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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 

 هللاب بللرو ورودب ًتمللاً از نللو) ورودب يسلله فللاز یللا تللا فللاز  ا مینللان ًاصللل قبللل از اتصللال  ابللل

 نمایید.

 دقیقله بعلد از ق لر بلرو ورودی انجلام  01بندی مجدد و انجام عملیات روی اینورتر باید ًداقل سیم

 شود.

 .در صورت مشاهده هرگونه خ ا اینورتر را خاموش  رده و با شر ت تماس ًاصل فرمایید 

 نحوه نصب اینورتر



                                                                 

  و غبللار و رات اینللورتر را در محللیط مناسللب داخللل تللابلوی بللرو نصللب کنیللد، ب وریکلله  رات گللرد

 هادی و مواد شیمیایی و هوای مر وب به داخل آن نفو  نکند.

 .دستگاه را به صورت عمودی داخل تابلو قرار دهید 

  در  لرفین دسلتگاه پلنا سلانتیمتر و در بلاا و پللایین دسلتگاه ًلداقل ده سلانتیمتر فهلای آزاد ج للت

 چرخش هوا در نظر بگیرید.

  مستقیم آفتاب خودداری فرمایید.از نصب  دستگاه در برابر تابش 

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

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

 .اینورتر باید در محل ثابت و بدون لرزش نصب شود 

  های ورودی اینورتر و برو از فیوز و کنتاکتور استفاده نمایید.ایمنی بین ترمینالج ت افزایش 

 هلای از قراردادن هرگونه کلید، کنتاکتور، بانک خازنی، محافظ نوسانات و... بلین موتلور و ترمینال

 خروجی اینورتر خودداری نمایید. ياینورتر باید مستقیماً و بدون واس ه به موتور وصل شود. 

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

 موتور يستاره/ مثلث  ا مینان ًاصل نمایید.

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

 بندیسیم

 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 است. ها با  توجه به توان اینورتر متفاوتساختار  ترمینال 

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

  ج ت نصب ولوم خارجی ج ت تغییر فرکانس از وللوم دو کیللو اهلم اسلتفاده نماییلد. يوللوم بایلد بله

 متصل شود.  CM,AI,VRهای ترمینال

 استفاده نمایید.های ًلقوی با پوشش عایق بندی برو ورودی از سر سیمبرای سیم 

 های سیم در داخل اینورتر خودداری نمایید.از ریختن تکه 

 ترمینال قدرت

 های از ترمینال(R,S,T)  سه فاز ج ت اتصال بروV221 .استفاده نمایید 

 هاب در صورت اتصال برو تا فاز، فاز و نول را به ترمینال(R,S) .متصل نمایید 

 های از ترمینال(U,V,W)  بلین اینلورتر و   نیلد. يتوجله  نیلدج ت اتصال اینورتر به موتور استفاده

 موتور هیچ ق عه الکتریکی اضافه نشود. 

 براب اتصال را تور DC يهای ترمینال ازP1  وP2   نمایید.  استفاده 

  ترمینالG .را به ارت متصل نمایید 

 

G W V U DCN P1 P L2 L1 

 DCرا تور   موتور ارت
 شبكهتا فاز 

 برو ش ر 

 

 ترمینال کنترل
 



                                                                 

 عملكرد توصیف ترمینال

P1 

 ترمینال چندمنظوره

 اندازی در ج ت راستگردراه

P2 اندازی در ج ت چپگردراه 

P3 توقف اض راری 

P4 ریست خ ا 

P5  عملکرد در ًالتJOG 

VR  منبر تغذیهV02  تانسیومتر خارجيپج ت 

AI  ژ  ج ت تغییر فر انس/ ولتا يجریانترمینال ورودب آنالوگ 

AM يآنالوگ  خروجيV01-1   

CM هاب دیجیتالورودب و خروجي ترمینال مشترك براب 

30A اب چند منظوره ي نتا ت باز ترمینال خروجي رله 

30B اب چند منظوره ي نتا ت بسته ترمینال خروجي رله 

30C ابهاب رلهترمینال مشترك براب خروجي 

  توانید م ابق با عملكردهاب تعریف شده در دفترچه راهنما هاب چند منظوره را ميترمینالعملكرد

 تغییر دهید.

 هاب چند منظوره ملورد نظلر را روب اب عملكرد ترمینالج ت تغییر فر انس به صورت پلهMulti 

step .قرار دهید 



                                                                 

 پدکی

 

 

 

 

 

 

 

 های وضعیتچراغ

 توصیف ترمینال

FWD  چراغFWD  ول چرخ راستگرد روشن استدر  

REV  چراغREV در  ول چرخ چپگرد روشن است 

SET  چراغSET در هنگام تنظیم پارامترها روشن است 

RUN  چراغRUN در هنگام عملكرد موتور روشن است 

7segment دهدوضعیت عملكرد دستگاه و ا العات پارامترها را نشان مي 

 



                                                                 

 کلیدها 

 توصیف ترمینال

RUN فرمان شرو) به  ار 

STOP فرمان توقف 

 ج ت ًرکت میان پارامترها یا کاهش مقدار پارامتر 

 ج ت ًرکت میان پارامترها یا کاهش مقدار پارامتر 

FUNC ج ت ثبت تغییرات پارامترها 

SHFT ج ت ًر ت میان گروه ا/ ج ت ًر ت مكان نما در صفحه نمایش 

Volume ولوم ج ت تغییر فر انس 

 هاب وضعیتسوئیچ

 NPN / PNP  سوئیچ وضعیت 0

 هلاب دیجیتلال از منبلر تغلذب در صورتي  ه این سوئیچ بلاا باشلد، بلراب فعلال سلازب ورودبV22 

 شود.داخلي استفاده مي

 هلاب دیجیتلال از منبلر تغذیله در صورتي  ه این سوئیچ پایین باشد، براب فعال سازب ورودبV22 

 شود.خارجي استفاده مي

 AI  سوئیچ وضعیت ترمینال 2

  در صللورتي  لله ایللن سللوئیچ سللمت چللت باشللد، بللا اتصللال منبللر جریللانmA21-1  بلله ترمینللالAI 

 توان فر انس اینورتر را تغییر داد.مي

  در صورتي  ه این سوئیچ سمت راست باشا، با اتصال منبر ولتاژV01-1  به ترمینالAI تلوان ملي

 .فر انس اینورتر را تغییر داد



                                                                 

 های پارامتریگروه

 محتویات نو)  نمایش نام گروه

Drive group Drive 
انلدازی اینلورتر پارامترهای توابلر اصللی ملورد نیلاز ج لت راه

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

PG grpup P هاب پارامترب ج ت عملكردهاب اضافيگروه 

 

 

 

 نحوه تغییر پارامترها

 را انتخاب  نید. P,Driveتوانید یكي از دو گروه مي SHFTبه  ما  لید  .0

 ، پارامتر مورد نظر خود را در گروه مشخص شده و دار باا و پایین يبه  ما  لیدهاب ج ت .2

 انتخاب نمایید.

 ج ت وارد شدن به پارامتر انتخابي استفاده نمایید. FUNCاز  لید  .3

توانید مقدار پارامتر مورد نظر خود را تغییر   ميو دار باا و پایین يبه وسیله  لیدهاب ج ت .2

 دهید.

 تغییرات وارد شده را  خیره نمایید. FUNCبه  ما  لید  .0

 توجه:

 گردید.در میان پارامترهاب یا گروه به اولین پارامتر آن گروه باز مي SHFTبا فشردن  لید 

 و پارامترها هانحوه ًر ت بین گروه



                                                                 

 

 

 به عنوان نمونه ACCمتر تنظیم پارا

 

 

 (RUN/ STOP)روش ای فرمان روشن و خاموش 

 Keypadتوسط  RUN/STOPـ روش فرمان 

 عدد صفر تنظیم  نید.را روی  drv (DRV-03)در این ًالت پارامتر 

 RX ،FXتوسط ترمینال ای  RUN/STOPـ روش فرمان 

 تنظیم  نید. 0عدد را روی  drv (DRV-03)در این ًالت پارامتر 

 تغییر سرعت يتغییر فرکانس روش 

 :Keypadـ روش تغییر سرعت موتور با 

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

 :روب دستگاهـ روش تغییر سرعت موتور با ولوم 

 تنظیم نمایید. 2عدد را روی   Frq (DRV-04)در این ًالت پارامتر 

 ـ روش تغییر سرعت موتور با ولوم خارجي:

 تنظیم نمایید. 2را روی عدد   Frq (DRV-04)در این ًالت پارامتر 

 جدول پارامترهای پرکاربرد دستگاه

 توضیحات کد دستگاه



                                                                 

ACC گیربزمان شتاب 

DEC زمان توقف 

Drv  روشSTOP , RUN 

Frq روش تغییر فر انس 

Cur نمایش جریان خروجي به موتور 

Rpm  نمایش دور بر دقیقه موتور(RPM) 

Drc تنظیم ج ت چرخش موتور با فرمان 

P5 غیرفعال  ردن راستگرد / چپگرد 

P8 نحوه توقف 

P17  فر انسBASE 

P18 (فر انس شرو 

P19 نحوه اعمال گشتاور 

P20 تنظیم مقدار گشتاور در ًالت راستگرد 

P21 تنظیم مقدار گشتاور در ًالت چپگرد 

P25  تنظیم مقدار جریان ج ت خ ابoverload 

P40 توان موتور 

P41 تعداد ق ب اب موتور 

P46 انتخاب روش  نترل 

P73 انتخاب نو) خروجي آنالوگ 

P85 برگرداندن همه پارامترها به تنظیمات  ارخانه 
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