنی خاموش باشد باید حداقل هر دو سال یک بار به مدت 

د تا به ولتاژ نامی در هنگام اتصال به منبع تغذیه باید از یک رگوالتور ولتاژ استفاده کرد. ولتاژ اعمالی به اینورتر را باید به تدریج افزایش دا

 برسد.
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 تست عایقی  4-8

انجام دهد باید با دقت و طبق شرایط زیر تست عایقی را   تست عایقی اینورتر قبال در کارخانه انجام شده است ولی اگر کاربر بخواهد این تست

 را اعمال کند.

 تست عایقی مدار قدرت -

 استفاده کرد. VDC 500ر گ ز م  برای انجام تست عایقی باید اینورتر خاموش باشد و ا - 

باید  PM5H-4T11Gو  PM5-H-4T11Gقبل از اعمال تست عایقی برد کنترلی را جدا کنید و برای اینورتر های با سطح توان کمتر از  - 

ل کننده اضافه و باالتر باید کابل مربوط به مدار کنتر PM5-4T18.5Gجدا شود.برای اینورترهای با سطح توان  PEو ترمینال  J1ترمینال 

 ولتاژ ناگهانی را جدا کرد. هنگام اتصال کابل ها از کابلشو استفاده کنید.

 

Fig.8−1 Main Circuit Insulation Test for PM5−H−4T0.75G to PM5−H−4T15G 

 

 

Fig.8−1 Main Circuit Insulation Test for PM5−H−4T18.5G to PM5−H−4T500G 

 

 مانند شکل زیر باشد.اصلی باید  اتصال بین ترمینال های - 

 شود. PEولتاژ دستگاه مگر تنها بین ترمینال های تغذیه اصلی و زمین  - 

 باشد. ΩM255مقدار استاندارد نمایش داده شده بروی دستگاه مگر باید حداقل  - 

 

 

Inverter  

Megameter 

Inverter  

Megameter  

Inverter  

Megameter 

Inverter  

Megameter  
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 پروتکل مدباس  Aضمیمه 

 پشتیبانی از پروتکل_ 9

 باشد. 1-242صفر است، آدرس دستگاه می تواند از  Broadcast ، آدرسRTUپشتیبانی از پروتکل مدباس، فرمت 

 نحوه ارتباط_ 2

RS485است. ، بایت کم ارزش بعد از بایت پرارزش³، تقدم در ارسال بیت کم ارزش²، ارتباط نیمه دوطرفه¹ان:غیرهمزم 

 است. bps30455و سرعت  N-1-8به صورت ثابت با فرمت  RJ45Aارتباط اینورتر با پورت 

  .به صورت زیر تعریف می شود Aپورت   T568B EIA/TIAی اتصال برا

 

 

 

 A 1 2 3 4 0 6 2 0کانکتور پورت 

سیگنال های پورت 

A 

+5V  GND 485+ 485- 485+ 485- GND +5V 

T568A 

EIA/TIA 

 سفید

 سبز

 سفید سبز

 نارنجی

 سفید آبی

 آبی

 سفید نارنجی

 قهوه ای

 قهوه ای

T568B 

EIA/TIA 

 سفید

 سبز

 سفید سبز

 نارنجی

 سفید آبی

 آبی

 سفید نارنجی

 قهوه ای

 قهوه ای

 

 قالب پروتکل_ 3

 .قالب پروتکل مدباس مانند شکل زیر است

 

 است که از طریق تعویض بایت باال یا بایت پایین بدست می آید. ADUبرای سه قسمت اول  CRC16همان بررسی   ADUبررسی 

 یک کد خطا یا کد ناهنجار می باشد. PDUاگر درخواست اجرا برگشت داده شده فیدبک 

 ، کد ناهنجار علت خطا را با جزئیات نشان می دهد.0X80+کد خطا برابر کد تابع 
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 مثالی برای کدهای خطا:

 _ تفسیر تابع ها4

  0تابعX03 .برای خواندن پارامتر تابع های متعدد به کار می رود 
 

PDU Part Contents Data Length (Byte) Range 

Request: 

Function code 1 0x03 

Initial address    of 

register 
2 0x0000 ~ 0xFFFF 

Number of registers 2 0x0001 ~ 0x0010 

Response: 

Function code 1 0x03 

Read bytes 1 2*Number of registers 

Read contents 2*Number of registers  

 

  0تابعX06  0یاX41  پارامتر از اینورتر و ذخیره کردن آن بعد از قطع تغذیه اصلی به کار می برای نوشتن در یک تابع یا کنترل یک

 رود.
 

PDU Part Contents Data Length (Byte) Range 

Request: 

Function code 1 0x06(0x41) 

Register address 2 0x0000 ~ 0xFFFF 

Register data 2 0x0000 ~ 0xFFFF 

Response: 

Function code 1 0x06(0x41) 

Register address 2 0x0000~ 0xFFFF 

Register data 2 0x0000 ~ 0xFFFF 

 

 استفاده شود. 0X41اگر پارامتری مکررا تغییر می کند بهتر است از تابع  EEPROMنکته: برای جلوگیری از آسیب رسیدن به حافظه 

 تعریف کد خطا کد خطا تعریف کد خطا کد خطا

0X01 .0 کد تابع نامعتبر استX20 .خطای قالب:طول قالب نامعتبر است 

0X02 0 بر است.آدرس داده نامعتX21 .پارامتر غیرقابل تغییر است 

0X04 ،نقص در عملکرد دستگاه 

 داده معتبر است ولی آدرس دستگاه فعال نیست.

0X23 .این پارامتر با رمز محافظت می شود 

0X05  دستور نامعتبر:این خطا معموال هنگام ذخیره داده در

EEPROM .اتفاق می افتد 

0X24 ر است، دستور دستگاه دستور دهنده نامعتب

 نامعتبر است.

0X06 اینورتر مشغول است 

 EEPROMاین خطا معموال هنگام ذخیره داه در 

 اتفاق می افتد.
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   0تابعX10  0یاX42 پارامترهای اینورتر و ذخیره کردن آن بعد از قطع تغذیه اصلی به  برای نوشتن در پارامتر تابع های متعدد یا کنترل

 کار می رود.     
 

PDU Part Contents Data Length (Byte) Range 

Request: 

Function code 1 0x10(0x42) 

Initial address of 

register 
2 0x0000~0xFFFF 

Number of register 2 0x0001~0x0010 

Bytes of register 

contents 
1 2*Number of operating registers 

Register contents 2*Number of operating registers  

Response: 

Function code 1 0x10(0x42) 

Initial address of 

register 
2 0x0000~0xFFFF 

Number of register 2 0x0001~0x00100 

 

کد تابع را همزمان در آدرس  رجستیر از بیت کم ارزش  11ردن پیوسته دارید،اینورتر می تواند حداکثر :در مواردی که نیاز به ذخیره ک1نکته 
 به با ارزش ذخیره کند.        

برای تغییر آن دستور  0X24:زمانیکه می خواهید یک کد تابع را مکررآتغییر بدهید )مثل تنظیم فرکانس موتور(بهتر است که از تابع 2نکته 

 جلوگیری می کند. EEPROMکنید.این کار از آسیب رسیدن به استفاده 
پاک کردن است به همین منظور داده هایی که مکررآ تغییر می کنند را در این حافظه 155،555حدودآ  EEPROM:طول عمر حافظه 3نکته 

 قرار ندهید.

 0تابعX17       .برای خواندن و نوشتن پارامترتابع های متعدد به کار می رود 
 

PDU Part Contents Data Length (Byte) Range 

Request (Response): 

Function code 1 0x17 

The initial address of 

reading register 
2 0x0000~0xFFFF 

The number of 

reading register 
2 0x01~ 0x10 

The initial address of 

writing register 
2 0x0000~0xFFFF 

The number of 

writing register 
2 0x01~0x10 

The number of bytes 

in the writing register 
1 2*Number of operating registers 

The writing register 

contents 
2*Number of operating registers 

 

Response: 

Function code 1 0x17 

Read the number of 

bytes in the register 
1 0x02~0x20 

Read data contents 2*Read bytes 0x0000~0xFFFF 

 

سپس  برای سهولت در کار با پانل ابتدا در آن نوشته می شود0XF080ترتیب عملکرد:ابتدا باید رجیستر را خواند سپس در آن نوشت اما رجیستر

 از آن خوانده می شود.
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 نحوه دسترسی به آدرس رجیسترهای اینورتر _5

 معنی آدرس فضای آدرس

 

0X0000~0X1A00 

  ذخیرهEEPROM در رجیستر این

 .شودمی

 به منجر رجیستر این از زیاد استفاده*

 .شود می EEPROM خرابی

 باال بایت دو که است صورت این به مدباس شبکه در متناظر آدرس

 شودمی گروه آن تابع به مربوط پایین بایت دو و گروه شماره به مربوط

 :رهایپارامت بطوریکه

P0-PE,D0,D2.H0,H1,H2,A0.C0.U0,U1   با متناظر  اینورتر،در 

 های آدرس

0X00-0X0E,0X0E 

X0F,0X10,0X11,0X12,0X13,0X14,0X15,0X16,0X17,0X18 

 .است مدباس شبکه در

 با است برابر مدباس در PB.23 آدرس مثال برای

(0X0b<<8)+23=0x0b17 

 

0X2000~0X5A00 

 .شود می ذخیرهRAM در رجیستر این

 که تفاوت این با باشد می باال مانند هم رجیستر این در دهی آدرس نحوه

 آدرس مثال بطور.کرد جمع 0X2000 با را آمده بدست مقدار باید

PB.230 با است برابرX2B17. 

 

0X8000~0X800D 

این رجیستر برای برای کنترل اینورتر به کار می رود .)مراجعه شود به 

(2جدول   

 

0X810B~0X193 

این رجیستر برای مشاهده وضعیت اینورتر به کار می رود)مراجعه شود 

(3به جدول   

0XF000~0XF002 
این رجیستر برای قرار دادن پسورد به کار می رود.)مراجعه شود به 

(4جدول   

 

0XF080~0XF084 

این رجیستر برای خواندن مقدار در حال استفاده حد باال ، حد پایین یا 

شده در کارخانه و نوشتن در کد تابع آن مقدار استفاده می  مقدار تنظیم

(5شود .)مراجعه شود به جدول   
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 رجیسترهای کنترل اینورتر 

و به همین ترتیب ترمینال رله ای  X1های واقعی از بیت کم ارزش شروع می شود یعنی بیت صفر متناظرنکته :شماره بیت متناظر ترمینال

X2,X3,X4,AI1,AI2,Y1 

 رجیستر مشاهده وضعیت اینورتر 

 نام پارامتر آدرس رجیستر نام پارامتر آدرس رجیستر

0X8000 0 دستور کنترل اینورترX8007 AO2  خروجیدرصد مقدار 

0X8001 0 فرکانس عددی کنترل حلقه بازX8008 رزرو 

0X8002 0 دستور حالت کار اینورترX8009 تنظیم ضریب مقیاس فرکانس 

0X8003 0 مرجع اصلی در کنترل حلقه بازX800A ترمینال های واقعی 

0X8004 عددی در کنترل حلقه بستهمرجع ولتاژ  0X800B عملکرد ترمینال  خروجی Y1 

0X8005 سرعت عددی در کنترل حلقه بسته مرجع  0X800C زمان افزایش سرعت 

0X8006   خروجیدرصد مقدار A01 0X800D زمان کاهش سرعت 

آدرس 

 رجیستر
پارامترنام   

دقت در 

 خواندن

آدرس 

 رجیستر
 نام پارامتر

دقت در 

 خواندن

0X810B 
وضعیت مقداری 

WORD1تجهیز 
 0X8114 

مشاهده پارامترها در حالت 

 توقف اینورتر

مطابق با 

نمایش در 

 هنگام توقف

0X810E 
وضعیت مقداری 

WORD4 تجهیز   
 0X8116 

مشاهده پارامترها در حالت کار 

 اینورتر

مطابق با 

ایش در نم

 هنگام توقف

0X8120 1..0 فرکانس مرجعHZ 0X8180 فرکانس مرجع 
 

0.01HZ 

0X8122 ولتاژ باسDC 1V 0X8182 ولتاژ باسDC 
 

1V 

0X8124 1ورودی آنالوگ  0..1V 0X8184 1ورودی آنالوگ  0.01V 

0X8126 2ورودی آنالوگ  0.01V 0X8186  2ورودی آنالوگ  0.01V 

0X8128 0  رزروX8188 رزرو  
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 P2.03به پارامترهای  0X81080~0X81936مربوط می شود در حالیکه رجیسترهای  P2.02به پارامتر 0X120~0X13Fنکته:آدرس رجیستر

 مربوط می شود.

 

0X812A 
  رزرو

 

0X818C 

 

 رزرو
 

 

0X812C 

 

مقدار شمارش شده 

 در کانتر

 

1 

 

0X818C 

 

 مقدار شمارش شده در کانتر

 

1 

 

0X812E 

 

سرعت چرخشی 

 موتور

 

1 

 

0X818E 

 

 سرعت چرخشی موتور

 

1 

 

0X130 

 

مرجع در حال 

 کنترل حلقه بسته

 

0.1% 

 

0X8190 

 

 مرجع در حال کنترل حلقه بسته

 

0.1% 

 

0X8132 

 

فیدبک در حالت 

 کنترل حلقه بسته

 

0.1% 

 

0X8192 

 

فیدبک در حالت کنترل حلقه 

 بسته

 

0.1% 

 

0X8134 

 

 رزرو

 

 

0.1% 

 

0X8194 

 

 رزرو

 

0.1% 

 

0X836 

 

 فرکانس کاری

 

0.01HZ 

 

0X8190 

 

 رزرو
 

 

0X8138 

 

 جریان خروجی

 

0.1Aیا 

0.01A 

 

0X8198 

 

 رزرو
 

 

0X813A 

 

گشتاور 

 خروجی)%(

 

0.1% 

 

0X819A 

 

 رزرو
 

 

 

0X813C 

 

 

 (KWتوان خروجی)

 

 

0.1KW 

 

 

0X819C 

 

 رزرو
 

 

 

0X813E 

 

 

 ولتاژ خروجی

 

 

1V 

 

 

0X819E 

 

 

 رزرو
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و بیشتر  5.5KWاست ولی در اینورترهای با سطح توان 0.01A دقت در خواندن جریان خروجی برابر  3.7kwتوان کمتر  در اینورتر با سطح

 .است1A .0 اندن جریان خروجی برابر دقت در خو

 به صورت زیر تعریف می شود.( 0X8000بیت های دستور کنترل اینورتر )

 عملکرد شماره بیت
شماره 

 بیت
 عملکرد

 

5 

ه کار اینورتر: شروع ب1  

: توقف5  

 

3 

 فعال است jog :دستور1

 غیر فعال است jogر :دستو5

 

1 

: چپ گرد1  

: راست گرد5  

 

14 

:توقف اضطراری فعال است1  

:توقف اضطراری غیر فعال است5  

2 

:ریست کردن غیر فعال است1  

: ریست کردن فعال است5  

15 

:توقف به صورت رها کردن موتور فعال است1  

ورت رها کردن موتور غیر فعال است:توقف به ص5  

 

 .(به صورت زیر تعریف می شود0X810Bبیت های مشاهده وضعیت اینورتر)

 نمایش وضعیت شماره بیت نمایش وضعیت شماره بیت

 

5 

 

:اینورتر در حال کار است1  

:اینورتر متوقف است5  

 

 

5 ~1  

 وضعیت مرجع کنترل اینورتر

:با استفاده از پانل5  

ز ترمینال:با استفاده ا1  

:با استفاده از شبکه2  

 

3 

:راست گرد1  

:چپ گرد5  

 

4 

 

:قفل شدن کلید ها1  

:باز شدن کلیدها5  

 

0~15  

:وضعیت عادی5  

:وقوع خطا1  

رزرو هستند 1،2،2نکته : بیت های   
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 .(به صورت زیر تعریف می شود0X810Eبیت های مشاهده وضعیت اینورتر)

ایش وضعیتنم شماره بیت نمایش وضعیت شماره بیت  

 

5 

1 :jog تفعال اس 

5: jog غیر فعال است 

 

5 

:ولتاژ چند مرحله ای در کنترل حلقه باز فعال 1

 است

:ولتاژ چند مرحله ای در کنترل حلقه باز غیر 5

 فعال است

 

1 

:فرکانس چند مرحله ای در کنترل حلقه باز 1

 فعال است

 

: فرکانس چند مرحله ای در کنترل حلقه باز 5

است غیر فعال  

 

1 

: ولتاژ عادی است5  

: ولتاژ کم است1  

 

2 

:فرکانس چند مرحله ای در کنترل حلقه بسته 1

 فعال است

 

:فرکانس چند مرحله ای در کنترل حلقه بسته 5

 غیر فعال است

 

2 

 رزرو

 

3 

: وضعیت کنترل حلقه بسته فعال است1  

:وضعیت کنترل حلقه بسته غیر فعال است5  

 

14 

: رزرو1  

عت:کنترل سر5  

 

4 

:در حال اجرای دستوری است1  

: در حال اجرای دستوری نیست5  

 

15 

 (V/Fاسکالر): در وضعیت کنترل 5

: رزرو1  

رزرو هستند 13-0نکته : بیت های   

 

 رجیسترهای ویژه برای قرار دادن رمز

 PDUکد تابع  عملکرد

 P0.00 0XF000قراردادن رمز  مانند تابع 

 PE.00 0XF001قراردادن رمز  مانند تابع 

 A0.00 0XF002قراردادن رمز  مانند تابع 
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 رجیستر مشخصات اینورتر

 قابلیت خواندن و نمایش محدوده نمایش  عملکرد نمایش وضعیت آدرس رجیستر

0XF080 خواندن و نمایش مراجعه شود0به جدول کد تابع مربوط به رجیستر 

0XF081 خواندن و نمایش 65535~0 مقدار جاری 

0XF082 خواندن 65535~0 حد باال 

0XF083 خواندن 65535~0 حد پایین 

0XF084 خواندن 65535~0 مقدار تنظیم شده در کارخانه 

 مشخص کرد و سپس ویژگی های مربوط به کد تابع را مشاهده کرد. 0X17در این قسمت میتوان شماره کد تابع را به وسیله خواندن و نوشتن در رجیستر

 CRC16ایجاد تابع  -1

unsigned int  crc16(unsigned char *data,unsigned char length)  

{  

int i,crc_result=0xffff;  

while(length−−)  

{  

crc_result^=*data++;  

for(i=0; i<8; i++)  

{  

if(crc_result&0x01)  

crc_result=(crc_result>>1) ^0xa001;  

else  

crc_result=crc_result>>1; 

} 

}  

return (crc_result=((crc_result&0xff) <<8) |(crc_result>>8) ) ; //Exchange CRC16 check sum and bytes at 

higher and lower orders  

}  

 نحوه کنترل شبکه مدباس  موردی بررسی -1

هرتز 31تنظیم شروع به کار اینورتر و تنظیم فرکانس   

 
Address 

Function 

code 

Register 

Address 
Number Bytes 

Register 

Contents 
Check Sum 

Request 0x01 0x10 0x8000 0x0002 0x04 0x0001,0x1388 0xCEFF 

Response 0x01 0x10 0x8000 0x0004 None None 0xE80A 

هرتز است 31خواندن مقدار فرکانس کاری و دریافت پاسخ مبنی بر اینکه فرکانس کاری   

 
Address 

Function 

code 

Register 

Address 
Number Bytes 

Register 

Contents 

Request 0x01 0x03 0x8136 0x0001 None 0x4C38 

Response 0x01 0x03 None 0x02 0x1388 0xB512 

 توقف اینورتر

 
Address 

Function 

code 

Register 

Address 
Register Contents Check Sum 

Request 0x01 0x06 0x8000 0x0000 0xA00A 

Response 0x01 0x06 0x8000 0x0000 0xA00A 
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 ساختار شبکه ارتباطی -1

 ارتباط اینورتر با کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 اتصال چندین اینورتر به کامپیوتر
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 تنظیمات روش کنترل   Bضمیمه 

 auto-tuningتنظیم  -2
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 تنظیمات روش کنترل حلقه باز -1
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 تنظیمات روش کنترل حلقه بسته -1
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 Cضمیمه 

 ،اینورتر عملکرد نامناسب دارد؟V/Fچرا در بعضی مواقع در حالت کنترل -2 

 مراجعه کنید. Bرای اطالعات بیشتر به ضمیمه بررسی کنید و برا که تحت کنترل اسکالر تنظیم شده است   Auto-tuning(پارامترهای الف(

 کیلو وات لطفا بررسی کنید که سنسور جریان خراب نشده باشد. 18.5و برای سطح توان های بیشتر از  PM5-H-4T-18.5 GXب(برای اینورترهای 

 چرا در حالت دور معکوس فرکانس اینورتر برابر صفر است ؟ -1

 برابر صفر نباشد. الف(بررسی شود که فرکانس تنظیم شده

 باید برابر صفر باشد.P3.09ب(پارامتر

 اینورتر به یک واحد ترمز متصل شده است ولی ترمز آن عمل نمیکند. -1

 متصل شده است. B1,B2الف(بررسی شود که مقاومت ترمز به ترمینال های

 باید برابر یک باشد. PA0.9ب(پارامتر

 کانس تنظیم شده است.انحراف بیش از حد بین آنالوگ ورودی و فر -2

 الف(جامپر روی برد کنترل بررسی شود که به صورت صحیح قرار گرفته باشد.

 را بررسی کنید که به مقدار مناسب تنظیم شده باشد. P6.02تا P6.00ب(تابع های 

 انحراف بیش از حد بین مقدار واقعی با مقدار آنالوگ خروجی متناظر آن است. -1

 ،بررسی شود که بصورت صحیح قرار گرفته باشد.الف(جامپر روی برد کنترل

 را بررسی کنید که به مقدار مناسب تنظیم شده باشد. P7.09 تا P7.05ب(تابع های 

 می دهد. E.AIFاینورتر خطای  -1

 الف(جامپر روی برد کنترل،بررسی شود که به صورت صحیح قرار گرفته باشد.

 نباشد. 11vب(مقدار ورودی آنالوگ بررسی شود که بیشتر از

باشد.در غیر این صورت مقاومت بین 9vیا کمتر از  11vاینورتر باید توجه داشت که این ولتاژ نباید بیشتر از  10vج(در صورت استفاده از منبع تغذیه 

 کیلواهم  نباشد. 10و زمین را بررسی کنید که کمتر از  10vترمینال 

 میدهد. EP.10اینورتر خطای  -1
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 10و زمین را بررسی کنید که کمتر از  10vولت باشد در غیر این صورت مقاومت بین ترمینال  00تا  1باید بین  10vولتاژ ترمینالشود که  یالف( بررس

 کیلواهم نباشد.

 چرا ارتباط بین اینورتر و تجهیز دیگر برقرا رنمیشود. -1

 الف(قالب داده ، آدرس، نرخ تبادل اطالعات اینورتر را بررسی کنید

 شوم. کپی کردن پارامترها دچار مشکل می هنگام -3

 بین یکدیگر نمیتوانند کپی شوند. PM7و  PM5،PM6الف(پارامترهای مدل

 سد.ب(هنگامی عملیات کپی کردن به اتمام میرسد که اینورتربه طور کامل روشن وخاموش شود ،سپس بعد از دانلود عملیات،کپی کردن به اتمام میر

 را نمایش میدهد. ”8.8.8.8“صفحه نمایش پنل مقدار -23

 الف(اتصال بین پنل و اینورتر را بررسی کنند.

 چطور می توان جهت چرخش موتور را تغییر داد؟ -22

 P0.07با استفاده از تنظیم پارامتر  الف(

 .روی پنل FWD/REVبا استفاده از کلید  ب(

 .با چرخاندن برعکس ولوم روی پنل  ج(

 .ادغام شوند و حاصل آنها مقدار منفی شود ،جهت چرخش معکوس میشود د(زمانیکه دو فرکانس با یکدیگر 

 .با استفاده از ترمینال های ورودی ه(

 ؟مچرا نمیتوانم مقادیر پارامترها را مشاهده کنم یا تغییر بده -02

 برابر صفر است. P0.01پارامتر 

 چطور می توانم فن اینورتر را کنترل کنم؟ -21

و باالتر روشن شدن فن وابسته به  18.5kwو کمتر از آن، فن اینورتر همیشه روشن است. ولی در اینورتر های با توان  15kwدر اینورتر های با توان 

 دمای خنک کننده دارد.

 چه اتفاقی می افتد؟ CN1در صورت قطع شدن کانکتور  -22

 نمی رود.  RUNدر صورت قطع شدن کانکتور،  اینورتر به حالت 

 رخ می دهد. یکی از خطاهای زیر

E.oc1, E.FAL, E.oH1, E.oH2 , E.Cur , … 
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