
 MA510مدل  TETAراه اندازی درایو 

 پیوسهههام ایهههد ووهههیار  و هههناخیب ش وهههم انا ههها   هههخا    یههه   TETAاز اینکهههم  هههخا وهههم  هههانواده 

را آموزش می دهد. وه ای ودسهآ آشردا اطاتها   MA510می گوییب. این جزشه ط یقم راه اندازی ساده دساگاه 

ا صال و ق وم شرشدی دساگاه ، از شخااژ آا مطخئن  وید. این  ق ل از    حاخاً این دفا چم را مطاخعم وف مایید. کامل

شخآ ت ضم می  وند ،  وجم دا ام وا ید کهم دسهاگاهی کهم شرشدی آا  380ش  220دساگاهها وا دش شخااژ شرشدی 

220V  380اسآ را وم شخااژV  220شصل نکنید ش در حاخاهایV 380  یاV س وندی مو ور واید ماناسب وا شخاهاژ

 )وم پاک مو ور  وجم  ود( ا د.  شجی و

 نکا  ایخنی  :

 ودنم اینور   وم ار  ووام  ود. ✓

 وا دسآ  ش  وا کی پد دساگاه کار کنید. ✓

 از نصب اینور   در منیط های قاول ا اعال  ودداری ف مایید. ✓

 از نصب اینور   وا  واا پایین    از  واا مو ور  ودداری کنید. ✓

 چو ، گ د ش غ ار ش اجوام دیگ  وم دا ل اینور    ودداری نخایید . ، از شرشد و اده های آهن ، سنگ ✓

 در صور  مشاهده ه گونم  طا اینور   را  اموش نخوده ش وا   کآ  خاس حاصل نخایید. ✓

دقیقم وعد از قطع و ق شرشدی  5سیب وندی مجدد ش انجام ه گونم تخلیا  س آ افزاری جدید واید حداقل  ✓

 غ  ارژ انجام گی د.ش در زماا  اموش وودا چ ا

 . از ا صال سیب نول وم ار  دساگاه  ودداری ف مایید ✓

 نکا ی در راوطم وا نصب اینور   :

، س وندی مو ور مثلث ش و ای اینور    220VAC وجم دا ام وا ید کم هنگام اسافاده از اینور   وا شرشدی  ✓

 ، س وندی مو ور  سااره وا د .  380VACوا شرشدی 

ل  اولو و ق در جایی نصب نخایید کم ذرا  گ د ش غ ار هادی ش مواد  هیخیایی ش رطووهآ وهم اینور   را دا  ✓

 دا ل آا نفوذ نکند.

 دساگاه را وصور  تخودی ش در منل ثاوآ ش ودشا خ زش  نصب نخایید. ✓

 در چهار ط ف دساگاه فضای مناس ی را جهآ ت ور ج یاا هوا در نظ  وگی ید. ✓

 می وا د. %95ش میزاا رطووآ کخا  از  C°50~10-دمای منیط کاری اینور    ✓

 جهآ رتایآ اصول ایخنی از فیوز ش کنااکاور وین و ق اصلی ش شرشدی اینور   اسافاده نخایید. ✓

منافظ نوسانا  ش ... وین مو ور ش   مینهال ههای   شجهی  وان   ازنی،،،کنااکاورداز ق ار دادا ه گونم کلی ✓

 ودشا شاسطم ش وصور  مواقیب وم مو ور ماصل  ود( اینور   جدا  ودداری کنید . )اینور  

   شجی اینور   وم هیچ تنواا ا صال کو اه نشود. ✓



 ش در مهههههدل  کفهههههاز وهههههم  R,S,Tدرمهههههدل سهههههم فهههههاز شخاهههههاژ شرشدی وهههههم   میناخههههههای  ✓

R,T  شصهههههل مهههههی  هههههودش کاوهههههل مو هههههور وصهههههور  موهههههاقیب وهههههمU,V,W شصهههههل 

 می  ود. 

ور   وا هد، حاخهاً در موهی  وه ق شرشدی فیهوز مناسهب قه ار کاول شرشدی ماناسب وا ج یاا مو هور ش اینه ✓

 دهید.)نصب چوک شرشدی  وصیم می گ دد(

 ما  اخزامیوآ. 5 اسافاده از کاول  یلد دار در موی های ویشا از ✓

ما  ش در مواردی کم منل ت ور کاول ف ماا ش قدر  از ی  کانال  5کاول ف ماا در موی های طوالنی    از  ✓

 ید یلددار وا د.وا د ، حاخاً وا

  وجم : کاول های شرشدی ،   شجی ش ف ماا دساگاه کاماً وایدمواقل ش جدا از هب وا ند.

وه ای فواصهل طهوالنی  ه  مهی وایهد چهوک   شجهی  . ما  می وا هد 50فاصلم مجاز وین مو ور ش اینور    ✓

می وا ند کم هیچگونهم  م صوص نیز در   شجی اینور   نصب گ دد. ما وقی   میناخها ،   میناخهای ف ماا

 . شخااژی وم آا ماصل نخی  ود

 ش نههههویز فیلاهههه  شرشدی در مههههدار قهههه ار ACدر مههههوارد  ههههاص ش ووههههام وههههم نیههههاز ، راکاههههور  ✓

 می گی ند. )و ای کوب اطاتا  ویشا  وا   کآ  خاس حاصل ف مایید( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وجم :

مص ف کننده منا م ، اسافاده نک دا از قطعا  حفاظای کلید ا وما ی  ش کنااکاور ش 

هخچنین تدم رتایآ نکا  ایخنی ذک   ده ،  س ب خغو گارانای دساگاه ،در صور  و شز آسیب 

 د.می  و وم درایو
 



 راهنخای صفنم کلید

 
 

 

 . شرشد وم پاراما ها ش  شج از آنها   

 

 .  ای شارد  دا وم  نظیخا  گ شه ش زی  گ شه ش نیز ذ ی ه اطاتا و 
 

 نخودا و  ی از  طاها .   RESETجهآ  اموش نخودا اینور   ش

4 

 ح کآ افقی رشی رقب های نخایشگ .    

 

 . Jogفعال ک دا تخلیا    
 

 جهآ رش ن نخودا اینور  .

      



   جهآ کب ش زیاد ک دا ارقام نخایشگ .    
 

 

 MA510مدل  TETAننوه راه اندازی ش  نظیب پاراما های درایو 

قه ار  STOP غیی  در پاراما  گ شه ش زی  گ شه درایو  نها در صور ی امکاا پذی  اسآ کهم درایهو در حاخهآ  ذک  : 

 . دا ام وا د

اراما هها  هوید، در  ها شارد گه شه پیهد را فشار ده کلیهههد             وعهههد از رش هههن کههه دا درایهههو یک هههار 

را رشی صههههفنم نخایشههههگ  مشههههاهده مههههی نخاییههههد .حههههال وهههها زدا کلیههههدهای                     P0ایههههن هنگههههام 

        میاوانیههد درگهه شه پاراما ههها ح کههآ نخاییههد ش وهه ای شرشد وههم پههاراما  هههای زی گهه شه کلیههد      

 ههای زیه  گه شه ح کهآ نخاییهد. را فشار دهید .وها کلیهد ههای وهاال شپهایین مهی  وانیهد وهین پاراما

را فشههار دهیههد ش وعههد از  نظههیب مقههدار پاراما ،کلیههد              وههه ای  نظهههیب ش یههها  غییههه  پاراما کلیهههد             

رشی صهفنم نخهایظ ظهاه  مهی  هود کهم  هود  ENDدر ایهن حاخهآ کلخهم را مجددا فشار مهی دهیهد. 

  ویانگ  ا خام م احل و نامم ریزی می وا د.

  ده اسآ : امم  نظیب پاراما های مهب ش کارو دی  وضیح دادهدر اد
 

 :  نظیب مد کنا خی اینور    -1

 د . غیی  این پاراما  مد کنا خی اینور    غیی   واهد ک وا  ننوه کنا ل : P0-00پاراما  

 مقدار پاراما  :

را  V/Fمنننی ، ا و  اساس موارد  اصکار  واهد ک د . در این مد می  وا V/F: درایو وصور  شخآ و  ه  ز یا   0

  نظیب ک د.

 یا و داری کار  واهد ک د . این تخلک د و ای مصارف معخوخی مناسب اسآ. vector: درایو وصور   1

 مهههورد اسهههافاده قههه ار  Tension: درایهههو در مهههد گشهههااشر کهههار  واههههد کههه د .ایهههن مهههد در حاخهههآ 2

 می گی د. 

 

الزم وم ذک  اسآ این دساگاه دارای  نظیخا  اشخیم ش پیظ ف ض ووده ش فقط در موارد الزم ش 

 ض شری جهآ کارو ی های شیژه اقدام وم  غیی  پاراما های زی  نخایید.

 

 



  انا ا  م جع دساور ح کآ اصلی : –2
 : RUNم جع  P0-01پاراما  

 مقدار پاراما  :  

 : ف ماا ح کآ ش  وقف  وسط صفنم کلید انجام می  ود. 0

 )*( : ف ماا ح کآ ش  وقف  وسط   میناخهای ف ماا اینور   صادر می  ود. 1

 می  واا ف ماا ح کآ یا  وقف وم درایو داد. RS-485: ووسیلم پور  ار  اطی  2

ماصل  ود،   مینال ههای  COMوم  PW ن ی  می  وند ش اگ  COM اصل  ود،   مینال های ف ماا وام 24V+وم PW)*( اگ  

  ن ی  می  وند. 24V+ف ماا وا 

 

 : Aانا ا  م جع و ای  غیی  ف کانس ش اسافاده از شخوم وی شنی جهآ  نظیب ف کانس  -3
 :  A م جع ف کانس اصلی P0-07پاراما  

 مقدار پاراما  :

  غیی  می کند. ش  س  وسط کلیدهای :  ف کان 0

 (*1) نظیب می  ود.AI1 شخوم وی شنی یا: ف کانس  وسط شخوم رشی دساگاه  1

 (*2) غیی  می کند.AI2 : ف کانس  وسط ی  شرشدی آناخوگ یا شخوم وی شنی 2

  غیی  می کند. HDI: ف کانس  وسط شرشدی پاخوی 3

4 :Auto Run  

 : س تآ های حافظم ای 5

 PIDرشدی : ش 6

 می  واا ف کانس را  غیی  داد. RS-485: ووسیلم پور  ار  اطی  7

 اسآ. 20mA~4ش   10V~0دارای دش رنج  AI2اسآ اما شرشدی آناخوگ   10V  ا 10V-دارای رنج AI1*شرشدی آناخوگ 

مهی شصهل   AI2یها AI1س  شسط شخوم وم   مینال  می وا ند، در ضخن GNDش AI2یا AI1ش  10V+  میناخهای مورد اسافاده **

 . ود

 

 مههههی  ههههواا مشهههه ک نخههههود کههههم ف کههههانس وهههها شخههههوم رشی J1 ای وهههها  نظههههیب ایههههن پههههاراما ش غیی  جهههه (*1)

 پد یا شخوم  ارجی  غیی  کند، اگ  جامپ  واال وا د یعنی رشی شخوم  ارجی ش اگ  پایین وا د یعنی رشی شخوم کی پد اسآ. کی
 واید واال وا د اما اگ   واسایب وهم صهور  ج یهانی وا هد  J16شخآ وا د، جامپ   10ا   AI2  ،0ناخوگ آاگ   واسایب شرشدی  (*2)

J16 .واید پایین وا د 

 :  B م جع ف کانس اصلی  -4
 : P0-08مقدار پاراما 

 (*1) نظیب می  ود.AI1 وی شنی یاشخوم: ف کانس  وسط شخوم رشی دساگاه  0

 (*2) غیی  می کند.AI2 ی : ف کانس  وسط ی  شرشدی آناخوگ یا شخوم وی شن1

  غیی  می کند. HDI: ف کانس  وسط شرشدی پاخوی 2

 

 

 



 :انا ا  م جع اصلی ف کانس -5

 :P0-10 مقدار پاراما 

 وم تنواا م جع ف کانس انا ا  گ دد. A: ف کانس  0

 وم تنواا م جع ف کانس انا ا  گ دد. Bف کانس :  1

 انا ا  گ دد.وم تنواا م جع ف کانس  Bش A: مجخوع ف کانس 2

 ماکزیخب این دش انا ا  گ دد. B ش A: از وین ف کانس  3

 

  نظیب ف کانس ماکزیخب ش می نیخب :   -6
  400.00~ 10.0مهههههاکزیخب ف کهههههانس :منهههههدشده انا ههههها  مههههها در ایهههههن پهههههاراما  وهههههین  P0-03پهههههاراما  

 می وا د. 50Hzمی وا د کم  نظیخا  کار انم مقدار 

 P0-04 ~ 0.01س : منهههههدشده انا ههههها  مههههها در ایهههههن پهههههاراما  وهههههین مینهههههیخب ف کهههههان P0-05پهههههاراما 

 .ا دومی  0.00Hzمی وا د کم  نظیخا  کار انم مقدار 

 ( :Dec1( ش  یب س تآ در هنگام  وقف )Acc1 نظیب  یب س تآ در هنگام ح کآ )  -7
طهول مهی کشهد  ها دشر مو هور وهم  : مد  زمانیکم از خنظم اسهاار  که دا مو هور ،P0-11(Acceleration Time ) اخف( پاراما  

ثانیهم  3600.0 ~0.1.مقدار این پهاراما  از می گویند Acc Time ده،و سد را و ای آا مش ک  P0-07ف کانوی کم  وسط پاراما  

 قاول  نظیب اسآ ش و ای راه اندازی ن م مو ور از این پاراما  اسافاده می  ود.

د  زمانیکم ازخنظم دادا ف ماا  وقف وم مو ور ، طول مهی کشهد  ها دشر مو هوراز : م P0-12(Deceleration Time)  ( پاراما    

ثانیم ش و ای ایوآ ن م یا ایوآ سه یع    0.1~3600.0مقداراین پاراما  نیز از  می گویند. Dec Timeرا  ف کانس اصلی وم صف و سد

 .مو ور قاول  نظیب اسآ

 

 : Jogف کانس   -8

یعنی  نظیب نخایید(Jog Reverse)5یا تدد (Jog Forward) 4رشی تددرا  S8 ا  S1   میناخهای یکی ازو ای این منظور کافیوآ 

 شارد می کنیب .P8-06در را ش ف کانس مورد نظ  ق ار می دهیب  P5-08  ا  P5-01را در یکی از پاراما های  5یا4تدد 

 .ا اینور     شع وم ح کآ می کندفعال  ده ش هخزما Jogدر این حاخآ وا فعال  دا   مینال م ووطم ف کانس 

 

   شع وم ح کآ اینور   پس از ا صال و ق :  -9
را رشی   مینال ها ق ار می دهیب یعنی  RUNرا رشی ی   نظیب نخایید.سپس م جع  P1-16و ای این منظورکافیوآ پاراما  

 S1د(  ع یف  ده اسآ وا ی   کم سیب)راساگ  FWD وم صور  پیظ ف ض رشی S1را ی  می کنیب شچوا   مینال  P0-01پاراما 

 ماصل می کنیب. COMرا وم

 

 وازگشآ وم  نظیخا  کار انم ای : -10
 را رشی ی   نظیب نخایید. P0-17و ای این منظورکافیوآ پاراما  

 

 



  نظیب حاخآ دشسیخم شسم سیخم:    -11
)چپگه د(  REV)راساگ د( شدیگ ی را وم تنواا  FWDا و ای حاخآ دش سیخم وا  وجم وم  کل های زی ،یکی از   مینال ها را وم تنوا

می کنیب. الزم وم ذک  اسآ کهم   مینهال  1را  P0-01را رشی   مینال ق ارمی دهیب یعنی پارا ما   RUNانا ا  می نخاییب ش م جع 

S1 وم صور  پهیظ فه ض رشیFWDراسهاگ د( مهی وا هد پهس  نهها کافیوهآ یکهی از   مینهال ههای( S2 ها S8 اخهآ را رشی ح

REV.چپگ د(  نظیب نخاییب( 

 : 1حاخآ دش سیخم مد اخف: 

 را رشی صف   نظیب می نخاییب. P5-10و ای این منظور پاراما 

  

 
 : 2حاخآ دش سیخم مد  :

  نظیب می نخاییب. 1را رشی  P5-10و ای این منظور پاراما 

 
 

کهم حاخهآ سهم 3 )چپگ د( واید ی    مینال دیگ  را رشیREV)راساگ د( ش FWDو ای حاخآ سم سیخم تاشه و   نظیب دش   مینال 

 مش ک  ده اسآ. SLNسیخم اسآ  نظیب نخاییب کم در  کل های زی  وا

 :1حاخآ سم سیخم مد اخف:

 را رشی دش  نظیب می نخاییب. P5-10و ای این منظور پاراما 

 

 
SB1 کلید:RUN                SB2 کلید:STOP                     K ید  غیی  جهآ.:کل 



 : 2حاخآ سم سیخم مد  :

 را رشی سم  نظیب می نخاییب. P5-10و ای این منظور پاراما 

SB1  کلید:RUN راساگ د 

SB2 کلید:STOP 

SB3 کلید:RUN  چپگ د 

 ، وم صور  ن مال ووام می وا د.SB2*کلید 

 

 

 جهآ  وقف س یع : DCاسافاده از   مز   -12

وم  یب کاهظ کب دارند ش مخکن اسآ اینور   وم دخیل این سی زیاد وار در این زماا کو اه قادر وم ماوقهف  در و  ی از کارو دها کم نیاز

اسافاده می کنیب . این   مز درصدی از ج یاا   شجی اینور   می وا د . اسافاده از ایهن   مهز وهم  DCنخودا کامل وار ن ا د از   مز 

 می نخاید .  ماوقف نخودا کامل وار در زماا مناسب کخ 

مهی وا هد .  P0-03~0.00را  نظهیب نخهود. ایهن ف کهانس وهین  DCمی  واا ف کانس  ه شع  زریهت   مهز  P1-07ووسیلم پاراما  

م ووط وم  نظیب درصد میزاا ان ژی   مز مغناطیوی )  د   زریت   مز( می وا د . ووام وهم میهزاا سه ای وهار رشی  P1-09پاراما 

  .قاول  غیی  اسآ %150~0یت  ده وم مو ور قاول  نظیب می وا د . این پاراما  از مو ور ، میزاا ان ژی  زر

ویشا ی وهم سهیب پیچههای  DC وصیم می  ود مقدار این پاراما  را  ا جایی واال و  ید کم الزم اسآ ، چوا وا افزایظ این ان ژی، شخااژ

 صدمم وم مو ور می  ود. مو ور اتخال  ده شواتث داغ  دا یا حای

م ووط وم  عیین مد  زماا   مز مغناطیوی می وا د . این زماا مد ی اسآ کم در صور  انا ها    مهز مغناطیوهی  P1-10پاراما  

ثانیم قاول  نظیب اسآ . در  نظیب این زماا نیهز دقهآ کنیهد ، زیه ا در  50.0~0.0مد  زماا از   فآ مو ور قفل واقی می ماند ش این

 دیده یا داغ می کند . صور   نظیب غلط مو ور آسیب 

 نخایظ پاراما های اضافی مانند ج یاا   شجی ، دشر مو ور ش ... و  رشی صفنم نخایظ :  -13

، دشر مو هور را رشی صهفنم  DC BUSمی  واا پاراما هایی از ق یل ج یاا   شجی ،شخااژ   شجهی ، شخاهاژ   P7-06وا  نظیب پاراما 

 کی پد نخایظ داد . 

 می  وانید مقدار پاراما  های م الف را رشی کی پد مشاهده نخایید.وا زدا کلید                 اراما ،و ای نخایظ ه  پ

 ش .... می وا د.DC BUS الزم وم ذک  اسآ کم این پاراما  وم صور  پیظ ف ض قادر وم نخایظ شخااژ   شجی، ج یاا   شجی،شخااژ 

 

 ف کانس حامل :   -14

قدار ف کانس حامل را افزایظ دهید . اما دقآ دا ام وا ید کم وا افزایظ ف کانس حامل ج یاا نشای نیز جهآ کاهظ نویز کافیوآ م

 افزایظ می یاود.

 می وا د . 15.0~1.0م ووط وم مقدار ف کانس حامل ووده ش وازه  غیی ا  آا از  P0-14پاراما   

 

 

 

 

 

SHI

FT 



 

 

 خیوآ پاراما ها – 7جدشل

 نام گ شه پاراما 

 اصلی ع او P0گ شه 

 Stopش  Startکنا ل  P1گ شه 

 پاراما های مو ور P2گ شه 

 vectorکنا ل   P3گ شه 

 V/Fکنا ل  P4گ شه 

   مینال های شرشدی P5گ شه 

   مینال های   شجی P6گ شه 

 P7 HMIگ شه 

 جان ی  اوع P8گ شه 

 PIDکنا ل  P9گ شه 

 ساده PLCش  حافظم ایکنا ل س تآ  PAگ شه

 حفاظای  اوع PBگ شه

 ار  اط س یال PCگ شه

  اوع  کخیلی PDگ شه

  نظیخا  کار انم PEگ شه
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اوع اصلی:  P0 گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا  یحض و نام  اوع

 
P0.00 

 

 مد کنا خی
 

 

 

 

 V/F: کنا ل 0

 Sensorless vector  : کنا ل1

 : کنا ل گشااشر2

 (sensorless vector control) 

 
 

0~2 

 

 

 
0 

 
P0.01 

 

 

 م جع ف ماا
  اموش( LED):کی پد 1

 چشخ  زا(  LED):   مینال2

 رش ن( (LED :ار  اط3

 

0~2 
 

0 

 
P0.02 

 

   نظیخا 
UP/DOWN  
 کی پد ش   مینال

 

 UP/DOWN ، ذ ی ه ی مقدارفعال: 0

  اموش  دا  غذیم در حاخآ

 UP/DOWN، تدم ذ ی ه ی فعال :1

 یم اموش  دا  غذدر حاخآ 

 غی فعال: 2

در زماا اج ا، پاک  دا در فعال : 3

 Stopحاخآ 

 

0~3 
 

0 

 

P0.03 
 400.00Hz 10.00~10.00 ماکزیخب ف کانس

~ 

400.00Hz 

50.00Hz 

 
P0.04 

 P0.05~P0.03 حد واالی ف کانس
 )ماکزیخب ف کانس(

P0.05 

~ 

P0.03 

50.00Hz 

 

P0.05 
 P0.04~0.00 حد پایین ف کانس

 )حد پایین ف کانس(
P0.05 

~ 

P0.03 

50.00Hz 

 

P0.06 
 ف کانس م جع 

 کی پد

0.00~P0.03 
 )ماکزیخب ف کانس(

0.00 

~ 

P0.03 

50.00Hz 

 

P0.07 

 

 ی اشلم جع ف کانو
 : کی پد0

1: AI1 

2: AI2 

3: HDI 

4: PLC ساده 

 های حافظم ای: س تآ 5

6: PID 

 : ار  اط کنا خی7

 

0~7 
 

0 

 

P0.08 
 AI1 :0 دشم م جع ف کانس

1: AI2 

2: HDI 

 

0~2 
 

0 

   ف کانس ماکزیخب: 0 م جع ف کانسمقیاس  



P0.09 ف کانسم جع : 1 دشمA  0~1 0 

 

P0.10 

 

 م جع ف کانویانا ا  
0 :A 

1:B 

2:A+B 

  Bش A:ماکزیخب 3

 

0~3 
 

0 

 

P0.11 
 acc 0.1~3600.0s 0.1زماا 

~ 

3600.0s 

شاووام وم 

 مدل

 

P0.12 
 dec 0.1~3600.0s 0.1زماا 

~ 

3600.0s 

شاووام وم 

 مدل

 

P0.13 
انا ا  جهآ در زماا 

 اج ا

 : مواقیب0

 : معکوس1

 : حاخآ معکوس مخنوع2

 

0~2 
 

0 

 

P0.14 
 15.0kHz 1.0~1.0 ف کانس حامل

~ 

15.0kHz 

شاووام وم 

 مدل

 

P0.15 
AVR    اوع

 

 :غی فعال0

 :معا   در هخم زماا ها 1

 : معا    نها در کاهظ س تآ2

 

0~2 
 

1 

 

P0.16 

    

Autotuning پاراما های

 مو ور

 : ودشا اقدام0

1: autotuningیچ  ش 

2: autotuningثاوآ 

 

0~3 
 

2 

 

P0.17 
 غی فعال:0  نظیخا  کار انم

 : وازیاوی  نظیخا  کار انم1

 ض ط  ده : پاک ک دا  طاهای2

 
P0.17 

 
P0.17 

 

 Stopش  Startکنا ل :  P1 گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع

P1.00  

 start مد

 

0 :start  مواقیب 

 startش  DC :   مز1

 start:ردیاوی س تآ ش 2

 
0.2 

 

0 

P1.01 10.00~0.00 ف کانس   شعHz 0.0~50.0 0.0s 

P1.02  زمااHold  ف کانس

   شع

0.0~50.0s 0.0~50.0 0.0s 

P1.03 ج یاا   مز DC 

 ق ل از   شع وم کار

0.0~150.0% 0.0~150.

0 
0 

P1.04 زماا   مز DC  ق ل

 از   شع وم کار

0.0~50.0s 0.0~50.
0 

0.0s 

P1.05 0 1~0 :  طی0 افزایظ س تآ 



P1.06  مدStop 0 کب ک دا س تآ  ا:stop  واdec 

 stopنزشل س یع وم حاخآ :1

0~1 0 

P1.07 ف کانس   شع   مز 

DC 

0.00~P0.03 0.00~ 

P0.03 

 

0.00Hz 

P1.08  زماا اناظار ق ل از

 DC  شع   مز 

0.0~50.0s 0.0~50.0 0.0s 

P1.09  ج یاا   مزDC 0.0~150.0s 0.0~150.

0 
0 

P1.10  زماا   مزDC 0.0~50.0s 0.0~50.0 0.0s 

 
P1.11 
 

 Dead time 

 م ووط وم
FWD/REV 

0.0~3600.0s 0.0 

~ 

3600.0 

0.0s 

 
P1.12 

زمانی کم ف کانس 

درحال اج ا کخا  از 

حد پایین ف کانس 

وا د تخل می 

معا    نخاید) زمانی

اسآ کم حد پایین 

صف ف کانس واالی   

 وا د(

 :کار در حد پایین ف کانس0

1:stop 

 stand-byحاخآ  :2

0~2 0 

P1.13  زماا  ا ی restart 

 

0.0~3600.0s 
 (P1.12=2)معا   در حاخآ 

0.0~360

0.0 

 

0 

P1.14   وعد از Restart 

 قطع و ق

 :غی فعال0

 :فعال1

0~1 0 

P1.15 زماا اناظار restart 

 

0.0~3600.0s 
 (P1.14=1)معا   در حاخآ 

0.0~360

0.0 

 

0.0s 

P1.16  انا ا  حاخآ

آ کارسازی   مینال 

رش ن  در حاخآ 

 وودا  غذیم

 : غی فعال0

 :فعال1

0~1 0 

P1.17 حاخآ رزرش 

P1.18 حاخآ رزرش 

P1.19 حاخآ رزرش 
  

 پاراما های مو ور:  P2 گ شه



 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع

P2.00   مدل 0 مدل اینور:G 

 P:مدل 1

 شاووام وم مدل 1~0

P2.01 900.0~0.4  واا مجاز مو ورkW 0.4~ 3000.0 

 
 شاووام وم مدل

P2.02 0.01 ف کانس مجاز مو ورHz~P0.03 10.00~ P0.0 

 
50.00Hz 

P2.03 36000~0 س تآ مجاز مو ورpm 0.0~3600.0 

 
 شاووام وم مدل

P2.04 800~0 رشخااژ مجاز مو وV 0~800 شاووام وم مدل 

P2.05 6000.0~0.8 ج یاا مجاز مو ورA 0.8~6000.0 

 
 شاووام وم مدل

P2.06 65.535~0.001 مقاشمآ اساا ور مو ورΩ 0.001~65.535 

 
 شاووام وم مدل

P2.07 65.535~0.001 مقاشمآ رش ور مو ورΩ 0.001~65.535 

 
 شاووام وم مدل

P2.08 6553.5~0.1 اندشکاانس نشای مو ورmH 0.1~ 6553.5 

 
 شاووام وم مدل

P2.09 6553.5~0.1 اندشکاانس نشای مو ورmH 0.1~ 6553.5 

 
 شاووام وم مدل

P2.10 6553.5~0.1 ج یاا ودشا وارA 0.1~ 6553.5 

 
 شاووام وم مدل

 

 VECTORکنا ل :  P3 گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع

P3.00 وه ه  ناس ی ASR 

 Kp1 ومم ووط 

0~100 0~100 20 

P3.01 زماا اناگ ال گی ی  

ASI  م ووط ومKp1 

0.01~10.00s 0.01~ 10.00 

 
0.50S 

P3.02  1سوئیچینگ پوینآ 

 ASIم ووط وم 

0.00Hz~P3.05 0.00~ P3.05 

 
5.00Hz 

P3.03 وه ه  ناس ی ASR 

 Kp2 م ووط وم

0~100 0~100 25 

P3.04 زماا اناگ ال گی ی  

ASI  م ووط ومKp2 

0.01~10.00s 0.01~10.00 

 
1.00s 

P3.05 2سوئیچینگ پوینآ 

 ASIم ووط وم 

P3.02~P0.03 
 )ماکزیخب ف کانس(

P3.02~ P0.03 

 
10.00Hz 

P3.06  ن خ ج  اا  طایVC 50.0%~200.0% 50~200 100% 

P3.07 مدل 200.0~0.0 %200~0.0 حد واالی گشااشر G :150.00% 



  :Pمدل  )ج یاا مجازاینور  (
120.00% 

P3.08 کی پد0 م جع  نظیب گشااشر : 

1 :AI1 

2:AI2 

های حافظم  : س تآ3

 ای

 : ار  اط وی سیب5

(1~5 :100% 

و او   2ماناظ  اسآ وا 

 ج یاا مجاز اینور  (

0~5 0 

P3.09 200.0-)  نظیب گشااشر کی پد% 

~200.0%) 
 )ج یاا مجاز اینور  (

(-200.0% 

~200.0%) 
50.00% 

P3.10 حد واالی ظیب م جع  ن

 ف کانس

 (P0.04: کی پد)0

1 :AI1 

2: AI2 

3 :HDI 

 س تآ حافظم ای: 4

 : ار  اط وی سیب5

(1~4 :100% 

ماناظ  اسآ وا 

 ماکزیخب ف کانس(

0~5 0 

 

 V/Fکنا ل :  P4 گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع

P4.00 انا ا  منننی V/F 0منننی  طی : 

 : منننی چندنقطم 1

کاهظ : منننی 2

 ( 1.3گشااشر)م   م

: منننی کاهظ 3

گشااشر)م   م 

1.77) 

: منننی کاهظ 4

 (2.0گشااشر)م   م

0~4 0 

P4.01 0.0 افزایظ گشااشر%: (auto) 

0.1%~10.0% 
0.0~10.0 

 
0.00% 

P4.02  ف کانس قطع افزایظ

 گشااشر

0.0%~50.0% 
)ف کانس مجاز 

 مو ور(

0.0~50.0 

 
20.00% 

P4.03 ف کانسV/F 1 0.00Hz~P4.05 0.00~ P4.05 0.00Hz 



P4.04 شخااژV/F 1 0.0%~100.0% 
 )شخااژ مجاز مو ور(

0.0~ 100.0 

 
0.00% 

P4.05 ف کانسV/F 2 P4.03~P4.07 P4.03~ P4.7 

 
0.00Hz 

P4.06  شخااژV/F 2 0.0%~100.0% 
 )شخااژ مجاز مو ور(

0.0~ 100.0 

 
0.00% 

P4.07 ف کانسV/F 3 P4.05~ P2.02 
جاز )ف کانس م

 مو ور(

P4.05~ P2.02 00.00Hz 

P4.08  شخااژV/F 3 0.0%~100.0% 
 )شخااژ مجاز مو ور(

0.0~100.0 

 
0.00% 

P4.09 0.00 200~0.0 %200.0~0.00 حد ج  اا  طا% 

P4.10  انا ا  مد ذ ی ه ان ژی

  ودکار

 : غی فعال0

 : فعال1

0~1 0 

P4.11  آساانم ف کانس پایین

 نوساا مهارکننده
(Restraining 

oscillation) 

0~10 0~10 2 

P4.12  آساانم ف کانس واال نوساا

 مهارکننده

0~10 0~10 0 

P4.13 0.0 ک انم نوساا مهارکننده~P3.03 0.00~ P0.03 

 
30.00Hz 

 

 

   مینال های شرشدی:  P5 گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع

P5.00  انا ا HDI 0 شرشدی پاخس :

 س تآ واال

 ON-OFF دی: شرش1

0~1 0 

P5.01 اوع   مینال  S1 0 :غی فعال 

 راساگ د:1

 چپگ د:2

 سیخم 3: کنا ل 3

4:Jog مواقیب 

5: Jogمعکوس 

6:stop س یع 

 Reset:  طای 7

 :مکث در حاخآ اج ا8

0~39 1 

P5.02 اوع   مینال  S2 0~39 4 

P5.03 ل اوع   مینا S3 0~39 7 

P5.04 اوع   مینال  S4 0~39 0 



P5.05 اوع   مینال  S5 9 شرشدی  طای:

  ارجی

 UP: ف ماا 10

 DOWN: ف ماا 11

 :پاک ک دا12

UP/DOWN 
 BشA: سوئیچ وین 13

: سوئیچ وین  14

AشA+B 

 B:سوئیچ وین15

 A+Bش

س تآ  1:م جع 16

 حافظم ای

س تآ  2: م جع 17

 حافظم ای

س تآ  3: م جع 18

 حافظم ای

س تآ  4: م جع 19

 حافظم ای

:مکث در س تآ 20

 حافظم ای

 : انا ا  زماا21

ACC/DEC 1 

 : انا ا  زماا22

ACC/DEC 2 

23: Reset   ک دا

PLC در حاخآ  ساده
Stop 

 PLC : مکث 24

 ساده

 PID: مکث در 25

شضعیآ  : مکث در26
Traverse 

شضعیآ  : مکث در27
Traverse 

28 :Reset  ک دا

  خارنده

 Reset:طول 29

30: ramp hold 

 م ووط وم 

ACC/DEC 
 :شرشدی کانا 31

0~39 0 

P5.06 اوع   مینال  S6 0~39 0 

P5.07 اوع   مینال  S7 0~39 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P5.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HDI اوع   مینال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0~39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 



:نامعا   وودا 32

UP/DOWN  وم

 طور موقآ

 : رزرش  ده33-39

P5.09 فیلا های زمانی 
 ON-OFF 

1~10 1~10 5 

P5.10 مدکنا ل دشسیخم 0 مد کنا ل   مینال :

1 

 2:مد کنا ل دشسیخم1

: مد کنا ل سم 2

 1سیخم

: مد کنا ل سم 3

 2سیخم 

0~3 0 

P5.11  ن خ  غیی ا   نظیخا 

UP/DOWN 

0.01~50.00Hz/s 0.01~50.00 0.50Hz/s 

P5.12 حد پایینAl1  

 

 

0.00V~10.00V -10.00~10. 0.00V 

P5.13  نظیخا  ماناظ  وا حد 

  Al1 پایین

-100.0%~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

P5.14  واالیحدAl1 0.00V~10.00V -10.00~10. 10.00V 

P5.15  نظیخا  ماناظ  وا حد 

  Al1 واالی

-100.0%~ 

100.0% 
-100.0~100 100.00% 

P5.16  ض یب زماا فیلا Al1 0.00s~10.00s 0.00~10.00 0.10s 

P5.17  پایینحدAl2 0.00V~10.00V 0.00~10.00 0.00V 

P5.18  نظیخا  ماناظ  وا حد 

  Al2 پایین

-100.0%~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

P5.19 حد واالیAl2  0.00V~10.00V -10.00~10. 10.00V 

P5.20  نظیخا  ماناظ  وا حد 

  Al2 واالی

-100.0%~ 

100.0% 
-100.0~100 100.00% 

P5.21 ا ض یب زماا فیل Al2 0.00s~10.00s 0.00~10.00 0.10s 

P5.22  حد پایینHDI 0.0kHz 0.00~50.00 0.00kHz 

P5.23  نظیخا  ماناظ  وا حد 

 HDIپایین 

-100.0%~ 

100.0% 

-100.0~100 0.00% 

P5.24  حد واالیHDI 0.0kHz~50.0kHz 0.00~50.00 50.00kHz 

P5.25  نظیخا  حد پایین 
HDI 

-100.0%~ 

100.0% 

-100.0~100 100% 



P5.26   ض یب زماا فیلاHDI 0.00s~10.00s 0.00~10.00 0.10s 

 

   مینال های   شجی:  P6 گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع

P6.00   انا اHDO 0ودشا   شجی : 

 :در حال اج ا1

: اج ا در حاخآ 2

 مواقیب

 :اج ا در حاخآ معکوس3

 :   شجی  طا4

 FDT:ف ارسیدا 5

 رسیدا ف کانس:ف ا 6

 Zero: اج ا در حاخآ 7

speed 
:رسیدا وم مقدار 8

  خارش فعلی

:رسیدا وم مقدار 9

  خارش  عیین  ده

 

 : ف ارسیدا10

Length 
 PLC:  کخیل گام 11

 ساده

 PLC: کخیل چ  م 12

 : ف ارسیدا زماا اج ا13

:ف ارسیدا حدواالی 14

 ف کانس

: ف ارسیدا حد پایین 15

 ف کانس

 Read : حاخآ16

: آغاز وم کار مو ور 17

 1کخکی 

: آغاز وم کار مو ور 18

 2کخکی

 : رزرش  ده20~19

 

0~1 0 

P6.01  انا ا    شجی 
HDO ON-OFF 

0~20 1 

P6.02  انا ا    شجی رخم ای

1 

0~20 4 

P6.03 انا ا    شجی رخم ای 

2 

0~20 0 

P6.04 انا ا  تخلک د AO1 0ف کانس درحال اج ا : 

 :ف کانس م جع1

 س تآ چ  ظ:2

0-10 0 



P6.05 انا ا  تخلک د  AO2 3ج یاا   شجی: 

 : شخااژ  شجی4

 : واا   شجی5

 :گشااشر   شجی6

 Al1 : شخااژ7

 Al2: شخااژ/ج یاا 8

 HDI:ف کانس 9

0-10 0 

P6.06 انا ا   اوع HDO 0-10 0 

P6.07  حد پایینAO1 0.0%~100% 0.0~100.0 0.00% 

P6.08  شجی ماناظ  وا حد  

 AO1ایین پ

0.00V~10.00V 0.00~10.00 0.00V 

P6.09 حد واالی AO1 0.00V~10.00V 0.0~100.0 100.00% 

P6.10  شجی ماناظ  وا  

 AO1حدواالی 

0.00V~10.00V 0.00~10.00 10.00V 

P6.11  حد پایینAO2 0.0~100.0% 0.0~100.0 0.00% 

P6.12  شجی ماناظ  وا حد  

 AO2پایین 

1~10.00V 0.00~10.00 0.00V 

P6.13 حد واالی AO2 0.0~100.0% 0.0~100.0 100.00% 

P6.14  شجی ماناظ  وا  

 AO2حدواالی 

0.00~10.00V 0.00~10.00 10.00V 

P6.15  حد پایینHDO 0.00%~100.00% 0.00~100.0 0.00% 

P6.16  شجی ماناظ  وا حد  

 HDOپایین 

0.000~50.000KHz 0.000~50.0 0.00KHz 

P6.17 االیحد و HDO 0.00%~100.00% 0.000~100 100.00% 

P6.18  شجی ماناظ  وا  

 HDOحدواالی 

0.0~50.0KHz 0.000~50.0 50.00KHz 

 

 P7  :HMI گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع
P7.00 0 65535~0 65535~0 رمز کارو ی 

P7.01 رزرش  ده رزرش  ده  رزرش  ده 

P7.02 ش  دهرزر رزرش  ده  رزرش  ده 

P7.03  انا ا   اوع
QUICK/JOG 

سوئیچینگ شضعیآ  :0

 نخایظ

 FWD/REV:سوئیچینگ1

:پاک ک دا  نظیخا  2
UP/DOWN 

0~4 0 



  QUICK:  نظیب مد 3

P7.04 انا ا   اوع 

STOP/RST 

: معا   در حاخآ کنا ل 0

 (P0.03=0) کی پد 

:معا   در حاخآ کنا ل 1

   مینال یا کی پد

(P0.03=0 or 1) 
   در حاخآ کنا ل معا:2

 ار  اط شیا کی پد
 (P0.03=0 or 2) 

 : هخیشم معا  3

0~3 0 

P7.05  انا ا  صفنم نخایظ

 کی پد

 : اشخویآ وا کی پد  ارجی0

: ه دش صفنم نخایظ،  نها 1

 کلید  ارجی معا   اسآ

: ه دش صفنم نخایظ،  نها 2

 کلید منلی معا   اسآ

: ه دشصفنم نخایظ ش 3

 کلید معا   هواند.

 

0~3 0 

 

 
P7.06 

 

انا ا  نخایظ 

 1شضعیآ اج ا 

0~0XFFFF 
BIT0 ف کانس در حال :

 اج ا

BIT1ف کانس م جع : 

BIT2 شخااژ واس:DC 

BIT3شخااژ   شجی : 

BIT4ج یاا   شجی : 

BIT5س تآ چ  ظ : 

BIT6س تآ  ط : 

BIT7واا   شجی  : 

BIT8گشااشر   شجی : 

BIT9:نظیب PID  

BIT10  فیدو :PID 

BIT11عیآ   مینال : شض

 شرشدی

BIT12 شضعیآ   مینال :

   شجی

BIT13  مقدار  نظیخا :

 گشااشر

BIT14مقدار  خارش : 

 

 
0~0XFFFF 

 

 

 
0X07FF 

P7.07  انا ا  نخایظ

 2شضعیآ اج ا 

0~0XFFFF 
BIT0 :AI1 

BIT1 :AI2 

0~0XFFFF 0 



BIT2ف کانس :HDI 

BIT3درصد وار مو ور : 

BIT4  درصد وار اینور : 

BIT5رزرش  ده : 

P7.08  انا ا  نخایظ

 Stopشضعیآ 

0~0XFFFFF 
BIT0ف کانس م جع : 

BIT1 شخااژ واس :DC 

BIT2 شضعیآ   مینال:

 شرشدی

BIT3 شضعیآ   مینال :

   شجی

BIT4:نظیب  PID   

BIT5  فیدو :PID 

BIT6 :AI1 

BIT7 :AI2 

BIT8 ف کانس :HDI 

BIT9 خاره گام :PLC  یا
multi-step 

BIT10 مقدار  نظیب :

 گشااشر

BIT11~ BIT15 رزرش :

  ده

0~0XFFFF 0x00ff 

P7.09 999.9~0.0 ض یب س تآ چ  ظ% 
 س تآ مکانیکی شاقعی=

 *ف کانس   شجی*120

P7.09 /  عداد قطب های 

 مو ور

0.1~999.9 100.00% 

P7.10 999.9~0.0 ض یب س تآ  ط% 
 س تآ  ط=

 س تآ مکانیکی شاقعی

* P7.10 

0.1~999.9 1.00% 

P7.11  100.0~0 ود دمای ماژشلوه   

P7.12  دمای ماژشلIGBT 0~100.0   

P7.13 شرژا ن م افزار    

P7.14   3000.0~0.4  واا مجاز اینورKW 0.4~3000.0 شاووام وم مدل 

P7.15   6000.0~0.0 ج یاا مجاز اینورA 0.0~6000.0 شاووام وم مدل 

P7.16 65535~0 مجخوع زماا اج اh   

P7.17 ودشا قطعی0 ی دسام سومنوع  طا : 

 IGBT Ph-U:  طای 1

  

P7.18 نوع  طای دسام دشم   



P7.19 نوع  طای دسام اشل (OUT1) 
 IGBT Ph-V طای : 2

(OUT1) 
 IGBT Ph-W :  طای3

(OUT1) 
: اضافم ج یاا در حاخآ 4

 (OC1)افزایظ س تآ

اضافم ج یاا در حاخآ  :5

  OC2)کاهظ)

: اضافم ج یاا در حاخآ 6

 تخلک د س تآ ثاوآ

(OC3) 
: اضافم شخااژ در حاخآ 7

 (OV1) افزایظ س تآ

: اضافم شخااژ در حاخآ 8

 (OV2)س تآ  کاهظ

: اضافم شخااژ در حاخآ 9

 تخلک د س تآ ثاوآ

(OV3) 
 :حاخآ10

 under- Voltage 

 DC (UV) واس

 : اضافم وار مو ور11

(OL1) 
 : اضافم وار اینور  12

(OL2) 
 :قطعی فاز شرشدی13

SPO)) 

 : قطعی فاز   شجی14

SPO)) 

 اضافم دما یکووسازی :15

OH1)) 

 IGBT: اضافم دمای 16
(OH2) 

 (EF):  طای  ارجی17

 (CE):  طای ار  اطی18

:  طای ا کارسازی 19

 (ITE)ج یاا

 Auto tuning:  طای 20
(TE) 

 EEPROM: طای 21
(EEP) 

 PID:  طای فیدو  22

  



(PIDE) 
:  طای شاحد   مز 23

BCE)) 

: شصول زماا اج ا 24

END)) 

:  طای اضافم گشااشر 25

（OL3) 
 

 

 

P7.20  ف کانس   شجی در

 حاخآ  طای ج یاا

   

P7.21  ج یاا   شجی در

 حاخآ  طای ج یاا

   

P7.22  شخااژ واسDC  در

 حاخآ  طای ج یاا

   

P7.23  شضعیآ   مینال

شرشدی در حاخآ 

  طای ج یاا

   

P7.24  شضعیآ   مینال

حاخآ    شجی در

  طای ج یاا

   

 

 

  اوع  کخیلی: P8 گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع
P8.00  زماا افزایظ س تآ

1 

0.1~3600.0s 0.1~3600.0 شاووام وم مدل 

P8.01  3600.0~0.1 1زماا کاهظ س تآs 0.1~3600.0 شاووام وم مدل 

P8.02 3600.0~0.1 2زماا افزایظ س تآs 0.1~3600.0 م مدلشاووام و 

P8.03  3600.0~0.1 2زماا کاهظ س تآs 0.1~3600.0 شاووام وم مدل 

P8.04 3600.0~0.1 3زماا افزایظ س تآs 0.1~3600.0 شاووام وم مدل 

P8.05 3600.0~0.1 3زماا کاهظ س تآs 0.1~3600.0 شاووام وم مدل 

P8.06  م جعJog 
 

0.0~P0.03 0.00~P0.03 5.00Hz 



P8.07 آ زماا افزایظ س ت
Jog 

0.1~3600.0s 0.1~3600.0 شاووام وم مدل 

P8.08 زماا کاهظ 

 Jogس تآ 

0.1~3600.0s 0.00~P0.03 شاووام وم مدل 

P8.09  ف کانسSkip 1 0.00~P0.03 0.00~P0.03 0.00Hz 

P8.10  ف کانسSkip 2 0.00~P0.03 0.00~P0.03 0.00Hz 

P8.11 ف کانس  پهنای واند
Skip 

0.00~P0.03 0.00~P0.03 0.00Hz 

P8.12  دامنمTraverse 0.0~100.0% 0.0~100.0 0.00% 

P8.13  ف کانسJitter 0.0~50.0% 0.0~50.0 1.00% 

P8.14  زماا صعود
Traverse 

0.1~3600.0s 0.1~3600.0 5.0s 

P8.15  زماا نزشل
Traverse 

0.1~3600.0s 0.1~3600.0 5.0s 

P8.16 زماا های 
reset Auto 

0~3 0~3 0 

P8.17  شقفمReset 0.1~100.0s 0.1~100.0 1.0s 

P8.18 مقدار  خارش فعلی P8.19~65535 P8.19~655 0 

P8.19  مقدار  خارش  عیین

  ده

0~P8.18 0~P8.18 0 

P8.20 65535 65535~0 65535~0 زماا اج ای فعلیh 

P8.21  سطحFDT 0.00~P0.03 0.00~P0.03 50.00Hz 

P8.22  ا ی  FDT 0.0~100.0% 0.0~100.0 5.00% 

P8.23  گوا ه  ش یک

 ف کانس 

0.0~100.0% 
 )ماکزیخب ف کانس(

0.0~100.0 0.00% 

P8.24  کنا لDroop 0.00~10.00Hz 0.00~10.00 0.00Hz 

P8.25 130.00 140~115.0 %140.0~115.0 شخااژ آساانم ی   مز% 

P8.26   کنا ل فن  ن

 کننده

 Auto stop: مد 0

 : تخلک د هخیشگی1

115.0~140 120.00% 

P8.27 Overmodulation 

 
 : فعال0

 : غی  فعال1 

0~1 0 

P8.28  مدPWM 0 مد :PWM1 

 PWM2: مد 1

 PWM3: مد 2

0~1 0 

 

 PIDکنا ل : P9 گ شه



 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع
P9.00  انا ا  م جع

 PID نظیب 

 :کی پد0

1: AI1 

2: AI2 

3:HDI 

4: Multi-step 

 : ار  اط وی سیب5

0~5 0 

P9.01 نظیب  PID  

 کی پد

0.0%~100.0% 0.0~100.0 0.00% 

P9.02  انا ا  م جع

 PIDفیدو  

0: AI1 

1: AI2 

2: AI1+AI2 

3:HDI 

 : ار  اط4

0~3 0 

P9.03 مش صا    شجی 

PID 

 : مث آ0

 : منفی1

0~1 0 

P9.04 وه ه  ناس ی(KP) 0.00~100.00 0.00~100.0 0.10s 

P9.05 زماا اناگ ال گی ی 
(Ti) 

0.00~10.00s 0.01~10.00 0.10s 

P9.06  زماا مشات گی ی
(Td) 

0.00~10.00s 0.00~100.0 0.01s 

P9.07 دشره نخونم و داری 
(T) 

0.01~100.00s 0.00~100.0 0.00% 

P9.08 0.00 100.0~0.0 %100.0~0.0 حد وایاس% 

P9.09  مقدار  ش یک

 انن اف فیدو 

0.0~100.0% 0.0~100.0% 

 
0.00% 

ماا  ش یک ز 

 انن اف فیدو 

0.0~3600.0s 0.0~3600. 0 

 
1.0s 

 

 

 ش س تآ های حافظم ای ساده PLC: کنا ل  PA گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع
PA.00 PLC 0 ساده :Stop   پس از ی

 چ  م

: حفظ ا  ین 1

ف کانس پس از ی  

 چ  م

 : اج ای دشره ای2

0~2 0 



PA.01  ذ ی ه سازی

 PLCشضعیآ 

 پس از حاخآ  ساده

 قطع  غذیم

 : غی فعال0

 : فعال1

0~1 0 

PA.02  س تآ حافظم ای
0 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.03  زماا اج ای گام

 صف م

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.04  س تآ حافظم ای

1 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.05  زماا اج ای گام

 یکب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.06  س تآ حافظم ای

2 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.07  زماا اج ای گام

 دشم

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.08  س تآ حافظم ای

3 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.09  زماا اج ای گام

 سوم

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.10 حافظم ای  س تآ

4 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.11  زماا اج ای گام

 چهارم

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.12  س تآ حافظم ای

5 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.13  زماا اج ای گام

 پنجب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.14  س تآ حافظم ای

6 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.15  زماا اج ای گام

  شب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.16  س تآ حافظم ای

7 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 



PA.17  زماا اج ای گام

 هفاب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.18  س تآ حافظم ای

8 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.19 ی گام زماا اج ا

 هشاب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.20 
 

 

 

 

س تآ حافظم ای 

9 

 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.21  زماا اج ای گام

 نهب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.22  س تآ حافظم ای

10 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.23  زماا اج ای گام

 دهب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.24  س تآ حافظم ای

11 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.25  زماا اج ای گام

 یازدهب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.26  س تآ حافظم ای

12 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.27  زماا اج ای گام

 دشازدهب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.28  س تآ حافظم ای

13 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.29  زماا اج ای گام

 سیزدهب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.30  س تآ حافظم ای

14 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 

PA.31  زماا اج ای گام

 چهاردهب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.32  س تآ حافظم ای

15 

-100.0~ 

100.0% 
-100.0~100 0.00% 



PA.33  زماا اج ای گام

 پانزدهب

0.0~6553.5s(h) 0.0~6553.5 0.0s 

PA.34  انا ا  زماا
ACC/DEC 
 7~0و ای گام 

0~0XFFFF 0~0XFFFF 0 

PA.35 
 

 

 

 

 

 

انا ا  زماا 
ACC/DEC 
  و ای گام
8~15 

0~0XFFFF 0~0XFFFF 0 

PA.36   انا اrestart 

 PLCم ووط وم 

 ساده

0: restart  از گام

 صف 

ادامم دادا از گام : 1

 مکث

0~1 0 

PA.37 ثانیم0 شاحد زماا : 

 : دقیقم1

0~1 0 

 

 

  اوع حفاظای: PB گ شه

 پیظ ف ض  نظیخا   وضیح نام  اوع
Pb.00  حفاظآ قطع فاز

 شرشدی

 : غی فعال0

 : فعال1

0~1 1 

Pb.01  حفاظآ قطع فاز

   شجی

 : غی فعال0

 : فعال1

0~1 1 

Pb.02  حفاظآ اضافم وار

 مو ور

 : غی فعال0

مو ور ن مال )وا :1

 ج  اا س تآ کب(

: مو ور ف کانس 2

ماغی )ودشا ج  اا 

 س تآ پایین(

 

0~2 2 

Pb.03  ج یاا حفاظآ

 اضافم وار مو ور

20.0%~120.0% 
 )ج یاا مجاز مو ور(

20.0~120.0 100.00% 

Pb.04  اساانم ی 
trip-free 

70.0.0~110.0% 
 واس اسااندارد()شخااژ 

70.0~110.0 80.00% 

Pb.05 0.00 ن خ کاهظ~P0.03 0.00~P0.03 0.00Hz/s 



 trip-free )ماکزیخب ف کانس( 

Pb.06 اضافم  جلوگی ی از

 شخااژ

 : غی فعال0

 : فعال1

0~1 1 

Pb.07 نقطم حفاظآ 

 اضافم شخااژ

 

110~150% 110~150 120% 

Pb.08  اساانم

مندشدکنندگی 

  ودکار ج یاا

 

 

 : Gمدل  200~50 200%~50
150.00% 

 : Pمدل 
160.00% 

Pb.09  ن خ کاهظ

ف کانس در زماا 

مندشدک دا 

 ج یاا

0.00~100.00Hz/s 0.00~100.0 10.00Hz/s 

Pb.10   انا ا

مندشدکنندگی 

  ودکار ج یاا

 : فعال0

در زماا  فعالغی : 1

 س تآ ثاوآ

0~1 0 

Pb.11  انا ا  اضافم

 (OL3)گشااشر

 اظآ: ودشا حف0

:  ش یک اضافم 1

گشااشر درحین اج ا ش 

 ادامم دادا وم اج ا

: ش یک اضافم 2

گشااشر در حین اج ا، 

سپس اتام هشدار ش 
stop 

: ش یک اضافم 3

گشااشر درحین 

تخلک د س تآ ثاوآ ش 

 ادامم دادا وم اج ا

:  ش یک اضافم 4

گشااشر درحین 

تخلک د س تآ ثاوآ، 

سپس اتام هشدار ش 
stop 

0~4 1 

Pb.12  ش یک سطح 

 اضافم گشااشر

10.0%~200.0% 
) شاووام وم ج یاا 

 مجاز مو ور(

 : Gمدل  200.0~1.0
150.00% 

 : Pمدل 



120.00% 
Pb.13  ش یک زماا 

 اضافم گشااشر

0.1~60.0s 0.0~60.0 0.1s 

Pb.14 رزرش  ده    

Pb.15 رزرش  ده    

 

 ار  اط س یال: PC گ شه

 یظ ف ضپ  نظیخا   وضیح نام  اوع
PC.00 247~0 ادرس منلی 

 نخایانگ  ادرس پ ظ 0
0~247 1 

PC.01  انا ا 
 Baud rate 

0: 1200BPS 

1: 2400BPS 

2: 4800BPS 

3: 9600BPS 

4: 19200BPS 

5: 38400BPS 

0~5 4 

PC.02 0 ف مآ داده : RTU،1  ویآ

start ،8 ،ویآ داده

 ویآ و رسی ودشا

parity ،1  ویآstop 

1: RTU،1  ویآ

start ،8 ،ویآ داده

 parity    و رسی ویآ

 ویآ  1زشج، 

Stop 
2 : RTU،1  ویآ

start ،8 ،ویآ داده

 parity    و رسی ویآ

 Stopویآ  1ف د، 

3 : : RTU،1  ویآ

start ،8 ،ویآ داده

    ودشا و رسی ویآ

parity  ،2 ویآ 
Stop 

4: RTU،1  ویآ

start ،8 ،ویآ داده

 parity    و رسی ویآ

 ویآ  2زشج، 

Stop 
5: RTU،1  ویآ

0~5 1 



start ،8 ،ویآ داده

 parity    و رسی ویآ

 Stopویآ  2ف د، 

PC.03 200~0 زماا  ا ی  ار  اطms 0~200 5ms 

PC.04  ا ی  timeout 

 ار  اط

 : غی فعال0.0
0.0~100.0s 

0.0~100.0 0.0s 

PC.05  اتام  طای

 ار  اط

 STOP: آالرم ش 0

 س یع

: ودشا آالرم شادامم 1

 دا وم اج ادا

: ودشا آالرم اما رفان 2

 STOPوم شضعیآ 

 P1.06مطاوت وا 

 (P0.03=2) اگ  

: ودشا آالرم اما رفان 3

 STOPوم شضعیآ 

 P1.06مطاوت وا 

0~3 1 

PC.06 

 
 پاسخ وم نو اار: 0 اتام پاسخ

تدم پاسخ وم نو اار : 1

مکاا های دهگانم 
LED 

: تدم ذ ی ه م جع 0

 power offهنگام 

 ه م جع هنگام: ذ ی 1

power off 

00~11 0 

  اوع  کخیلی: Pd گ شه

  نظیب کار انم: PE گ شه

 

 

 تیب یاوی:

 پیغام های  طا وم هخ اه تلآ ایجاد  طا ش اقداما  اصاحی

 

 راه حل دخیل ایجاد  طا نوع  طا کد  طا
Out1  طای 

IGBT 

 وویار کب می وا د. Accزماا  .1

 IGBTماژشل نقک در .2

  دا لنا ی از .   اوی3

 . تدم و ق ای صنیح ار  اط زمین4

 را افزایظ دهید. Acc. زماا1

 جهیزا   ارجی را و رسی ک ده  .2

 ش  دا ل را حذف نخایید.

 وا شاحد پشای انی  خاس وگی ید. .3
OC1  اضافم ج یاا

در حاخآ 

 وویار کب می وا د. Acc. زماا 1

 . شخااژ   کم وویار کب اسآ.2

 را افزایظ دهید. Acc. زماا1

 .  واا شرشدی را و رسی نخایید.2



.اینور  ی وا ظ فیای واال   انا ا  3  واا اینور   وویار پایین اسآ..3 افزایظ س تآ

 نخایید.

OC2  اضافم ج یاا

در حاخآ 

 کاهظ س تآ

 وویار کب می وا د. Dec. زماا 1

 . گشااشر این سی وار وزرگ اسآ.2

 سآ..  واا اینور   وویار پایین ا3

 

 را افزایظ دهید. Dec. زماا1

ی  شاحد   مز مناسب نصب .2

 نخایید.

. اینور  ی وا ظ فیای واال   انا ا  3

 نخایید.

OC3  اضافم ج یاا

در حاخآ 

 س تآ ثاوآ

 . وار ناپایدار یا غی تادی اسآ.1

 . شخااژ   کم وویار کب اسآ.2

 .  واا اینور   وویار پایین اسآ.3

ده یا ناپایداری وار . وار را و رسی نخو1

 را کاهظ دهید.

.من ع  غذیم شرشدی را و رسی 2

 نخایید.

. اینور  ی وا ظ فیای واال   انا ا  3

 نخایید.

OV1  اضافم شخااژ در

حاخآ افزایظ 

 س تآ

 . شخااژ شرشدی غی تادی اسآ.1

2. Restart  مو ور در حال کارک دا ،

 پس از افآ ناگهانی  واا

 ی نخایید.. واا شرشدی را و رس1

.از راه اندازی مجدد پس از  وقف 2

 اجانا  نخایید. 

OV2  اضافم شخااژ در

حاخآ کاهظ 

 س تآ

 وویار کب می وا د. Dec. زماا 1

 .این سی وار وزرگ اسآ.2

 . شخااژ شرشدی غی تادی اسآ.3

 را افزایظ دهید Dec. زماا1

. مص ف کننده های ان ژی را 2

 افزایظ دهید.

 و رسی نخایید.. واا شرشدی را 3

OV3  در شخااژاضافم

حاخآ س تآ 

 ثاوآ

.شخااژ شرشدی وم صور  غی تادی  غیی  1

 می نخاید.

 . این سی وار وزرگ اسآ.2

 . راکاور شرشدی نصب نخایید.1

.مص ف کننده های ان ژی مناس ی 2

 نصب نخایید.

UV  کاهظ شخااژ

 شرشدی

 . شخااژ   کم وویار کب اسآ.1

 

ی   کم را . من ع  غذیم شرشد1

 و رسی نخایید.

OL1  اضافم وار

 مو ور

 .شخااژ من ع  غذیم پایین اسآ.1

.ج یاا مجاز  نظیب  ده مو ور ا ا اه 2

 اسآ.

3. Stall  ناپایداری وار وویار زیاد مو ور یا

 اسآ.

 . واا مو ور وویار زیاد اسآ.4

 . واا  ط  غذیم را و رسی نخایید.1

 Reset.ج یاا مجاز مو ور را 2

 ایید.نخ

.وا را و رسی نخوده ش افزایظ 3

 گشااشر را  نظیب نخایید.

 .مو ور مناس ی انا ا  نخایید.4

OL2  اضافم وار

 اینور  

 .افزایظ س تآ وویار س یع اسآ.1

2. Reset ک دا مو ور در حال چ  ظ 

 .شخااژ من ع  غذیم وویار پایین اسآ.3

 . وار وویار زیاد اسآ.4

 هید.را افزایظ د Acc . زماا1

.از راه اندازی مجدد پس از  وقف 2

 اجانا  نخایید.

 . واا  ط  غذیم را و رسی نخایید.3

.اینور  ی وا  واا وزرگا  انا ا  4

 نخایید.

SPI  قطع فاز یا نوسانا  شرشدی هایقطع فازR، S  شT 1.واا شرشدی را و رسی نخایید . 

. پ اکندگی نصب ش راه اندازی را 2



 .و رسی نخایید شرشدی

SPO 
 

قطع فاز 

   شجی

 Uش W،Vقطع شرشدی فازهای 

 ) یا وار سم فاز ناماعادل  دید(

 . وزیع   شجی را و رسی نخایید.1

 .مو ور ش کاول را و رسی نخایید.2

 

 

 

 
OH1 

 

 

 

 

اضافم دمای 
Rectify 

IGBT 
 

 . اضافم ج یاا ناگهانی اینور   1

.شجود ا صال کو اه مواقیب یا 2

 فاز   شجیغی مواقیب وین سم 

 .مودشد  دا مج ای هوا یا   اوی فن3

 .دمای منیط ویظ از حد واال اسآ.4

ها  plug-in.سیب کشی پنل کنا ل یا 5

 سوآ اسآ.

.من ع  غذیم کخکی  اسیب دیده اسآ ش 6

 .اسآ undervoltageشخااژ درایو حاخآ 

.  ا م ا صال ماژشل  واا در حاخآ 7   

 switched on اسآ

 تادی اسآ)ا اره وم  . پنل کنا خی غی8

 راه حل اضافم ج یاا(

 

 

 . ا اره وم راه حل اضافم ج یاا1

 

 . وزیع مجدد2

 

 . خیز ک دا مج ای هوا3

 

 .کاهظ دمای منیط4

 

 .و رسی ک دا ش ا صال مجدد5

 

 .وا شاحد پشای انی  خاس وگی ید.6

 

 

 
OH2 

 

 

 اضافم دمای
IGBT 
 اینور  

EF طای  ارجی  S1نآ  اثی  ی   :   مینال شرشدی 

  طای  ارجی ق ار گ فام اسآ.

 .و رسی شرشدی دساگاه  ارجی1

CE نظیخا  1 ار  اط .baud rate .صنیح نخی ا د 

 .قطع ار  اط2

.ار  اط و ای ی  مد  طوالنی  اموش 3

 اسآ.

1 .Baud rate .را اصاح نخایید 

2. STOP/RST  را و ای راه اندازی

مجدد ش و رسی راهنخای دساگاه 

 شارید.وف

 را و رسی نخایید. .ا صاال  ار  اطی3
ItE  طای 

 ش یک 

 ج یاا

.ا صال و د کنا خی وم من ع  واا کخکی 1

 درسآ نخی وا د.

 .من ع  واا کخکی اسیب دیده اسآ.2

   اوی ش  کواگی قطعا  .3

 .مدار  عدیل کننده غی تادی اسآ.4

.  جهیزا  را و رسی ک ده ش مجددا 1

 ماصل نخایید.

 احد پشای انی  خاس وگی ید..وا ش2

tE  طای 
Autotuning 

. ظ فیآ مو ور وا ظ فیآ اینور   1

 مطاوقآ ندارد.

 .پاراما های مجاز مو ور2

 . مدل اینور   را  عویض نخایید.1

. پاراما های مجاز را مطاوت وا پاک 2

 .مو ور  نظیب نخایید
EEP  طای 

EEPROM 

. طای کنا ل  واندا ش نو ان 1

 هاپاراما 

 EEPROM.اسیب وم 2

1 .STOP/RST  را و ای راه اندازی

 مجدد وفشارید.

 . وا شاحد پشای انی  خاس وگی ید.2
PIDE   طای فیدو 

PID 

 افاین PID.فیدو  1

 PID .مش ک ن ودا من ع فیدو 2
را  PID طوط سیگنال فیدو  .1

 و رسی نخایید.

را و رسی  PID . من ع فیدو 2

 .نخایید



bE  طای شاحد 

   مز

موی های . طای مدار   مز یا اسیب وم 1

   مز

  .مقاشمآ   مز  ارجی مقداری کب اسآ.2

.شاحد   مز را و رسی نخایید ش 1

 موی های   مز جدید  را  غیی  دهید.

 . مقاشمآ   مز را افزایظ دهید.2

END  رسیدا موتد

 نظیخا  

 کار انم

 ی ید.. وا شاحد پشای انی  خاس وگTrial 1. ا خام نو م 1

OL3 افزایظ س تآ وویار س یع اسآ.1 اضافم گشااشر. 

2. Reset ک دا مو ور در حال چ  ظ 
 .شخااژ من ع  غذیم وویار کب اسآ.3

 ..وار وویار زیاد اسآ4

 .را افزایظ دهید Acc. زماا 1
.از راه اندازی مجدد پس از  وقف 2

 اجانا  نخایید.

 . واا  ط  غذیم را و رسی نخایید.3

  ی وا  واا واال   انا ا  .اینور4

 نخایید.

5. PB.11  را در مقدار مناس ی

  نظیب نخایید.
 


