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 نکات ایمنی

 .بدنه اینورتر به ارت بسته شود 

 .با دست خشک با کی پد دستگاه کار کنید 

  از اتصال سیم نول به ترمینالN .جداً خودداری فرمایید 

 های قابل اشتعال خودداری کنید.از نصب اینورتر در محیط 

 فرمایید.تر از توان موتور خودداری ب اینورتر با توان پایینصاز ن 

  در صورت باز بودن کاور روی دستگاه ازRUN .کردن اینورتر خودداری نمایید 

 .از ورود براده چوب، آهن، کاغذ و گرد و غبار و اجسام د یگر به داخل اینورتر جلوگیری نمایید 

 هاي برق ورودي حتماً از نوع ورودي )سه فاز یا تك فاز( اطمینان حاصل نمایید.قبل از اتصال كابل 

 دقیقه بعد از قطع برق ورودی انجام شود. 01بندی مجدد و انجام عملیات روی اینورتر باید حداقل سیم 

 .در صورت مشاهده هرگونه خطا اینورتر را خاموش كرده و با شركت تماس حاصل فرمایید 



 نحوه نصب اینورتر

 و غبار و رات هادی و  اینورتر را در محیط مناسبببببب داخل تابلوی برق نصبببببب کنید، بطوریکه  رات گرد

 مواد شیمیایی و هوای مرطوب به داخل آن نفو  نکند.

 .دستگاه را به صورت عمودی داخل تابلو قرار دهید 

   در طرفین دسببتگاه پنس سببانتیمتر و در باپ و پایین دسببتگاه حداقل ده سببانتیمتر ف ببای آزاد ج ت چرخ

 هوا در نظر بگیرید.

 تقیم آفتاب خودداری فرمایید.از نصب  دستگاه در برابر تاب  مس 

 .فن تابلو را روی تابلو و در مکانی قرار دهید تا جریان هوا به راحتی از اینورتر عبور نماید 

  01دمای کاری اینورتر  01- % باشد.می 01درجه سانتیگراد و میزان رطوبت کمتر از 

 .اینورتر باید در محل ثابت و بدون لرزش نصب شود 

  های ورودی اینورتر و برق از فیوز و کنتاکتور استفاده نمایید.بین ترمینالج ت افزای  ایمنی 

 هببای از قراردادن هرگونببه کلیببد، کنتبباکتور، بببانببک خببازنی، محبباف  نوسبببببببانببات و... بین موتور و ترمینببال

 خروجی اینورتر خودداری نمایید. )اینورتر باید مستقیماً و بدون واسطه به موتور وصل شود.(

  اتصال اینورتر به موتور با توجه به اطالعات مندرج بر روی پالک موتور از نحوه سربندی موتور قبل از

 )ستاره/ مثلث( اطمینان حاصل نمایید.

 .تابلو را با توجه به ابعاد درج شده در کتاب راهنما انتخاب کنید 

  



 

 

 بندیسیم

 



 ها با  توجه به توان اینورتر متفاوت است.ساختار  ترمینال 

 هایی با اندازه پزم استفاده نمایید.در ورودی و خروجی اینورترها از سیم 

  ج ببت نصبببببببب ولوم خببارجی ج ببت تزییر فرکببانل از ولوم دو کیلو اهم اسببببببتفبباده نمبباییببد. )ولوم بببایببد بببه

 متصل شود.( CM,V1,VRهای ترمینال

 نمایید.های حلقوی با پوش  عایق استفاده بندی برق ورودی از سر سیمبرای سیم 

 های سیم در داخل اینورتر خودداری نمایید.از ریختن تکه 

 ترمینال قدرت

 های از ترمینال(L1,L2)  فاز و نول( اسببتفاده نمایید. )از اتصببال سببیم نول به فاز  تكج ت اتصببال برق(

 جداً خودداري فرمایید.( Nترمینال 

 های از ترمینال(U,V,W)  ج ت اتصبببببال اینورتر به موتور اسبببببتفاده نمایید. )توجه داشبببببته باشبببببید بین

 اینورتر و موتور هیچ قطعه الکتریکی اضافه نشود.(

  در صورت استفاده از چوکDC های آن را به ترمینالP1  وP2 نمایید.  استفاده 

  ترمینالG .را به ارت متصل نمایید 

 

G W V U N P1 P L2 L1 

 DCراكتور   موتور ارت
 تك فاز شبكه

 برق ش ر 

 

 ترمینال کنترل
 



 عملكرد توصیف ترمینال

P1 

 ترمینال چندمنظوره

 اندازی در ج ت راستگردراه

P2 اندازی در ج ت چپگردراه 

P3 توقف اضطراری 

P4 ریست خطا 

P5  عملکرد در حالتJOG 

P24  ولت 42منبع تزذیه 

CM  هاي دیجیتالخروجيترمینال مشترك براي ورودي و 

VR  تانسیومتر خارجيپمنبع تزذیه ج ت 

V1 ( ترمینال ورودي ولتاژ آنالوگV01-1) 

I ( ترمینال ورودي جریان آنالوگmA 41-2) 

AM ( ترمینال خروجي آنالوگ چندمنظورهV01-1) 

CM  ترمینال مشترك براي ترمینالAM 

MO  ترمینال خروجي چند منظوره(Open collector) 

EXTG  ترمینال زمین براي ترمینالMO 

30A اي چند منظوره )كنتاكت باز(ترمینال خروجي رله 

30B اي چند منظوره )كنتاكت بسته(ترمینال خروجي رله 

30C ايهاي رلهترمینال مشترك براي خروجي 

 دفترچه راهنما تزییر توانید مطابق با عملكردهاي تعریف شبببده در هاي چند منظوره را ميعملكرد ترمینال

 دهید.

 هاي چند منظوره مورد نظر را روي اي عملكرد ترمینالج ت تزییر فركانل به صببورت پلهMulti step 

 قرار دهید.

 NPN / PNPكلید وضعیت 

  در صورتي كه كلید رويNPN ها به باشد با اتصال هر كدام از رویوديCM شود.فرمان اجرا مي 

  در صورتي كه كلید رويPNP شود.فرمان اجرا مي 24ها به باشد با اتصال هر كدام از ورودي 

 



  



 پدکی

 

 

 

 

 های وضعیتچراغ

 توصیف ترمینال

FWD  چراغFWD در طول چرخ راستگرد روشن است 

REV  چراغREV در طول چرخ چپگرد روشن است 

7segment دهدوضعیت عملكرد دستگاه و اطالعات پارامترها را نشان مي 

 کلیدها

 توصیف ترمینال

RUN فرمان شروع به كار 

STOP 
RESET 

:STOP                فرمان توقف:RESET فرمان شروع دوباره 

 UP ج ت حرکت میان پارامترها یا کاه  مقدار پارامتر 

 DOWN ج ت حرکت میان پارامترها یا کاه  مقدار پارامتر 

 LEFT 
نما به سببببببمت چ  به مكانج بت حركبت میبان گروه با / حركبت 

 منظور تزییر پارامترها

 RIGHT 
نما به سبببمت راسبببت به ج ت حركت میان گروه ا / حركت مكان

 منظور تزییر پارامترها

 ENT تایید و  خیره مقدار پارامترها 



 های پارامتریگروه

 محتویات نوع  نمای  نام گروه

Drive group Drive 
اندازی اینورتر مورد نیاز ج ت راهپبارامترهای توابع اصببببببلی 

 گیری و توقف و...مانند فرکانل هدف و زمان اوج

Function group1 F  اصلي ج ت تنظیم ولتاژ و فركانل خروجيپارامترهای 

Function group2 H  پارامترهای پیشرفته مانندPID اندازی موتور دومو راه 

I/O group I 
هببباي از ترمینبببالپزم جب بببت اسببببببتبفببباده پبببارامبتبرهبببای 

 ورودي/خروجي

 

 

 

 نحوه تزییر پارامترها

 را انتخاب كنید. I,H,F,Driveتوانید یكي از چ ار گروه دار راست و چ  ميبه كمك كلیدهاي ج ت .0

 توانید انتخاب نمایید.دار باپ و پایین، پارامتر مورد نظر را ميبه كمك كلیدهاي ج ت .4

دار شبببماره پارامتر را وارد كرده و سبببپل با زدن وسبببیله كیدهاي ج تتوانید به مي I,H,Fهاي در گروه .3

 وارد آن شوید. ENTكلید 

مقدار آن را  ENTتوانید مقدار پارامتر را تنظیم و با كلید دار باپ و پایین ميببه وسببببببیله كلریدهاي ج ت .2

 ثبت نمایید.

 هانحوه حركت بین گروه

 



 

 به عنوان نمونه ACCتنظیم پارامتر 

 

 

 (RUN/ STOP)روش ای فرمان روشن و خاموش 

 Keypadتوسط  RUN/STOPـ روش فرمان 

 عدد صفر تنظیم كنید.را روی  drv (DRV-03)در این حالت پارامتر 

 RX ،FXتوسط ترمینال ای  RUN/STOPـ روش فرمان 

 تنظیم كنید. 0عدد را روی  drv (DRV-03)در این حالت پارامتر 

 رکانل(روش تزییر سرعت )تزییر ف

 :Keypadـ روش تزییر سرعت موتور با 

 عدد صفر تنظیم نمایید. را روی  Frq (DRV-04)در این حالت 

 :روي دستگاهـ روش تزییر سرعت موتور با ولوم 

 عدد دو تنظیم نمایید.را روی   Frq (DRV-04)در این حالت پارامتر 

 ـ روش تزییر سرعت موتور با ولوم خارجي:

 تنظیم نمایید. 3را روی عدد   Frq (DRV-04)در این حالت پارامتر 

 جدول پارامترهای پرکاربرد دستگاه

 توضیحات کد دستگاه

ACC گیريزمان شتاب 

DEC زمان توقف 

Drv  روشSTOP , RUN 



Frq روش تزییر فركانل 

Cur نمای  جریان خروجي به موتور 

Rpm  نمای  دور بر دقیقه موتور(RPM) 

Drc تنظیم ج ت چرخ  موتور با فرمان 

F1 غیرفعال كردن راستگرد / چپگرد 

F4 نحوه توقف 

F22  فركانلBASE 

F23 فركانل شروع 

F27 نحوه اعمال گشتاور 

F28 تنظیم مقدار گشتاور در حالت راستگرد 

F29 تنظیم مقدار گشتاور در حالت چپگرد 

F40 ي تنظیم درصد  خیره سازي انر(Energy Saving) 

F57  تنظیم مقدار جریان ج ت خطايoverload 

H30 توان موتور 

H31 تعداد قطب اي موتور 

H41  فعال كردنAuto tuning 

H93 برگرداندن همه پارامترها به تنظیمات كارخانه 
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