
                                                         

                                                                                                   

  IP5مدل  LSراهنماي نصب اینورتر 

 : نکات ایمنی

شودبستهراتبهنورتریابدنه.
دیکنکاردستگاهپدیکباخشکدستبا.
نالیترمبهنول میساتصالازNدییفرمايدارخودجدا.
دییفرمايخودداراشتعالقابليهاطیمحدرنورتریانصباز.
دییفرمايخوددارموتورتوانازترنییپاتوانبانورتریانصباز.
ازدستگاهيروکاوربودنبستهصورتدرRUNدییفرمايخوددارنورتریاکردن.
دییفرمايریجلوگنورتریاداخلبهگریداجسام وغبار وگرد وچوب،آهن،کاغذبرادهوروداز.
دییفرماحاصلنانیاطم) ویدرابودنفازتک ایفازسه(يورودنوعازحتمايورودبرقاتصالازقبل.
يورودبرققطعازبعدقخیدق10حداقلدیبانورتریايرودیجداتیعملانجام ومجدديبندمیس

.شودانجام
دییفرماحاصلتماسشرکتیفنبخشبا ونمودهخاموشرانورتری،اخطاگونههرمشاهدهصورتدر.

  

 : نصب اینورترنحوه 

مواد ويهادذرات وغبارگردوذراتکهیبطوردیینمانصبتابلوداخلمناسبمحیطدررانورتریا
.نکندنفوذآنداخلبهمرطوبيهوا وییایمیش
دیدهقرارتابلوداخل دیعمودبوصرترادستگاه.
چرخشجهتآزاديفضانییپادرمتریسانتدهحداقل وباالدرمتریسانتپنجدستگاهنیطرفدر

.دیریبگنظردرهوا
دیفرمايخوددارآفتاب میمستقتاببرابردردستگاهنصباز.
دینماعبورنورتریاازیراحتبههواانیجرتا دیدهقراریمکاندر وتابلويروراتابلوفن.
باشدیم% 90ازکمتررطوبتزانیم وگرادیسانتدرجه) 50~10-(نورتریايکاريدما.
شودنصبلرزشبدون وثابتمحلدر دیبانورتریا.



                                                         

                                                                                                   

دیینمااستفادهکنتاکتور ووزیفازبرق، ونورتریايوروديهانالیترمنیبیمنیاشیافزاجهت.
یخروجنالیترم وموتورنیب...نوسانات،و،محافظیخازند،کنتاکتور،بانکیکلگونههردادنقراراز

)شودوصلموتوربهواسطهبدون ومایمستق دیبانورتریا.(دیینمايخوددارنورتریا
يسربندنحوهازموتورپالكيروبرمندرجاطالعاتبهتوجهباموتوربهنورتریااتصالازقبل

.دییفرماحاصلنانیاطم)مثلث/ ستاره(موتور
دیینماانتخابراهنماکتابدرشدهدرجابعادبهتوجهباراتابلو.

 :سیم بندي
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ساختار ترمینال ها با توجه به توان دستگاه متفاوت است. 

دیینمااستفادهالزماندتزخباییها میسازهانورتریایخروج ويوروددر. 

بهدیباولوم.(دیینمااستفادهاهملویککیولوم،ازفرکانس رییتغجهتیخارجولومنصبجهت
)شودمتصلCM,V1,VRيهانالیترم

دیینمااستفادهقیعاپوششبايحلقويها میسسرازيورودبرقيبند میسيبرا . 

دییفرمايخوددارنورتریاداخلدر میسيهاتکهختنیراز . 

 : ترمینال قدرت

  

1- 5.5~30 KW

WVUN(-)P2(+)P1(+)GT(L3)S(L2)R(L1)

2315~450KW/37~90KW -   

WVUN(-)P2(+)P1(+)T(L3)S(L2)R(L1)

  

3- 15~18.5KW)داراي چوكDC داخلی(  

GWVUN(-)P1(+)T(L3)S(L2)R(L1)G

4- 22~30KW)داراي چوكDC داخلی(  

WVUN(-)P1(+)T(L3)S(L2)R(L1)

5- 110~280KW/37~90KW) دراراي چوكDC داخلی(  

WVUN(-)P2(+)T(L3)S(L2)R(L1)



                                                         

                                                                                                   

هاياتصالاز)R,S,T(فازسهبرقبهاتصالجهتV380نماییداستفادهاینورتربه).از
.)فرماییدخودداريجداNپایهبهنولسیماتصال

يهانالیترماز) (U,V,Wدیکناستفادهموتوربهنورتریااتصالجهت)نیبدیینماتوجه
.)نشوداضافهیکیالکترونقطعهچیهموتور ونورتریا
نالیترمGدیینمامتصلارتبهرا.
چوكازاستفادهصورتدرDCترمینالهايبهراآنP1و P2صورتایندر.(نماییدمتصل

 .برداریدراP2 وP1هايترمینالبیناتصال

 : ترمینال مقاومت

به )DB UNIT(و واحد ترمز دینامیکی)DC BRAKE(به منظور استفاده از مقاومت ترمز دینامیکی-
  .دفترچه راهنماي دستگاه مراجعه نمایید8.2.4و 8.2.3بخش

  .جهت اتصال واحد ترمز دینامیکی به اینورتر می باشندPو  Nیا Nو P2ترمینال هاي -
  

  
  

  :ترمینال کنترل 

  

  



                                                         

                                                                                                   

توصیفترمینال
M1,M2,M3ترمینال ورودي چند منظوره
M4(RST)ریست خطا
M5(BX)توقف اضطراري
M6(JOG) عملکرد در حالتJOG

M7(FX)راه اندازي در جهت راستگرد
M8(RX)راه اندازي در جهت چپگرد

CM
  NPNترمینال مشترك براي وردي هاي دیجیتال در حالت 

ولت خارجی24ترمینال مشترك براي منبع تغذیه 

24
  PNPترمینال مشترك براي ورودي و خروجی دیجیتال در حالت 

24 V  50و منبع تغذیهMa

V+ , v-منبع تغذیه جهت پتانسیومتر خارجی
V1 12-12-ترمینال ورودي ولتاژ آنالوگv 12-0یا v)جهت تغییر فرکانس(
I20-0ترمینال وردي جریان آنالوگ mA)جهت تغییر فرکانس(

A0,B0جهت تغییر فرکانس(ترمینال وردي پالس(
5G(~30KW)  

GM(37KW~)
هاي آنالوگترمینال مشترك براي ورودي

NT(~30KW)  
ترمینال ورودي حسگر دماي موتور جهت شناسایی دماي موتور

ET(37KW~)
5G ترمینال مشترك برايNT یاET

C+, C- ترمینالRS485 جهت ارتباطات
CM ترمینال زمین جهت رابطRS485

S0,S1,5G 12-0(ترمینال خروجی ولتاژي قابل تعریفv,1mA(
3A,3C,3Bخروجی رله اي خطاترمینال

A1~A4  

C1~C4
ترمینال خروجی دیجیتال قابل تعریف

  



                                                         

                                                                                                   

  :کی پد

  

  

  

 : چراغ هاي وضعیت

  

FWD چراغFWDدر طول چرخش راستگرد روشن است. 

REV چراغREVدر طول چرخش چپگرد روشن است. 

STOP/RESETدر هنگام بروز خطا چشمک میزند/در هنگام توقف موتور روشن است. 

  

  

  

  :صفحه نمایش 

  



                                                         

                                                                                                   

  :کلید ها

MODجهت حرکت میان کروه پارامتري

PROجهت ورود به پارامتر مورد نظر
ENTERتایید و ذخیره سازي مقدار پارامتر

UPجهت حرکت میان پارامتر ها یا افزایش مقدار پارامتر ها
DWONجهت حرکت میان پارامتر ها یا کاهش مقدار پارامتر ها
SHIFT  

ESC

SHIFT :جهت حرکت مکان نما در صفحه نمایش  

ESC : جهت پرش بهDRV00

REVفرمان راه اندازي چپگرد
FWDفرمان راه اندازي راستگرد
STOP  

RESET

STOP :فرمان توقف  

RESET :فرمان ریست خطا

  :گروه پارامتري

محتویاتنوع نمایشنام گروه

Drive GroupDRV
جهت راه اندازي اینورتر مانند فرکانس هدف و زمان پارامتر هاي اصلی

...اوج گیري و توقف و 

Function Group1FU1
پارامتر هاي مربوط پارامتر هاي توابع جهت تنظیم گشتاور،حداکثر 

... فرکانس و 
Function Group1FU2 پارامتر هاي پیشرفته مانندPIDو راه اندازي موتور دوم

I/O GRUOPIپارامتر هاي کاربردي اصلی مانند محدوده فرکانس و فرکانس پرش

Application GroupAPP
، راه اندازي موتور PIDپارامتر هاي مربوط به پارامتر هاي کاربردي مانند 

دوم



                                                         

                                                                                                   

  :نحوه حرکت بین گروه ها 

  

 : نحوه تغییر پارامتر ها

دیکلکمکبه MODEگروههفتازیکیتوانیمDRV,FUN1,FUN2,I/O,APPرا
.دیینماانتخاب

گروهدرراخودنظرمورديهاپارامتردیتوانیمنییپا وباالدارجهتيهادیکلکمکبه
دررا،آن دیدانیمراخودنظرموردپارامترشمارهکهیصورتدر(دیینماانتخابشدهمشخص

JUMP CODEدیکندایپیدسترسپارامتربهمایمستقتادیینماوارد(.
دیکلاز PROGدیینمااستفادهیانتخابپارامتربهشدنواردجهت.
رییتغراخودنظرموردپارامترمقدارمیتوانیدپایین وباالدارجهتهايکلیدکمکبه 

SHIFTدیکلازاستفادهبادیتوانیباشد،میرقم3 ای2پارامترمقدارکهیصورتدر.(دیده

).دیده رییتغراصدگان ودهگانمقدار ودادهفتیشچپسمتبهرانمامکان
دیکلکمکبه ENTدیینمارهیذخراشدهواردراتییتغ  



                                                         

                                                                                                   

  

 .برمی گردیدDRIVE GROUPدر میان پارامتر ها ،به اولین پارامتر SHIFTبا فشار دادن کلید :توجه

  .در میان پارامتر هاي یک گروه به اولین پارامتر آن گروه بر میگردیدMODEبا فشار دادن کلید 

  

 :  )RUN/STOP(روش هاي فرمان روشن و خاموش

  Keypadتوسط RUN/STOPروش فرمان روشن  .1

  .قرار دهیدKEY PADرا روي ) DRIVE MODE)DRV-03در این حالت پارامتر           

   FX,RXتوسط ترمینال هايRUN/STOPروش فرمان روشن  .2

  ..قرار دهیدFX/RXرا روي ) DRIVE MODE)DRV-03در این حالت پارامتر          

: الکتروموتور  )تغییر فرکانس(تغییر سرعتهايروش

  :Keypadروش تغییر سرعت موتور با  .1

  .قرار دهید Key Padرا روي ) Frq Mode)DRV-04در این حالت پارامتر         

  :روش تغییر سرعت موتور با ولوم خارجی  .2

  .قرار دهیدV1را روي ) Frq Mode)DRV-04در این حالت پارامتر          

  



                                                         

                                                                                                   

  

 :جهت تغییر فرکانس به وسیله ولوم خارجیFrqراحل تنظیم پارامتر م:ثال م
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



                                                         

                                                                                                   

: جدول پارامتر هاي پر کاربرد دستگاه

  
توضیحاتLCDنوع نمایش روي پارامترکد

DRV-01ACC.timeزمان شتابگیري
DRV-02DEC.timeزمان توقف
DRV-03DRV mode روشRUN/STOP

DRV-04FRQ modeروش تغییر فرکانس
DRV-08Currentنمایش جریان خروجی به موتور
DRV-09Speedنمایش دور بر دقیقه موتور)RPM(
FU1-23STOP Modeنحوه توقف
FU1-31BASE FREQUENCY فرکانسBASE

FU1-67TORQUE BOOSTنحوه اعمال گشتاور
FU1-68FWD BOOSTتنظیم مقدار گشتاور در حالت راستگرد
FU1-69REV BOOSTتنظیم مقدار گشتاور در حالت چپگرد
FU1-51ENERGY SAVEتنظیم درصد ذخیره سازي انرژي)ENERGY SAVING(

FU2-20POWER-ON RUN
 POWER ON(راه اندازي به محض روشن کردن اینورتر

START(
FU2-40MOTOR SELECTتوان موتور
FU2-41POLE NUMBERتعداد قطب هاي موتور
FU2-60CONTROL MODEانتخاب روش کنترل
FU2-40AUTO TUNINGAUTO TUNING
FU2-93PARA . INIT پارامتر ها به تنظیمات کارخانهبرگرداندن همه

I/O 20~27M1~M8 DEFINE تعریف عملکرد هاي ترمینال هايM1 تاM8

I/O 70~72S0 / S1 ADJUST انتخاب نوع خروجی ترمینال هايS0 / S1


