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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 

 از نwفرمایید.تر از توان موتور خودداری ب اینورتر با توان پایین 

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

  از ورود براده چووب  ههون  کا و  و  ورد و  ووار و اجسوار د یگور بوه داخول اینوورتر ج وو یری

 نمایید.

 دقیقوه بعود از ق ور بورو ورودی  01بندی مجودد و انجوار لم یوات روی اینوورتر بایود  وداقل سیم

 د.انجار شو

  فرکانسBase .با توجه به پالک موتور تنظیم شود 

 .خروجی اینورتر به هیچ وجه اتصال کوتاه نشود 

 اندازی زمان راهACC  و زمان توقفDEC  ثانیه تنظیم ننمایید. 01را کمتر از 

 نحوه نصب اینورتر



  اینووورتر را در محوویط مناسووب داخوول توواب وی بوورو نصووب کنیوود  ب وریاووه  رات  وورد و  وووار

 و رات هادی و مواد شیمیایی و هوای مرطوب به داخل هن نفو  ناند.

 .دستگاه را به صورت لمودی داخل تاب و قرار دهید 

  در طرفین دستگاه پنج سانتیمتر و در باال و پایین دستگاه  داقل ده سوانتیمتر فاوای هزاد ج وت

 چرخش هوا در نظر بگیرید.

  برای اینورترهایKW01  متر فاوای هزاد سوانتی 01و از بواال و پوایین  01به بواال از طورفین

 قرار دهید.

 .از نصب  دستگاه در برابر تابش مستقیم هفتاب خودداری فرمایید 

 .فن تاب و را روی تاب و و در ماانی قرار دهید تا جریان هوا به را تی از اینورتر لوور نماید 

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

 .اینورتر باید در محل ثابت و بدون لرزش نصب شود 

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

  از قوووراردادن هر ونوووه ک یووود  کنتووواکتور  بانوووک خوووازنی  محوووافت نوسوووانات و... بوووین موتوووور و

ورتر خودداری نمایید. )اینورتر باید مستقیماً و بدون واس ه به موتوور های خروجی اینترمینال

 وصل شود.(

  قول از اتصال اینورتر به موتور با توجوه بوه اطاللوات منودر  بور روی پوالک موتوور از نحووه

 سربندی موتور )ستاره/ مث ث( اطمینان  اصل نمایید.

 تخاب کنید.تاب و را با توجه به ابعاد در  شده در کتاب راهنما ان 
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 ها با  توجه به توان اینورتر متفاوت است.ساختار  ترمینال 

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

  ج ت نصب ولور خارجی ج ت تغییر فرکانس از ولور دو کی وو اهوم اسوتفاده نماییود. )ولوور بایود

 متصل شود.( +5G,V1,Vهای به ترمینال

 های   قوی با پوشش لایق استفاده نمایید.بندی برو ورودی از سر سیمبرای سیم 

 های سیم در داخل اینورتر خودداری نمایید.از ریختن تاه 

 تترمینال قدر

 



 های از ترمینال(R,S,T)  ج ت اتصال برو سه فازV081  به اینورتر استفاده نمایید. )از اتصال

 جداً خودداری فرمایید.( Nسیم نول به پایه 

 های از ترمینال(U,V,W)  ج ت اتصال اینورتر به موتور استفاده نمایید. )توجه داشته باشید بین

 فه نشود.(اینورتر و موتور هیچ ق عه الاتریای اضا

  ترمینالG .را به ارت متصل نمایید 

  در صوووورت اسوووتفاده از چووووکDC هوووای هن را بوووه ترمینالP1  وP2  متصووول نماییووود. )در ایووون

 را بردارید.( P2و  P1های صورت اتصال بین ترمینال

 ترمینال مقاومت

  بوووه منظوووور اسوووتفاده از مقاوموووت ترموووز دینوووامیای(DC Break) و وا ووود ترموووز دینوووامیای 

(DB Unit)  دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه نمایید. 8. 0. 4و  8. 0. 0به بخش 

 های ترمینالP2  وN  یاN  وP باشد.ج ت اتصال وا د ترمز دینامیای به اینورتر می 

 ترمینال کنترل

 

 

 
  



 توصیف ترمینال

MI,M2,M3 های ورودی چند منظورهترمینال 

M4[RST] ریست خ ا 

M5[BX]  اض راریوقف 

M6[JOG]  لم ارد در  التJOG 

M7[FX] اندازی در ج ت راستگردراه 

M8[RX] اندازی در ج ت چپگردراه 

CM 
 NPNهای دیجیتال در  الت ترمینال مشترک برای ورودی

 ولت خارجی 24ترمینال مشترک برای منور تغ یه 

24 
منور تغ یه  PNPهای دیجیتال در  الت ترمینال مشترک برای ورودی و خروجی

24V  50وmA 

V+,V- منور تغ یه ج ت پتانسیومتر خارجی 

V1  ترمینال ورودی ولتاژ هنالوگV00ـ یا 00ـV00-1 )ج ت تغییر فرکانس( 

I  ترمینال ورودی جریان هنالوگMa01-1 )ج ت تغییر فرکانس( 

A0,B0 )ترمینال ورودی پالس )ج ت تغییر فرکانس 

5G(30KW) 
CM(37KW) 

 های هنالوگترمینال مشترک برای ورودی

NT(30KW) 
ET(37KW) 

 ترمینال ورودی  سگر دمای موتور ج ت شناسایی دمای موتور

5G  ترمینال مشترک برایNT  یاET 

C+,C-  ترمینالRS485 ج ت ارتواطات 

CM  ترمینال زمین ج ت رابطRS485 

S0,S1,5G ( ترمینال خروجی ولتاژی قابل تعریفmA0  V00-1) 

3A,3C,3B ای خ اترمینال خروجی رله 

A1A4 
C1C4 

 ترمینال خروجی دیجیتال قابل تعریف

 

 پدکی

 

 

 های وضعیتچراغ



 توصیف ترمینال

FWD  چراغFWD در طول چرخ راستگرد روشن است 

REV  چراغREV در طول چرخ چپگرد روشن است 

STOP/RESET  /زند.در هنگار بروز خ ا چشمک میدر هنگار توقف موتور  روشن است 

 صفحه نمایش



 کلیدها

 توصیف ترمینال

MODE های پارامتریج ت  رکت میان  روه 

PROG ج ت ورود به پارامتر مورد نظر 

ENTER تایید و  خیره سازی مقدار پارامتر 

 ج ت  رکت میان پارامترها یا کاهش مقدار پارامتر 

  یا کاهش مقدار پارامترج ت  رکت میان پارامترها 

SHIFT 
ESC 

:SHIFT ج ت  رکت ماان نما در صفحه نمایش 

:ESC  ج ت پرش بهDRV00 

REV اندازی چپگردفرمان راه 

FWD اندازی راستگردفرمان راه 

STOP 
RESET 

:STOP        فرمان توقف:RESET فرمان ریست خ ا 

 های پارامتریگروه

 محتویات نوع  نمایش نام گروه

Drive group DRV 
انودازی اینوورتر پارامترهای توابور اصو ی موورد نیواز ج وت راه

  یری و توقف و...مانند فرکانس هدف و زمان او 

Function group1 FU1 
پارامترهوووای مربووووط بوووه پارامترهوووای توابووور ج وووت تنظووویم 

  شتاور   داکثر فرکانس و...

Function group2 FU2  پارامترهای پیشرفته مانندPID اندازی موتور دورو راه 

I/O group I 
پارامترهوووای کووواربردی اصووو ی ماننووود محووودوده فرکوووانس و 

 فرکانس برش

Application group APP 
  PIDپارامترهووای مربوووط بووه پارامترهووای کوواربردی ماننوود 

 اندازی موتور دورراه

 

  



 نحوه تغییر پارامترها

 APPو  I/Oو  FUN2و  FUN1و  DRVتوانیود یاوی از هفوت  وروه می MODEبه کمک ک یود  .0

 را انتخاب نمایید.

توانیود پوارامتر موورد نظور خوود را در ( میو  دار بواال و پوایین )به کمک ک یودهای ج وت .0

دانید   روه مشخص شده انتخاب نمایید. )در صورتی که شماره پارامتر مورد نظر خود را می

 وارد نمایید تا مستقیماً به هن پارامتر دسترسی پیدا کنید. Jump codeهن را در 

 ج ت وارد شدن به پارامتر انتخابی استفاده نمایید/ PROGاز ک ید  .0

توانید مقدار پارامتر مورد نظر خوود را ( میو  به کمک ک یدهای ج ت دار باال و پایین ) .4

توانیود بوا اسوتفاده از ک یود باشود  می رقموی 0یوا  0تغییر دهید. )در صوورتی کوه مقودار پوارامتر 

Shift نما را به سمت چپ شیفت داده و مقدار دهگان و صد ان را تغییر دهید.(ماان 

 تغییرات وارد شده را  خیره نمایید. ENTبه کمک ک ید  .0

 توجه:

  ردید.بر می Drive groupدر میان پارامترها  به اولین پارامتر  Shiftبا فشار دادن ک ید 

  ردید.در میان پارامترهای یک  روه به  اولین پارامتر هن  روه بر می MODEبا فشار دادن ک ید 

 (RUN/ STOP)روشهای فرمان روشن و خاموش 

 Keypadتوسط  RUN/STOPـ روش فرمان 

 قرار دهید. keypadرا روی  Drive mode (DRV-03)در این  الت پارامتر 

 RX  FXتوسط ترمینال ای  RUN/STOPـ روش فرمان 

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



 روش تغییر سرعت )تغییر فرکانس(

 :Keypadـ روش تغییر سرلت موتور با 

 قرار دهید. keypadرا روی   Frq mode (DRV-04)در این  الت 

 ـ روش تغییر سرلت موتور با ولور خارجی:

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

 جهت تغییر فرکانس به وسیله ولوم خارجی Frqمراحل تنظیم پارامتر 

 



 جدول پارامترهای پرکاربرد دستگاه

 کد دستگاه
 نوع نمایش 

 LCDروی 
 توضیحات

DRV-01 Acc. time گیریزمان شتاب 

DRV-02 Dec. time زمان توقف 

DRV-03 Drive mode  نحوهRUN  وSTOP 

DRV-04 Frq mode نحوه تغییر فرکانس 

DRV-08 Current نمایش جریان خروجی به موتور 

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

FU1-23 Stop mode نحوه توقف 

FU1-31 Base frq  فرکانسBASE 

FU1-67 Torque boost نحوه اعمال گشتاور 

FU1-68 Fwd boost تنظیم مقدار گشتاور در حالت راستگرد 

FU1-69 Rev boost تنظیم مقدار گشتاور در حالت چپگرد 

FU1-51 Energy save سازی انرژی تنظیم درصد ذخیره(Energy Saving) 

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

FU2-40 Motor select توان موتور 

FU2-41 Pole number تعداد قطبهای موتور 

FU2-60 Control mode انتخاب روش کنترل 

FU2-40 Auto tuning  فعال کردنAuto tuning 

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

I/O 20  27 M1  M8 define های تعریف عملکردهای ترمینالM1  تاM8 

I/O 70/72 S0 / S1 adjust های انتخاب نوع خروجی ترمینالS0 / S1 

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

 44249304-44000038-44283920-44234933تلفن تماس:



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

 


