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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 

 هلا  بلرو ورود  متملاً از نلوو ورود  فسله فلاز یلا تلط فلاز  اصمینلان ماصلل قبل از اتصال كابلل

 نمایید.

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

 شود.



 

 

 .در صورت مشاهده هرگونه خ ا اینورتر را خاموش كرده و با شركت تماس ماصل فرمایید 

  فركانسBase   متماً روHz 01  تنظیم شده باشد. فپارامترF21  

  اتصال كوتاه نشود.خروجي اینورتر به هیچ وجه 

 انداز  زمان راهACC  و زمان توقفDEC   ثانیه تنظیم ننماید. 01را كمتر از 

 نحوه نصب اینورتر

  اینورتر را در محیط مناسب داخلل تلابلوی بلرو نصلب کنیلد، ب وریاله ررات گلرد و غبلار وررات

 هادی و مواد شیمیایی و هوای مرصوب به داخل آن نفور ناند.

 ورت عمودی داخل تابلو قرار دهید.دستگاه را به ص 

  در صللرفین دسللتگاه پللنی سللانتیمتر و در بللاد و پللایین دسللتگاه مللداقل ده سللانتیمتر ف للای آزاد ج للت

 چرخش هوا در نظر بگیرید.

   برا  اینورترهاKW01  متر ف ا  آزاد قرار دهید.سانتي 01و از باد و پایین  01به باد از صرفین 

  برابر تابش مستقیم آفتاب خودداری فرمایید.از نصب  دستگاه در 

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

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

 .اینورتر باید در محل ثابت و بدون لرزش نصب شود 

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

 های از قراردادن هرگونه کلید، کنتاکتور، بانک خازنی، محافظ نوسانات و... بین موتور و ترمینال

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



 

 

  قبللل از اتصللال اینللورتر بلله موتللور بللا توجلله بلله اصیعللات منللدرز بللر روی پللی  موتللور از نحللوه

 سربندی موتور فستاره/ مثلث  اصمینان ماصل نمایید.

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

 بندییمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اینورتر متفاوت است.ها با  توجه به توان ساختار  ترمینال 

 هایی با اندازه دزم 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. فوللوم بایلد بله

 متصل شود.  5G,VI,VRهای ترمینال

 وشش عایق استفاده نمایید.های ملقوی با پبندی برو ورودی از سر سیمبرای سیم 

 های سیم در داخل اینورتر خودداری نمایید.از ریختن تاه 

 ترمینال قدرت

 های از ترمینال(R,S,T)  سه فاز ج ت اتصال بروV081  از اتصلال سلیم كنید. فاستفاده  اینورتربه

 جداً خوددار  فرمایید.  Nنول به پایه 

 ها  از ترمینال(U,V,W)  .بلین اینلورتر و  كنیلدفتوجله ج ت اتصال اینورتر به موتور استفاده كنید

 موتور هیچ ق عه الاتریای اضافه نشود. 

  ترمینالG .را به ارت متصل نمایید 

   در صللورت اسللتفاده از چللوDC هیللا آن را بلله ترمینللالP1  وP2  متصللل نماییللد. فدر ایللن صللورت

 را بردارید.  P2و P1ها  اتصال بین ترمینال

  ترمینالP  در اینورترها  از توانKW0/0  تاKW0/7 .قرار دارد 

 ها  ترمینالP!  وP2  در اینورترها  از توانKW00  تاKW 70 .قرار دارد 



 

 

 ترمینال مقاومت

  بلللله منظللللور اسللللتفاده از مقاومللللت ترمللللز دینللللامی ي(DC Break) و وامللللد ترمللللز دینللللامی ي 

(DB Unit)  فترچه راهنما  دستگاه مراجعه نمایید.د 7-7ئ  7-6به بخش 

 ها  ترمینالP2  وN باشد.ج ت اتصال وامد ترمز دینامی ي به اینورتر مي 

 ها  ترمینالB1  وB2 باشندج ت اتصال مقاومت ترمز مي 

   باشند.كیلووات دارایمقاومت ترمز داخرلي مي 7/0تا  70/1اینورترها 

   از وامد ترمز دینامی ي خارجي و مقاومت ترملز خلارجي  كیلو وات باید 70تا  00در اینورترها

 استفاده شود.

 شلود بایلد مقاوملت ترملز بله واملد ترملز خللارجي در صلورتي كله واملد ترملز خلارجي اسلتفاده ملي

 متصل گردد. فاز اتصال مستقیم مقاومت ترمز به اینورتر خوددار  نمایید. 

 ترمینال کنترل
 

 توصیف ترمینال

P1 

 P2 ورود  چند منظورهها  ترمینال

P3 

FX اندازی در ج ت راستگردراه 

RX اندازی در ج ت چپگردراه 

JOG  عملارد در مالتJOG 

BX توقف اض راری 

RST ریست خ ا 

CM ها  دیجیتالترمینال مشتر  برا  ورود  و خروجي 



 

 

 توصیف ترمینال

VR منبر تغذیه ج ت پتانسیومتر خارجي 

V1  ترمینال ورود  ولتاژ آنالوگV01-1  فج ت تغییر فركانس 

I  ترمینال ورود  جریان آنالوگmA 01-4  فج ت تغییر فركانس 

5G   ترمینال مشتر  براV1  وI وFM 

FM ترمینال خروجي آنالوگ ج ت مانیتورینگ 

30A ا  چند منظوره فكنتاكت باز ترمینال خروجي رله 

30B بسته ا  چند منظوره فكنتاكت ترمینال خروجي رله 

30C   30ترمینال مشترA  30وB 

AXA 
 ا  چند منظورهخروجي رله

AXC 

 

 

 

  ترمینالFM رود:ها  زیر ب ار ميج ت نمایش ی ي از خروجي 

 V00-1، فملداكثر ولتلاژ خروجلي DC Linkفركانس خروجي، جریان خروجي، ولتاژ خروجي، ولتاژ 

 باشد. مي  mA0و مداكثر جریان خروجي 

  30هلا  عاد  ترمینلالدر مالتA-30C  30اتصلال بلاز وB-30C باشلد. در هنگلام اتصلال بسلته ملي

 شود.اتصال باز مي 30B-30Cها  اتصال كوتاه و ترمینال 30A-30Cها  بروز خ ا ترمینال

 ها  ورود  دیجیتال با اتصال به ترمینال كلیه ترمینالCM شوندفعال مي. 

 

 پدکی



 

 

 

 

 

 

 های وضعیتچراغ

 توصیف ترمینال

FWD  چراغFWD در صول چرخ راستگرد روشن است 

REV  چراغREV در صول چرخ چپگرد روشن است 

STOP/RESET زند.در هنگام توقف موتور، روشن است/ در هنگام بروز خ ا چشمک می 

 صفحه نمایش

 

 

 

 

 

 کلیدها



 

 

 توصیف ترمینال

MODE های پارامتریج ت مرکت میان گروه 

PROG ج ت ورود به پارامتر مورد نظر 

ENT تایید و رخیره سازی مقدار پارامتر 

 ج ت مرکت میان پارامترها یا کاهش مقدار پارامتر 

 ج ت مرکت میان پارامترها یا کاهش مقدار پارامتر 

SHIFT 
ESC 

:SHIFT ج ت مرکت ماان نما در صفحه نمایش 

:ESC  ج ت پرش بهDRV00 

REV  اندازی چپگردراهفرمان 

FWD اندازی راستگردفرمان راه 

STOP 
RESET 

:STOP        فرمان توقف:RESET فرمان ریست خ ا 

 های پارامتریگروه

 محتویات نوع  نمایش نام گروه

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

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

Function group1 FU1 
پارامترهلللای مربلللوص بللله پارامترهلللای توابلللر ج لللت تنظلللیم 

 گشتاور، مداکثر فرکانس و...

Function group2 FU2  پارامترهای پیشرفته مانندPID اندازی موتور دومو راه 

I/O group I 
پارامترهلللای کلللاربردی اصللللی ماننلللد محلللدوده فرکلللانس و 

 فرکانس برش

Sub Border group EXT   هنگام نصب بردهاSub .قابل مشاهده و تغییر است 

Option group COM .هنگام نصب بردها  اختیار  قابل مشاهده و تغییر است 

Application group APP 
، PIDپارامترهللای مربللوص بلله پارامترهللای کللاربردی ماننللد 

 اندازی موتور دومراه



 

 

 

 403واحد  –طبقه سوم  –پاساژ تقی نیا –سعدی جنوبی آریا صنعت مهر 

 44249304-44000038-44283920-44234933تلفن تماس:

 .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های دفتر تماس بگیرید



 

 

 پارامترهاها و نحوه حرکت بین گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نحوه تغییر پارامترها

، FUN1, DRV ،FUN2 ،I/O ،EXT ،COMتوانیللد ی للي از دو گللروه مللي MODEبلله كمللط كلیللد  .0

APP .را انتخاب كنید 

پلارامتر ملورد نظلر خلود را در گلروه توانیلد مي ، و دار باد و پایین فبه كمط كلیدها  ج ت .0

دانید، آن را در فدر صورتي كه شماره پارامتر مورد نظر خود را مي مشخص شده انتخاب نمایید.

Jump code .وارد نمایید تا مستقیماً به آن پارامتر دسترسي پیدا كنید 

 ج ت وارد شدن به پارامتر انتخابي استفاده نمایید. PROGاز كلید  .0

مورد نظر خلود را تغییلر  توانید مقدار پارامتر  ميو دار باد و پایین فكلیدها  ج ت كمطبه  .4

نما م ان Shiftتوانید با استفاده از كلید رقمي باشد، مي 0یا  0فدر صورتي كه مقدار پارامتر  دهید.

 را به سمت چپ شیفت داده و مقدار دهگان و صدگان را تغییر دهید. 

 تغییرات وارد شده را رخیره نمایید. ENTبه كمط كلید  .0

 توجه:

 گردید.بر مي Drive groupبه اولین پارامتر ، در میان پارامترها SHFTبا فشردن كلید 

 گردید.درمیان پارامترها  یط گروه به اولین پارامتر آن گروه بر مي MODEبا فشار دادن كلید 

 (RUN/ STOP)روشهای فرمان روشن و خاموش 

 Keypadتوسط  RUN/STOPـ روش فرمان 

 قرار دهید. keypadرا روی  drive mode (DRV-03)در این مالت پارامتر 

 RX ،FXتوسط ترمینال ای  RUN/STOPـ روش فرمان 

 قرار دهید. FX/RXرا روی  drive mode (DRV-03)در این مالت پارامتر 

 روش تغییر سرعت )تغییر فرکانس(



 

 

 :Keypadـ روش تغییر سرعت موتور با 

 قرار دهید. keypadروی را   Frq mode (DRV-04)در این مالت 

 :خارجيـ روش تغییر سرعت موتور با ولوم 

 قرار دهید. V1را روی   Frq mode (DRV-04)در این مالت پارامتر 

 

 جهت تغییر فركانس به وسیله ولوم خارجي Frqمراحل تنظیم پارامتر 



 

 

 جدول پارامترهای پرکاربرد دستگاه
 

 کد دستگاه
 نوع نمایش 

 LCDروي 
 توضیحات

DRV-01 Acc. time  گیر شتابزمان 

DRV-02 Dec. time زمان توقف 

DRV-03 Drive mode  روشSTOP , RUN 

DRV-04 Frq mode روش تغییر فركانس 

DRV-08 Current نمایش جریان خروجي به موتور 

DRV-09 Speed  نمایش دور بر دقیقه موتور(RPM) 

FU1-07 Stop mode نحوه توقف 

FU1-21 Base frq  فركانسBASE 

FU1-26 Torque boost نحوه اعمال گشتاور 

FU1-27 Fwd boost تنظیم مقدار گشتاور در مالت راستگرد 

FU1-28 Rev boost تنظیم مقدار گشتاور در مالت چپگرد 

FU1-39 Energy save ساز  انرژ  تنظیم درصد رخیره(Energy Saving) 

FU2-20 Power – on run انداز  به محض روشن كردن اینورتر راه(Power On Start) 

FU2-30 Motor select توان موتور 

FU2-31 Pole number تعداد ق ب ا  موتور 

FU2-39 Control mode انتخاب روش كنترل 

FU2-40 Auto tuning  فعال كردنAuto tuning 

FU2-75 DB mode انتخاب نوو مقامت ترمز 

FU2-93 Para. Init برگرداندن همه پارامترها به تنظیمات كارخانه 

I/O 1214 P1  P8 define ها  تعریف عمل ردها  ترمینالP1  تاP3 

I/O 40 FM mode  انتخاب نوو خروجي ج ت ترمینالFM 

 


