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 F510مدل  TECOراه اندازی درایو 

پیوسته اید بسیار خوشحالیم و به انتخاا  شاما ریکیای  ا   TECOاز اینکه شما به خانواده 

را آ وزش    دهد. بکای بدست آوردن  F510گوییم . این جزوه طکیقه راه اندازی ساده دستگاه

دستگاه از  صال بکق به ورودیار قیل از .رک حتماً این دفتکچه را  طالعه بفک ایید اطالعات کا ل

سکبندی  ورور باید  تناسب باا ولتااژ  380vیا  220vولتاژ آن  طمئن شوید و در حالت های 

 خکوج  باشد)به پالک  ورور روجه نمایید.(

 نکات ایمنی  :

 بدنه اینوررک به ارت بسته شود. ✓

 با دست خشی با ک  پد دستگاه کار کنید. ✓

 ابل اشتعال خودداری فک ایید.از نصب اینوررک در  حیط های ق ✓

 ن رک از روان  ورور خودداری کنیداز نصب اینوررک با روان پایی ✓

، چو ، گکد و غیار و اجسام دیگک به داخل اینوررک  از ورود بکاده های آهن ، سنگ ✓

 خودداری نمایید .

در صورت  شاهده هکگونه خطا اینوررک را خا وش نموده و با شککت رماس حاصل  ✓

 . نمایید

دقیقه بعد  5سیم بندی  جدد و انجام هکگونه عملیات سخت افزاری جدید باید حداقل  ✓

 از قطع بکق ورودی و در ز ان خا وش بودن چکاغ شارژ انجام گیکد.

 . از ارصال سیم نول به ارت دستگاه خودداری فک ایید ✓

 نکاتی در رابطه با نصب اینورتر :

،  220VACناااوررک باااا ورودی روجاااه داشاااته باشاااید کاااه هنگاااام اساااتفاده از ای ✓

، سااکبندی  ورااور   380VACسااکبندی  ورااور  ولااا و بااکای اینااوررک بااا ورودی 

 اا  باشااند پاا   380VACدارای ورودی  F510سااتاره باشااد و چااون درایوهااای 

 سکبندی  ورور باید ستاره باشد.

 اینوررک را داخل رابلو بکق در جای  نصب نمایید که ذرات گکد و غیار هادی و  واد ✓

 شیمیای  و رطوبت به داخل آن نفوذ نکند.
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 دستگاه را بصورت عمودی و در  حل ثابت و بدون لکزش  نصب نمایید. ✓

 در چهار طکف دستگاه فضای  ناسی  را جهت عیور جکیان هوا در نظک بگیکید. ✓

    باشد. %95و  یزان رطوبت کمتک از  C°50~10-د ای  حیط کاری اینوررک  ✓

از فیوز و کنتاکتور بین بکق اصل  و ورودی اینوررک استفاده جهت رعایت اصول ایمن   ✓

 نمایید.

 حااف  نوساانات و ... باین  وراور و  بانی خاازن ،،،کنتاکتورداز قکار دادن هکگونه کلیا ✓

رک ینال های خکوج  اینوررک جدا خودداری کنیاد . )ایناوررک بادون واساطه و بصاورت 

  ستقیم به  ورور  تصل شود(

 ه هیچ عنوان ارصال کوراه نشود.خکوج  اینوررک ب ✓

و کابال  وراور  وصال  ا  شاود L1(R),L2(S),L3(T)ولتاژ ورودی به رک ینالهاای  ✓

 وصل    شود. T1(U),T2(V),T3(W)بصورت  ستقیم به 

کابل ورودی  تناسب باا جکیاان  وراور و ایناوررک باشاد، حتمااً در  سایک باکق ورودی  ✓

 یه    گکدد(فیوز  ناسب قکار دهید.)نصب چوک ورودی روص

  تک الزا یست. 5 استفاده از کابل شیلد دار در  سیکهای بیشتکاز ✓

 تک و در  واردی که  حل عیور کابل فک اان و  5کابل فک ان در  سیکهای طوالن  رک از  ✓

 قدرت از یی کانال باشد ، حتماً بایدشیلددار باشد.

تقل و جدا از هم توجه : کابل های ورودی ، خروجی و فرمان دستگاه کامالً بایدمس

 باشند.

باکای فواصال طاوالن  راک  ا   .  تاک  ا  باشاد 50فاصله  جاز بین  ورور و ایناوررک  ✓

بایااد چااوک خکوجاا   خصااو  نیااز در خکوجاا  اینااوررک نصااب گااکدد.  ااا بقاا  

رک ینالها ، رک ینالهاای فک اان  ا  باشاند کاه هی گوناه ولتااژی باه آن  تصال نما  

 . شود

 و نااویز فیلتااک ورودی در  اادار قااکار ACاز ، راکتااور در  ااوارد خااا  و بسااته بااه نیاا ✓

 )بکای کسب اطالعات بیشتک با شککت رماس حاصل فک ایید(   گیکند. 
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 راهنمای صفحه کلید

 

 

: بکای وارد شدن به رنظیمات گکوه و زیاک گاکوه و نیاز  READ / ENTERکلید     

 .   ذخیکه اطالعات

 . : روشن ککدن درایو RUN کلید     

 .خا وش ککدن درایو :  STOPکلید    

کلیدهای باال / پایین بکای رغییک در رنظیمات گکوه و زیک گکوه یا رغییک در اطالعات 

 فککان  اصل . عددی  ول

 . : ورود به رنظیمات گکوه و زیک گکوه  DSP / FUNکلید  

 توجه :

نکردن از قطعاات ففاایتی کلیاد اتوماتیا  و  مصرف کننده محترم ، استفاده

کنتاکتور و همچنین عدم رعایت نکات ایمنی ذکر شاده ،  سا ب و او ااارانتی 

 می شود. دستگاه ،در صورت بروز آسیب به درایو
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پاک  : بکای جابجای  چشمی زن در اعداد صفحه نمایش و یا بکای RESETکلید 

 ککدن خطا.

 F510مدل  TECOنحوه راه اندازی و تنظیم پارامترهای درایو

رغییک در پارا تک گکوه و زیک گکوه درایو رنها در صورر  ا کان پذیک است که درایو در حالت تذکر : 

STOP .قکار داشته باشد 

ی یاد در ایان لحظاه ، چاکاغ کوچارا فشار ده    بعد از روشن ککدن درایو یکیار دکمه

نوشته شده نیز روشن  ا  شاود ، باک روی صافحه  FUNسمت راست درایو که زیک آن کلمه 

عدد سامت راسات  2عدد سمت چپ گکوه و  2ظاهک    شود که  00 -00نمایش درایو عدد 

عدد حککات کاکده و  4   روانید بین این     زیک گکوه رانشان    دهند . بوسیله دکمه

تخا  شده را کم یا زیاد ککد . روجه داشته باشاید    روان عدد انهای روسط دکمه

 که ابتدا عدد گکوه  ورد نظک را رغییک داده و سپ  به سکاغ عدد زیک گکوه بکوید.

را بکای وارد شادن باه پاارا تک  ا   ه بعد از وارد ککدن گکوه و زیک گکوه  ورد نظک دکم

ی باال و پایین ،  قدار  ورد نظک خود زنیم. بعد از وارد شدن به پارا تک  ورد نظک ، روسط کلیدها

روی صافحه نماایش  ENDا فشار دهید ، در این حالات کلماه ر  انتخا  ودوباره کلید

 ظاهک    شود که خود بیانگک ارمام  کاحل بکنا ه ریزی    باشد.

 شده است : در ادا ه رنظیم پارا تکهای  هم و کاربکدی روضیح داده
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 : V/Fمنحنی  - 1

کند . در این حالت دستگاه  یتواند با  کار    V/F  داینوررک در  0=00-00پارا تک با رنظیم 

استفاده از  نحن  های پیش فکض سیستم کار کند یا بکای کاربکدهای خا   نحن  دست  

( رنها Torque Boostرعکیف شود . الزم به ذکک است که استفاده  از حالت رقویت گشتاور )

 نحن  پیش فکض و یی حالت  رعدادیدارای  V/Fییاشد .  د در این  د ا کان پذیک  

 نحن  دست  است که کاربک  یتواند در صورت لزوم و  شاوره با بخش فن  شککت ارو اسیون 

 رعد خاور یانه اقدام به رغییک نماید.

صورت    پذیکد . با روجه به 00-01م انجام شده در پارا تک یرغییک  نحن  ها با روجه به رنظ

عدد از  نحن  های پیش فکض  5   باشد   50Hzکه فککان  بکق  ورد استفاده در ایکان این

 اینوررک قابل استفاده    باشند که در ادا ه شکح داده شده اند .

این  نحن  بکای  صارف  عمول    باشد و در حالت رنظیمات کارخانه اینوررک  0=00-01

 گشتاور ثابت نگه داشته    شود  .در این حالت است. روی این  نحن  رنظیم شده 

    2 نحن  شماره  5=00-01//       1 نحن  شماره  4=01-00

این دو  نحن  بکای  صارف   انند فن و پمپ که نیاز به گشتاور  تغیک دارند به کار    روند  

وقت  فککان  به نصف حالت حداکوک رسید گشتاور کم     1به این رکریب که بکای  نحن  

با رسیدن فککان  به نصف ،  2ا دوباره در فککان  نهای  به حداکوک بکسد و در  نحن  شود ر

              .گشتاور کم  زیاد    شود را در فککان  نهای  به رعادل بکسد

01-00=08 Low starting torque        //01-00=09 high starting torque 

الزم به ذکر است این دستگاه دارای تنظیمات اوویه و پیش فرض بوده و فقط 

ژه اقدام به ت ییر پارامترهای زیر درموارد الزم و ضروری جهت کاربری های وی

 نمایید.
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که نیاز به گشتاور راه اندازی باالرکی نسیت باه  این دو  نحن  بکای  صارف  استفاده    شوند

 عمول    باشد استفاده از این دو  نحن  بکای شکایط خاص  الزم اسات . رفااوت ایان دو در 

دارای گشتاور راه انادازی بااالرکی نسایت باه  Low starting torqueاین است که  نحن  

ور راه اندازی کمتکی دارد . در گشتا high starting torqueحالت  عمول است ا ا نسیت به 

 .صورت استفاده از این دو  نحن  جکیان راه اندازی افزایش    یابد

 : high starting torqueشکایط استفاده از  نحن  

  تک باشد       150کابل ارصال  ورور به اینوررک بیشتک از  •

 افت ولتاژ هنگام راه اندازی زیاد باشد      •

 .از روان اینوررک باشد  ورور با ظکفیت کمتک  •

    : V/Fاوگوهای  - 2

               ییاشد ، بکای اینوررکهای 220Vکالس ~ 40HP  3این نمودار بکای اینوررکهای

3 ~ 75HP  460کالسV  به  نحن  ها  جدولرا دو بکابک کنید. کافیست  قادیک  حور ولتاژ

  به صورت زیک    باشد. ~ 40HP  3و ~2HP  1ازای دو رنج
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ری( کاار  ا  کناد.در ایان  اد )بکدا Vectorاینوررک در حالت 2=00-00در صورریکه .1

سکعت را کم و زیاد    ، اینوررک با روجه به اینکس  بار بکای راه اندازی یا روقف ،عملککد

کند که این عمل  وجب وارد آ دن ضکبار  به بار    شود و به هماین دلیال ایان  اد 

سور  ناسب نیست . ا ا در این  اد  ا  راوانیم از خاصایت  باه ناام آسان بکیجهت کار

Auto-tuning  استفاده کنیم که در این حالت اینوررک پارا تکهای  ورور را باه صاورت

 ارو اریی رطییق    دهد .

الزم است که روان اینوررک و  ورور باید با هم یکسان باشند و باار  Auto-tuningsبکای انجام 

 وارد شاوند  06-17~01-17پارا تکهاای  وراور باه پاارا تک هاایباشد . ساپ   از  ورور جدا

 قکار داده شود. 1=10-17و  
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رنظایم کنیاد . اگاک   9روی عادد را00-01 اگک گشتاور راه اندازی پایین باشد پاارا تک  .2

 د .را افزایش دهی  10-01گشتاور حین کار پایین باشد پارا تک 

یاا زیااد  استفاده کنیاد . جهات کام 13-00پارا تک جهت رنظیم حد پایین فککان  از  .3

 .استفاده کنید  12-00از پارا تک  (55Hz) اکزیمم  حد باالی فککان  ککدن

قاکار 0F=00-01 ابتادا شود ، کافیست  55Hzدرصورریکه بخواهیم فککان  خکوج  بیش از 

  ورد نظک رنظیم کنیم .  فککان را روی  02-01  قدار سپ  داده

 رکانس و استفاده از ترمیناوهای فرمان :مرجع ف – 3

 روش  ختلف صورت پذیکد: 6وارد ککدن فککان  اینوررک    رواند از 

  .رغییک داد      این حالت    روان فککان  کار را از طکیق کلید های           و در 0=00-05

 .یک دادرغی ولوم آنالوگ این حالت    روان فککان  کار را از طکیق در 1=00-05

طکیق رک ینالهای فک ان و به صورت در این حالت    روان فککان  کار را از  2=00-05

UP/DOWN   .رغییک داد 

 .رغییک داد RS- 485این حالت    روان فککان  کار را از طکیق ارریاط شیکه  در 3=00-05

 رغییک داد. PIDفککان  کار را از طکیق  در این حالت    روان 5=00-05

 رغییک داد. RTCفککان  کار را از طکیق  در این حالت    روان 6=00-05

 1=56-11الزم اسانجام شود  Enterدر صورریکه بخواهیم رغییک فککان  بدون فشکدن کلید 

 قکار گیکد.

        :استفاده از ولوم آنالوگ)ولتاژ( :1=00-05

ساک وساط ولاوم باه     باشند، در ضمن GND و AI1  و 12V+رک ینالهای  ورد استفاده 

و  AI2، از رک ینالهاای  استفاده ازسیگنال آنالوگ)جکیاان(. بکای شود   وصل  AI1رک ینال 

GND  سوئیچاستفاده    کنیم و الزم است SW2   قکار داده شود و به طکف پایین 

 باشد. 1=04-00 
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ش فککان ( )افزایS3رک ینالهایاز UP/DOWNیا همان    استفاده از ولوم دیجیتالبه  نظور 

 بکای این کار الزم است پارا تک )کاهش فککان ( استفاده    کنیم S4و رک ینال 

 رنظیم شود.2=00-05

 و استفاده از ترمیناوهای فرمان : RUNمرجع فرکت  – 4

 روش انجام پذیکد :سه راه اندازی اینوررک    رواند از 

روی صاافحه کلیااد و                  در ایاان حالاات بااکای شااکوز حککاات از کلیااد          0=00-02

باااااکای روقاااااف از کلیاااااد                         گکدد.استفاده    

 .در این حالت بکای شکوز حککت از رک ینالهای فک ان استفاده    شود 1=00-02

راه اندازی نمود  RS - 485در این حالت    روان اینوررک را از طکیق ارریاط شیکه  2=00-02

 د. ککیا  توقف 

صورت گیکد   24VGیا  24V+روجه : رحکیی رک ینالها    رواند از طکیق یک  از رک ینالهای 

کاه حالات  صورت   باشد، به این  SW3.  شخص ککدن این رک ینالها از طکیق دیپ سوئیچ 

Sink  24رحکیی باVG   و حالتSource  24رحکیی باV    . را بکای  ا فکاهم    سازد 

 ظیمات کارخانه و تنظیم فاوت دو سیمه و سه سیمه :بازاشت به تن – 5

 ت کارخانااه  اا  باشااد و از طکیااق ایاانبااکای بازیاااب  پارا تکهااا بااه رنظیمااا 6=13-08

 2پااارا تک  اا  رااوان حالاات فک ااان بااه اینااوررک بااکای شااکوز و روقااف حککاات را بااه حالاات 

 ا تک انجاام  ا سیمه انتخا  ککد. هم ناین قفال پاارا تک هاا از طکیاق ایان پاار 3سیمه یا 

 . گیکد

 

بکای حککت  1باشد ، رک ینال شماره  1 =02-00)حالت دو سیمه( و  6=08-13در صورریکه 

باید روجه نمود حتما بکای حککت چپگکد در نظک گکفته    شوند . 2راستگکد و رک ینال شماره 

 08-13یکپارا تکرا اول رغییک داده و بعد سایک رنظیمات را وارد کنید. زیکا رغی 08-13پارا تک

  وجب بازگشت به رنظیمات کارخانه    گکدد.
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رحکیی در حالت دو سیمه است ا ا رک ینال 6=08-1,13=02-00در صورت رنظیم پارا تک 

S5 (03-04=53) را اول  08-13. باید روجه نمود حتما پارا تکروقف استفاده    شود جهت

 وجب بازگشت به  08-13و بعد سایک رنظیمات را وارد کنید. زیکا رغییکپارا تک رغییک داده

                                       رنظیمات کارخانه    گکدد.

                                          
        

 

 

 
 

و رنظایم  1=02-00و )سه سیمه( 7=08-13در صورت رنظیم 

باکای شاکوز حککات ،  S1رک یناال S5  (26=04-03)رک ینال

ییاک بکای رغS5رک ینال بکای روقف حککت و  S2رک ینال شماره 

)الیته  ا  راوان باا رغییاک .دجهت حککت در نظک گکفته    شاو

رغییک  S5به جای رک ینال  S6  را S3پارا تک دیگک رک ینال های 

را اول  08-13حتما پاارا تک . باید روجه نمودجهت  حککت با رک ینال های دیگک صورت گیکد.(

 وجاب بازگشات باه  08-13رغییک داده و بعد سایک رنظیمات را وارد کنیاد. زیاکا رغییکپاارا تک

 رنظیمات کارخانه    گکدد.
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پوش بارن است و دو کلیاد  *در حالت سه سیمه کلیدی که بکای رغییک جهت استفاده    شود

 دیگک لحظه ای    باشند.

 :سرعتهای فافظه ای  - 6

رغییک  به صورت زیک رافک ان ظه ای باید رنظیمات رک ینالهای جهت استفاده از سکعتهای حاف

 .داد
  

 
 

  .وارد    شوند 07-06را 01-06در پارا تک های قدار فککانسهای  ورد نظک 

با روجه به جدول باال در حالتیکه هی کدام از رک ینالهاا رحکیای نشاده باشاند فککانسا  کاه 

 .   باشد  , شخص    شود 05-00که با پارا تک ص    دهد فککان   کجعاینوررک رشخی

   وجب    شود اینوررک فککان  را از پارا تک S3 (2=02-03)فعال ککدن رک ینال شماره

 .دریافت کند  06-01
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        لذخیکه شده الزم است رک ینا02-06 که در  3بکای فعال شدن فککان  حافظه ای  

S4  03-03=3)دشو رحکیی. 

 وجب    شود اینوررک ,5فککان  حافظه ای  S5 (4=04-03)فعال ککدن رک ینال شماره

  . دریافت کند  04-06فککان  را از پارا تک 

 

 : Jogفرکانس  – 7

 6=04-03بکای  وال : اگک 7و  6روی عددهای S6را  S3رنظیم ککدن دو عدد  از رک ینالهای 

( باا  400Hz ~ 0رعکیاف شاود)   18-00نظک در رنظیم شوند و فککان   ورد  7=05-03و 

 S6اینوررک شکوز به حککت در جهت راستگکد و با فعال شدن رک یناال S5فعال شدن رک ینال 

  .اینوررک شکوز به حککت در جهت چپگکد    نماید

 

 ه فرکت اینورتر پس از اتصال برق شروع ب – 8

نیاز به وارد ککدن پارا تک دارد و وجود F510این پارا تک به صورت پیش فکض در اینوررک 

بکای غیکفعال ککدن این ویژگ ،    روان یک  از رک ینال های ورودی را بک روی  .خاص  ندارد

رنظیم  50را بک روی  05-03را  00-003رنظیم نمود. یعن  یک  از پارا تکهای  USPحالت 

 ه حککت نخواهد ککد.نمود. با فعال بودن این پایه، با وصل بکق ورودی اینوررک شکوز ب

  

( و شیب سرعت در هنگام توقف Accتنظیم شیب سرعت درهنگام فرکت ) – 9

(Dec: ) 

،  دت ز ان افزایش شتا  سکعت اصل  : به  دت ز انیکه طاول  ا   14-00الف ( پارا تک    

گفتاه  Acc timeکشد را فککان  از کمتکین  قدار به بیشتکین  قدار بکسد ، شیب افزایش یا 

 ثانیه قابل رنظیم است .  6000.0 ~ 0شود . این ز ان از    
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،  دت ز ان کاهش شتا  سکعت اصل  : به  ادت ز انیکاه طاول  ا   15-00  ( پارا تک    

گفتاه  Dec timeکشد را فککان  از بیشتکین  قدار به کمتکین  قدار بکسد ، شیب کاهش یا 

 یم است . ثانیه قابل رنظ 6000.0 ~ 0   شود . این ز ان از 

ر موتور و ... بر روی صفحه جریان خروجی ، دو دنمایش پارامترهای اضافی مانن – 10

 :نمایش

   روان پارا تکهای  از قییل جکیان خکوج  ،ولتااژ خکوجا  ، ولتااژ  00-12 رنظیم پارا تکبا 

DC BUS  . را روی صفحه ک  پد نمایش داد ، 

 پارا تک را  شاهده نمود .  ییالزم به ذکک است در یی ز ان فقط    روان 

      دهایم . باکای نماایش ولتااژ خکوجا قاکار 1=00-12بکای نمایش جکیان خکوج  کافیست 

قکار    دهیم ، جهت  شاهده این پارا تکهاا DC  ،12-00=3، بکای نمایش ولتاژ 2=12-00

تاژ خکوج  بکای  وال بکای نمایش همز ان جکیان خکوج ، ول .استفاده نمایید DSPLاز کلید 

 2قکار    دهیم. عدد یای باکای جکیاان خکوجا ،  00421=00-12و د ای اینوررک، پارا تک 

روی صفحه کلیاد باه ازای هکباار  DSP کبوط به د ا است. با فشکدن  4بکای ولتاژ خکوج  و 

 فشکدن یک  از پارا تکها نمایش داده    شود.

 

  جهت توقف سریع : DCاستفاده از ترمز  – 11

خ  از کاربکدها که نیاز به شیب کاهش کم دارند و  مکن است اینوررک به دلیال اینکسا  در بک

استفاده    شود  DCزیاد بار در این ز ان کوراه قادر به  توقف نمودن کا ل بار نیاشد از رک ز 

. این رک ز درصدی از جکیان خکوج  اینوررک    باشد . استفاده از این رک ز به  توقاف نماودن 

 بار در ز ان  ناسب کمی    نماید . کا ل 

را رنظیم نماود. ایان فککاان   DC   روان فککان  شکوز رزریق رک ز 06-07بوسیله پارا تک 

 م درصد  یزان انکژی رک ز  کبوط به رنظی 07-07   باشد . پارا تک  10.0Hz~0.1بین 

 ورور ،  یزان انکژی ) شدت رزریق رک ز(    باشد . بسته به  یزان سخت  بار روی   غناطیس  

 قابل رغییک است .  %100~0رزریق شده به  ورور قابل رنظیم    باشد . این پارا تک از 
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روصیه    شود  قدار این پارا تک را را جای  باال بیکید که الزم است ، چون با افزایش این انکژی 

 صد ه به  حت بیشتکی به سیم پی های  ورور اعمال شده وباعا داغ شدن یا  DC، ولتاژ 

  ورور

    شود.  

 کبوط به رعیین  دت ز ان رک ز  غناطیس     باشد . این ز ان  ادر  اسات  08-07پارا تک 

 ادت ز اان از  که در صورت انتخا  رک ز  غناطیس  شفت  ورور قفل بااق   ا   اناد و ایان

در صورت رنظیم ثانیه قابل رنظیم است . در رنظیم این ز ان نیز دقت کنید ، زیکا  25.5~0.0

 غلط  ورور آسیب دیده یا داغ    کند . 

 ذخیره انرژی :  - 12

 ا  راوان خاصایت ذخیاکه اناکژی باه صاورت ارو اریای را فعاال  19-11با رنظایم پاارا تک 

قابال دساتیاب  اسات. باا فعاال کاکدن خاصایت ذخیاکه اناکژی  V/F. این پارا تک در  دنمود

تااژ خکوجا  بهیناه را رنظایم  ا  نمایاد و جکیاان ارو اریی، اینوررک باه صاورت خودکاار ول

خکوج  اینوررک را  تناسب با باار کااهش  ا  دهاد.در واقاع راوان خکوجا   تناساب باا باار 

 قادار  ااکزیمم باشاد، ذخیاکه اناکژی حاداقل  %70ز ان  کاه باار بایش از رغییک    نماید.

 است ا ا ز ان  که بار سیکتک    شود ذخیکه انکژی افزایش    یابد.

 قفل پارامترها :  – 13

 :06-13پارا تک 

همه باشد،  0باشد ، همه گکوهها قابل رغییکند و اگک بکابک  2در صورریکه  قدار این پارا تک بکابک 

 غیک قابل رغییک هستند.ها گکوه 

 فرکانس فامل : – 14

جهااات کااااهش ناااویز و جکیاااان نشااات   وراااور کافیسااات  قااادار فککاااان  حا ااال را 

 کباااوط باااه  قااادار فککاااان  حا ااال  ااا  باشاااد و 01-11  تک کااااهش دهیاااد . پاااارا

    باشد. 16KHZ~2بازه رغییکات آن از 
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 نمونه ای از سیم کشی ی  پمپ برای سنسور فشار ووتاژی:-15
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 جدول پی ام های اعالم نقص دستگاه :
 

پی ام نمایش 

 داده شده
 نحوه رفع خطا مفهوم

DC Volt. 

Low 

اری پایین رک از به  قد DCولتاژ قدار

رسیده 03-08پارا تک حدرعیین شده در

 است. افت ولتاژ ورودی

 بکرس  ولتاژ ورودی                   

 بکرس  سیم کش 

Over Current 

جکیان خکوج  اینوررک به  قداری 

% جکیان  جاز رسیده 200بیشتک از 

 است 

 Accافزایش  قدار ز ان 

 ش  چی ککدن  ورور و سیم ک

در صورت عدم رفع ، دستگاه 

 آسیب دیده است 

Over Voltage 

اضافه ولتاژ که  مکن است یا به دلیل 

افزایش ولتاژ ورودی باشد یا بکگشت 

 Decانکژی به دلیل ز ان کم 

 Decافزایش  قدار ز ان 

 نصب  قاو ت رک ز

Over Heat  گک ای بیش از حد  جاز 
 فن  اطمینان از سالم و رمیز بودن

 خنی سازی  حیط

Motor Over 

Load(OL1) 

رنظیم اشتیاه  -بار زیاد  ورور 

 V/Fپارا تکهای  نحن  

 کاهش بار

رنظیم صحیح پارا تکهای  نحن  
V/F 

در 0=05-08رنظیم پارا تک 

 صورت نیاز

Inverter Over 

Load(OL2) 

جکیان خکوج  اینوررک به  قداری 

شده  %  قدار رنظیم112بیشتک از 

 رسیده است 

 کاهش بار

 افزایش روان اینوررک

Over Torque 
اضافه گشتاور با روجه به رنظیمات 

 15-08حفاظت  پارا تک 

 کاهش بار

 افزایش روان اینوررک

B.B.  قطع خکوج 
قطع فعال بودن رک ینال  که این 

 پارا تک روی آن رنظیم شده است 
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  تکهای اصل : پارا00گکوه

کد 

 کدعملک
 کد شکح عملککد

رنظیمات 

 کارخانه

 انتخا   د کنتکل  00-00

0:V/F  

2 :VECTOR 

 PM VECTOR 0  د: 5

 جهت چکخش  ورور 00-01
 : ستقیم0

 : عکوس1

0 

 RUNانتخا   کجع  00-02

0:RUN از روی ک  پد 

1:RUN  به کمی رک ینال خارج 

 : ارریاط سکیال2

3 :PLC 

4:RTC 

 

 
0 

 کان انتخا   کجع فک 00-05

 : کلیدهای روی صفحه ک  پد0

 : ولوم خارج 1

2 :UP/DOWN  

 ارریاط سکیال : 3

5 :PID 

6:RTC 

0 

 کمک  انتخا   کجع فککان  00-06

 : کلیدهای روی صفحه ک  پد0

 : ولوم خارج 1

2 :UP/DOWN  

 ارریاط سکیال : 3

5 :PID 

6:RTC 

3 
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00-07 
انتخا   د فککانس  اصل  یا 

 کمک 

 : فککان  اصل 0

 :فککان  اصل +فککان  کمک 1
0 

 رنج فککانس  ارریاط  00-08
 

0.00~400.00 

 
0.00 

00-09 
انتخا  حافظه  کجع فککانس  

 ارریاط 

را وقت  رغذیه قطع  08-00:فککان 0

    شود حف  نم  کند

را وقت  رغذیه قطع  08-00: فککان 1

    کند   شود حف  

0 

 100 (%)109~0.1 حد باالی فککان  00-12

 0 (%)109~0.1 حد پایین فککان  00-13

 ACC 1    0.1~6000.0(S) 10.0سکعت ز ان افزایش  00-14

 DEC  1 0.1~6000.0(S) 10.0سکعتز ان کاهش  00-15

 ACC 2    0.1~6000.0(S) 10.0 سکعت ز ان افزایش 00-16

 DEC  2 0.1~6000.0(S) 10.0سکعتز ان کاهش  00-17

 JOG 0.00~400.00(HZ) 6.00 فککان  00-18

 JOG  0.1~6000.0(S) 10.0ز ان افزایش سکعت  00-19

 JOG  0.1~6000.0(S) 10.0ز ان کاهش سکعت  00-20

 ACC 3    0.1~6000.0(S) 10.0ز ان افزایش سکعت  00-21

 DEC  3 0.1~6000.0(S) 10.0ز ان کاهش سکعت 00-22

 ACC 4    0.1~6000.0(S) 10.0ز ان افزایش سکعت 00-23

 DEC  4 0.1~6000.0(S) 10.0ز ان کاهش سکعت 00-24

سطح فککان  پکش بین  00-25

ACC/DEC1 و
ACC/DEC4 

0.00~400.00 

0.0~1200.0(when 00-31=1) 

0.0 

 5.0 (S)6000.0~0.1 اضطکاری STOPز ان  00-26

 نحوه عملککد فککان  00-28
 عملککد  ویت0:

(0~10V/4~20mA:0~100%) 0 

 کد  نف :عملک1
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(0~10V/4~20mA:100~0%) 

 : غیکفعال0 انتخا  کاربکد 00-32

 :پمپ  نیع آ 1

 :فن اگزوز3

4:HVAC 

 

 V/F : پارا تک های  نحن  01گکوه 

 V/F 0~FF 0انتخا   نحن   01-00

 60 (HZ)400.0~40.0  اکزیمم فککان  خکوج  01-02

 440 (V)510.0~0.2  اکزیمم ولتاژ خکوج  01-03

 0.0 (HZ)400.0~0.0   2 فککان  خکوج   یان  01-04

 0.0 (V)510.0~0.0       2 ولتاژ خکوج   یان  01-05

 3.0 (HZ)400.0~0.0 1 فککان  خکوج   یان  01-06

 28.0 (V)510.0~0.0   1 ولتاژ خکوج   یان  01-07

 1.5 (HZ)400.0~0.0 حداقل فککان  خکوج   01-08

 15 (V)510.0~0.0 حداقل ولتاژ خکوج  01-09

 1.0 2.0~0.0 بهکه جیکان گشتاور 01-10

 60.0 (HZ)400.0~10.0 فککان  پایه  01-12

 200V:0.0~255.0 ولتاژ خکوج  پایه 01-13

400V:0.0~510.0 

220.0 

440.0 

 200V:155.0~255.0 رنظیمات ولتاژ ورودی 01-14

400V:310.0~510.0 

220.0 

440.0 

 200 (ms)10000~0 گشتاور ز ان جیکان 01-15

 IM: پارا تکهای  ورور 02گکوه

  (A)600.00~0.01 جکیان بدون بار 02-00

از جکیان  V/F :10%~200% د جکیان  جاز 02-01

  جاز اینوررک

از جکیان  SLV :25%~200% د

  جاز اینوررک
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  (rpm)60000~0 سکعت چکخش  جاز 02-03

 200V:50.0~240.0 ولتاژ  جاز 02-04

400V:100.0~480.0 

220.0 

440.0 

  600.00~0.01 روان  جاز 02-05

 60 400.0~10.0 فککان   جاز 02-06

 4 2,4,6,8 قطب ها 02-07

 : نحوه عملککد رک ینال های خارج 03گکوه

رعیین عملککد رک ینال  03-00

 S1خارج 

0:STOP/FORWARD  

1 :STOP/REVERSE 

 1:سکعت حافظه ای 2

      2 ظه ای:سکعت حاف3

 3:سکعت حافظه ای 4

 4:سکعت حافظه ای 5

 راستگکد  JOG: فککان  6

 چپگکد JOG: فککان  7

8 :UP 

9:DOWN 

14 :STOP اضطکاری 

17: RESET 

 : سه سیمه26

0 

رعیین عملککد رک ینال  03-01

 S2خارج 
1 

رعیین عملککد رک ینال  03-02

 S3خارج 
8 

رعیین عملککد رک ینال  03-03

 S4 خارج

9 

رعیین عملککد رک ینال  03-04

 S5خارج 
2 

رعیین عملککد رک ینال  03-05

 S6 17خارج 

 RUN:در حین R1A-R1C 0رله خکوج   03-11

 :هنگام خطا1

 03-13ز ان رسیدن به فککان  :2

 03-13فککان  بیشتک از :4

 03-13:فککان  کمتک از 5

 سکعت صفک :20

 :رایمک27

1 

 R2A-R2Cرله خکوج   03-12

20 

 (HZ)400.0~0.0 فککان  خکوج  جهت  قایسه 03-13
 

0.0 
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 حدوده فککان  خکوج  جهت  03-14

  قایسه
0.1~25.5(HZ) 2.0 

:پ  از روقف فککان  رعیین UP/DOWN 0انواز حالتهای  03-27

 حف     شود.UP/DOWNشده

: پ  از روقف فککان  رعیین 1

 پاک    شود.UP/DOWNشده

کان  رعیین : پ  از روقف فک2

حف     شود UP/DOWNشده

واین عملککد در حالت روقف نیز ا کان 

 پذیک است.

 

 1000 (HZ)32000~50  قیاس پال  ورودی 03-31

 100 (%)1000.0~0.0  قدار بهکه پال  ورودی 03-32

 0.0 (%)100.0~100.0- بایاس پال  ورودی 03-33

 0.1 (S)2.00~0.00 فیلتک ز ان  پال  ورودی 03-34

 0.0 (S)6000.0~0.0 رایمک راخیک در روشنای  03-37

 0.0 (S)6000.0~0.0 رایمک راخیک در خا وش  03-38

 RUN:در حین R3A-R3C 0رله خکوج   03-39

 :هنگام خطا1

 03-13: ز ان رسیدن به فککان 2

 03-13فککان  بیشتک از :4

 03-13:فککان  کمتک از 5

 سکعت صفک :20

 :رایمک27

0 

 حوه عملککد رک ینال های ورودی و خکوج  آنالوگ:ن04گکوه

  AI2نوز سیگنال ورودی 04-00

0 :0~10V 

1: 4~20mA 1 

 

 AI1  0.0~1000.0(%) 100 قدار بهکه 04-02
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 AI1 -100.0~100.0(%) 0 قدار  بایاس   04-03

 : فککان  کمک AI2 0نحوه عملککد  04-05

 : قدار بهکه فککان  رعیین شده1

 بایاس فککان  رعیین شده : قدار2

 : حد پایین فککان 8

 جمع شودAI1:با 10

10 

 AI2 0.0~1000.0(%) 100 قدار بهکه 04-07

 AI2 -100.0~100.0(%) 0 قدار  بایاس   04-08

نحوه عملککد خکوج   04-11

 AO1آنالوگ

 :فککان  خکوج 0

 :فککان  رنظیم شده1

 :ولتاژ خکوج 2

 DC :ولتاژ3

 :جکیان خکوج 4

 سکعت  ورور: 6

 AI1: ورودی آنالوگ 8

 AI2:ورودی آنالوگ 9

 PID:ورودی21

 PID:خکوج 22

 PID:فککان  هدف 23

 PID : قدار فیدبی24

 

0 

 AO1 0.0~1000.0(%) 100.0 قدار بهکه 04-12

 AO1 -100.0~100.0(%) 0 قدار بایاس ولتاژ  04-13
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نحوه عملککد خکوج   04-16

 AO2آنالوگ

 :فککان  خکوج 0

 کان  رنظیم شده:فک1

 :ولتاژ خکوج 2

 DC :ولتاژ3

 :جکیان خکوج 4

 : سکعت  ورور6

 AI1 3: ورودی آنالوگ 8

 AI2:ورودی آنالوگ 9

 PID:ورودی21

 PID:خکوج 22

 PID:فککان  هدف 23

 PID : قدار فیدبی24

 AO2 0.0~1000.0(%) 100.0 قدار بهکه 04-17

 AO2 -100.0~100.0(%) 0 قدار بایاس ولتاژ  04-18

 

04-19 

 

 نوز سیگنال انالوگ خکوج 

AO2 AO1  

0 0~10V 0: 0~10V 

4~20mA 1:0~10V 

0~10V 2:4~20mA 

4~20mA 3:4~20mA 

 : پارا تک سکعت های حافظه ای 05گکوه

انتخا  شیب صعود ونزول سکعت  05-00

 (ACC-DEC)های حافظه ای

   ACC/DEC1~4:استفاده از 0

اخصاص   ACC/DECه از :استفاد1

 48-05~17-05در پار تکهای 

 5 (HZ)400.00~0.00 1فککان  سکعت حافظه ای  05-01

05-17 ACC  6000.0~0.1 0سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-18 DEC  6000.0~0.1 0سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-19 ACC  6000.0~0.1 1سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-20 DEC  6000.0~0.1 1یسکعت حافظه ا(S) 10.0 

05-21 ACC  6000.0~0.1 2سکعت حافظه ای(S) 10.0 
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05-22 DEC  6000.0~0.1 2سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-23 ACC  6000.0~0.1 3سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-24 DEC  6000.0~0.1 3سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-25 ACC  6000.0~0.1 4سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-26 DEC  6000.0~0.1 4سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-27 ACC  6000.0~0.1 5سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-28 DEC  6000.0~0.1 5سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-29 ACC  6000.0~0.1 6سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-30 DEC  6000.0~0.1 6سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-31 ACC  6000.0~0.1 7سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-32 DEC  6000.0~0.1 7سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-33 ACC  6000.0~0.1 8سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-34 DEC  6000.0~0.1 8سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-35 ACC  6000.0~0.1 9سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-36 DEC  6000.0~0.1 9سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-37 ACC  6000.0~0.1 10سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-38 DEC  6000.0~0.1 10سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-39 ACC  6000.0~0.1 11سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-40 DEC  6000.0~0.1 11سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-41 ACC  6000.0~0.1 12سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-42 DEC  6000.0~0.1 12سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-43 ACC  6000.0~0.1 13سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-44 DEC  6000.0~0.1 13سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-45 ACC  6000.0~0.1 14سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-46 DEC  6000.0~0.1 14سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-47 ACC  6000.0~0.1 15سکعت حافظه ای(S) 10.0 

05-48 DEC  6000.0~0.1 15سکعت حافظه ای(S) 10.0 
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 )ارو اریی( AUTO RUN: پارا تک های 06گکوه

  :غیک فعال0 انتخا  عملککد  د ارو اریی 06-00

:یی  کریه اجکا) در صورت روقف قیل 1

از ارمام چکخه اجکای  جدد از  کحله 

 قطع شده شکوز    شود.(

: اجکای  تناو ) در صورت روقف 2

قیل از ارمام چکخه اجکای  جدد از 

  کحله قطع شده شکوز    شود.(

: یی  کریه اجکا شده سپ  با سکعت 3

اخکین  کحله ادا ه    یابد ) در 

صورت روقف قیل از ارمام چکخه اجکای 

 جدد از  کحله قطع شده شکوز    

 شود.(

: :یی  کریه اجکا) در صورت روقف 4

    باشد.( اجکا از  کحله اول چکخه

: اجکای  تناو )در صورت روقف اجکا 5

 از  کحله اول چکخه    باشد.(

: یی  کریه اجکا شده سپ  با سکعت 6

اخکین  کحله ادا ه    یابد)در صورت 

 روقف،چکخه ای جدید اجکا    شود.(

 5.00 (HZ)400.00~0.00 1فککان  ارو اریی  06-01

 10.00 (HZ)400.00~0.00 2فککان  ارو اریی  06-02

 20.00 (HZ)400.00~0.00 3فککان  ارو اریی  06-03

 30.00 (HZ)400.00~0.00 4فککان  ارو اریی  06-04

 40.00 (HZ)400.00~0.00 5فککان  ارو اریی  06-05

 50.00 (HZ)400.00~0.00 6فککان  ارو اریی  06-06

 50.00 (HZ)400.00~0.00 7فککان  ارو اریی  06-07

 5.00 (HZ)400.00~0.00 8فککان  ارو اریی  06-08
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 5.00 (HZ)400.00~0.00 9فککان  ارو اریی  06-09

 5.00 (HZ)400.00~0.00 10فککان  ارو اریی  06-10

 5.00 (HZ)400.00~0.00 11فککان  ارو اریی  06-11

 5.00 (HZ)400.00~0.00 12فککان  ارو اریی  06-12

 5.00 (HZ)400.00~0.00 13فککان  ارو اریی  06-13

 5.00 (HZ)400.00~0.00 14فککان  ارو اریی  06-14

 5.00 (HZ)400.00~0.00 15فککان  ارو اریی  06-15

 0.0 (S)6000.0~0.0 0 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-16

 0.0 (S)6000.0~0.0 1 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-17

 0.0 (S)6000.0~0.0 2 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-18

 0.0 (S)6000.0~0.0 3 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-19

 0.0 (S)6000.0~0.0 4 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-20

 0.0 (S)6000.0~0.0 5 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-21

 0.0 (S)6000.0~0.0 6 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-22

 0.0 (S)6000.0~0.0 7 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-23

 0.0 (S)6000.0~0.0 8 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-24

 0.0 (S)6000.0~0.0 9 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-25

 0.0 (S)6000.0~0.0 10 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-26

 0.0 (S)6000.0~0.0 11 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-27

 0.0 (S)6000.0~0.0 12 اریی دت ز ان فککان  ارو  06-28

 0.0 (S)6000.0~0.0 13 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-29

 0.0 (S)6000.0~0.0 14 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-30

 0.0 (S)6000.0~0.0 15 دت ز ان فککان  ارو اریی  06-31

جهت عملککد فککان   06-32

 0ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-33

 1ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

 0 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 جهت عملککد فککان   06-34
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 2ارو اریی

جهت عملککد فککان   06-35

 3ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-36

 4ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-37

 5ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-38

 6ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-39

 7ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-40

 8ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-41

 9ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-42

 10ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-43

 11ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-44

 12ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-45

 13ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-46

 14ارو اریی

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 
0 

جهت عملککد فککان   06-47

 15ارو اریی

 

 :چپگکد2:راستگکد  1:روقف  0 

0 
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 :پارا تک های  کنتکل روقف/ راه اندازی07گکوه

فککان   شکوز رک ز جکیان  07-06

  ستقیم هنگام روقف

0.0~10.0(HZ) 
0.5 

 یزان رک ز جکیان  ستقیم هنگام  07-07

 روقف

0.0~100(%) 
50 

ز ان رک ز جکیان  ستقیم هنگام  07-08

 روقف

0.00~10.00(S) 
0.50 

 :کاهش سکعت و روقف0 انتخا  روش روقف 07-09

 :روقف ازاد1

مکاه : کاهش سکعت و روقف به ه2

 رزریق جکیان  ستقیم

 :کاهش سکعت و روقف با رایمک3

 

 200V:150~210 سطح رشخیص حد پایین ولتاژ 07-13

400v:300~420 

190 

380 

ز ان رک ز جکیان  ستقیم هنگام  07-16

 راه اندازی

0.00~10.00(S) 
0.00 

ز ان اشکاری سازی خطای کم  07-25

 ((Low voltageبودن ولتاژ 

0.00~1.00(S) 
0.00 

 : غیکفعال0 رک ز  کانیک  07-26

 : فعال1
0 

 :پارا تک های حفاظت 08گکوه

:فعال ککدن حفاظت XXX0b عملککد پارا تک های حفاظت  00-08

 (ACC)خکوج  در ز ان راه اندازی

 

XXX1b غیکفعال ککدن حفاظت:

 (ACC)خکوج  در ز ان راه اندازی

XX0Xb فعال ککدن حفاظت:

 (DEC) ان روقفخکوج  در ز

XX1Xb غیکفعال ککدن حفاظت:
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 (DEC)خکوج  در ز ان روقف

X0XXb فعال ککدن حفاظت:

 (RUN)حککت  خکوج  در ز ان

X1XXb غیکفعال ککدن حفاظت:

 (RUN)خکوج  در ز ان حککت

0XXXb غیکفعال ککدن حفاظت :

رعکیف  DECخکوج  بک اساس ز ان 

 20-05شده

X1XXbکدن حفاظت : فعال ک

رعکیف  DECخکوج  بک اساس ز ان 

 22-05 شده

 یزان حفاظت در ز ان راه  08-01

 (ACC)اندازی

30~200(%) 
120 

 یزان حفاظت در ز ان  08-02

 (DEC)روقف

 

200V:330~410 

400V:660~820 

395 

790 

ز ان   یزان حفاظت  در  08-03

 (RUN)حککت

30~200(%) 
120 

 :غیکفعالOL1 XXX0b حافظت  08-05

XXX1bفعال: 
0001b 

نحوه عملککد در ز ان  08-06

 OL1خطای

 OL1پ  از خطای   : روقف حککت0

 OL1: ادا ه حککت پ  از خطای 1
0 

حفاظت در بکابک قطع شد فاز  08-10

 های خکوج 

 :غیک فعال0

 :فعال1
0 

 :غیک فعال0 حفاظت در بکابک افزایش گشتاور 08-13

ه فککان  :فعال در ز ان رسیدن ب1

 رعیین شده

 :فعال از ز ان حککت2

0 
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عملککد در ز ان خطای افزایش  08-14

 (OVER TORQUE)گشتاور

:کاهش سکعت و روقف در ز ان 0

 خطای افزایش گشتاور

:ادا ه ی حککت پ  از دادن خطای 1

 افزایش گشتاور

0 

 50 (%)300~0  یزان حفاظت افزایش گشتاور 08-15

اضافه ز ان رشخیص خطای  08-16

 گشتاور

0.0~10.0(S) 
0.1 

 یزان حفاظت خطاها در ز ان  08-21

  (ACC)راه اندازی

0~100(%)  

50 

ز ان رشخیص خطای حفاظت    08-22

 در ز ان حککت

2~100ms 
100 

 :غیک فعالGROUND FAULT 0خطای  08-23

 :فعال1
0 

 :کاهش سکعت و روقف0 نحوه عملککد در ز ان خطاها 08-24

 :روقف ازاد1

 : ادا ه عملککد2

0 

نحوه عملککد پ  از رخ دادن  08-35

 خطای اضافه د ای  ورور

 : غیکفعال0

 DEC: روقف با روجه به ز ان1

2 :Coast to stop 

0 

 PTC  0.00~5.00(S)ضکیب ز ان  فیلتک ورودی  08-36
0.20 

آغاز به RUNفقط در ز ان  :0 کنتکل عملککد فن  08-37

 کارکند.

 آغاز به کارکند. START: به  حض 1

 :فقط در د اهای باال کارکند.2

0 

 (S)600~0 ز ان راخیک در خا وش شدن فن  08-38
60 

ز ان راخیک حفاظت اضافه ی  08-39

 ز ای  ورور

0~300(S) 
60 
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 :عملکرد ارت اط سریال09اروه
 STATION 1~31 1آدرس  09-00

 MODBUS: 0 انتخا  پکورکل ارریاط  09-01

1:BACNET 

2:METASYS 

 :کنتکل چند  پمپ 3

 

09-02 Baud Rate  1200: 0  انتخا 
2400:1 
4800:2 
9600:3 

19200:4 
38400:5 

 

 

3 

09-03 Stop یی بیت0 انتخا  بیت: 

 :دو بیت1
0 

09-04 Parity انتخا  بیت  No Parity 0:  

even bit 1:  

odd bit 2:  
0 

 (ms)65~5 ز ان انتظار 09-09
5 

 PID :عملکرد10اروه 

   کجع  رنظیم فککان  10-00

PIDز ان  که  پارا تک(       

 باشد.( 5=00-05

:ک  پد0  

AI1 1:  

AI2 2:  

10-02 : طابق با4  

5 :RTC 

1 

PID AI1فیدبی کجع  10-01 1:  

AI2 2:  
2 
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 PID 0.0~100.0(%) 0.0 یزان رنظیم فککان   10-02

 :غیکفعالPID XXX0b د کنتکل  10-03

0000b 
XXX1bفعال: 

XX0Xb شخصه  ویت :PID 

XX1Xb شخصه  نف  :PID 

  X0XXbقدار خطای : PID  کنتکل

 D شتق 

 
X1XXb:  قدار فیدبی PID  کنتکل

 D شتق 

0XXXb خکوج :PID 

1XXXb خکوج:PIDقدار کجع + 

 1.00 10.00~0.01 بهکه فیدبی 10-04

 0.00~10.00 1.00 (P)بهکه  شتق گیک 10-05

 0.0~100.0(S) 1.00 (I)ان انتگکال گیک انتگکال گیکز  10-06

 0.00~10.00(S) 1.00 (D)ز ان رفاضل   10-07

 PID -100.0~100.0(%) 0بایاس  10-09

 PID 0.00~10.00(S) 0.00ز ان راخیک اولیه  10-10

 : غیکفعالPID 0رشخیص قطع فیدبی  10-11

 :هشدار1

 :قطع2

0 

سطح رشخیص قطع فیدبی  10-12
PID                

0~100(%) 
0 

 PID                0.0~10.0(S) 1.0ز ان رشخیص قطع فیدبی  10-13

 PID 0.0~100.0(%) 100حد انتگکال گیکی  10-14

 PID 0.00~180.00(HZ) 0.00فککان  شکوز استکاحت 10-17

 PID 0.0~255.5(S) 0.0ز ان راخیک استکاحت 10-18

 PID 0.00~180.00(HZ) 0.00سازی فککان  شکوز بیدار  10-19

 PID 0.0~255.5(S) 0.0ز ان راخیک بیدارسازی  10-20
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 PID 0.00~100.0(%) 100.0حد  10-23

 PID 0.0~25.0 1.0بهکه خکوج   10-24

 :  جاز به خکوج   عکوس نم  باشدPID 0انتخا  خکوج   عکوس  10-25

 :خکوج   عکوس  جاز است1
0 

 PID 0.0~25.5(S) 0.0دفه ACC/DECز ان  10-26

 PID -99.99~99.99 0.00بایاس نمایش فیدبی 10-27

 PID 0.00~100 100.00بهکه نمایش فیدبی  10-28

 :غیکفعالPID 0 انتخا  حالت استکاحت 10-29

 :فعال1

 DI: رنظیم شده با 2

1 

 PID 0.0~100.0(%) 100.0حد باالی  کجع  10-30

 PID 0.0~100.0(%) 0.0حد پایین  کجع  10-31

 :پارا تک های کمک 11گکوه 

 :هم چپگکد و هم راستگکد0 قفل جهت حککت 11-00

 :فقط حککت راستگکد1

 :فقط حککت چپگکد2

0 

 : رنظیم فککان  حا ل خکوج 0 حا ل فککان  11-01
2~16KHZ 

وابسته به 

 HP یزان 

 : غیکفعال0 نکم PWMانتخا   11-02

 :فعال1
0 

 اریی فککان  انتخا  کاهش انو 11-03

 حا ل

 :غیکفعال0

 :فعال1
0 

 ACC 0.00~2.50(S) 0.20در شکوز  Sز ان  نحن   11-04

 ACC 0.00~2.50(S) 0.20در پایان  Sز ان  نحن   11-05

 DEC 0.00~2.50(S) 0.20در شکوز  Sز ان  نحن   11-06

 DCE 0.00~2.50(S) 0.20در پایان  Sز ان  نحن   11-07

 : غیکفعال0 ی ارو ارییذخیکه انکژ 11-19

 :فعال1

0 
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  (KHZ)16~2 حد باالی فککان  ککیک 11-30

  (KHZ)16~2 حد پایین فککان  ککیک 11-31

 00 99~0.0  یزان بهکه فککان  ککیک 11-32

 :غیکفعالSTOP 0انتخا  کلید  11-55

 :فعال1
1 

 UP/DOWNرغییک فککان  11-56

 هنگام کار

ککان  :بعد از افزایش و یا کاهش ف0

 باید فشکده شود. ENTERکلید 

: بعد از افزایش و یا کاهش فککان  1 0

نم   ENTERنیازی به فشکدن کلید

 باشد.

 :پارا تکهای نمایش12گکوه

 چیزی نمایش نم  دهد :0 فکم نمایشگک 12-00

00000 

 : جکیان خکوج 1

 :ولتاژ خکوج 2

 خکوج DC:ولتاژ3

 :د ای هیت سینی4

 PID:فیدبی5

 AI1: قدار6

 AI2: قدار7

 A  جکیان خکوج  در خطای فعل  12-11

 V  ولتاژ خکوج  در خطای فعل  12-12

 HZ  فککان  خکوج  در خطای فعل  12-13

 V  در خطای فعل  DCولتاژ  12-14

 HZ  فککان  کاری در خطای فعل  12-15

 HZ  فککان  کاری 12-16

 HZ  خکوج  فککان  12-17

 A  جکیان خکوج  12-18

 V  ولتاژ خکوج  12-19
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 DC  Vولتاژ 12-20

 KW  روان خکوج  12-21

 rpm  (RPM)نمایش سکعت خط  12-22

   خطای اخیک 12-45

   خطای آخک  12-46

   خطای یک   انده به آخک 12-47

   خطای دو را  انده به آخک 12-48

   آخکخطای سه را  انده به  12-49

فککان  خکوج  در ز ان   12-55

 آخکین خطا

 
A 

جکیان خکوج  در ز ان آخکین  12-56

 خطا

 
V 

ولتاژ خکوج  در ز ان آخکین  12-57

 خطا

 
V 

خکوج  در ز ان  DCولتاژ 12-58

 آخکین خطا

 
V 

 :پارا تکهای نگهداری13گکوه

   ظکفیت اینوررک 13-00

   ورژن نکم افزار 13-01

غیک  13-06:رمام پارا تکها به غیک از0 ارا تک هاقفل پ 13-06

 قابل رغییکاند.

 :رما   پارا تک ها قابل رغییکاند.2

 

 0 9999~0 ر ز عیور 13-07

 : دو سیمه6 بازگشت به رنظیمات کارخانه 13-08

 :سه سیمه7
 

 PLC:رنظیمات 14گکوه 

 PLC:نمایش  کبوط به15گکوه 

 LCM:روابع 16گکوه
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 auto tuneتک های:پارا 17گکوه

 حککت   auto tune  0:auto tune انتخا   د 17-00

1:auto tune ساکن 

 اندازه گیکی  قاو ت استارور:2
0 

  (KW)600.0~0.00 روان خکوج   جاز  ورور 17-01

  (A)999.9~0.1 جکیان خکوج   جاز  ورور 17-02

 400V:0.0~510.0(V) 440V ولتاژ  ورور 17-03

 60 (HZ)400.0~10.0  ورورفککان   17-04

 1750 (RPM)24000~0 سکعت  ورور 17-05

 4 (Pole)2,4,6,8 رعداد قطب های  ورور 17-06

   ولتاژ بدون بار  ورور  17-08

 :غیک فعالauto tune 0شکوز  17-10

 : فعال1
0 

 Slip: پارا تکهای جیکان 18گکوه

 (ASR: پارا تکهای رزو شده )  کبوط به 19گکوه

 :روابع کنتکل سکعت20هگکو

 : روابع کنتکل گشتاور21گکوه 

 PM:پارا تکهای  ورور22گکوه

 HVAC: پارا تکهای پمپ و 23گکوه 

 : غیکفعال0 انتخا  عملککد 23-00

 : پمپ1

2: HVAC 

0 

 :یی پمپ0 کنتکل چندین پمپ 23-01

 :پمپ اصل 1

 1: ورورکمک 2

 2: ورورکمک 3

 3: ورورکمک  4

0 
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 2.00 (PSI)25.50~0.01 فشار عملککدرنظیم  23-02

 10.00 (PSI)25.50~0.01 رنظیم  اکزیمم فشار 23-03

 02-23: رنظیم شده با 0  کجع فشار 23-04

 AI: رنظیم با 1

200 

:نمایش فشار  کجع و فیدبی) اگک با 0 انتخا   د نمایش 23-05

کار    کنید  LEDک  پد 

 9.9PSIباید کمتکاز 03-23پارا تک

 باشد.

 : نمایش فشار  کجع1

 :نمایش فشار فیدبی2

5.0% 

 P 0.00~10.00 3.00 بهکه رناسی  23-06

 I 0.0~100.0(S) 0.5ز ان انتگکال گیکی 23-07

 0.0 (S)10.00~0.00 ز ان  شتق گیکی 23-08

 0.50 (PSI)25.50~0.10 رفاضل فشار ثابت 23-09

 0.00 (HZ)180.00~0.00 فشار ثابت Sleepفککان   23-10

 0.0 (S)255.5~0.0 ز ان ثابت Sleepفککان   23-11

 5.00 (PSI)25.50~0.00 حد  اکزیمم فشار 23-12

 10.0 (S)600.0~0.0 ز ان هشدار اضافه ولتاژ 23-13

 20.0 (S)600.0~0.0 در اضافه ولتاژ STOPز ان  23-14

 5.00 (PSI)25.50~0.00 حد  ینیمم فشار 23-15

 LV 0.0~600.0(S) 10.0دن ولتاژز ان هشدار کم بو 23-16

 20.0 (S)600.0~0.0 در کم بودن ولتاژ STOPز ان  23-17

 0.0 (S)600.0~0.0 کاهش فشار DECز ان  23-18

 0 (%)100~0 رشخیص  تناسب با افت  فشار 23-19

 : اشکارسازی جهت به سمت باال0 رشخیص جهت حککت آ  23-23

 :اشکارسازی جهت روبه پایین1

1 

 1.0 (PSI)25.0~0.0 رنج فشار جکیان آ  23-24

 20.0 (S)200.0~0.0 سیکل رشخیص جکیان آ  23-25
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 سیکل رشخیصACCز ان  23-26

 جکیان آ 

0.1~6000.0(S)  

 سیکل رشخیص DECز ان  23-27

 جکیان آ 

0.1~6000.0(S)  

 3 (HZ)240~0 ز ان سوئیچ بین پمپ ها  23-29

ز ان رشخیص عملککد پمپ  23-30

 ندرای چ

0.0~30.0(S) 5.0 

انتخا  همز ان سازی عملککد  23-31

 چندین پمپ

 : غیکفعال0

:همز ان سازی رنظیمات فشار و 1
RUN/STOP 

 :همز ان سازی رنظیمات فشار2

 RUN/STOP:همز ان سازی 3

0 

 د فیدبی اندازه گیکی نکخ  23-45

 جکیان

 : غیکفعال0

 : ورودی انالوگ1

 : ورودی پال 2

1 

اکزیمم  قداراندازه گیکی  نکخ   23-46

 جکیان

1~5000(GPM) 10000 

 5000 (GPM)5000~1  قدار  اکزیمم فیدبی جکیان 23-47

 :غیکفعال0 رشخیص افت  کش 23-54

 PID:رفاضل 1

 :جکیان2

 PID:جکیان و رفاضل 3

0 
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