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 7200MAمدل  TECOراه اندازي درایو 

پیوسته اید بسیار خوشحالیم و به انتخاب شما تبریک می گـوییم .   TECOاز اینکه شما به خانواده 
را آمـوزش مـی دهـد. بـراي بدسـت آوردن       7200MAاین جزوه طریقه راه اندازي سـاده دسـتگاه   

ز اتصال برق به ورودي دستگاه ، از ولتـاژ  قبل ا اطالعات کاملتر حتماً این دفترچه را مطالعه بفرمایید.
ولت عرضه می شوند ، توجه داشته  380و  220آن مطمئن شوید. این دستگاهها با دو ولتاژ ورودي 

وصـل نکنیـد و در حالتهـاي     380Vاسـت را بـه ولتـاژ     220Vباشید که دستگاهی کـه ورودي آن  
220V 380 یاV  باشد.(به پالك موتور توجه شود)سربندي موتور باید متناسب با ولتاژ خروجی 

 نکات ایمنی  :
 .بدنه اینورتر به ارت بسته شود 
 .با دست خشک با کی پد دستگاه کار کنید 
 .از نصب اینورتر در محیط هاي قابل اشتعال خودداري فرمایید 
 .از نصب اینورتر با توان پایین تر از توان موتور خودداري کنید 
 چوب، گرد و غبار و اجسام دیگر به داخل اینورتر خودداري  ، از ورود براده هاي آهن ، سنگ

 نمایید .
 در صورت مشاهده هرگونه خطا اینورتر را خاموش نموده و با شرکت تماس حاصل نمایید . 
  دقیقه بعد از  5سیم بندي مجدد و انجام هرگونه عملیات سخت افزاري جدید باید حداقل

 اغ شارژ انجام گیرد.قطع برق ورودي و در زمان خاموش بودن چر

 از اتصال سیم نول به ارت دستگاه خودداري فرمایید . 

 نکاتی در رابطه با نصب اینورتر :
     ــا ورودي ــورتر ب ــتفاده از این ــام اس ــه هنگ ــید ک ــته باش ــه داش ــربندي  220VACتوج ، س

 ، سربندي موتور  ستاره باشد .  380VACموتور مثلث و براي اینورتر با ورودي 

 خل تابلو برق در جایی نصب نمایید که ذرات گرد و غبار هادي و مواد شیمیایی و اینورتر را دا
 رطوبت به داخل آن نفوذ نکند.

 .دستگاه را بصورت عمودي و در محل ثابت و بدون لرزش  نصب نمایید 
 .در چهار طرف دستگاه فضاي مناسبی را جهت عبور جریان هوا در نظر بگیرید 
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  50~10-دماي محیط کاري اینورتر°C  می باشد. %95و میزان رطوبت کمتر از 
 .جهت رعایت اصول ایمنی از فیوز و کنتاکتور بین برق اصلی و ورودي اینورتر استفاده نمایید 
 محافظ نوسانات و ... بـین موتـور و ترمینـال     بانک خازنی،،،کنتاکتورداز قرار دادن هرگونه کلی

ر بدون واسطه و بصورت مستقیم بـه موتـور   هاي خروجی اینورتر جدا خودداري کنید . (اینورت
 متصل شود)

 .خروجی اینورتر به هیچ عنوان اتصال کوتاه نشود 
  درمـــدل ســـه فـــاز ولتـــاژ ورودي بـــه ترمینالهـــايL1,L2,L3  و در مـــدل تکفـــاز بـــه 

L1(L) , L3(N)        وصل می شـودو کابـل موتـور بصـورت مسـتقیم بـهT1,T2,T3  وصـل 

 می شود. 

  ریـان موتـور و اینـورتر باشـد، حتمـاً در مسـیر بـرق ورودي فیـوز         کابل ورودي متناسب بـا ج
 مناسب قرار دهید.(نصب چوك ورودي توصیه می گردد)

 متر الزامیست. 5 استفاده از کابل شیلد دار در مسیرهاي بیشتراز 
  متر و در مواردي که محل عبور کابل فرمان و قدرت  5کابل فرمان در مسیرهاي طوالنی تر از

 باشد ، حتماً بایدشیلددار باشد. از یک کانال

 توجه : کابل هاي ورودي ، خروجی و فرمان دستگاه کامالً بایدمستقل و جدا از هم باشند.
   بـراي فواصـل طـوالنی تـر مـی بایـد        . متـر مـی باشـد    50فاصله مجاز بین موتور و اینـورتر

ــا ،      ــی ترمیناله ــا بق ــردد. م ــورتر نصــب گ ــی این ــز در خروج چــوك خروجــی مخصــوص نی
 . ترمینالهاي فرمان می باشند که هیچگونه ولتاژي به آن متصل نمی شود

      ــور ــاز ، راکت ــه نی ــته ب ــاص و بس ــوارد خ ــرار   ACدر م ــدار ق ــر ورودي در م ــویز فیلت  و ن
 می گیرند. (براي کسب اطالعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمایید) 

 
 
 
 
 
 

راه

 توجه :
مصرف کننده محترم ، استفاده نکردن از قطعـات حفـاظتی کلیـد اتوماتیـک و     
کنتاکتور و همچنین عدم رعایت نکات ایمنی ذکر شـده ،  سـبب لغـو گـارانتی     

 می شود. دستگاه ،در صورت بروز آسیب به درایو
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 نماي صفحه کلید
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 براي دسترسی به پارامترهاي مختلف Driveو  Programسوئیچ بین مدهاي  .1

 Driveو در مـد   Sn,Cn,Bn,Anدسترسی بـه پارامترهـاي    Programدر مد    
امکـان   Bn,Un,Anعالوه بر نمایش فرکانس ، دسترسی به پارامترهـاي گروههـاي   

 پذیر است.
                                     

 ین گروههاي پارامترها   ورود به پارامترها و حرکت ب . 2
 
 . فشـردن ایـن کلیـد سـبب      Driveدر مـد عملکـرد    Jogفعال کردن عملیـات   . 3

قابـل تغییـر اسـت ،     An-17می شود تا اینورتر موتور را با فرکانسی کـه در پـارامتر   
 بچرخاند .   

 
     Sn-04=0تغییر جهت چرخش موتور در صورت تنظیم  . 4
 
 رخی خطاها و حرکت افقی روي رقم هاي نمایشگر  نمودن ب Resetجهت  . 5
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 جهت زیاد و کم کردن ارقام نمایشگر       . 6 
 
 نمایش مقدار یک پارامتر و ذخیره اطالعات  . 7      

 
      جهت روشن و خاموش کردن درایو. 8  
 

 
 7200MAمدل  TECOنحوه راه اندازي و تنظیم پارامترهاي درایو

ر پارامتر گروه و زیر گروه درایو تنها در صورتی امکان پـذیر اسـت کـه درایـو در حالـت      تغییر دتذکر : 
STOP .قرار داشته باشد 

بـا انجـام ایـن کارشـما بـه مـد        را فشار دهید، ــو  ــردن درایـ ــن کـ ــد ازروشـ ــار ، بعـ               یکبـ

ن را تغییر دهیـد .  وارد می شوید و از این پس می توانید پارامترهاي مورد نظرتا Programعملکرد 

قرمز رنگ کوچکی که در سمت چپ باالي صفحه کلید قرار  LEDالزم به ذکر است که دراین مد ، 

نوشته شده است ، خاموش می باشـد .در ایـن مـد اولـین گـروه قابـل        Driveدارد وباالي آن کلمه 

ـ   Cnو  Snو Bnمی باشد ، گروههاي بعدي به ترتیب  Anدسترسی  ن ار فشـرد می باشند ، با هـر ب

           کلید گروه حرکت کنید .  4می توانید بین این  

 را انتخاب اسم گروه مورد نظر ،دیده رییگروهها را تغ نیاز ا کیهر  يپارامترها دیبخواه کهیدر صورت

به آن گروه وارد می شوید و بـا فشـردن کلیـدهاي                       هدکمــــ فشــــردن بــــا دهنمــــو

 همـان  بـا فشـردن مجـدد   .  کنیدتوانید شماره پارامتر مورد نظرتان را انتخاب  و پایین می جهت باال

کلید به پارامتر مربوطه وارد شده و بعد از انجام تغییرات مورد نظر مجدداً همین کلید را براي ذخیره 

را روي صفحه نمایش  Entry Acceptedتغییرات در حافظه اینورتر بفشارید. در این لحظه عبارت 

 مفهوم این پیغام ثبت صحیح تغییرات است.    می کنید ، مالحظه

پس از انجام تغییرات ، براي ورود به منوي فرکانس کلید                          را بفشارید.              
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 : V/Fمنحنی  - 1

با کند . در این حالت دستگاه میتواند  کار می V/F مداینورتر در  Sn-67=0با تنظیم پارامتر 
استفاده از منحنی هاي پیش فرض سیستم کار کند یا براي کاربردهاي خاص منحنی دستی تعریف 

) تنها در این مد Torque Boostشود . الزم به ذکر است که استفاده  از حالت تقویت گشتاور (
حالت منحنی پیش فرض و یک حالت منحنی دستی است  15داراي  V/Fامکان پذیر میباشد . مد 

بر میتواند در صورت لزوم و مشاوره با بخش فنی شرکت اتوماسیون رعد خاورمیانه اقدام به که کار
 تغییر نماید.

صورت می پذیرد . با توجه به اینکه  Sn-02م انجام شده در پارامتر یتغییر منحنی ها با توجه به تنظ
فرض اینورتر قابل  عدد از منحنی هاي پیش 5می باشد   50Hzفرکانس برق مورد استفاده در ایران 

 استفاده می باشند که در ادامه شرح داده شده اند .
Sn-02=00  این منحنی براي مصارف معمول می باشد و در حالت تنظیمات کارخانه اینورتر روي

 این منحنی تنظیم شده است . در این حالت گشتاور ثابت نگه داشته می شود  .
Sn-02=04  1منحنی شماره       //Sn-02=05  2منحنی شماره    

این دو منحنی براي مصارفی مانند فن و پمپ که نیاز به گشتاور متغیر دارند به کار می روند به این  
وقتی فرکانس به نصف حالت حداکثر رسید گشتاور کم می شود تا دوباره  1ترتیب که براي منحنی 

به نصف ، گشتاور کمی زیاد  با رسیدن فرکانس 2در فرکانس نهایی به حداکثر برسد و در منحنی 
              .می شود تا در فرکانس نهایی به تعادل برسد

Sn-02=08 Low starting torque        //Sn-02=09 high starting torque 
این دو منحنی براي مصارفی استفاده می شوند که نیـاز بـه گشـتاور راه انـدازي بـاالتري نسـبت بـه        

از این دو منحنی براي شرایط خاصی الزم است . تفاوت این دو در این است معمول می باشد استفاده 
داراي گشتاور راه اندازي باالتري نسبت به حالت معمول است  Low starting torqueکه منحنی 

الزم به ذکر است این دستگاه داراي تنظیمات اولیه و پیش فرض بوده و فقط 
در موارد الزم و ضروري جهت کاربري هاي ویژه اقدام به تغییر پارامترهاي زیر 

 نمایید.
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گشتاور راه اندازي کمتري دارد . در صورت استفاده از این دو  high starting torqueاما نسبت به 
 .اندازي افزایش می یابد منحنی جریان راه

 : high starting torqueشرایط استفاده از منحنی 
 متر باشد       150کابل اتصال موتور به اینورتر بیشتر از  •
 افت ولتاژ هنگام راه اندازي زیاد باشد      •
 .موتور با ظرفیت کمتر از توان اینورتر باشد  •

    : V/Fالگوهاي  - 2

 75HP ~ 3میباشد ، براي اینورترهاي  220Vکالس ~ 40HP  3اياین نمودار براي اینورتره
 کافیست مقادیر محور ولتاژ را دو برابر کنید. 460Vکالس 
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ري) کــار مــی کنــد.در ایــن مــد (بــردا Vectorاینــورتر در حالــت  Sn-67=1در صــورتیکه  .1
و زیاد می کنـد  سرعت را کم ، اینورتر با توجه به اینرسی بار براي راه اندازي یا توقف ،عملکرد

 بريکه این عمل موجب وارد آمدن ضرباتی به بار می شود و به همین دلیل این مد جهت کار
اسـتفاده   Auto-tuningآسانسور مناسب نیست . اما در این مد می توانیم از خاصیتی به نام 

 کنیم که در این حالت اینورتر پارامترهاي موتور را به صورت اتوماتیک تطبیق می دهد .
الزم است که توان اینورتر و موتور باید بـا هـم یکسـان باشـند و بـار از       Auto-tuningsبراي انجام 

ــاي     ــارامتر ه ــه پ ــور ب ــاي موت ــدا باشــد . ســپس پارامتره ــور ج ــوند  Cn-09~Cn-13موت  وارد ش

 قرار داده شود. Sn-66=1و  
کنیـد . اگـر گشـتاور     تنظیم  9روي عدد را Sn-02اگر گشتاور راه اندازي پایین باشد پارامتر  .2

 د .را افزایش دهی  Bn-11حین کار پایین باشد پارامتر 
حد  یا زیاد کردن استفاده کنید . جهت کم Cn-19جهت تنظیم حد پایین فرکانس از پارامتر  .3

 .استفاده کنید  Cn-18از پارامتر  )55Hz(ماکزیمم  باالي فرکانس
 قـرار داده Sn-02=15 ابتـدا  د ، کافیست شو 55Hzدرصورتیکه بخواهیم فرکانس خروجی بیش از 

 مورد نظر تنظیم کنیم .  فرکانسرا روي  Cn-02 مقدار سپس

 مرجع فرکانس و استفاده از ترمینالهاي فرمان : – 3

 روش مختلف صورت پذیرد: 4وارد کردن فرکانس اینورتر می تواند از 

Sn-05=0  تغییر داد            د هاي           ودر این حالت می توان فرکانس کار را از طریق کلی.  
Sn-05=1   حالت  2در این حالت می توان فرکانس کار را از طریق ترمینالهاي فرمان تغییر داد که

 مختلف دارد : ولوم آنالوگ / ولوم دیجیتال
Sn-05=2   در این حالت می توان فرکانس کار را از طریق ارتباط شبکهRS- 485 تغییر داد. 
Sn-05=3   در این حالت می توان فرکانس کار را از طریق وارد کردن پالس به ورودي مخصوص به

 .پالس تغییر داد
قرار  Sn-09=1الزم استانجام شود  Enterدر صورتیکه بخواهیم تغییر فرکانس بدون فشردن کلید 

 گیرد.
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Sn-05=1  :(ولتاژ)استفاده از ولوم آنالوگ:        

سر وسط ولوم به ترمینـال   می باشند، در ضمن GND و VINو  12V+ده ترمینالهاي مورد استفا
VIN  بایــد شــود ومــی وصــل Sn-24=0  از  اســتفاده ازســیگنال آنالوگ(جریــان). بــراي  باشــد ،

 قرار داده شود. Sn-24=1استفاده می کنیم و الزم است پارامتر  GNDو  AINترمینالهاي 
(کـاهش فرکـانس)    8(افزایش فرکانس) و ترمینال 7مینالهايتراز  استفاده از ولوم دیجیتالبه منظور 

 تنظیم شود . Sn-28=28براي این کار الزم است پارامتر استفاده می کنیم

 و استفاده از ترمینالهاي فرمان : RUNمرجع حرکت  – 4

 روش انجام پذیرد :سه راه اندازي اینورتر می تواند از 

ز کلید                         در این حالت براي شروع حرکت ا Sn-04=0 روي صفحه کلید و براي توقف از

کلید                          د .استفاده می گرد

Sn-04=1 در این حالت براي شروع حرکت از ترمینالهاي فرمان استفاده می شود. 
Sn-04=2  در این حالت می توان اینورتر را از طریق ارتباط شبکهRS - 485    راه اندازي نمـود یـا
 .  متوقف کرد

(کـه در بعضـی از    24VGیا  24V+توجه : تحریک ترمینالها می تواند از طریق یکی از ترمینالهاي 
مشخص شده) صورت گیرد . مشخص کردن ایـن ترمینالهـا از طریـق دیـپ سـوئیچ       DGمدل ها با 

TP2  که حالت  صورتمی باشد، به اینSink  24تحریک باVG )DGالت ) و حSource  تحریک
 را براي ما فراهم می سازد .    24Vبا 

 بازگشت به تنظیمات کارخانه و تنظیم حالت دو سیمه و سه سیمه : – 5

Sn-03       ــارامتر ــن پ ــق ای ــد و از طری ــی باش ــه م ــات کارخان ــه تنظیم ــا ب ــابی پارامتره ــراي بازی  ب
 3ســیمه یــا  2لــت مــی تــوان حالــت فرمــان بــه اینــورتر بــراي شــروع و توقــف حرکــت را بــه حا  

 . گیرد سیمه انتخاب کرد. همچنین قفل پارامتر ها از طریق این پارامتر انجام می
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 Sn – 04 = 1(حالت دو سیمه) و  Sn – 03=11در صورتیکه 
براي حرکت راستگرد و ترمینـال شـماره    1باشد ، ترمینال شماره 

 براي حرکت چپگرد در نظر گرفته می شوند .  2
 

تحریک در حالت دو سیمه  Sn-25=1یم پارامتر در صورت تنظ
 .جهت توقف استفاده می شود 5است اما ترمینال شماره 

 
 
 
 

Sn-04=0  وSn-03=12 00روي  5یمه) و تنظیم ترمینال(سه س           

Sn-25 =00 

              
بـراي شـروع    1در صورت تنظیم این پارامترهـا ترمینـال شـماره    

بـراي   5 براي توقف حرکت و ترمینـال  2 حرکت ، ترمینال شماره
 .تغییر جهت حرکت در نظر گرفته می شوند

 سرعتهاي حافظه اي : - 6
) را Sn-28تا  Sn-25(  8تا  5جهت استفاده از سرعتهاي حافظه اي باید تنظیمات ترمینالهاي 

 تغییر داد
 
  

Terminal 8 
(Sn-28=05) 

Terminal 
7 (Sn-
27=04) 

Terminal 
6 (Sn-
26=03) 

Terminal 5 
(Sn-25= 

02)  Selected frequency   Multi-step 
speed cmd. 

4   

 Multi-
step speed 
cmd. 3   

 Multi-
step speed 
cmd. 2   

 Multi-step 
speed cmd. 

1   
 0    0    0    0    Freq. Cmd. 1 (An-01)   
 0    0    0    1    Freq. Cmd. 2 (An-02)  
 0    0    1    0    Freq. Cmd. 3 (An-03)   
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 0    0    1    1    Freq. Cmd. 4 (An-04)   
 0    1    0    0    Freq. Cmd. 5 (An-05)   
 0    1    0    1    Freq. Cmd. 6 (An-06)   
 0    1    1    0    Freq. Cmd. 7 (An-07)   
 0    1    1    1    Freq. Cmd. 8 (An-08)   
 1    1    1    1    Freq. Cmd. 16 (An-16)   

 
را  16و  8تا  1را به شکل زیر تنظیم کنیم به ترتیب فرکانسهاي حافظه اي  8تا  5اگر ترمینالهاي 

 : فعال نموده ایممطابق جدول باال 
Sn-28=05 وSn-27=04وSn-26=03 وSn-25=02 

  .وارد می شوند An-16و  An-8تا  An-01مقدار فرکانسهاي مورد نظر در پارامتر هاي 
با توجه به جدول باال در حالتیکه هیچکدام از ترمینالها تحریک نشـده باشـند فرکانسـی کـه اینـورتر      

 ) می باشد An-01تشخیص می دهد فرکانس مرجع کی پد (

باشـد ، اینـورتر بـا     0هر عددي بجـز   Sn-29 مقدار تحریک شود در صورتیکه 5اگر ترمینال شماره 
 ذخیره شده کار میکند  An-02رکانسی که در ف

 .دریافت کند  An-03موجب می شود اینورتر فرکانس را از پارامتر  6فعال کردن ترمینال شماره 

به  6و  5ذخیره شده الزم است ترمینالهاي  An-04که در  4براي فعال شدن فرکانس حافظه اي 
 صورت همزمان تحریک شوند

  . دریافت کند  An-05موجب می شود اینورتر فرکانس را از پارامتر  7فعال کردن ترمینال شماره 

به  7و  5ذخیره شده الزم است ترمینالهاي  An-06که در  6براي فعال شدن فرکانس حافظه اي 
 د . صورت همزمان تحریک شون

به  7و  6ذخیره شده الزم است ترمینالهاي  An-07که در  7براي فعال شدن فرکانس حافظه اي 
 .  صورت همزمان تحریک شوند

 7و  6و  5ذخیره شده الزم است ترمینالهاي  An-08که در  8براي فعال شدن فرکانس حافظه اي 
 .  به صورت همزمان تحریک شوند

ذخیره شده  An-16که در  را 16فرکانس حافظه اي  8و  7و  6و  5فعال شدن هر چهار ترمینال 
 .است را فعال می نماید 

 : Jogفرکانس  – 7
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 .به دو صورت امکان پذیر است  Jogفعال کردن فرکانس 

ــاي   ــی از ترمینالهـ ــردن یکـ ــیم کـ ــا  5حالـــت اول : تنظـ ــدد  8تـ ــور  6روي عـ ــن منظـ ــه ایـ بـ
ــت را و فرکـــانس مـــورد نظـــر   تنظـــیم کنـــیم    6را روي عـــدد  Sn-25 ~ Sn-28 کافیسـ

  . باشد 400Hz ~ 0 از این فرکانس می تواند وارد کنیم ،  An-17در 
فعال شـده و همزمـان اینـورتر شـروع بـه       Jogر این حالت با فعال شدن ترمینال مربوطه فرکانس د

 حرکت می کند 
-Snبراي مثال : اگر  13و  12روي عددهاي  8تا  5حالت دوم : تنظیم کردن دو عدد  از ترمینالهاي 

 400Hz ~ 0تعریف شود(   An-17تنظیم شوند و فرکانس مورد نظر در  Sn-25=12و  13=26
 6اینورتر شروع به حرکت در جهـت راسـتگرد و بـا فعـال شـدن ترمینـال        5) با فعال شدن ترمینال 

  .اینورتر شروع به حرکت در جهت چپگرد می نماید

 شروع به حرکت اینورتر پس از اتصال برق : – 8

یـر انجـام   براي شروع به حرکت پس از اتصال برق به اینورتر الزم است تنظیمات و سیم بندي هاي ز
 .شوند

تعریف می کنیم شروع بـه   Bn-37 پارامتر الزم به توضیح است که اینورتر پس از مدت زمانی که در
 .حرکت می کند

                
  

 ) :Dec) و شیب سرعت در هنگام توقف (Accتنظیم شیب سرعت درهنگام حرکت ( – 9
، مدت زمان افزایش شتاب سرعت اصلی : به مدت زمانیکه طول می کشد تا  Bn-01) پارامتر الف    

گفته می شود . این  Acc timeفرکانس از کمترین مقدار به بیشترین مقدار برسد ، شیب افزایش یا 
 ثانیه قابل تنظیم است .  6000.0 ~ 0زمان از 

Sn-04=1 
Sn-28=19 
Sn-31=21 
Bn-37= t sec 
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ت اصلی : به مدت زمانیکه طول می کشد تا ، مدت زمان کاهش شتاب سرع Bn–02ب ) پارامتر    
گفته می شود . این  Dec timeفرکانس از بیشترین مقدار به کمترین مقدار برسد ، شیب کاهش یا 

 ثانیه قابل تنظیم است .  6000.0 ~ 0زمان از 

 جریان خروجی ، دور موتور و ... بر روي صفحه نمایش : دنمایش پارامترهاي اضافی مانن – 10

مـی تـوان پارامترهـایی از قبیـل جریـان خروجـی ،ولتـاژ         Bn–13و  Bn–12ظیم پارامترهاي با تن
 ، دور موتور را روي صفحه کی پد نمایش داد .  DC BUSخروجی ، ولتاژ 

 الزم به ذکر است در یک زمان فقط می توان دو پارامتر را مشاهده نمود . 
هـیم . بـراي نمـایش ولتـاژ خروجـی      قرار د Bn–12/13=03براي نمایش جریان خروجی کافیست 

Bn–12/13=04    ــاژ ــایش ولت ــراي نم ــور   DC  ،Bn–12/13=05، ب ــایش دور موت ــراي نم  و ب
 Bn–12/13=18 قرار می دهیم ، ضمناٌ براي نمایش دور موتور مقدار پارامتر  Cn-28  را دور نامی

 موتور قرار می دهیم .  
 نمایید .  استفاده DSPLجهت مشاهده این پارامترها از کلید 

از  DCالبته می توان براي مشاهده پارامترهایی ماننـد فرکـانس ، ولتـاژ و جریـان خروجـی و ولتـاژ       
 نیز استفاده کرد . Unپارامترهاي گروه 

Un – 01 فرکانس مرجع : 
Un – 02 فرکانس خروجی : 
Un – 03 جریان خروجی : 
Un – 04 ولتاژ خروجی : 
Un – 05  ولتاژ :DC  

  جهت توقف سریع : DCاز ترمز  استفاده – 11

در برخی از کاربردها که نیاز به شیب کاهش کم دارند و ممکن است اینورتر به دلیل اینرسی زیاد بار 
استفاده می شـود . ایـن ترمـز     DCدر این زمان کوتاه قادر به متوقف نمودن کامل بار نباشد از ترمز 

ه از این ترمز به متوقف نمودن کامل بار در زمان درصدي از جریان خروجی اینورتر می باشد . استفاد
 مناسب کمک می نماید . 

را تنظیم نمود. این فرکـانس بـین    DCمی توان فرکانس شروع تزریق ترمز  Cn–14بوسیله پارامتر 
0.1~10.0Hz  می باشد . پارامترCn–15 م درصد میزان انـرژي ترمـز مغناطیسـی   مربوط به تنظی 
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باشد . بسته به میزان سختی بار روي موتور ، میزان انرژي تزریق شـده بـه   ( شدت تزریق ترمز) می  
 قابل تغییر است .  %100~0موتور قابل تنظیم می باشد . این پارامتر از 

توصیه می شود مقدار این پارامتر را تا جایی باال ببرید که الزم است ، چون با افـزایش ایـن انـرژي ،    
 موتور اعمال شـده وباعـث داغ شـدن یـا حتیصـدمه بـه موتـور        بیشتري به سیم پیچهاي DCولتاژ 

 می شود.  
مربوط به تعیین مدت زمان ترمز مغناطیسی می باشد . این زمان مدتی است که در  Cn -16پارامتر 

ثانیـه   25.5~0.0صورت انتخاب ترمز مغناطیسی شفت موتور قفل باقی می ماند و اینمدت زمان از 
یم این زمان نیز دقت کنید ، زیرا در صورت تنظیم غلط موتور آسیب دیده قابل تنظیم است . در تنظ

 یا داغ می کند . 

 ذخیره انرژي :  - 12

مـی تـوان خاصـیت ذخیـره انـرژي بـه صـورت اتوماتیـک را فعـال نمـود            Bn–39با تنظیم پارامتر 
داشـتن   . این پارامتر زمانی فعـال مـی شـود کـه بـار سـبک اسـت و پـس از راه انـدازي نیـازي بـه           

ــین     ــارامتر ب ــن پ ــدارد . ای ــی ن ــل در خروج ــاژ کام ــت .   %150 ~ %50ولت ــیم اس ــل تنظ قاب
ــه   ــات کارخان ــت تنظیم ــی باشــد ،    Bn–39= 100%درحال ــال م ــر فع ــارامتر غی ــن پ ــوده و ای ب
باشـد ، در ایـن مـد ، ولتـاژ خروجـی بـا نسـبتی         ≠ Bn–39 %100جهـت فعالسـازي الزم اسـت    

 ه صورت اتوماتیک کاهش می یابد .  تعیین می کنیم ب Bn – 39که در 

 قفل پارامترها :  – 13

 : Sn–03پارامتر 
باشد، فقط گروه  1باشد ، همه گروهها قابل تغییرند و اگر برابر  0در صورتیکه مقدار این پارامتر برابر 

An  قابل تغییر است و گروههايCn  وBn  وSn .غیر قابل تغییر هستند 

 فرکانس حامل : – 14

هش نــویز و جریــان نشــتی موتــور کافیســت مقــدار فرکــانس حامــل را کــاهش         جهــت کــا 
مربــوط بــه مقــدار فرکــانس حامــل مــی باشــد و بــازه تغییــرات          Cn–34دهیــد . پــارامتر  

 می باشد .   6~1آن از 
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 جدول پیغام هاي اعالم نقص دستگاه :
 

پیغام نمایش 
 داده شده

 نحوه رفع خطا مفهوم

DC Volt. 
Low 

به مقداري پایین تر از  DCمقدار ولتاژ
 Cn-39حد تعیین شده در پارامتر 

 رسیده است. افت ولتاژ ورودي

 بررسی ولتاژ ورودي                   

 بررسی سیم کشی

Over Current 
جریان خروجی اینورتر به مقداري 

% جریان مجاز رسیده 200بیشتر از 
 است 

 Accافزایش مقدار زمان 
 م کشی چک کردن موتور و سی

در صورت عدم رفع ، دستگاه 
 آسیب دیده است 

Over Voltage 
اضافه ولتاژ که ممکن است یا به دلیل 
افزایش ولتاژ ورودي باشد یا برگشت 

 Decانرژي به دلیل زمان کم 

 Decافزایش مقدار زمان 

 نصب مقاومت ترمز

Over Heat  گرماي بیش از حد مجاز 
 ودن فن اطمینان از سالم و تمیز ب

 خنک سازي محیط

Motor Over 
Load(OL1) 

تنظیم اشتباه  -بار زیاد موتور 
 V/Fپارامترهاي منحنی 

 کاهش بار
تنظیم صحیح پارامترهاي منحنی 

V/F 
در  Sn-23=1تنظیم پارامتر 

 صورت نیاز

Inverter Over 
Load(OL2) 

جریان خروجی اینورتر به مقداري 
نظیم شده % مقدار ت112بیشتر از 

 رسیده است 

 کاهش بار

 افزایش توان اینورتر

Over Torque 
اضافه گشتاور با توجه به تنظیمات 

 Cn-26حفاظتی پارامتر 
 کاهش بار

 افزایش توان اینورتر

B.B. قطع خروجی 
قطع فعال بودن ترمینالی که این 
 پارامتر روي آن تنظیم شده است 

 


