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 ! هشدار  

 این دفترچه همه .ستضروری چه انگلیسی سازندهردفت مندرج در نکات ایمنی و کاربردی   تمامت رعای
 مطالب را در بر ندارد.

 

 ضروری که باید بدانید! کتهن 10  :قدم اول
 هرگز از قطع/وصل برق ورودی یا خروجی اینورتر استفاده نکنید.استارت موتور جهت استپ/ .1

است، توان  1000mیا ارتفاع محل نصب از سطح دریا بیش از  C°40اگر دمای محیط بیش از  .2
 .آن باشد اینورتر باید حداقل یک رنج باالتر از بار  

در  گیرد.تهویه گرما بخوبی صورت می اینورتر را بصورت عمودی نصب کنید و مطمئن شوید که .3
 .فضای آزاد در اطراف دستگاه الزم است 10cmهر حال حداقل 

 تمهیدات الزم را بیندیشید زند.شیمیایی/خورنده به دستگاه آسیب میاک و ذراترطوبت، گردوخ .4

 ، بهترین حفاظت برای ورودی اینورتر است.aR( با مشخصه fastفیوز تندسوز ) .5

 % باشد، استفاده از چوک ورودی ضروریست.3اگر نوسانات ولتاژ ورودی اینورتر بیش از  .6

 گردد.است، نصب چوک در خروجی اینورتر توصیه می 50mچنانچه طول کابل موتور بیش از  .7

 گردد.استفاده از سیستم ارت استاندارد برای دستگاه توصیه می .8

 وجه نیازی به سیم نول ندارد.به هیچ ،فازدقت شود اینورتر  ورودی سه .9

 ها باید احیا گردند.چنانچه بیش از یکسال است که دستگاه به برق متصل نشده است، خازن .10

 

 های قدرت: اتصال کابلومدقدم 
 !دقت کنیدخیلی لطفا . نمایید وصلبه توضیحات جدول زیر کابل برق ورودی، موتور و ... را با توجه 

 توضیحات مربوطهرنج  ترمینال
L , N  است. ورودی برای اتصال فاز و نول هااین ترمینال ورودی تکفازاینورتر 

R, S, T  ورودی است.فاز ها برای اتصال سهاین ترمینال فازورودی سهاینورتر 
U, V, W فاز است.ها برای اتصال به موتور سهاین ترمینال هاهمه رنج 

PE رت است. هاهمه رنج  این ترمینال برای اتصال کابل ا 
PB, (+) برای اتصال به مقاومت ترمز )درصورت نیاز( هاهمه رنج 

 یسربند
 یهاکالف
 موتور

 اینورتر ورودی تکفاز
بصورت را  ، موتوراست 220/110ولتاژ پالک موتور  اگر

 سربندی کنید. مثلثاست آن را  380/220و اگر  ستاره

 فازاینورتر ورودی سه
بصورت را  ، موتوراست 380/220ولتاژ پالک موتور  اگر

 سربندی کنید. مثلثاست آن را  660/380و اگر  ستاره
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  : اتصاالت مدار کنترل:مسوقدم 
 اند(فرض با پرانتز مشخص شده)تنظیمات پیشکنترل از دیاگرام زیر کمک بگیریدبرای اتصاالت مدار 

 

 

 
 نمایشگر )کیپد(: کار با مچهارقدم 

کافی است در شکل زیر روند کار با کیپد  برای یادگیری بیشتر
 را مشاهده نمایید: 1به  0از  P00.01تغییر پارامتر 

 

توضیحات اجزای نمایشگر را در 
 صفحه بعد مطالعه کنید.

 

 

 خروجی

 آنالوگ

دیجیتال های ورودی  
 )استپ/استارت(

 )جاگ یا چرخش آرام(
 )ریست فالت(

 شبکه مُدباس

 )چرخش موتور(
 رله خروجی

آنالوگ یورود  

 پتانسیومتر

 خروجی دیجیتال
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 توضیحات نام آیتم

1 :
LED های

 وضعیت

RUN/TUNE حال شناسایی موتوردر: زنچشمککارکرد  موتور            :روشن 
FWD/REV راستگرد یا چپگرد( نشانگر تغییر جهت چرخش( 
LOCAL/REMOT ازُمدباسروشن    ترمینال ازکنترل :زنچشمک    کنترل از کیپد:خاموش: 
TRIP هشداردر وضعیت  : زنچشمک           در وضعیت  فالت: روشن 

2 :
LED های
 واحد

Hz , A , V است ، جریان، ولتاژعدد نمایش داده شده فرکانس 
Hz+A ( عدد نمایش داده شده سرعت استRPM) 
A+V ( عدد نمایش داده شده درصد است%) 

 نمایش اعداد و پارامترها نمایشگر :3
 جهت تغییر دور از روی نمایشگر ولوم کیپد :4

5: 
 هادکمه

𝑃𝑅𝐺

𝐸𝑆𝐶
 از گروه پارامتر و حذف سریع پارامتر ورود/خروج 

𝐷𝐴𝑇𝐴

𝐸𝑁𝑇
 قدم / ذخیره تغییر پارامترهابهپیشروی قدم 

 افزایش/کاهش اعداد و پارامتر 
≫

𝑆𝐻𝐼𝐹𝑇
 

دیدن ترتیبی پارامترهای مانیتورینگ / انتخاب رقم هنگام 
 تغییر مقدار یک پارامتر

RUN  کیپداستارت موتور در حالت کار از روی 
𝑆𝑇𝑂𝑃

𝑅𝑆𝑇
 استپ موتور / ریست فالت و آالرم 

𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾

𝐽𝑂𝐺
 قابل تنظیم است. P07.02عملکرد این دکمه با پارامتر  

 
 
 : تنظیم پارامترهای مهممپنجدم ق
 

 P00.18=1 با تنظیمانه بازگردانید. همه پارامترها را به تنظیمات کارخ .1

 پارامتر حفاظت است P02.27 وارد کنید. P02.05تا  P02.01موتور را در پارامترهای پالک  مقادیر  .2

فاز  . اگر جهت چرخش اشتباه است، دوتا موتور به آرامی بچرخد بفشاریدرا  QUICK/JOGدکمه  .3
 جابجا کنید. خروجیرا در 

یا برای  P00.06=1دستگاه، واردنمائید. برای استفاده از ولوم   P00.10فرکانس موردنیاز را در  .4
 را مطالعه کنید. P00.06قرار دهید. همچنین توضیحات   P00.09=1خارجی استفاده از ولوم  

توانید همچنین می .کنید د، روشن/خاموشکیپروی  RUN, STOPهای دکمه اکنون موتور را با .5
P00.01=1  قرار داده و با قطع/وصل ترمینالS1  بهCOM .استپ/استارت کنید 

 تنظیم کنید. P00.12, P00.11( را در ACC/DEC) شتاب افزایش و کاهش سرعتتوانید می .6
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را در پارامتر  Set-Pointقرار داده و  P09.02=1, P00.06=7مورد نیاز است، ابتدا  PIDاگر کنترل  .7
P09.01  20-4سیمه 2وارد نمائید. اگر سنسورmA های است، آن را به ترمینالAI, +10v  متصل

 تنظیم کنید. P05.37=2قرار دهید و  Iرا روی  AIسوئیچ کرده و دیپ

 

 

 

 قدم ششم: لیست پارامترها

 پیش توضیحات نام پارامتر
 فرض

P00تنظیمات اصلی : 
P00.01 0  : شبکه ُمدباس2 : ترمینال1  : کیپد0 استارت محل 
P00.03    50 حداکثر فرکانس  خروجی ممکنHz 

P00.04    50 حد باالی فرکانس کاریHz 

P00.05    0 حد پایین فرکانس کاریHz 
P00.06 دوم/محل اول 

 فرکانستنظیم
0 :P00.10 12 : ولوم  کیپد :AI 

  ُمدباس:شبکهPID 8: کنترل 7 : چندسرعته6

  0 
P00.07 2 
P00.08 باالی  0  (P00.06: نسبت به محل اول )P00.03 1: نسبت به P00.07 0حد 

P00.09 
محل نهایی 

 فرکانستنظیم

 : محل دوم1 : محل اول0
 : تفریق  محل اول/دوم3 : جمع محل اول/دوم2
  : کمترین  محل اول/دوم5 : بیشترین  محل اول/دوم4

0 

P00.10 50 تنظیم فرکانس از کیپد   فرکانس  کیپدHz 

P00.11 ACC    ( شتاب استارت اصلیACC)  ثانیهبرحسب  
P00.12 DEC    شتاب استپ( اصلیDEC)  ثانیهبرحسب  
P00.13   0  : چپگرد ممنوع!2 : چپگرد1 : راستگرد0 چرخش جهت 
P00.14   ر فرکانس   یا سوئیچینگ فرکانس )ترجیحًا تغییر ندهید(   کری 
P00.16  عملکردAVR 01  : فعال            )جهت تثبیت ولتاژ(1 : غیرفعال 
P00.18   خطاها اطالعات   ریست   :2      تنظیمات ریست   :1   ایکارخانهریست 

P01تنظیمات استپ/استارت : 
P01.00 فرکانس :استارت از0 ُمد استارتP01.01 1 تزریق جریان :DC 0  قبل از استارت 
P01.01    0.5 فرکانس استارت 
P01.02    ( مدت زمان ایستادن روی فرکانس استارتP01.01) s0 



 

 GD10اندازی سریع دفترچه راه 6

P01.03     مقدار جریانDC برای  قبل از شروع حرکتP01.00=1 %0 
P01.04     مدت زمان تزریق جریانDC قبل از شروع حرکت s0 
P01.08 خالص1 : با شیب تنظیمی0 روش اسُتپ :(کردنCoast)  0 
P01.09 فرکانس اعمال ترمز    فرکانس ترمزDC هنگام استپ Hz0 
P01.10 تاخیر زمانی برای اعمال ترمز    تاخیر ترمزDC s0 
P01.11 شدت جریان ترمز    قدرت ترمزDC )%0% )برحسب 
P01.12 مدت زمان اعمال ترمز    مدت ترمزDC s0 
P01.13 تغییرجهت  s0 مدت زمان توقف قبل از تغییر جهت چرخش   تاخیر 
P01.14   1 : صفر0 تغییرجهتفرکانس :P01.01 2 باتوجه به :P01.24, P01.15  1 
P01.15   0.5  اسُتپ فرکانس 
P01.18   0 فرمان از ترمینالصورت وجود  ستارت در:ا1 استارت : عدم  0   برقوصل  حفاظت 

P01.19  
 P00.05واکنش درایو به تنظیم فرکانس  کمتر از   
  Stand-by: 2 : توقفP00.05 1: ادامه کار روی 0

0 

P01.20     > تاخیر استارت مجدد اگر فرکانسP00.05  وP01.19=2 0s 
P01.21    0 : بله1: خیر   0مجدد درصورت قطع/وصل برق: اندازیراه 
P01.22    اندازی مجدد اگر زمان تاخیر راهP01.21=1 .1 باشدs 

P01.23    0 اندازی بعد از صدور فرمان استارتزمان تاخیر راهs 
P01.24    0 موتور زمان تاخیر در استپs 

P02پارامترهای موتور : 
      

 

P02.01  توان نامی(kW) P02.03    نامیسرعت(rpm) P02.05  جریان نامی(A) 

P02.02    نامیفرکانس(Hz) P02.04  ولتاژ نامی(V) P02.10    باریبی جریان(A) 
 

P02.26   باراضافهحفاظت 
 Force-Cool  2:موتور  Self-Cool 2:موتور  1 :غیرفعال0

P02.27     جریان  جریانی) حفاظت  تنظیم  100 (موتور نامی  جریان  بهواقعیدرصد 
P04 تنظیمات کنترل :V/F 

P04.00   منحنیشکلV/F 00  : چندنقطه1 : خطی 

P04.01 استارت  %0 اتوماتیک(یعنی تنظیم   0%)Boostتقویت  گشتاور اولیه یا    گشتاور 

P04.02    20 گشتاور )برحسب%(فرکانس  اتمام تقویت% 

P04.03
-04.08 

  باشد. P04.00=1وقتی  V/Fتنظیمات تعیین نقاط    V/Fنقاط 

P04.09 درصد  لغزش یا    لغزش  موتورSlip ( 100موتور)100 % یعنی لغزش نامی 

P04.10 
P04.11 

 10 ضریب کنترل نوسان در فرکانس های پایین/باال   

P04.12     تعیین مرز فرکانس مربوط بهP04.10 , P04.11 30Hz 

P04.26   0 :فعال1:غیرفعال 0وفن انرژی  پمپاتوماتیک مصرف  کاهش     انرژیمصرف  کاهش 
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P05های ورودی: تنظیمات ترمینال 

P05.01  ترمینالS1 
 تراورس:استپ  26 سرعت:کاهش  11 : غیرفعال0
 تراورس:مکث  27 سرعت:حذف  12 : راستگرد1
 کانتر:ریست  28 اول:سرعت  16 : چپگرد2
 ACC/DECمنع  :30 دوم:سرعت  17 ایلحظه:استپ  3

 کانترشمارش  :31 سوم:سرعت  18 راستگرد: جاگ4

 UP/Downمکث  :33 چهارم:سرعت  19 چپگرد: جاگ5

 DCترمز : 34 چندسرعت:مکث  20 خالصیاستپ  : 6
 P00.01=0: 36 1شتاب:انتخاب  21 : ریست  فالت7

 P00.01=1: 37 2شتاب:انتخاب  22 : َمکث8

 PID 38 :P00.01=2:مکث  25 : فالت خارجی9
  فرکانس بین محلهای تنظیم:شیفت15تا13 سرعتافزایش  :10

1 

P05.02  ترمینالS2 4 

P05.03  ترمینالS3 7 

P05.04  ترمینالS4 0 

P05.05  ترمینالS5 0 

P05.10 گز(قطع/وصل بودن اولیه ترمینال   ُپالریتۀ ورودیها  000 های فوق )بصورت ه 
P05.11 0.01 های فوقفیلتر زمانی سوئیچ   فیلتر زمانیs 

P05.13 

چگونگی 
استپ/استارت 

 سیمه 2/3

 استارت/جهتدو سوئیچ  : 1 راستگرد/چپگرددو سوئیچ  :0
 باتوم  استپ/استارت + یک سوئیچ  جهت: دو پوش2
  باتوم  راستگرد/چپگرد/استپ: سه پوش3

0 

P05.14 
-05.23 

 0s تاخیر زمانی در عملکرد بعد از قطع/وصل ترمینالهای فوق   تاخیر زمانی

P05.32  حد  باال/پایین
 0v حد  باال/پایین ولتاژ ورودی آنالوگ  ولوم  کیپد    ولتاژ  ولوم

P05.34 10v 
P05.33  حد  باال/پایین

 کمیت  مربوطه
حد  باال/پایین کمیت  )فرکانس، گشتاور ...( مرتبط با 

  ولوم  کیپد 

0% 
P05.35 100% 
P05.xx هافیلتر  سیگنال  P05.36ولوم:           P05.41 :AI 0.1s 

P06 :های خروجیتنظیمات ترمینال 

P06.01  ترمینالY1 

 P08.32 14 :P11.09: 6 : غیرفعال0

 P11.11: 15 نهایی: فرکانس  8 کار:درحال1

 P08.25: 18 صفر: فرکانس  9 : راستگرد2

 P00.04 19 :P08.26: 10 : چپگرد3

 : فالت  خارجیP00.05 20: 11 : جاگ4
  P08.27: 22 : آمادۀ کار12 : فالت5

0 

P06.03  ترمینالRO 1 

P06.05 خروجیهاُپالریتۀ   NO/NC گز(بودن ترمینال  0 های فوق )بصورت ه 
P06.06
-06.11 

 0s (ON/OFF Delayتاخیر در قطع/وصل ترمینالهای فوق )   تاخیر زمانی
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P06.14  ترمینالAO1 

موتور9 موتورجریان  :5و4 موتور:فرکانس  0  :گشتاور 
 :ولوم  کیپد10 :ولتاژ  موتور6 تنظیمیفرکانس  :1
 AI: 11 :توان  موتور7 شتاب: فرکانس  2

تنظیمی:8 :دور  موتور3   :ازُمدباس15و14 گشتاور 

0 

P06.17  حد  باال/پایین
 AO1کمیت  

)فرکانس، گشتاور ...(مربوط به   AO1حد  باال/پایین کمیت 
0% 

P06.19 100% 

P06.18  حد  باال/پایین
 AO1سیگنال  

)در ُمد جریانی  AO1حد  باال/پایین ولتاژ یا جریان 
0.5v=1mA)  

0v 

P06.20 10v 

P06.21   فیلترAO1   فیلتر زمانی سیگنال AO1 0s 

P07 کیپد و سیستم: پارامترهای 
P07.00 0 پسوورد برای تنظیم پارامترها   رمز حفاظتی 

P07.02 
 دکمهعملکرد 

QUICK/JOG 

 UP/Downمقدار :ریست  4 :جاگ1      :غیرفعال0

 :استپ  خالصیSHIFT 5مکتغییرنمایش بکُ :2
  سریع: تنظیمات  P00.01 7:شیفت  6 :تغییر جهت3

1 

P07.03   شیفت P00.01     شیفت بین مقادیر  مختلفتنظیمP00.01 باQUICK/JOG  
P07.04  تنظیمSTOP    امکان استپ موتور باSTOP/RST در حالتهای مختلف  

P07.05
-07.07 

مانیتور ترتیبی 
 SHIFTبا دکمه 

انتخاب پارامترهای مختلف برای مانیتور با استفاده از 
  در حالت کار یا توقف SHIFTفشردن متناوب دکمه 

 

P07.08
-07.10 

ضرایب جهت 
 تغییر نمایش

شده برای  ضرایب جهت اصالح مقدار نمایش داده
  مقادیر فرکانس، سرعت دورانی و خطی

1 

P07.27 6و5و4 0:عدم  فالت فالت  فعلی   :OC1,2,3 79و8و   :OV1,2,3 
10 :UV 1125و12و :OL1,2,3 1516و   :OH1,2 
17 :EF 18 :CE 21 :EEP 22 :PIDE 

24 :END 36 :LL   

 ها در انتهای دفترچهفالتجدول  *توضیحات بیشتر در*
 

● 
P07.28 1 قبلفالت ● 
P07.29 2 قبلفالت ● 
P07.30 3 قبلفالت ● 
P07.31 4 قبلفالت ● 
P07.32 5 قبلفالت ● 

جزئیات 
شده در ثبت

لحظه وقوع 
 فالت

  قبلفالت 2 قبلفالت 1 فالت فعلی 

 ● P07.33 P07.41 P07.49 فرکانس موتور
 ● P07.34 P07.42 P07.50 فرکانس شتاب

 ● P07.35 P07.43 P07.51 ولتاژ موتور
 ● P07.36 P07.44 P07.52 جریان موتور

 ● DC-Bus P07.37 P07.45 P07.53ولتاژ 
 ● P07.38 P07.46 P07.54 دمای اینورتر

 ● P07.39 P07.47 P07.55 وضعیت ترمینالهای ورودی
  ● P07.40 P07.48 P07.56 وضعیت ترمینالهای خروجی
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P07.12    نمایش دمای ماژول خروجی اینورتر (°C) ● 
P07.13    نمایش ورژن نرم افزار دستگاه ● 
P07.14    نمایش ساعت کارکرد موتور ● 
P07.18 
-07.20 

 ● نمایش مقادیر نامی توان/ولتاژ/جریان اینورتر   

P08تنظیمات پیشرفته : 
P08.00 ACC 2    قابل انتخاب با  –دوم شتاب استارت/استپDI  
P08.01 DEC 2 
P08.06 فرکانس جاگ    ( شتاب استارت اصلیACC) 5 برحسب ثانیهHz 

P08.07
P08.08 

  حرکت جاگ ACC/DECشتاب    شتابهای جاگ

P08.15
-08.18 

  Traverseتنظیمات مربوط به عملکرد    عملکرد تراورس

P08.25  شمارش نهایی
 کانترو میانی 

با رسیدن تعداد شمارش کانتر به هریک از این مقادیر 
  یک رله برای فعال شدن قابل تنظیم است.

0 

P08.26 0 

P08.27   0 شدهدقایق کارکرد موتور برای فعال شدن رله تنظیم   موتورکارکرد  زمانmin 

P08.28   0 تعداد دفعات ریست  اتوماتیک فالت و استارت مجدد   فالتریست  دفعات 

P08.29 1 تاخیر زمانی بین وقوع فالت تا استارت اتوماتیک   تاخیر در ریستs 

P08.32 در باالی فرکانس  فرکانس  رلهP08.32 رله تنظیمی فعال شده و در ،
  (P08.33زیر  آن قطع میشود)بعد از تاخیر زمانی 

50Hz 

P08.33 5 در قطع تأخیر% 

P08.36 0 (8دامنه فعال شدن رله در تنظیم روی فرکانس نهایی)   دامنۀعملکرد رلهHz 

P08.37 0 :فعال1:غیرفعال 0عملکرد چاپر ترمز دینامیکی)مقاومتی(:    ترمز دینامیکی 

P08.38 عملکردچاپر عملکرد چاپر ترمز )اگر ولتاژ ُنرمال است تغییر ندهید(   ولتاژ    ولتاژ 

P08.39 0  : دائمًا روشن1 : عملکرد بهینه0 عملکرد  فن درایو 

P08.40 تنظیماتPWM    تنظیمات نوعPWM و محدودیت فرکانس سوئیچینگ  

P08.41 OverModulation   تنظیمات پیشرفته نوع مدوالسیون موج خروجی  

P08.42
-08.47 

  UP/Downتنظیمات اضافی مربوط به ولوم  کیپد و    

P08.50  ترمزFlux    قدرت  ترمزFlux )0 )تخلیه انرژی ترمزی درون هسته موتور 

P09 تنظیمات کنترل :PID 

P09.00 
محل تنظیم 
Set-Point 

0: P09.01 1  2 کیپد:ولوم :AI  
  ُمدباس:شبکه6 ای:چندپله5 پالس:ورودی  4

0 

P09.01     تنظیمSet-Point  از کیپد وقتیP09.00=0 0 باشد% 

P09.02 
محل اتصال 
 فیدبک/سنسور

1 :AI 41  ُمدباس: شبکه 

P09.03 0 :کم   میشود1:زیاد 0با افزایش دور موتور، مقدار سنسور     مشخصۀسیستم 
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P09.04
-09-06 

  D :P09.06ضریب   I :P09.05ضریب   P :P09.04ضریب   P, I, Dضرایب 

P09.07 0.1 برداری از فیدبک/سنسورفاصله زمانی نمونه   بردارینمونهs 
P09.08 0 ماندمحدودۀ ُمجاز خطا که در آن محدوده دور ثابت می   اختالف مجاز% 

P09.09  حداکثر و
 100 )برحسب %( PIDحداقل/حداکثر فرکانس مجاز در کنترل    حداقل فرکانس

P09.10 0 

P09.11  تشخیص قطع
 فیدبک/سنسور

باشد و زمانی به اندازۀ  P09.11اگر مقدار فیدبک کمتر از 
P09.12  هم سپری شود، اعالم فالتPIDE شودمی  

0% 

P09.12 1s 

P10تنظیمات عملکرد چندسرعته : 
P10.02
-10.32 

  (%100…100-) های فرکانسی مربوط به چندسرعته پله   پلۀفرکانس16

P11تنظیمات حفاظتی : 
P11.01 ولتاژ افت   هنگام

 ای شبکهلحظه
 0 :اعالم فالت1شده   :تداوم کارکرد با کاهش دور مدیریت0  

P11.02    شیب کاهش دور درحالتP11.01=0  برحسب(Hz/s) 10 

P11.03   ولتاژاضافههنگام 
 دوردر کاهش

 1 ولتاژ با عدم  کاهش دور:مدیریت اضافه1:اعالم فالت     0  

P11.04    مقدار اضافه ولتاژ برای حالتP11.03=1 )%130 )برحسب 

P11.05    است( فرض فعال)پیشی برای غیرفعال کردن حفاظت جریان  

P11.06 عادی( محدودکردن جریان   جریانمحدودیت موتور با کاهش دور)هنگام کار 
  (ACC-گیریدور )هنگام شتابیا با توقف افزایش

160% 

P11.07   10 دورکاهششیبHz/s 

P11.09   رلهجریان شود و مدت زمانی به  بیشتر P11.09اگر جریان موتور از  عملکرد 
  کندشده عمل میادامه یابد، رله تنظیم P11.10اندازه 

150% 

P11.10   عملکردزمان  1s تأخیر 

P11.11   رلهجریان شود و مدت زمانی به  کمتر P11.11اگر جریان موتور از  عملکرد 
  کندشده عمل میادامه یابد، رله تنظیم P11.12اندازه 

50% 

P11.12   عملکردزمان  1s تأخیر 

P11.13 
تنظیم  عملکرد  
 رلۀ فالت

 اتوماتیک  ریست  :هنگام  دهگان :هنگام فالت  آندر ولتاژیکان
  :غیرفعال1:فعال 0فالت:    :غیرفعال1:فعال    0

00 

P17 :پارامترهای مانیتورینگ 
P17.00   تنظیمیفرکانس P17.09 گشتاورموتور P17.20 AI 

P17.01 فرکانس موتور P17.11  ولتاژDC-Bus P17.23 پوینت ستPID 

P17.03 ولتاژ موتور P17.12 دیجیتالهای ورودی P17.24  فیدبکPID 

P17.04 جریان موتور P17.13 های خروجیرله P17.25 Cosφ موتور 
P17.05 سرعت موتور P17.18 شمارش کانتر P17.26 (موتور  (minکارکرد 

P17.08 توان موتور P17.19 ولوم  کیپد P17.37 دفعات اضافه بار 
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 یابیخطاها و عیب
 P07.27 – P07.56)از پارامترهای  ، ابتدا منشاء آن را رفع نماییدهرخ داد )فالت( درصورتی که خطا

𝑺𝑻𝑶𝑷کمک بگیرید( سپس با دکمه 

𝑹𝑺𝑻
 خطا را پاک کنید تا دستگاه آماده استارت مجدد شود. 

 را مالحظه فرمایید: ی رایجهافالتبرخی از  توضیحاتزیر  جدول در

 دالیل احتمالی و توضیحات نام خطا کدخطا

OV1 
ولتاژ هنگام اضافه

 اندازیراه
سیستم  ،نه اگر ارت، موتور درحال چرخش است.است ۀلحظ

 ترمز دینامیکی )مقاومتی( اضافه کنید.

OV2 ولتاژ هنگام توقفاضافه 
P01.08=1  قرار دهید یاP00.12  را افزایش دهید یا

 سیستم ترمز دینامیکی )مقاومتی( اضافه کنید.

OV3 ولتاژ هنگام کاراضافه 
سیستم ترمز دینامیکی  ،ناشی از شبکه است. اگر نه

 )مقاومتی( اضافه کنید.

OC1 
جریان هنگام اضافه

 اندازیراه
 P00.11 ،موتور/کابل اتصالی دارد یا بار سنگین است. اگرنه

 Autotuneرا تغییر دهید +  P00.00را افزایش دهید یا 

OC2 توقفهنگامجریاناضافه P01.08=1  قرار دهید یاP00.12 را افزایش دهید 

OC3 موتور/کابل اتصالی دارد یا بار مشکلی دارد. اگرنه جریان هنگام کاراضافه، P00.00 
 Autotuneرا تغییر دهید + 

UV ولتاژ ورودی بیش از حد کم است. ولتاژافت 
OL1 تنظیمات نامی موتور و  بار موتوراضافهP02.27 .را بررسی کنید 
OL3 بار را با توجه به تنظیمات  بارآالرم اضافهP11.08 - P11.10 بررسی کنید 
OL2 سینگ/خرابی فن/ عدم تناسب اینورتر و بار/کثیفی هیت بار اینورتراضافه

 شدن اینورترگرم OH1,2 گرمای محیط/ عدم تهویه مناسباضافه
PIDE اتصال سنسور)ترانسمیتر( بکمک پارامتر بودن سنسورقطعP17.24 چک شود 
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