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 مقدمه
امروزه موتور هاي الكتريكي جزء الينفك خطوط توليد و كارخانجات صنعتي مي باشد كه استفاده از اين     

در گذشته بدليل نبودن . موتورها در صنعت، همواره منوط به كنترل مناسب سرعت و گشتاور بوده است
ازي و يا تغييرات روي دور و تكنولوژي الزم جهت كنترل موتورهاي الكتريكي از روش هاي مختلفي جهت راه اند

با . به همراه داشت .....گشتاور استفاده مي شد كه همواره مشكالت و تلفات انرژي زيادي نظير راه اندازي و 
به صنعت عرضه شدند كه قسمت بزرگي از مشكالت  DCپيشرفت تكنولوژي الكترونيكي صنعتي ابتدا درايورهاي 

ساختند و قابليت عملكردهاي بسياري را كه تا آن زمان ممكن نبود فراهم استفاده از الكترو موتورها را مرتفع 
مبني بر نياز به سرويس هاي ادواري و هزينه هاي تعميرات و  DCبه علت مشكل اصلي موتورهاي . ساختند

يافتند كه با پيشرفت تكنولوژي اين امر ميسر  ACنگهداري آنها، صنايع تمايل به سمت استفاده از موتورهاي 
تكنولوژي اوليه در طراحي اينورترها . گرديد و نسل اول اينورترها توسط سازندگان به صنايع مختلف عرضه شد

بگونه اي بود كه قابليت جبران سازي سرعت به ازاي تغييرات زياد بارهاي تعريف شده را نداشت، لذا استقبال 
ا بهره گيري از دانش نوين، اينورترهاي ساخته امروزه ب. بعمل نيامد  DCگسترده اي از آنها نسبت به درايو هاي

امروزه ارائه  OMRONشركت . شده قابليت پاسخگويي طيف وسيعي از نيازهاي صنايع گوناگون را يافته اند
كننده اين تكنولوژي نوين در اينورتر هاي در جهت خدمت به صنايع مي باشد كه از لحاظ كيفيت محصول ارائه 

شركت پايكاربنيان اين افتخار را دارد كه عالوه بر ارائه اين محصوالت . ار گرفته استشده در سطح ساير رقبا قر
 OMRONتجربه استفاده از اينورتر هاي . با كيفيت، كاملترين خدمات را نيز در اين زمينه به مشتري ارائه نمايد

 .به خوبي گواه صحت مطالب ارائه شده خواهد بود
در ايران، در راستاي اشاعه دانش فني محصوالت  OMRONانحصاري محصوالت شركت پايكاربنيان، نماينده     

خود، تا به حال كتب و جزوات متعددي را به بازار عرضه نموده است كه در زمينه اينورتر، اولين نسخه آن در 
شايسته است از مساعدت جناب آقاي مهندس . قالب مجموعه حاضر تقديم حضور خوانندگان گرامي مي گردد

انمهر و همكاري مهندس پيام راشدي كه بنده را در تمامي مراحل تهيه اين مجموعه ياري نمودند، تشكرو كي
 .اميد است مورد قبول خوانندگان گرامي قرار بگيرد. قدرداني نمايم

 با سپاس فراوان
 شهروز حبيب بيگي

 
مطالعه كرده و قبل از نصب و راه  ، دفترچه راهنما را به دقت MX2نتيجه گيري بهتر از اينورتر هاي سري براي 

اندازي، به همه برچسب هاي هشداردهنده روي اينورتر توجه نموده و دقيقاً مطابق با دستورالعمل هاي ذكر شده 
 .بهمراه داشته باشيد ،بعنوان يك مرجع سريعرا اين دفترچه راهنما . اقدام نمائيد

 تعاريف و نماد ها
اخطار و ۱T3T 1T3Tمانند۱T3T 1T3Tعبارتي۱T 1T3Tيا سيگنالكلمه و1T 1T"ايمني۱T3T 1Tهشدار۱T 1T3Tنماد3T" يك۱T3T 1T3Tشامل) پيام(ي ايمن۱T 1T3Tيك دستور العمل

 : باشد معاني زيرمي۰T3T داراي۱T3T 1T3Tسيگنال۱T3T 1T3Tهر كلمه۱T3T 1T3Tبوده واحتياط ۱T3T 1T3Tيا



HIGH VOLTAGE: كه ميتواند  عناوين و اعماليو توجه شما را به  است باال ولتاژنشان دهنده  ،اين نماد
 .خطرناك باشد جلب ميكند ،تجهيزاتساير براي شما و اشخاص ديگر و 

 .دستورالعمل ها را به دقت دنبال كنيدرا خوانده و  پيام ها 
WRNING: اجتناب نشود ميتواند باعث از آن اگر  كه استبالقوه خطرناك نشاندهنده يك وضعيت  ،هشدار

 .خرابي تجهيزات گردد
CAUTION: ميتواند باعث  ،اگر اجتناب نشود كه وضعيت فوق العاده خطرناك است هدننشانده ،احتياط

عواقب ممكن است  "احتياط"اين وضعيت شرح داده شده در .صدمه و يا آسيب جدي به محصول شود 
تشريح شده است؛ بنابراين  "هشدار"و همچنين  "احتياط"اقدامات ايمني مهم در . خطرناكي را دربر داشته باشد

 .از رعايت آنها اطمينان حاصل نمائيد
 

NOTE: ،خطاهاي رايج در است كه مؤكد قابليت هاي محصول و يا  ه ايويژبخش يا موضوع  نشاندهنده توجه
  .استو تعميرات  راه اندازي

 
 هشدار هاي عمومي

نصب، تنظيم و سرويس و نگهداري اين تجهيزات، مي بايست توسط افرادي صورت پذيرد كه آشنا به  :هشدار
 .باشند در صورت عدم رعايت اين مورد، ميتواند منجر به جراحات بدني گرددسخت افزار و بهره برداري از آنها 

 
 .رق ورودي را قطع نمائيدقبل از انجام هركاري، ب! الكتريكيخطر شوك  :هشدار

 
دقيقه  10ورودي و قبل از انجام تعميرات و يا چك كردن اينورتر پس از خاموش كردن منبع تغذيه : هشدار

 .ورت خطر شوك الكتريكي وجود دارددر غير اينص صبر كنيد،
  



 برچسب مشخصات اينورتر
 شده استواقع در سمت راست اينورتر ميباشد كه در تصوير زير مشخص   MX2برچسب محصول اينورتر سري

. 
 .اطمينان حاصل نمائيد ورتر با ولتاژ برق شبكه و همچنين تجهيزات حفاظتي،از انطباق مشخصات اين

 

 
 

 :اينورتر حاوي اطالعات مفيدي مي باشدكه در زير نشان داده شده استشماره مدل براي 
 

 
  



 v 400وv200مشخصات استفاده از اينورتر كالس
توجه كنيد كه مشخصه هاي كلي . ولت را بيان ميكند200/400جدول زير مشخصه هاي اينورتر هاي كالس 

نوشت هاي مربوط به مشخصه ها، در ذيل جداول پي . موجود در صفحات بعدي در هر دو كالس ولتاژ بكار ميرود
 .آورده شده است

 
 :نكات مربوط به جدول فوق در زير آمده است

  JEM1030حفاظت هاي سيستم مطابق است با استاندارد  :1توجه
استفاده ميكنيد  ياگر از موتور ديگر. قطب 4فاز  3استاندارد مورد استفاده، مطابق است با يك موتور  :2توجه
 .از جريان خروجي اينورتر بيشتر نباشد )هرتز 60و  50فركانس(جريان موتور داشته باشيد دقت
 ،)استفاده شود AVRبه جز مواردي كه از توابع (ولتاژ خروجي با كاهش ولتاژ تغذيه كاهش پيدا ميكند  :3توجه

 .تجاوز كندموارد ولتاژ خروجي نبايد از ولتاژ ورودي درهمه 
سرعت چرخشي مجاز  در خصوص ماكزيمم ،هرتز استفاده كنيد 60يا50 بجزموتوري از ميخواهيد اگر  :4توجه

 .مشورت كنيدآن با كارخانه سازنده موتور 
 :گروه هاي ولتاژي تأييد شده براي دسترسي به :5توجه 

 ولت 480تا  460 –گروه دوم ولتاژ باال  
 ولت 460تا  380 –گروه سوم ولتاژ باال 

كه ارت آن به زمين وصل  IECياENيك ترانسفورماتور ايزوله سازگار با استاندارد از  3براي دسترسي به گروه 
 .استفاده نمائيد) براي ولتاژ پايين بهمراه اتصال ستاره( اشدشده ب

 .قطب صادق است 4 وفاز  3موتور استاندارد هنگام استفاده از و در ولتاژ نامي گشتاور فوق،  :6توجه



توقف از . (گشتاور ترمزناشي از فيدبك خازني، ميانگين گشتاور ترمزي در كوتاهترين زمان توقف است: 7توجه
وقتي . متوسط گشتاوركاهشي متناسب با تلفات موتور، متغير است.اين گشتاور ادامه دار نيست ). هرتز 50/60

تاور ژنراتوري بيشتري مورد نياز باشد، اگر گش. هرتز باشد، اين مقدار كاهش ميابد 50بيش از  ،عملكردحوزه 
 .و مقاومت ترمز خارجي استفاده گردد braking unitميبايست از 

آمپر براي جريان ورودي  19.6ولت يا در 10-0ولت براي ولتاژ ورودي  9.8حداكثر اندازه فركانس، در : 8توجه
 OMRONاگر اين ويژگي براي كاربرد شما رضايت بخش نيست با نمايندگي . ميلي آمپر تحقق مي يابد 4-20

 .تماس بگيريد
و  خارج شود ممكن است آسيب ديده deratingناحيه كاري مشخص شده در نمودار اگر اينورتر از  :9توجه

خروجي تنظيم  مجاز متناسب با سطح جريان b083طول عمر آن كاهش يابد، متغير فركانس حامل را در 
 .كه در زير نشان داده شده است مراجعه كنيد Derating به نمودار هايبراي اطالعات بيشتر  .كنيد
 .مدت در حين حمل ونقل استدماي نگهداري بيانگر درجه حرارت كوتاه : 10توجه
 :  11توجه
شما بايد در هنگام طراحي . مقدار تلفات بر اساس مشخصات نيمه هادي هاي اصلي محاسبه ميشود:  12توجه
 .در غير اينصورت امكان مشكالت حرارتي وجود دارد. بر اساس اين مقادير در نظر بگيريدحاشيه مناسب را  ،تابلو

 
  



 : Deratingنمودار هاي 
 
 





 
 



 
 

  



 ادامه جداول مشخصه هاي اينورتر

 



 
  



 مشخصه هاي عمومي
 
 

 
 



 
 
 



 دسته بندي سيگنال ها
 

 
 
 
 
 

  



  MX2 راه اندازي اينورترنصب و 
 
 
 مشخصات ظاهري -1-1

 :اينورتر به نكات زير توجه نماييد جعبهپس از باز كردن 
 .هر گونه خرابي احتمالي در اثر حمل ونقل )1
 .جعبه را به دقت بررسي كنيدمحتويات ) 2
اطمينان  ؛ن تعبيه شده است بدقت بررسي كنيدآبر چسب حاوي مشخصات اينورتر را كه در كنار  )3

 .كه متناسب با سفارش شماستحاصل نماييد 
 .متناسب با جريان خروجي و توان موتور طراحي شده است  MX2هر مدل از اينورتر هاي سري 

و كانكتورها جهت  key padنظيرتمامي قسمت هاي مختلف 
 .در استفاده در نظر گرفته شده استسهولت 

و  ،خود دارددر قسمت پشت Heat sinkيك MX2اينورتر سري
 .باشند داراي فن ميآن مدل هاي بزرگتر 
دو سوراخ جهت اتصال دارند در صورتي كه مدل  ،مدل هاي كوچكتر

 .هاي بزرگتر داراي چهار سوراخ مي باشند
 .سوراخ هاي نصب شده استفاده كنيد از تمام

Heat sink ، ب با توان متناس ،جهت تبادل حرارت بخش قدرت
پس از خاموش  هرگز هنگام كار يا بالفاصله. اينورتر تعبيه شده است

 .را لمس نكنيد Heat sink ،كردن دستگاه
 

key pad)صفحه كليد( 
ن نمايشگر آليد ميباشد كه چهار رقم اينورتر داراي يك صفحه ك

هاي LED .قادر است عملكرد پارامتر هاي مختلف را مشخص نمايد
 /RUN  STOP/نظير اينورترنگر وضعيت كاركرد بيا، موجود

RESET با استفاده از نماد هاي  .و عملكرد مانيتورينگ ميباشد
 .آورد و پايين به حركت در به سمت باالرا توابع مي توان،   

ضمن  تغيير پارامترها بكار برده ميشود،براي   همچنين نماد
 .استفاده ميشودنيز براي مقدار دهي به پارامتر  اينكه نماد 

  



 
 

 اجزاء ظاهري اينورتر -1-2
 

1-phase 200 V 0.1, 0.2, 0.4 kW 
 
3-phase 200 V 0.1 ,0.2 ,0.4 
,0.75kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1-phase 200 V 0.75, 1.5, 2.2 
kW 
3-phase 200 V 1.5, 2.2 kW 
3-phase 400 V 0.4, 0.75, 1.5, 
2.2, 3.0 kW 

 : توجه
كيلووات، داراي فن  0.75لتو 200مدل سه فاز 

كيلووات  0.75ولت 200مدل هاي تكفاز بوده و 
فاقد فن كيلووات 0.75و  0.4ولت 400ه فاز و س

 .مي باشد



 
 
 
 
 
 
3-phase 200 V 3.7 kW 
 
3-phase 400V 4.0 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-phase 200 V 5.5, 7.5 kW 
 
3-phase 400 V 5.5, 7.5 kW 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
3-phase 200 V 11 kW 
 
3-phase 400 V 11, 15 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3-phase 200 V 15 kW 

 
 
 
 خنك كننده fanدرپوش -1
2- fan   خنك كننده 
 هاي خنك شونده پره -3
 پايه هاي بدنه اصلي-4
 پوشش بخش ترمينال -5
 Optionalپوشش بورد  -6
 درپوش بخش زيرين -7
 



 توصيف كلي سيستم 1-3
اگر . و فيوز جهت ايمني مي باشد  كليد ،اينورتر ،موتور :شامل، قاعدتاً موتور يك سيستم كنترل قدرت

 اما در برخي موارد نياز به تجهيزات. هدف شما فقط راه اندازي سيستم باشد همين مقدار كافيست 
 ....و مقاومت ترمز ,نظير فيلتر هاي نويز گيراضافي جهت راه اندازي خواهد بود؛ 

 .نشان ميدهد شما ساس نيازكنترل دور را با گزينه هاي انتخابي مختلف بر ا شكل زير يك سيستم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال:توجه
زم است 

 .مقررات سازمان هاي نظارتي، وجود داشته باشند، جهت تطابق با ي فوقبعضي از اجزا



 نصب گام به گام -1-4
 :مراحل نصب به شرح زير مي باشد

 .ياداشت زير توجه كنيد به. اخطارها مي باشدهشدارها و  منوط به رعايت حل نصب اينورترمانتخاب  )1
 .بررسي كنيد مناسب محل نصب را براي تهويه )2
 .به درون دستگاه بپوشانيد آلودگيبه منظور جلوگيري از ورود را اينورتر  درپوش هواكش) 3
 .ن كنترل نماييدآمتناسب با ابعاد را محل سوراخ كاري جهت نصب اينورتر ) 4

 .اندازه فيوزها توجه نمائيد و سيم كشيلطفا به هشدارهاي عمومي و مالحظات 5) 
 .وصل كنيداينورتر را سيم هاي ورودي 6) 

 .خروجي اينورتر را به موتور وصل كنيدسيم كشي  )7
 .توضيح داده شده باز كنيد 3پوش تهويه را مطابق آنچه كه در بند در )8
 .اينورتر را انجام دهيد) برق دار كردن(power up تست ) 9

 .نماييد را مشاهده و بررسيمراحل نصب  )10
 

 .پيام هاي زير را همزمان با مراحل نصب مطالعه نمائيد
را  هرگز هنگامي كه دستگاه روشن است، بورد مدار چاپي و اتصاالت الكتريكي! خطر شوك الكتريكي: هشدار

 .، مي بايست اينورتر خاموش گردد"سوئيچ هاديپ-"حتي قبل از تغيير وضعيت . لمس نكنيد
مطمئن باشيد كه اينورتر را در محلي مانند صفحه فوالدي نصب كرده ايد كه در برابر شعله آتش مقاوم : احتياط

 .است در غير اينصورت خطر آتش سوزي وجود دارد 
از نبودن هرگونه مواد قابل اشتعال در نزديكي اينورتر مطمئن باشيد در غير اينصورت خطر آتش : احتياط

  .سوزي وجود دارد
 به داخل دريچه و قاب اينورتر.....گرد و غبار –تراشه فلز –مطمئن باشيد مواد خارجي مانند بريده سيم : احتياط

 .اينصورت خطر آتش سوزي وجود دارددر غير ،وارد نشده است
ير اينصورت ممكن است منجر در غ. وانايي تحمل وزن آن را داردمطمئن باشيد كه محل نصب اينورتر ت :احتياط

 .سقوط دستگاه و آسيب ديدن افراد شودبه 
 .دستگاه كامالً بر ديوارعمودي نصب شده است تا در معرض لرزش قرار نگيردمطمئن باشيد كه  :احتياط
نشده باشند،  مفقودديده و يا نهاي دستگاه، آسيب  مطمئن باشيد كه هنگام نصب، هيچكدام از بخش :احتياط

 .در غير اينصورت ممكن است منجر به آسيب ديدن افراد شود



مطمئن باشيد كه اينورتر در اتاقي نصب شده است كه داراي تهويه مناسب است، در معرض نور  :احتياط
مستقيم خورشيد نيست، مستعد دماي باال نمي باشد، فاقد رطوبت باال يا تقطير شبنم است، ميزان گرد و غبار 

تراشكاري در ناشي از  سيال گازهاي خورنده،قابل اشتعال و قابل انفجار در آن وجود ندارد، غبار پايين است، آن
 .در غير اينصورت، خطر آتش سوزي وجود خواهد داشت... وجود نيست، فاقد رسوبات نمك مي باشد و مآن 

 
 

 ابعاد اينورتر
 

 



 



 



 



 



  
 
 

  



 فيوزهاانتخاب كابل و اندازه  -1-4-1
 .مطابق با جدول زير انتخاب كنيد، اينورتر ومتناسب با توان موتور سايز كابل و اندازه فيوزها را 

ستون  .مده استآ  powerLineكابل هاي ورودي قدرت و خروجي موتور در ستون اندازه 
SignalLine زير بوده و  كه ترمينال هاي سبز رنگاست بخش هاي كنترلي  مربوط به سيم بندي

 .پوش بااليي اينورتر تعبيه شده انددر

 
 

براي ترمينال ها و كانكتورها    CSAو گواهينامه ULاستاندارد  بندي، ميبايست بر اساسسيم  :توجه
  .صورت گيرد

  .ر گرفته شودظناسب با توان اينورتر در نتمكليد قطع كننده و فيوز، :توجه
مي بايست رنج محدوده با التر را از  ،متر باشد 20هاي قدرت بيش از  در صورتي كه فاصله كابل :توجه

 .نظر سايز كابل انتخاب نماييد
. استفاده كنيد   -AWG / 0.75 mm² 18 براي سيم بندي سيگنال هشدار، از سيم شماره - :توجه

  ) [AL2] ,[AL1] ,[AL0]ترمينال هاي (



 (R/L1, S/L2, T/L3)اينورتر  ترمينال ورودي 1-4-2
د كه آيا ينخست، الزم است مشخص كن. شما سيم بندي ورودي اينورتر را متصل خواهيد نمود در اين مرحله،

به براي تطبيق نوع تغذيه دستگاه، . (L1 , N)يا تكفاز  (R/L1 , S/L2 , T/L3)ورودي اينورتر سه فاز است 
 .مراجعه كنيد) كه در كنار دستگاه قرار دارد(شخصات اينورتر برچسب م

 )حفاظت جان(قطع جريان نشتي زمين كليد  1-4-2-1
از يك كليد  (R/L1, S/L2, T/L3)براي حفاظت ، مابين منبع تغذيه اصلي و ترمينال هاي ورودي قدرت 

 .استفاده نمائيد) حفاظت جان(قطع جريان نشتي زمين 
يد نشت به دليل خاصيت ژنراتوري كه بوسيله اينورتر در فركانس هاي باال ايجاد مي گردد، ممكن است كل

به همين منظور از يك كليد نشت جريان فركانس باال با درجه حساسيت زياد استفاده . جريان، درست عمل نكند
 .نمائيد

 كنتاكتور مغناطيسي 1-4-2-2
براي خاموش  .ممكن است سيستم شما دچار خطا شده باشدتابع  حفاظت اينورتر فعال ميشود،  هنگامي كه

هنگامي كه جريان در اينورتر . مغناطيسي بر سر راه ورودي آن استفاده كنيد كردن اينورتر از يك كنتاكتور
براي . برقرار است و توان جابجا ميشود از كنتاكتور براي روشن و خاموش كردن اينورتر استفاده نكنيد

 كه بر روي برد كنترل قرار دارد [RV,FW] ترمينالاينورتر بوسيله سيگنال بيروني از روشن كردن /خاموش
در غير  ده است از اينورتر استفاده نكنيد،هنگامي كه يكي از فازهاي ورودي اينورتر قطع شده ش .استفاده كنيد

دقيقه بيش از يكبار برق ورودي اينورتر  3در هر  .شده و آسيب ببيند  Tripاينصورت ممكن است اينورتر دچار 
 .يشودانجام اين كار باعث آسيب ديدن اينورتر م. قطع و وصل نكنيد

 
 )U/T1, V/T2, W/T3( اينورترترمينال خروجي  1-4-3

در غير . براي اتصال ترمينال خروجي از كابل سازگار يا كابلي با اندازه مقطع بزرگتر استفاده شود
 .و موتور دچار افت گردد اينورترولتاژ خروجي مابين  ممكن است اينصورت
آسيب ديدن سبب  اين قطعات ممكن است. استفاده نگردد برق گير يا ازاصالح ضريب قدرت از خازن 

 .گرددبرق گير يا صدمه ديدن خازن و  اينورتر
 يا خاصيت خازني به دليل) V 400خصوصاً در كالس (متر بيشتر باشد  20درصورتيكه طول كابل از 

به  باعثاين امر ممكن است . ايجاد شوددر ترمينال موتور ولتاژ ناگهاني سلفي كابل، ممكن است يك 
 )بسته به كالس و شرايط ايزوالسيون موتور( .مخاطره افتادن ايزوالسيون موتور گردد

اين فيلترها ميتوانند از  .استفاده نمودلترهاي خروجي به منظور حذف ولتاژهاي ناگهاني از فيميتوان 
تا فيلترهاي سينوسي ) output dV/dt(ولتاژ خروجي  گيرو فيلترهاي مشتق chokeفيلترهاي ساده 

 .باشند



از آنجايي كه اينورتر نميتواند چگونگي تقسيم جريان مابين موتورها را تشخيص دهد، براي اتصال 
 . يك رله محافظ گرمايي براي هريك از موتورها لحاظ گرددميبايست چندين موتور، 

رله  .جريان نامي موتورها باشد برابر، بزرگتر از 1.1هر يك از رله هاي گرمايي ميبايست  RCميزان 
به خروجي  ACممكن است وابسته به طول كابل دچار خطا شود، در اين حالت از اتصال يك راكتور 

 .استفاده شوداينورتر
 

 )DC) (+1, P/+2(اتصال راكتور جريان مستقيم  -1-4-4
يك  كارخانه پيش فرضبنابر . دريمورد استفاده قرار ميگ DCاين ترمينال براي اتصال اختياري راكتور 

اتصال  ، شينهDCقبل از اتصال راكتور . وجود دارد P/+2و  1+اتصال كوتاه مابين ترمينالهاي شينه 
 .دكوتاه، باز شو

 DCدر صورت عدم استفاده از راكتور  .باشد كوتاه ترمتر يا 5ميبايست  DCطول كابل اتصال راكتور 
 .اتصال كوتاه حذف نگردد

نخواهد اينورتر ، هيچ تواني به مدار اصلي  DCه اتصال كوتاه و عدم اتصال راكتور شين در صورت حذف
 .رسيد و عملكرد اينورتر متوقف مي شود

 
 اندازه هاي مختلفبراي اينورترها نحوه اتصال منبع تغذيه  -1-4-5

 0.1تا  V – 0.4 kW 200 تك فاز- •
 0.1تا  V – 0.75 kW 200 فاز- 3 •

 
 
 
 

 
 

تا  V – 2.2 kW 200 تك فاز- •
0.75 

 V – 2.2 kW , 1.5 200 سه فاز- •
 0.4تا  V – 3.0 kW 400 سه فاز- •

 
 
 



 
 V – 3.7 kW 200 سه فاز- •
 V – 4.0 kW 400 سه فاز- •

 
 
 

 
 

 V – 7.5 kW , 5.5 200 سه فاز- •
 V – 7.5 kW , 5.5 400 سه فاز- •

 
 
 
 
 
 
 

 V –kW 11 200 سه فاز- •
 V –kW 11,15 400 سه فاز- •

 
 
 
 
 
 

 
 V – 15kW 200 سه فاز- •

 
 
 
 



به علت گرم شدن زياد منبع ( ، ممكن استتغذيه ميشودپرتابل منبع به وسيله كه ي اينورتر :توجه
ان مورد تو برابر 5كلي ظرفيت منبع تغذيه ميبايست  طوربه . داراي اعوجاج دريافت نمايد يتوان )تغذيه
 .باشداينورتر نياز 

 
 :باشداينورتر مشخصات  اولتاژ ورودي ميبايست مطابق ب :حتياطا
 

 
 

در غير  .استفاده نشودتكفاز  اينورتربراي يك سه فاز اطمينان حاصل گردد، از تغذيه  :احتياط
 .اينصورت، امكان آسيب ديدگي و خطر آتش سوزي وجود خواهد داشت

 
 

به  ACمطمئن شويد كه منبع تغذيه : احتياط
در غير . ترمينال هاي خروجي اينورتر متصل نباشد

اينصورت ممكن است اينورتر آسيب ببيند و خطر 
 .تخريب و يا آتش گرفتن دستگاه وجود خواهد داشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 MX2سريع سيم بندي كنترلي مرجع 

 



 :جدا كردن پوشش دريچه هاي خنك كننده -1-4-6
از بدنه  را ، تمام پوششهاي جانبياينورتربعد از نصب و سيم بندي 

 .جدا نمائيداينورتراصلي 
قطع  اينورتر اطمينان حاصل نمائيد كه توان ورودي به: هشدار

د، بعد بودر صورتي كه تغذيه وصل ). خاموش باشداينورتر(باشد مي
دقيقه منتظر بمانيد و سپس ادامه  5از قطع نمودن آن به ميزان 

 .دهيد
 استفاده از صفحه كليد جلو -1-5

مقادير پارامترهاي  بازبينيو همچنين اينورتر منظور برنامه ريزي پارامترهاي از اين صفحه نمايش به 
 .عملكرد استفاده ميشود هنگامخاص 

 
 

 :توضيحات مربوطه آورده شده است ،در ادامه
 

 keypadتوضيحات مربوط به : 1-1جدول 
Contents Items 

 Power LED -1 روشن ميگردد) سبز رنگ( LEDوصل گردد اين اينورتر هنگامي كه تغذيه 

 Alarm LED -2 روشن ميگردد) قرمز رنگ( LEDدچار خطا شود اين اينورتر هنگامي كه 

دهنده پارامتر تغييرپذير باشد به رنگ سبز روشن  زمانيكه صفحه نمايش، نشان
داشته باشد به صورت چشمك زن عمل  زمانيكه يك عدم تطبيق وجودشود و مي

 مي نمايد

3- Program LED 

 Run LED -4 نمايد به رنگ سبز روشن خواهد بودموتور را، راه اندازي مياينورتر هنگاميكه 

باشد به رنگ سبز روشن  داده شده در ارتباط با فركانس كه داده نشان هنگاميكه
 خواهد بود

5 – Monitor LED 
[Hz] 



داده شده در ارتباط با جريان باشد به رنگ سبز  نشان اطالعاته هنگاميكه ك
 روشن خواهد بود

6 – Monitor LED 
[A] 

مال گردد به اع) Runبا استفاده از كليك (هنگاميكه دستور اجرا توسط اپراتور 
 رنگ سبز روشن ميگردد

7- Run 
command LED 

 seg LED-7 – 8 استفاده ميشود... به منظور نمايش پارامترها و 

 Run key -9 .ميگردداينورتر شدن  Runموجب 

 ميشوداينورتر موجب توقف  •
 زمانيكه آن در وضعيت خطا باشداينورتر موجب ريست شدن  •

10- Stop/Reset 
key 

پرش به اول بلوك تابع بعدي زمانيكه مد تابع نشان داده ميشود، موجب  •
 ميشود

 تابع باز ميگردد ، به برنامهزمانيكه داده نشان داده ميشود •
به رقم ديجيتال  cursorزمانيكه در مد ديجيتال به ديجيتال است، يك  •

 حركت ميدهد سمت چپ
منجر به نمايش داده به  ،ثانيه 1براي فشار آن صرفنظر از نمايش جاري،  •

 ميگردد  d001صورت

11- cycle key 

 كاهش داده ميگردد/موجب افزايش •
، ديجيتال به ديجيتال  editفشردن هر دو كليد در يك زمان موجب  •

 ميگردد

12- Up key 
13- Down key 

 ه ميشود، به مد نمايش داده ميرودداد زمانيكه برنامه تابع نشان •
گشت و باز اطالعاتنشان داده ميشود،موجب ذخيره  زمانيكه كه اطالعات •

 به نمايش برنامه تابع ميگردد
 cursorزمانيكه در مد نمايش ديجيتال به ديجيتال است، موجب حركت  •

 .به رقم ديجيتال سمت راست ميگردد

14- SET key 

 USB -15 به منظور استفاده از ارتباط كامپيوتري است) USB )mini-Bاتصال پورت 
connector 

 remote operator( 16- RJ45(براي كنترل از راه دور  RJ45اتصال 
connector 

 
 
 

  



 كليدها، مدها و پارامترها-1 -1-5
. دها و پارامترهاستتغيير مkeypad  كار با هدف از

دهاي مانيتورينگ و پارامترها اشاره به م ،عبارت تابع
به صورت (دارد كه به واسطه دستورات تابع 

. مي باشنددسترس در ) كاراكتري اوليه 4دستورات 
هاي مربوطه كه با كاراكتر گوناگون در گروه وابعت

در جدول  .سمت چپ مشخص ميشوند، قرار دارند
 :زير اطالعات مربوطه آورده شده است

 
 دسته بندي توابع:  2-1جدول 

 گروه توابع عملكردنوع   مد دسترسي  PRG LEDنمايشگر
O تابع هاي مانيتورينگ نمايشگر “d” 

 ”F“ پارامترهاي پروفايل اصلي برنامه 

 ”A“ توابع استاندارد برنامه 

 ”b“ توابع تنظيم دقيق  برنامه 

 ”C“ توابع خروجي هوشمند برنامه 

 ”H“ پارارمترهاي موتور= توابع مربوط به ثابت موتور برنامه 

و توابع مربوط  EzSQقطار پالس ورودي، گشتاور،  برنامه 
 به ارتباطات

“P” 

 ”U“ كاربرپارامترهاي انتخابي توسط  برنامه 
 ”E“ برنامه هاي خطا برنامه -

 
  keypadرد يابي نقشه  -1-5-2

اما جهت انجام آزمايش  .قابل برنامه ريزي و پارامتر است ابعوداراي تعداد زيادي ت MX2سري  اينورتر
 .استبيان شده در باره آنها هاي اندكي است كه در اين بخش توضيحات الزم گزينه نياز به  ،"برقداركردن"

تنها با يك نمايشگر  ،برنامه ريزي و مانيتورينگ تانمايد و پارامترها استفاده مي از دستورات توابع menuساختار 
پارامترها و  پايه و اوليهرديابي نقشه  ابنابراين آشنايي ب .امكان پذير گردد LED، كليدها و نمايشگرهاي  رقمي4

 .استتوابع در بلوك دياگرام زير اجتناب ناپذير 



 
كنوني، صفحه نمايش به ابتداي بلوك  دهشمقدار نمايش داده ، صرفنظر از با فشردن كليك : توجه
 . بعدي خواهد رفت تابع

 
 

 حركت به سمت نمايش ديتا

 پرش به گروه بعدي

 ذخيره كردن

 :و بازگشت به نمايش دستورات تابعEEPROMذخيره سازي ديتادر 
 : بازگشت به نمايش كد تابع بدون ذخيره كردن ديتا

Data Display (F001 to F*03) ديتا به علت سنكرون زماني، ثابت ديده ميشود 

 :و بازگشت به نمايش كد تابع  EEPROMذخيره سازي ديتا در 
 :لغو تغييرات ديتا و بازگشت به نمايش دستورات تابع 

Data Display : هنگاميكه ديتا تغيير داده شود، نحوه نمايش به صورت
 بيانگر اعمال نشدن داده جديد است چشمك زن خواهد بود كه

 فشردن همزمان دو كليك باال و پايين موجب 
 ) single-digit(تك رقمي  editفعال شدن مد 

 .ميشود



 :مثال
 .تغيير دهيد b083به  00_0بعد از روشن كردن، نحوه نمايش را از 

 .داده ميشود در صفحه نمايش نشان d001پس از روشن كردن، ديتا به صورت ) 1(
 .به منظور نمايش دستورات تابع فشار دهيدرا  كليك ) 2(

 

 
 

 براي نمايش هستند و قابل تغيير نيستند bxxxدستورات تابع : توجه
 

 
 
 
 

 ره سازي ديتابراي تنظيم و ذخي فشردن ) 7(

 ديتا ذخيره شده و به دستورات تابع باز ميگردد
 دستورات تابع باز ميگرددتغييرات لحاظ نشده و به 

هنگاميكه كه ديتا تغيير ميكند، صفحه نمايش به 
اين بدان معني است . نمايدصورت چشمكزن عمل مي

 .كه ديتاي جديد هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است

بافشردن كليك باال رونده، مقدار ديتا را افزايش ) 7(
 دهيد

   

 )چشمك زن نيست(نحوه نمايش به صورت ثابت است 

 b083براي نمايش ديتا به صورت  فشردن ) 6(

 b001 -> b083.  فشردن كليك باالرونده براي افزايش دستورات تابع) 5(

 b001مرتبه به منظور حركت به گروه تابع  2  فشردن ) 4(

 F001براي حركت به بلوك تابع  فشردن ) 3(



 كليك زماني كه دستورات تابع نشان داده ميشود زماني كه يك ديتا نشان داده ميشود
تغييرات لحاظ نشده و به دستورات تابع 

 بازميگردد
  به بلوك تابع بعدي ميرود

ديتا ذخيره شده و به دستورات تابع 
 بازميگردد

  نشان داده شده حركت ميكند يتايددر 

  دستورات تابع افزايش پيدا ميكند يابدمقدار ديتا افزايش مي
  دستورات تابع كاهش پيدا ميكند يابدمقدار ديتا كاهش مي

 
 بهثانيه، صرفنظر از نحوه نمايش قبلي، منجر  1براي مدت زماني بيشتر از  دفشار دادن كلي :توجه

توجه داشته باشيد كه حركت چرخشي توابع بر روي صفحه نمايش، . خواهد شد d001نمايش به صورت 
 .جهت آشنايي بيشتر به مثال زير توجه نمائيد .مي باشد  ناشي از عملكرد اصلي كليد

 
 
 
 انتخاب توابع و ويرايش پارامترها -1-5-3

مده است و نشان آ power upجهت راه اندازي موتور در  تست قسمت زير پارامتر هاي مورد نياز در 
 .خواهد داد كه چطور پارامتر هاي مربوطه را تنظيم كنيد

1(digital operator  را به عنوان مرجع سرعت انتخاب نماييد)A001=2( 
2(digital operator  را به عنوان مرجع فرمانrun در نظر بگيريد)َA002=2( 
 تنظيم نماييد A082و ولتاژ موتور را در  A003فركانس موتور را در )3
 جريان موتور را براي حفاظت صحيح حرارتي تنظيم نماييد)4
 تعداد قطب هاي موتور را تنظيم نماييد)5
 
 ماده سازي جهت تنظيم پارامترهاآ

براي  كه چطور رديابي كنيد تا نشان مي دهدسپس . با روشن شدن اينورتر آغاز مي شود بخش اين
قسمت شما همچنين مي توانيد به نقشه رديابي صفحه كليد كه در  .برسيد Aگروه  هب ساير تنظيمات

 .نشان ميدهدبه شما را  طول مسيرجهت يابي در  ،اين نقشه. رجوع كنيد ،ميباشد 1-5-2



 
 
  digital operator انتخاب فرمان سرعت از روي)1

 ،نالوگآورودي مي توان براي مثال از منابع مختلفي تنظيم گردد كه مي تواند فركانس خروجي اينورتر 
 .را ذكر نمودتنظيم حافظه يا شبكه 

ت سهولت كار شما جه ،از صفحه كليد به عنوان منبعي براي كنترل سرعت ،  power upتستدر 
 .داردكشور مورد نظر ه تنظيمات پيش فرض، بستگي به د كداشته باشيتوجه  .استفاده مي شود

 

 
 
  digital operator ازروي فرمان اجراء انتخاب)2

را با توجه به سرعت تنظيم شده، به حركت موتور  ،كه باعث ميشود اينورتر است جهت اجراي فرماني
روي  Runو كليد  يد كه شامل ترمينال كنترلآميتواند از منابع مختلفي بدست  فرمان اجرا .درآورد

قرار دارد،  RUNكه دقيقاً باالي كليد RUN، LEDبا فعال شدن كليد  زيردر شكل  .دكيبورد ميباش
توجه داشته باشيد . به عنوان منبع، انتخاب شده است RUNروشن شود كليد LEDاگر  .فعال ميشود

 .تنظيمات پيش فرض بستگي به كشور مورد نظر دارد

 



 
زير ميتوانيد مراحل زير را دنبال ميشود در جدول خاموش  LED ،در صورت فعال كردن پتانسيومتر

 .كنيد

 
اين به آن معني . ، روشن مي شودRUNكليد  سازيفعال  LED پس از اتمام مراحل فوق، :توجه

 .فعال شده است RUNنيست كه موتور شروع به حركت نموده است؛ بلكه به اين معني است كه كليد 
 
 از موتور AVRتنظيم فركانس پايه موتور و ولتاژ)3

 50/60اغلب موتورهاي تجاري براي فركانس . خاصي طراحي شده است ACيك فركانس براي موتور 
تطبيق سپس مراحل زير را به منظور ابتدا مشخصات موتور را بررسي نمائيد . هرتز طراحي شده اند

كنيد هرتز تنظيم ن 60يا  50فركانس اينورتر بيشتر از  .كنيد دنبال ،موتورتنظيمات يا اصالح آن براي 
  .دباالتر را داده باشس نفركا اجازهموتور  سازنده مگر آنكه كارخانه

 
 60يا  50استاندارد اينورتر كه همان پيش فرض باالتر از  ياگر شما يك موتور را در فركانس:احتياط

تنها  .مطمئن شويدنده مربوطه ساز با ،و ماشينمشخصات موتور بكار ميبريد، از بررسي مي باشد هرتز 
خطر  در غير اينصورت موتور را در فركانس باالتر بكار ببريد، ،سازندهوافقت شركت مكسب پس از 

  .آسيب ديدن تجهيزات وجود خواهد داشت
 



  . براي تنظيم ولتاژ موتور جدول زير را دنبال كنيد

 
 

 تنظيم جريان موتور)4
حرارت باالي ناشي از ظت از اينورتر و موتور كه براي محافاست اينورتر داراي حفاظت اضافه بار حرارتي 

را بر مبناي زمان،  استفاده از ميزان جريان موتور، اثر حرارتي اينورتر با .طراحي شده است اضافه بار، از
سطح حرارت الكترونيكي . اين حفاظت بستگي به ميزان صحيح جريان موتور شما دارد .محاسبه مي كند

با يك پيكر  و همچنين استقابل تنظيم از جريان نامي اينورتر  %100تا %20از b012 پارامتربوسيله 
 .بندي مناسب از خطاهاي غير ضروري جلوگيري ميكند

ميزان جريان را از پالك موتور خوانده و سپس مراحل زير را جهت تنظيم حفاظت اضافه بار اينورتر، 
  :انجام دهيد

 
 
 تنظيم تعداد قطب هاي موتور) 5

برچسب مشخصات درج شده . موتور، تعيين كننده تعداد قطب هاي آن مي باشدسيم پيچ هاي داخل 
براي عملكرد مناسب، تنظيم پارامترها را براساس . بر روي موتور، معموالً بيانگر تعداد قطب ها است



قطب دارند كه با تنظيمات  4بسياري از موتورهاي صنعتي . تعداد قطب هاي موتور انجام دهيد
 .تمتناظر اس (H004)ر پيشفرض ينورتر د

 .تعداد قطب هاي موتور و درصورت لزوم، تغيير آنها دنبال نمائيد ي تطبيقمراحل جدول زير را بر ا

 
شما تقريباً آماده راه اندازي موتور براي . انجام مراحل فوق، تظيمات اينورتر شما نتيجه بخش خواهد بود

 !اولين بار هستيد
را بررسي  PRG LEDاحل فوق، دچار اشتباه شديد، نخست وضعيت هرگاه شما در هريك از مر: نكته
مادامي . آن، مطالعه نمائيد را براي تعيين مسير كنترلي و نمايش Keypadسپس نقشه رديابي . كنيد

توجه . هيچ پارامتري بواسطه خطاهاي وارد شده تغيير نخواهد كرد ،يدا هادرا فشار ند كه شما كليد 
وصل برق دستگاه، باعث مي شود كه نمايشگر اينورتر، مد مانيتورينگ و مقدار  داشته باشيد كه قطع و

d001  فركانس خروجي( را نشان دهد( 
 راه اندازي موتور -1-5-4

نخست، اين ! اگر تا به اين لحظه، همه پارامترها را تنظيم كرده ايد، آماده راه اندازي موتور باشيد
 :فهرست را بازبيني كنيد

1- Power LED اگر روشن نبود، اتصاالت برق را چك كنيد. را بررسي كنيد تا روشن باشد. 
2- LED  فعال بودن كليدRUN  را بررسي كنيد تا روشن باشد، اگر خاموش بود، پارامترA002  را

 .چك كنيد
3- PRG LED اگر روشن بود، دستورالعمل باال را بازبيني كنيد. را بررسي كنيد تا خاموش باشد. 
 .مكانيكي موتور با هر بار مكانيكي اطمينان پيدا كنيداز عدم اتصال  -4
 .روشن خواهد شد RUN LED. را فشار دهيد Keypadروي  RUNحاال كليد  -5



سرعت چرخش موتور افزايش . را براي چند لحظه فشار دهيد رفته و كليد  F001به پارامتر  -6
 .مي يابد

 .را فشار دهيد Stopبراي توقف موتور، كليد  -7
 تك رقمي ويرايشمد  -1-5-5

ل نمايش قرار داشته از ديتاي در حادر فاصله دورتري در صورتيكه دستورات تابع يا ديتاي مورد نظر 
هاي باالرونده و  كليك. تك رقمي، ميتوان سريعتر به آن دسترسي داشت ويرايشد، با استفاده از مد باش

موجب رفتن به مد تغييرات ديجيتال  ها اين فشردن همزمان كليك. پايين رونده را همزمان فشار دهيد
 .به ديجيتال خواهد شد

 
 
 

اولين رقم به صورت 
چشمكزن نمايش داده 

با استفاده از . ميشود
كليكهاي باالرونده و 
پايين رونده ميتوان 
 .مقدار آنر تغيير داد

دومين رقم به صورت 
چشمكزن نمايش 

با . داده ميشود
استفاده از كليكهاي 

االرونده و پايين ب
رونده ميتوان مقدار 

 .آنر تغيير داد

سومين رقم به صورت 
چشمكزن نمايش داده 

ه از با استفاد. ميشود
كليكهاي باالرونده و 
پايين رونده ميتوان 
 .مقدار آنر تغيير داد

چهارمين رقم به صورت 
چشمكزن نمايش داده 

با استفاده از . ميشود
كليكهاي باالرونده و 
پايين رونده ميتوان 
 .مقدار آنر تغيير داد

اولين رقم به صورت چشمكزن 
ميتوان مقدار . نمايش داده ميشود

 .آنر تغيير داد

دومين رقم به صورت 
چشمكزن نمايش 

ميتوان . داده ميشود
 .مقدار آنر تغيير داد

سومين رقم به صورت 
چشمكزن نمايش 

ميتوان . داده ميشود
 .مقدار آنر تغيير داد

چهارمين رقم به صورت 
چشمكزن نمايش داده 

ميتوان مقدار . ميشود
 .آنر تغيير داد

 :پايين ترين رقم ديجيتالي ديتا/به سمت راست يا تنظيم دستورات تابع cursorحركت 
 :به سمت چپ cursorحركت 



قرار ن رقم ديجيتالي در باالتري cursorفشار داده ميشود در صورتيكه  زمانيكه كليك : 1توجه
در شكل  Bو  Aهاي حالت(يابد رقم ديجيتالي انتقال مي) كم ارزشترين(به پايين ترين  داشته باشد،

 ).باال
زمانيكه هر دو كليك باالرونده و پايين رونده همزمان فشار داده ميشوند، در صورتيكه در مد : 2توجه 

 .تك رقمي قرار داشته باشيم، اين مد غيرفعال شده و به مد نرمال باز ميگردد ويرايش
  



 فصل دوم
 ينورتراتنظيمات پارامترهاي 

 
 
 keypadاستفاده از  -2-1

keypad سري  اينورتر هايMX2 تورينگ و برنامه ريزي پارامترها مي به منظور ماني ،تمام عناصر شامل
 .باشند

 
 

 و نمايشگرهاها توضيح كليك -2-1-1
• Run LED :اين )و موتور داراي گشتاور است(فعال است  زمانيكه خروجي اينورتر ،LEDدر  و ،روشن

 .خاموش خواهد بود stopحالت 
• Program LED :اينLED روشن  ، هنگامي كه اينورتر آماده ويرايش پارامترهاستد برنامه پذيريدر م

 .خاموش خواهد بودLEDباشد اين يا نمايش ديتا در مد مانيتورينگ اگر است و 
• Run Key Enable LED : فعال شدن كليد  برايآماده  زمانيكه اينورترRun  باشد اينLED روشن

 .خاموش خواهد بود LEDغيرفعال باشد، اين Runكليدزمانيكه . است
• Run Key : كليد البته ميبايست قبل از فشردن اين . موتور روشن خواهد شدكليد با فشار دادن اين

در موتور را REV)(يا )FWD(جهت چرخش ، F004پارامتر . روشن باشد Run Enableنمايشگر 
 .تعيين ميكند

• Stop/Reset Key : براي توقف موتور و همچنينRESET زمانيكه خطا رخ داده باشد اينورتر. 
• Parameter Display :7نمايشگر  يك-segment  پارامترها و براي نمايش  بوده و رقمي4كه است

 .استفاده ميشود دستورات تابع



• Display Units, Hertz/Amperes : هنگاميكه يكي از اينLED مربوط  واحد نمايشگرها روشن گردد
نشان دهنده جريان و اگر  ،روشن باشد عدد نمايشگر)LED)Aاگر  .پارامتر نمايش داده شده استبه 

LED)hz(روجي خواهد بودروشن باشد عدد مربوطه نمايشگر فركانس خ. 
• Power LED :اعمال شود، اين  ورودي به اينورتربرق مانيكه زLED فعال خواهد شد. 
• Alarm LED :روي دهد اين  زمانيكه خطاي در اينورترLED  خواهد شدفعال. 
• Cycle Key: براي خارج شدن از منوي فعلي استفاده ميشود داز اين كلي 
• Up/Down Keys :پايين در ليست پارامترها و توابع نشان داده شده در /االبه منظور حركت به سمت ب

 .افزايش مقادير استفاده ميشود/صفحه نمايش و همچنين كاهش
• Set key : تنظيم و مانيتورينگ مقادير ليست پارامترها و توابع، جهت يابي رداين كليك به منظور

براي ذخيره مقدار  را ويرايش نموديممقدار يك پارامتر زمانيكه . پارامترها مورد استفاده قرار ميگيرد
 .نماييم از اين كليد استفاده ميEEPROM ويرايش شده در 

 
دهاي عملكردم 

LED  هايRUN  وPRG  تنها بيانگر
و  RUNدهايم. بخشي از موضوع است

Program  مستقل از يكديگرند و متضاد هم
 با RUN ،حالت نمودار با توجه به. نيستند

STOP  و همينطور Program با 
Monitor ويژگي اين  .قابليت تناوبي دارند

ين است كه نشاندهنده ااست و بسيار مهمي 
كه موتور در حال كار  تكنسين ميتواند هنگامي

است،پارامترهاي موتور را بدون نياز به خاموش 
 .كردن آن تغيير دهد

هنگام خطا همانگونه كه مشاهده ميشود، وقوع 
 TRIPن آن به مداعث برد، باينورترعملكرد 

فه بار خروجي ضاپديده هايي همچون ا .ميشود
 TRIPكه اينورتر در مد مادامي . ميشود RUNو توقف مد باعث خاموش شدن خروجي اينورتر 

 براي راه اندازي مجدد موتور بايد  .هرگونه در خواست راه اندازي موتور رد خواهد شد قرار دارد،
 .از بين برد STOP/RESETايجاد شده را با فشار دادن كليد خطاي 

 
 RUNحالت ويرايش 



بعضي تا دهد  به شما اجازه) هنگامي كه موتور در حال چرخش است( RUNينورتر ميتواند در حالت ا
بايد عمليات بي وقفه ادامه در كاربردهايي مفيد است كه اين امر  .پارامتر ها را تنظيم و ويرايش كنيداز 

 .احتياج داريد RUNشما به تغيير برخي پارامتر ها در حالت يابد و درعين حال، 
خالصه جدول پارامتر ها در اين فصل شامل يك ستون به عنوان ويرايش حالت 

RUN كه پارامتر را نمي توانيد ويرايش كنيد،به اين معناست  عالمت است و 
براي قفل تنظيمات از  .دمي باش پارامترن ويرايش نشانگر امكا عالمتو 

 .استفاده ميشود b031 پارامتر 
ي ايمن و مفيد، از وظايف كاربر است تا انتخاب بهينه اي را با توجه به شرايط نرم افزارقفل تنظيمات 

پارامتر براي اطالعات بيشتر به قسمت ليست پارامتر ها در تنظيمات  . راه اندازي و پرسنل، داشته باشد
 .مراجعه كنيد bهاي 

 الگوريتم هاي كنترل
هدف ما اين . سينوسي است pwm سوئيچينگ داراي دو الگوريتمMX2برنامه كنترل موتور اينورتر 

است كه شما بهترين الگوريتم را با توجه به مشخصه و ويژگي هاي موتور و بار انتخاب كنيد هر دو 
 .منحصر بفرد ي توليد مي كنند الگوريتم فركانس خروجي را با روشي 

تنظيمات يكبار انجام تنظيمات براي الگوريتم سبب ميشود كه الگوريتم مربوطه به عنوان پايه اي براي 
ترين الگوريتم را جهت فرآيند طراحي كاربرد خود انتخاب ها در نظر گرفته شود بنابراين بهساير پارامتر 

  .كنيد
 

 ):Dual Rating(دو محدوده تواني انتخاب  -2-2
بدين معني كه ميتوانند در دو . ميباشنددو محدوده تواني  داراي ويژگي  MX2سري  اينورتر هاي

 .انتخاب ميگردد b049بنابر شرايط عملكردي پارامتر . وضعيت گشتاور ثابت و متغييرعمل نمايند

 



 
تفاوت  .مربوطه به صورت اتوماتيك تغيير خواهند كرد و گزينه هايهنگام تغيير، نرخ جريان خروجي 

 .در زير آورده شده است NDو  HDمابين 
ND HD  

در شرايط بار نرمال بدون گشتاور 
 .باال

در شرايط بار سنگين با گشتاور باال در 
 هنگام راه اندازي، شتاب مثبت و منفي

Usage : 

 : Application ....و  conveyer، آسانسور، جرثقيل ، فن، تهويه هواپمپ
1.2 A (3-phase 200 V 0.1kW) 1.0 A (3-phase 200 V 0.1kW) Rated current : 

120% 60 sec 150% 60 sec Overload current : 
 

اطمينان حاصل شود زمانيكه تنظيمات . در جدول زير نشان داده شده است NDو  HDمقادير اوليه 
حتي اگر ( .تغيير ميابندH203,H003پارامترها به غير از يابد، مقادير اوليه تغيير مي b049سرعت دوگانه 

ديتا مقدار  ،تغيير يابد b049قرار داشته باشند، زمانيكه  NDو  HDمقادير تنظيم شده جاري در رنج 
 )دهي اوليه خواهد شد

 
 

 .شوند داده نمي تابع هاي زير در ترمينالهاي قابل برنامه ريزي نمايشانتخاب شود، NDزمانيكه 
Name Func. code Name Func. code 

 d009 دستور نمايش گشتاور FW,RG( C058(سطح گشتاور پايين-/باال

 d010 نمايش باياس گشتاور C059 پايين گشتاور/مد خروجي باال

 d012 مانيتور گشتاور H001 انتخاب تنظيم اتوماتيك

 b040 گشتاورانتخاب محدوده  H002/H202 انتخاب ثابت موتور

 b041 )1(محدوده گشتاور  H005/H205 پاسخ ثابت سرعت موتور



 b042 )2(محدوده گشتاور  R1 H020/H220ثابت موتور 

 b043 )3(محدوده گشتاور  R2 H021/H221ثابت موتور 

 b044 )4(محدوده گشتاور  L H022/H222ثابت موتور 

 LAD STOP b045انتخاب گشتاور  lo H023/H223ثابت موتور 

 b046 محافظت عملكرد معكوس J H024/H224ثابت موتور 

 C054 پايينگشتاور-/باالانتخاب گشتاور- P037 مقدار باياس گشتاور

 FW,RG( C055(سطح گشتاور پايين-/باال P038 انتخاب قطب باياس گشتاور

 C056  (RV,RG) سطح گشتاورپايين-/باال P039  (FW)حد سرعت و كنترل گشتاور

 C057 (RV,PW) سطح گشتاورپايين-/باال P040 (RV)حد سرعت و كنترل گشتاور

 
 
 
 

 .هاي زير در ترمينالهاي هوشمند نمايش داده نميشوندانتخاب شد، تابع NDزمانيكه 
 ترمينالهاي ورودي هوشمند ترمينالهاي خروجي هوشمند

 TL:40 انتخاب حد گشتاور OTQ:07 پايين/سيگنال گشتاور باال

 TRQ1:41 1سوئيچ حد گشتاور  TRQ:10 سيگنال محدوديت گشتاور
 TRQ1:42 2سوئيچ حد گشتاور  - -
 ATR:52 دستور ورودي فعال سازي گشتاور - -

 
 

 مانيتورينگ توابع: Dگروه  -2-3
يا توقف  Runصرفنظر از مد  ،ميتوان به مقادير پارامترهاي مهم Dمانيتورينگ گروه  به واسطه توابع

 Function دكلي ه كد تابع براي پارامتر مورد نظر بوسيلهپس از انتخاب شمار. دسترسي داشت اينورتر
وضعيت  ،نمايشگران با استفاده از سگمنت هاي ميتو، d006و  d005هاي براي نمايش مقدار در تابع

On/Off  ورودي و خروجي هاي قابل برنامه ريزي را مشاهده كرد. 
 رخ دهد، اينورتر برقو قطع  ،يك پارامتر تنظيم شده باشد نمايشبراي  اينورترمانيتور در صورتيكه 

، نمايشگر به صورت اتوماتيك به برق ورودي با وصل مجدد . نمايدتنظيمات جاري نمايشگر را ذخيره مي
 .باز ميگردد) پارامترهاي مانيتورينگ(تنظيمات قبلي 

 
 Run “D” Function 



Units Mode 
Edit 

Description Name Func. 
Code 

Hz -  نمايشRealtime  فركانس خروجي به موتور
400.0Hz – 0.0در بازه  P

a
P .در صورتيكه  b163 

ميتواند با ) F001(فركانس خروجي  1 =
پايين رونده با مانيتورينگ /هاي باالروندهكليك

d001 تغيير كند. 

 d001 نمايش فركانس خروجي

A -  نمايش فيلتر شده جريان خروجي به موتور در
براي توان  Am )~99.9 Am 655.3 – 0رنج 

1.5kW و كمتر( 

 d002 نمايش جريان خروجي

- - “F” حركت به جلو 
“o” توقف 

“r” حركت معكوس 

 d003 نمايش جهت چرخش

، پردازش مقدار متغيير PIDنمايش مدرج  - -
)A075 is scale factor (0.00 - 10000 

، نمايش )PV(پردازش متغيير 
 PIDفيدبك 

d004 

 نمايش وضعيت ترمينالهاي ورودي هوشمند - -

 
 شماره ترمينالها

وضعيت ترمينال ورودي 
 هوشمند

d005 

 نمايش وضعيت ترمينالهاي خروجي هوشمند - -

 

وضعيت ترمينال خروجي 
 هوشمند

d006 

نمايش دهنده فركانس خروجي مدرج با ثابت  - -
نقطه دسيمال مشخص كننده رنج . b086در 

0 – 40000 

 d007 نمايش فركانس خروجي مدرج

Hz -  400-نمايش فركانس واقعي در رنج – 
400Hz P

b 
 d008 نمايش فركانس واقعي

 d009 نمايش دستور گشتاور %200 – 200-نمايش دستور گشتاور در رنج  - %
 – 200-نمايش مقدار باياس گشتاور در رنج  - %

200% 
 d010 نمايش باياس گشتاور

 d012 نمايش گشتاور خروجي %200 – 200-نمايش گشتاور خروجي  - %
V -  600.0 – 0.0ولتاژ خروجي به موتور در رنج V نمايش ولتاژ خروجي d013 
kW -  100 – 0نمايش توان ورودي در رنجkW نمايش توان ورودي d014 



 – 0در رنج اينورترساعت نمايش توان- - -
9999000 

 d015 ساعتنمايش توان-

Hours - در مد اينورتر مدت زمانيكه  نمايشRun  قرار
 .دارد برمبناي ساعت

0-9999 / 1000-9999 / 100-999 (10,000-
99.900) 

سپري  Runنمايش مدت زمان 
 شده

d016 

Hours -  روشن است، اينورتر نمايش مدت زمانيكه
 .برمبناي ساعت

0-9999 / 1000-9999 / 100-999 (10,000-
99.900) 

 d017 نمايش مدت زمان روشن بودن

C - نمايش دماي خنك كننده 150 - 20. نمايش دماي فن خنك كننده d018 
نمايش دهنده وضعيت، مدت زمان عمر مفيد  - -

و فن خنك  PWBهاي الكتروليت در خازن
 كننده

 

 check d022نمايش زمان 

 d023 [EzSQ] نمايش شمارنده برنامه 1024 – 0: رنج - -
 d024 [EzSQ] نمايش شماره برنامه 9999 – 0: رنج - -
 ، رنج EzSQنتيجه اجراي  - -

-2147483647~2147483647 
User monitor 0 [EzSQ] d025 

 ، رنج EzSQنتيجه اجراي  - -
-2147483647~2147483647 

User monitor 1 [EzSQ] d026 

 ، رنج EzSQنتيجه اجراي  - -
-2147483647~2147483647 

User monitor 2 [EzSQ] d027 

 نمايش دستور مكاني در رنج - -
-268435455 ~ +268435455 

 d029 نمايش دستور مكاني

 نمايش مكان كنوني در رنج - -
-268435455 ~ +268435455 

 d030 كنوني نمايش مكان

 b160نمايش دو داده متفاوت تعريف شده در  - -
  b161و

 d050 نمايش دوتايي

 :انتخاب شده كنونياينورتر نمايش مد  - -
IM-hig-FQ 

 d060 نمايش مد معكوس

V -  ولتاژ باسDC نمايش ولتاژ باس دروني اينورتر DC d102 
 BRD d103نمايش نرخ بار ، integrated brake chopperاستفاده از نرخ  - %



 %100.0 ~ 0.0در رنج 
جمع مقادير گرماي الكترونيكي مشخص شده  - %

 %100.0 ~ 0.0در رنج 
 d104 نمايش گرماي الكترونيكي

a . 1000تا ميزانHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2( 
b . 1000تا ميزانHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2( 

  



 نمايش تاريخچه و رخ دادن خطا -2-3-1
كه اطالعات را با استفاده از ،آورد اين امكان را به وجود مي مشاهده تاريخچه و رخ دادن خطا خاصيت
keypad مشاهده نمائيم . 

 
Units 

Run 
Mode 
Edit 

“D” Function 
Description Name Func. 

Code 
Events -  65530 - 0تعداد خطاهاي اتفاق افتاده، در رنج Trip counter d080 
 :نمايش اطالعات خطا - -

 خطاي برنامه .1
 فركانس خروجي در لحظه خطا  .2
 جريان موتور در لحظه خطا .3
 در لحظه خطا DCولتاژ باس  .4
 در هنگام خطا مجموع زمان عملكرد اينورتر .5
 در هنگام خطا power-onمجموع زمان  .6

Trip monitor 1 d081 
- - Trip monitor 2 d082 
- - Trip monitor 3 d083 
- - Trip monitor 4 d084 
- - Trip monitor 5 d085 
- - Trip monitor 6 d086 
 d090 نمايش هشدار نمايش برنامه هشدار - -

 
 

 توابع استاندارد: ”A“گروه  -2-4
در  .ومرجع سرعت در اختيار ميگزاردRUNراه هاي مختلفي جهت گرفتن سيگنال  اينورتر
تنظيمات .مده است و فركانس آRUNگزينه هاي مختلف جهت انتخاب مرجع A002و A001هايپارامتر

 .نماينداستفاده مي JPNبراي  Keypadو از  EUهاي ورودي برايپيش فرض اوليه از ترمينال

 
  



 :مرجع تنظيمات فركانس -2-4-1
 .ي از هر عملكرد را نشان داده است جدول مربوطه، توضيحات بيشتر A001براي پارامتر 

 برنامه منبع فركانس
فركانس ( b082پتانسيومتر متناسب با رنج تعريف شده توسط 

 operatorبراي استفاده . است) ماكزيمم فركانس( A004تا ) شروع
 خارجي

00 

فعال كردن سيگنال ورودي آنالوگ در ترمينالهاي  كنترل ترمينال-
 تنظيم كردن فركانس خروجي [OI]يا  [O]آنالوگ 

01 

باشد كه براي يك ثابت ميF001مقدار  -F001ابع تنظيمات ت
 .فركانس خروجي استفاده ميگردد

02 

شبكه داراي يك رجيستر اختصاصي براي  -ModBusورودي شبكه 
 .است اينورترفركانس خروجي 

03 

يابد و از انتخاب زمانيكه يك كارت عملكرد اتصال مي –عملكرد 
 .نمايداستفاده مي منبع فركانس عملكرد

04 

. داده ميشود EAقطار پالس ورودي به ترمينال  قطار پالس ورودي-
 .باشد kHz 32و  VDC 10بايست ماكزيمم قطار پالس مي

06 

 EzSQتواند توسط تابع فركانس منبع مي -EzSQبه واسطه 
 .مشخص شود

07 

تابع محاسبه شده داراي منبع ورودي آنالوگ  محاسبه تابع خروجي-
خروجي ). A and B(مصرف كننده ميباشد  قابل انتخاب توسط

 ميتواند مجموع، تفاضل يا حاصلضرب دو خروجي باشد

10 

 
 

 :RUNمراجع فرمان  -2-4-2
 . است آمده همراه با توضيحات A002در جدول زير مقادير 

Run Command Source code 
ترمينالهاي  –كنترل از طريق  ترمينالهاي قابل برنامه ريزي 

را كنترل  Run/Stopعملكردهاي  [RV]يا  [FW]ورودي 
 .ميكنند

01 

كنترل الزم را  Stopو  Runكليد هاي  . Run ،Keypadكليد  
 .انجام ميدهند

02 



و براي  RV /FWسيم پيچ براي يك. ModBusشبكه ورودي 
در شبكه اختصاص  RUN/STOPيك سيم پيچ ديگر دستور 

 .داده شده است

03 

  ،با اتصال option  cardكنترل از طريق كارتهاي جانبي 

option  cardميتوان فركانس مرجع را كنترل نمود،. 

04 

 
 :  A001/A002منابع لغو  -2-4-3

اين . را فراهم كرده است A002و  A001در  Runامكان لغو تنظيمات فركانس خروجي و دستور اينورتر 
هايي كه بعضي اوقات نياز به استفاده از يك منبع متفاوت انعطاف پذيري بااليي را براي فعاليت ،ويژگي

 .ماندباقي مي A002و  A001در حاليكه تنظيمات استاندارد در  ،دارند فراهم كرده است
را در نظر  A001تواند به صورت موقتي تنظيمات منابع كنترلي ديگري نيز دارا است كه مي ،اينورتر
هاي تنظيم منبع در جدول زير تمام روش .و از منبع فركانس خروجي متفاوتي استفاده نمايدنگيرد 

 .بيانگر باالترين اولويت است 1عدد . فركانسي و اوليت آنها آورده شده است

 
 

ت تواند به صورت موقتي تنظيماكه ميمي باشد همچنين داراي منابع كنترلي ديگري نيز  اينورتر
در ادامه جدولي شامل تمامي  .متفاوتي اعمال نمايد Runرا در نظر نگيرد و يك دستور  A002پارامتر 

 .بيانگر باالترين اولويت است 1عدد . و اولويت آنها آورده شده است Runروشهاي تنظيم دستور 

 
 



.اولويت آنهاستشكل زير نشاندهنده دياگرام ارتباطي تمامي روشهاي تنظيم منابع فركانسي و 

 
را با تابع  توان فركانس خروجي اينورترمي، A001فركانس  مرجع براي تنظيمات 02با تنظيم : 1نكته 

F001 در صورتيكه تنظيمات تابع  .تنظيم نمودA001  ،02  نباشد آنگاه تابع مذكور به صورت تابع



توان فركانس خروجي مي) b163=01(پارامتر با تنظيم،  .نمايش دستور فركانسي عمل خواهد نمود
  .مانيتور كرد d007يا  d001با تابع  اينورتر

 
 تنظيم پارامترهاي پايه -2-4-4

مشخص كننده اينورتر فركانس خروجي . پارامتر هاي اين قسمت بيشترين تاثير را در رفتار اينورتر دارد
  .شود انتخابمرجع سرعت منبع متفاوت براي  3ممكن است يكي از  .سرعت موتور است

منحني ثابت  خروجي اينورتر .دارد aاثرمتقابلي مانند شكل  ،تنظيمات فركانس پايه و فركانس ماكزيمم
V/f اين خط مستقيم اوليه، بخش  .را دنبال ميكند تا به ولتاژ خروجي كامل در فركانس پايه برسد

 كت سريعتر موتورخط افقي بااليي تا فركانس ماكزيمم موجب حر .استمنحني مشخصه گشتاور ثابت 
 .ثابت گويندبه اين بازه رنج عملكرد توان-. با گشتاور كاهش يافته، خواهد شد

) محدود به نرخ ولتاژ و فركانس نامي(يد موتور داراي گشتاور ثابت خروجي باشد درصورتيكه مايل
 .سمت راست يكسان باشندميبايست فركانس پايه و ماكزيمم مشابه شكل پايين-

a 
 

  .در جدول اين بخش، تنظيمات متناوب پارامترها براي موتور دوم است "موتور دوم"يمات تنظ: توجه
 .موتور استفاده نمايد به ميتواند از تنظيمات اول يا دوم پارامترها براي توليد فركانس خروجي اينورتر

 

 
 



 تنظيمات ورودي آنالوگ -2-4-5
تواند به صورت دستور براي فركانس خروجي خاصيت اتصال يك ورودي آنالوگ خارجي كه مي اينورتر 

در ترمينالهاي  (20mA-4)و جريان ورودي  (10V-0)ولتاژ ورودي  .دارا ميباشد، به موتور عمل كند
به صورت  [L]ترمينال . در دسترس ميباشد [OI]و  [O]جداگانه 

تنظيمات ورودي . زمين براي دو ترمينال ديگر عمل ميكند
منحني مشخصات مابين ورودي آنالوگ و فركانس  ،آنالوگ

 .خروجي را تنظيم ميكند
  A014و  A013در گراف پارامترهاي : [O-L]مشخصات  متنظي

تعيين كننده بخش فعال رنج ولتاژ ورودي هستند و پارامترهاي 
A011  وA012  محدوده مشخص كننده فركانس شروع و پايان

زمانيكه خط اصلي نمودار از نقطه  .فركانس خروجي هستند
مشخص  A015شروع نشود، پارامتر  (A011 & A013>0)اصلي 

زمانيكه مقدار آنالوگ ورودي . كننده خروجي اينورتر مي باشد
مشخص  A011فركانس خروجي توسط .باشد A013كمتر از 

باشد، خروجي  A014از  رزمانيكه ولتاژ ورودي بيشت .ميشود
 .را خواهد داشت A012مقدار  اينورتر

 
  A014و  A013پارامترهاي  ،در گراف :[OI-L]مشخصات  تنظيم

و  A101ولتاژ ورودي هستند و پارامترهاي محدوده تعيين كننده 
A102 فركانس  محدوده  مشخص كننده فركانس شروع و پايان

شروع  (A101 & A103>0)زمانيكه خط اصلي نمودار از نقطه اصلي  .مي باشندوجي تبديل شده خر
 است A101يا فركانس تعيين شده توسط  0Hz اينورترمشخص كننده خروجي  A105نشود، پارامتر 

باشد،  A104از  رزمانيكه ولتاژ ورودي بيشت. باشد A103كه مقدار آنالوگ ورودي كمتر از  يدامما
 .را خواهد داشت A102مقدار  خروجي اينورتر

 
 A161به پارامترهاي . باشدميگزينه اپراتوري به منظور استفاده از يك  :[VR-L]مشخصات  تنظيم

A165 مراجعه نماييد براي جزئيات بيشتر. 



 

 
a . در مد فركانس باال)b060 = 2 ( 1000تا فركانسHz 

ورودي براي [OI]يا جريان [O]ولتاژ مرجع فركانس را به صورت  اينورتر ميتواند[AT]ترمينال از طريق 
از سيگنال جريان ورودي در [AT]بودن ترمينالONدر صورت  .كنترل فركانس خروجي تعيين نمايد

[L]-[OI] استفاده ميشود و در صورتoffورودي در  بودن از سيگنال ولتاژ[L]-[O]  ،استفاده مي شود
  .تنظيم شده باشد A001=01توجه داشته باشيد كه پارامتر 



 
 [O]ورودي  ودي منصوب نشده باشد، اينورترهاي هوشمند وربه هيچ كدام از ترمينال [AT]درصورتيكه 

+ [OI] را تشخيص ميدهد. 
 عمليات ورودي آنالوگ

ترمينال .ميكند ورودي آنالوگ را براي فرمان دادن به فركانس خروجي اينورتر فراهم MX2اينورتر 
 .استفاده ميشود [OI]ازوبراي جريان  [O]،براي ولتاژ از [H] ,[L] ، [O]،[OI] الوگ شاملورودي آن

 تحت عنوان زمين آنالوگ استفاده كنيد [L] امي سيگنال ورودي آنالوگ بايدازبراي تم
اگر ميخواهيد از هر دو ولتاژ آنالوگ و يا جريان استفاده كنيد بايد يكي از آنها را با استفاده از منطق تابع 

كه فعال شدن هر يك  نشان ميدهد انتخاب كنيدبا مراجعه به جدول صفحه بعدAT] َ[ورودي ترمينال 
همچنين به .كان پزير استام[AT] وضعيت ترمينال  A005از ورودي آنالوگ تركيبي با تنظيم پارامتر 



 خاطر داشته باشيد كه براي انتخاب سيگنال آنالوگ ورودي به عنوان منبع فركانس بايد پارامتر 

A001  قرار دهيد 01را برابر 
را [AT] تنظيم نشده باشد اينورتر  [AT]اگر هيچكدام از وروديهاي منطقي ترمينال براي تابع :توجه

را تحت عنوان ورودي آنالوگ در نظر ميگيرد در [O+OI] در نتيجه [MCU] خاموش در نظر گرفته و 
 .مورد نظر است O/OIصورتي كه

 .لطفا بقيه ترمينال ها را زمين كنيد
استفاده از يك پتانسيومتر خارجي معمول ترين روش به منظور كنترل خروجي فركانس اينورتر مي 

پتانسيومتر به )هاي آنالوگ استفده كنيميك روش خوب براي يادگيري اينكه چگونه از ورودي(باشد 
مينيمم مقاومت را به (را به عنوان زمين آنالوگ استفاده ميكندL وv10مرجع Hصورت پيش فرض 

 .را براي سيگنال استفاده ميكندOورودي ولتاژ )وصل ميكنيم Hزمين و ماكزيمم مقاومت را به
 استفاده كنيد2w و توان 2kتا1دقت كنيد از پتانسيومتر با مقاومت مناسب 

 

 
 ورودي ولتاژ          
 .را استفاده ميكند[L], [O] مدار ورودي ولتاژ ترمينال هاي          

 ولتاژ را به صورت منفي بكار( در روي اينورتر وصل كنيد[L] كابل سيگنال را فقط به ترمينال  shieldسيم        

  )نبريد         



 ورودي جريان
 sinkمي آيد و نوع  soresاستفاده ميكند جريان از يك مبدل نوع [OI] و[L]مدار وردي جريان از ترمينالهاي 

جريان را به داخل  [L] باشد و ترمينال [OI]عمل نميكند اين بدان معني است كه جريان بايد به داخل ترمينال 
 .مبدل بر مي گرداند

 .باشداهم مي [L]  100به [OI]مقاومت ورودي 
وصل كنيد جدول زير تنظيمات ورودي آنالوگ قابل دسترس را نشان  [L]كابل را فقط به ترمينال  shieldسيم 

ترمينال هاي ورودي فرمان فركانس خارجي در دسترس مي باشند   [AT]و ترمينال ورودي A005پارامتر .ميدهد

 و نحوه عملكرد آنها را تعيين ميكند
را به عنوان مرجع در نظر مي گيرند [L]ترمينال  [OI]و[O]ورودي هاي آنالوگ 

 
 PULSE TRAIN INPUT 

قادر است به پزيرش قطار پالس سيگنال ورودي كه براي فرمان فركانس استفاده مي شود متغير MX2 اينورتر 
 .و موقعيت ساده استفاده ميشود PIDبراي كنترل )feedback(فرآيند 
ترمينال هوشمند كه به  EBتحت عنوان قطار پالس استفاده شده است ضمن اينكه ترمينال EBوEAترمينال

 .تنظيم پارامتر و تغيير پارامتر اختصاص داده ميشود

 



 ورودي قطار پالس با فرمان فركانس)1
پالس  در اين حالت فركانس بر اساس.قرار دهيد  06را برابر  A001هنگام استفاده از اين حالت بايد پارامتر 

فقط  32KHZ زير براي فركانس.ورودي تعيين ميشود و محاسبه آن بر اساس نسبت فركانس ماكزيمم است
 .مورد استفاده قرار ميگيرد EAترمينال ورودي 

 PIDاستفاده از كنترل ) 2
 .استفاده كنيدPIDاز كنترل)فيدبك(فرآيند  رشما ميتوانيد قطار پالس ورودي را براي متغي

 .مورد استفاده قرار ميگيرد EAخواهيد بودوفقط ترمينال ورودي 03به  A076در اين حالت شما نياز به تنظيم 
 استفاده از موقعيت ساده با قطار پالس ورودي ) 3

نوع عملكرد را  3در اين حالت شما از قطار پالس ورودي مشابه سيگنال انكدر استفاده ميكنيد و در نتيجه 
 .نماييدميتوانيد انتخاب 

    
A016 ثابت زماني فيلتر فركانس خروجي: 

  .فيلتر مينمايد، اينورتر فركانس خروجي  مرجعسيگنال آنالوگ ورودي را براي اين فيلتر 
• A016  رنج فيلتر را ازn=1   مقدار اين پارامتر محاسبه مقدار ميانگين مي ،نمايدتنظيم مي 30 تا

  .تعداد نمونه ها خواهد بود)n(باشد كه
• A016 = 31 از خاصيت  كه موجب استفاده اينورتر يك مقدار ويژه استdeadband  حركتي

براي  deadbandاز . نمايداستفاده مي ms 500از ثابت زماني  به صورت اوليه اينورتر. ميشود
با صرفنظر از نوسانات كوچك هر  Deadband .استفاده ميشود بعدي نمونه 16متوسط هر يك از 

بيشتر تايي 30زمانيكه ميانگين نمونه . عمل ميكند Hz 0.1 -/+هاي جديد، كمتر از نيك از ميانگي
اين ميانگين را به عنوان مرجع فركانس خروجي مورد استفاده قرار  ، اينورترگرديد deadband از

 .اي جديد مورد استفاده قرار ميگيردمقايسه deadbandهمچنين اين مقدار به عنوان يك  .ميدهد
 

هاي تيز نويزي را حذف فيلتر جهش. ل زير يك سيگنال آنالوگ ورودي نشان داده شده استدر شك
، فيلتر به صورت طبيعي داراي يك تاخير )مانند افزايش سطح(هنگامي كه سرعت تغيير كرد . نمايدمي

خروجي نهايي تنها زماني تغيير ميكند كه ) deadband )A016 = 31به علت خاصيت . در پاسخ است
 .بيشتر شود deadbandنمونه از سطح آستانه  30انگين مي

 
 .پايدار مي باشدفركانس  يكنيازمندبراي كاربردهايي سودمند است كه در خروجي  deadbandويژگي 

از يك ورودي آنالوگ براي مرجع سرعت استفاده ليكن  ،رداستفاده ك deadbandمي توان از ويژگي 
 . ميكنند



بعد از . نمايدسرعت ورودي استفاده ميتنظيم ، به منظور potmeterاز يك ماشين سنگ زني : مثال
خواهد  ار براي ايجاد سطح نهايي يكنواختيك سرعت بسيار پايد ،سنگ زنيتنظيم تغييرات، ماشين 

 .داشت
 

 
 

 سرعتهو چند- jogتنظيمات فركانس  -2-4-6
Multi-speed : براي موتور  ،پيش تنظيم شدهفركانس از  16توانايي ذخيره و توليد حداكثر)A020 

 multi-speed profileسرعته يا به اين توانايي خاصيت چند-. وجود دارد MX2 در اينورتر)  A035تا
 .، انتخاب ميشوندجيتال اينورتريهاي دوروديهاي از پيش تنظيم شده توسط اين فركانس .گويند

 15بنابراين تنها  .يز لحاظ ميشودسرعته براي تنظيمات موتور دوم ننخستين تنظيمات چند-
 .ماندسرعته براي موتور اول باقي ميچند-) تنظيمات(

 



 
a . 1000تافركانسHz  براي مد فركانس باال)b171=2.( 
b . 1000تافركانسHz  براي مد فركانس باال)b171=2.( 
c . 1000تافركانسHz  براي مد فركانس باال)b171=2.( 
 

 .براي انتخاب سرعت وجود دارد bit operationو  binary operationدو روش 
Binary operation : سرعت متفاوت انتخاب نمود 16توان ورودي ديجيتال مي 4با استفاده از. 

Bit operation : سرعت متفاوت داشت 8توان ورودي ديجيتال مي 7با استفاده از. 

 
تفاده انتخاب ميشود، هميشه از باالي ها به منظور اسهنگامي كه يك زير مجموعه از سرعت: توجه

 .جدول و با كم ارزش ترين بيت شروع نمائيد
ها در توسط تغيير ورودي) سطح مختلف سرعت 8(دهنده مثال تغيير سرعت موتور  شكل زير نشان

 .است CF1-CF3توابع 



 
 .دارد A001سرعت صفر بستگي به مقدار پارامتر : توجه

 
 

 
 

سرعت متفاوت  8مثالي با  در شكل مقابل،
در شكل تغييرات  .نشان داده شده است

توانند سرعت مي SF1-SF7ورودي در توابع 
 .موتور را تغيير دهند

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

در هر  d001توان فركانس كنوني را با استفاده از تابع مانيتور سرعته، مياصيت چند-هنگام استفاده از خ
 .سرعته مالحظه نمودبخش از عملكرد چند-

را به گونه اي انتخاب نمائيد كه پارامتر  CF4الي  CF1تنظيمات  ،multi-speedاستفاده از  هنگام :توجه
F001 در مد اينورتر زمانيكه   -و تغييرات آنRun -در صورت نياز به بررسي . نشان داده نشود قرار دارد

 .مانيتور كرد  F001به جاي  d001مقدار مي توان ، Runدر مد  F001مقادير 
 .وجود دارد A035الي  A020ها در رجيسترهاي ريزي سرعتدو روش به منظور برنامه

 keypadبا استفاده از  .1
 :انجام مراحل زير. CFهاي با استفاده از سوئيچ .2

a(  غيرفعال كردن دستورRun )مد خاموش(. 

براي هر يك از  سرعته، از فشرده شدن كليك هنگام برنامه ريزي تنظيمات چند- -
توجه داشته باشيد در . اطمينان حاصل نمائيد )سپس تنظيم سرعت بعدي(تنظيمات 

 .، تنظيمات ذخيره نخواهد شدكليك فشار ندادن صورت 
ماكزيمم  مقداراست، ) 50Hz )60 Hzسرعته بيش از هنگامي كه تنظيمات چند- -

 .بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا چنين سرعتي امكان پذير گردد) A004(فركانس 



b( نمايش مقدار . سرعته مطلوبها به منظور انتخاب چند-فعال كردن وروديF001  در
 .اپراتور پانل

c( و  هاي انتخاب فركانس خروجي مطلوب با استفاده از كليك. 
d(  در اين هنگام، .به منظور ذخيره تنظيمات فركانس فشردن كليك F001  فركانس

 .را نشان ميدهدام nسرعته خروجي چند-
e( مانند حالت قبل فشار دهيد كليد  ،به منظور تاييد مقدار سرعت مطلوب. 
f( هاي تكرار بخشa تاe  هابه منظور تنظيم ساير فركانس. 

 
Jog Frequency: 
رنج تنظيمات سرعت  .مورد استفاده قرار ميگيرد Jogهنگام استفاده از دستور  Jogتنظيمات سرعت 

jog  9.99به صورت قراردادي به Hz  شتاب مثبت براي . براي ايمني در عملكرد دستي، محدود ميگردد
بهترين ايجاد به منظور ) مختلف(مد  6ليكن امكان انتخاب از  ؛اي ميباشدبه صورت لحظه jogفركانس 

 .وجود دارد jogروش براي توقف عملكرد 

سرعت سپس تنظيم (براي هر يك از تنظيمات  سرعته، از فشرده شدن كليك هنگام برنامه ريزي تنظيمات چند- -
 .، تنظيمات ذخيره نخواهد شدتوجه داشته باشيد در صورت فشرده نبودن كليك . اطمينان حاصل نمائيد )بعدي

بايد به اندازه كافي ) A004(ماكزيمم فركانس  مقداراست، ) 50Hz )60 Hzسرعته بيش از هنگامي كه تنظيمات چند- -
 .بزرگ باشد تا چنين سرعتي امكان پذير گردد



 
در صورتيكه قبالً  A039براي پارامتر  ۲ ،1، 0با مقادير 

مورد  JOGقرار داشته باشد، دستور  Runدر مد اينورتر
قبل  JGبنابراين نياز است ترمينال . دبوقبول نخواهد 
 .فعال شود REVيا  FWاز دستورات 

 
ميبايست  JGابتدا ترمينال  joggingبراي عملكرد 

فعال  RVيا  FWهاي فعال گردد و سپس ترمينال
 .شوند

در مدت . است مورد نياز DCترمز  اي مربوط به، داده)A039=02يا jogging، ) 05در هنگام توقف 
jogging جيتواند با تنظيمات فركانس خروفركانس مي F001 تنظيم شود. 

Jogging كند بنابراين توصيه ميشود، فركانس  از يك شتاب رو به باال استفاده نميjogging ،A038  به
5Hz  يا كمتر به منظور جلوگيري ازtripping به منظور فعالسازي كليك  .تنظيم شودRun  در اپراتور

 .تنظيم شود) ترمينالمد ( 01به  A002، پارامتر jogديجيتالي براي ورودي 



 
 

 هاي كنترل گشتاورالگوريتم -2-4-7
 انتخاب شده است V/fبه موتور مطابق با  اينورترخروجي 

الگوريتم كنترل گشتاور مطابق با شكل مقابل از طريق 
مقدار پيش فرض . قابل انتخاب است  A044 پارامتر

 است  00كارخانه
 
 
 

  

كمتر از فركانس شروع، ) jogging )A038زمانيكه مقدار فركانس  -
b082 0، ياHz  باشد، عملjogging نميدهد رخ. 

دهيد از  تغيير وضعيت مي Offو  Onرا به  [JG]هنگاميكه تابع  -
 .خاموش بودن موتور اطمينان حاصل نمائيد



 ):تقليل يافته(ر گشتاور ثابت و متغي
 0Hzشكل سمت چپ نشان دهنده گشتاور ثابت از 

ولتاژ خروجي براي . است A003تا فركانس پايه 
مطابق شكل ثابت (فركانس پايه  مقادير بزرگتر از

 ).است
شكل بعدي نشان دهنده منحني گشتاور متغيير 

است كه داراي مشخصات گشتاور ) تقليل يافته(
اين امر . فركانس پايه است %10الي  0Hzثابت از 

شتاور موجب گشتاور باال در سرعت پايين با گ
در (هاي باالتر خواهد شد كاهش يافته در سرعت

هاي باال سرعت كم گشتاور زياد و در سرعت
 ).گشتاور كمتري وجود دارد

 
 

 :بدون سنسور يكنترل بردار
فيدبك ( بدون فيدبك سرعت موتور) 0.5Hzگشتاور در فركانس خروجي  %200(ميتوان به گشتاور باال 

encoder( اين عمل كنترل بردار بدون سنسور، .دست يافتSLV controlناميده ميشود ،. 
با معين كردن . دهد را مي V/Fامكان تنظيم مشخصات دلخواه  V/Fتابع تنظيمات آزاد  :V/Fكنترل آزاد 

-به اين منظور دست مي ،V/Fهفت نقطه از منحني مشخصات ) b100-b113( يها و ولتاژهافركانس
 .يابيم

 :هميشه در رابطه زير صادق باشد V/Fمنحني  7الي  1هاي فركانس بايستمي ،اين تابعبا استفاده از 
1<2<3<4<5<6<7 

با توجه به  اينورتر .اندصفر تنظيم شده به صورت پيش فرض، برابر V/Fهاي آزاد منحني تمامي فركانس
 .كند عمل نمي V/Fتنظيمات اوليه كارخانه، در مشخصات آزاد 

، تنظيمات )boost )A041/A241انتخاب گشتاور  V/Fنظيمات مشخصات آزاد فعال سازي تابع ت
را به صورت اتوماتيك، غير فعال ) A004/A204(و ماكزيمم فركانس ) A003/A203(فركانس پايه 

را به عنوان ماكزيمم فركانس ) V/F)b112فركانس تنظيمات آزاد منحني هفتمين مقدار  اينورتر( .ميكند
 ).لحاظ ميكند



 

 
a . 1000تا ميزانHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2.( 
b .-منحني  7تا  1آزاد اگرچه ولتاژ بيشتر از ورودي به صورت تنظيماتV/F ولتاژ خروجي تنظيم شده ،

توجه داشته باشيد كه . بيشتر گردد AVRنميتواند از ولتاژ ورودي يا ولتاژ مشخص شده توسط  اينورتر
ممكن است منجر به اضافه جريان در شتاب ) V/Fمشخصات (امناسب انتخاب يك سيستم كنترل ن

 .است، گردد كه توسط اينورتر راه اندازي شده ماشين هايييا ساير وموتور  لرزشمنفي موتور يا /مثبت
 

Manual Torque Boost 
زمانيكه بار موتو اينرسي سكون يا اصطكاك 

ابتدايي بااليي داشته باشد، ممكن است به افزايش 
فركانس پايين به در  راه اندازيگشتاور  همشخص

نشان ( V/fوسيله افزايش ولتاژ، بيشتر از نرخ نرمال 
سعي در جبران  تابع. باشدنياز ) داده شده در شكل

در رنج سرعت موتور اوليه افت ولتاژ در سيم پيچ 
 .داردكم 



Boost با استفاده از پارامترهاي  .شود از فركانس صفر تا فركانس پايه اعمال ميA042  وA043  ميتوان
به صورت مقدار اضافه شونده  Manual boost .را تنظيم نمود) در شكل Aنقطه ( boostنقطه شكست 

 .شود محاسبه مي V/fبه منحني استاندارد 
كته اين ن .سرعت كم موتور براي مدت طوالني منجر به گرم شدن زياد موتور ميگردد الزم به ذكر است،

فعال است يا اينكه موتور به يك فن دروني جهت خنك  manual boostخصوصاً زماني كه گشتاور 
 .بسيار مهم است.كردن، نياز دارد

 
ولتاژ بهره توان مي A045با استفاده از پارامتر  :ولتاژ بهره

به صورت درصدي از  البته اين عدد .را تصحيح نمود اينورتر
ميتواند مقداري مابين بهره اين  .كل ولتاژ خروجي بيان ميشود

ميتواند حتي در مدت بهره مقدار  .داشته باشد% 100الي % 20
بعد از . تغيير نمايد SLVو در مد توقف   V/fعملكرد در مد

ثابت موتور،  مقادير انجام تغييرات، به منظور محاسبه مجدد
  .نمائيد) روشن/خاموش ،RSترمينال (ريست 

روي دهد، بنابراين از تغيير ناگهاني جهش ولتاژ  ،ممكن است، به علت تغيير ناگهاني ولتاژ خروجي
 ).within 10%(اجتناب نمائيد 

 
تواند به مي A047و  A046با استفاده از پارامترهاي  :جبران كننده خطا بهرهجبران كننده ولتاژ وبهره 

 .دست يافت) A041=01(اتوماتيك  boostعملكرد بهتري در مد گشتاور 
Adjust item Adjustment Symptom 
A042/A242  افزايش تنظيمات ولتاژ براي گشتاورboost  دستي، گام

 به گام
گشتاور موتور در سرعت پايين 

موتور در سرعت (كافي نيست 
 boostبراي گشتاور  جبرانساز ولتاژبهره افزايش  A046/A246 ).پايين حركت ندارد

 اتوماتيك، گام به گام
A047/A247 جبرانساز خطا براي گشتاور  بهره افزايشboost 

 ، گام به گاماتوماتيك
b083 كاهش فركانس كرير 

A047/A247 جبرانساز خطا براي گشتاور  بهره افزايشboost 
 اتوماتيك، گام به گام

زير بار قرار ميگيرد  هنگاميكه موتور
 )stall(يابدسرعت آن كاهش مي

A047/A247 جبرانساز خطا براي گشتاور  بهره  كاهشboost 
 اتوماتيك، گام به گام

هنگاميكه موتور زير بار قرار ميگيرد 
 .يابدسرعت آن افزايش مي



A042/A242  كاهش تنظيمات ولتاژ براي گشتاورboost دستي، گام 
 به گام

 زير بار قرارهنگاميكه موتور 
به علت اضافه  ميگيرد، اينورتر

 boostجبرانساز ولتاژ براي گشتاور  بهره كاهش A046/A246 .جريان دچار خطا ميشود
 اتوماتيك، گام به گام

A047/A247  جبرانساز خطا براي گشتاور بهره كاهشboost 
 اتوماتيك، گام به گام

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 )DC)DBتنظيمات ترمز  -2-4-8

اين ويژگي سبب : نرمال DCعملكرد ترمز 
اضافي در ) نگهدارنده(ايجاد يك گشتاور 

مقايسه با شتاب منفي نرمال به منظور توقف 
هاي عتاين خصوصيت در سر. موتور ميشود

باشد،  كم مي كم، زمانيكه گشتاور كاهشي،
 .مفيد و كارآمد است

سيگنال ( Runو خاموش شدن دستور ) فعالسازي مدت زمان توقف( 01به مقدار  A051با تنظيم 
FW/RV ( يك ولتاژ اينورترDC  تحت فركانس تنظيم شده) توسط كاربر در پارامترA052 ( به سيم پيچ

 .نمايدتزريق مي ،هاي موتور در بازه زماني كاهش سرعت
توان به صورت اختياري يك مي .توانند تنظيم شوندهردو مي) A055(و مدت زمان ) A054(توان ترمز 

در اين بازه زماني موتور به ). A053(تنظيم نمود  ،كاهنده سرعت DCمدت زمان انتظار قبل از ولتاژ 
 .صورت آزاد خواهد بود
 :DCتعيين فركانس ترمز 

تنظيم  )تعيين فركانس( 02به  را A051، ميتوان Run، فقط در مد DCبه جاي تنظيم عملكرد ترمز 
كاهش يابد، در حاليكه  A052هنگاميكه فركانس خروجي به مقدار تعيين شده در  اينصورت در .نمود

 .نمايدعمل مي DCهنوز فعال است، ترمز  Runدستور 
DYNAMIC BRAKE خارجي وDC دروني در مد تعيين فركانس نامعتبر هستند. 

 



و يك مرحله تغيير فركانس مرجع  A051=02در شكل باال سمت چپ، نحوه عملكرد با تنظيم : 1مثال 
به علت كمتر بودن نقطه تنظيم شده  ،در اين حالت با تنظيم مرجع به مقدار صفر. داده شده است نشان

تا زمانيكه نقطه تنظيم شده  DCاين ترمز . را آغاز ميكند DCترمز سريعا  ، اينورترA052از مقدار پارامتر 
، خاموش FWاز آنجايي كه ورودي  ي حالت رو به پايين بعدي،برا .يابدشود، ادامه مي A052بيشتر از 

 .وجود نخواهد داشت DCترمز  است،
در اين حالت . است، براي مثال ورودي آنالوگ- نشان دهنده تغييرات تدريجي مرجع فركانس -: 2مثال 

علت اين امر كمتر بودن نقطه تنظيم . وجود خواهد داشت لحظه راه اندازيدر  DCيك بازه ترمز 
 .است A052فركانسي كمتر از مقدار پارامتر 

 
در  .باال، به علت توليد گرماي زياد در موتور اجتناب نمائيد حامل يا فركانس مدت از ترمز طوالني! اخطار

ود و سنسور دما به اينورتر سنسور دمايي استفاده شتوصيه ميشود از موتور  DCصورت استفاده از ترمز 
  .متصل شود

 
 A058و  A057توان به صورت جداگانه توسط پارامترهاي در لحظه شروع را مي DCعملكرد ترمز 

 .تنظيم نمود (A059)توان به صورت مستقل را نيز مي DCترمز فركانس حامل  .تنظيم نمود



 
 

. فعال است نيز امكان پذير ميباشد [DB]به وسيله ورودي ديجيتال، هنگاميكه  DCتحريك كردن تزريق
 :براي اين منظور تنظيمات زير را انجام دهيد

• A053-  تنظيم زمان تاخير ترمزDC . ثانيه ميباشد 5.0الي  0.1رنج آن. 
• A054-  تنظيم توان ترمزDC . ميباشد %100الي  0رنج آن از. 

 .شرايط گوناگون است در DCنشان دهنده چگونگي عملكرد ترمز ) سمت راست(شكلهاي زير 
 
زمانيكه . فعال است [RV}يا  [FW]ترمينال : 1شماره روش ) 1

اعمال ميگردد و با خاموش  DCفعال گردد، ترمز  [DB]ترمينال 
 .فركانس خروجي به سطح قبلي باز ميگردد [DB]شدن ترمينال 

 
 



 .اعمال ميگردد keypadتوسط  Runدستور : 2شماره روش ) 2
اعمال ميگردد  DCگردد، ترمز ) On(فعال  [DB]زمانيكه ترمينال 

 خاموش اينورتر خاموش گردد، خروجي  [DB]و زمانيكه ترمينال 
 .دشو مي

 
 
 
 

. اعمال ميگردد keypadتوسط  Runدستور : 3شماره  روش )3
بعد از تاخير  DCفعال شود، ترمز  [DB]هنگاميكه ترمينال 

. موتور در وضعيت آزاد قرار دارد .اعمال ميگردد A053زماني 
نيز  جدداً قطع شود، خروجي اينورترم [DB]زمانيكه ترمينال 

 .قطع ميگردد

 
 

 :توابع وابسته به فركانس -2-4-9
انند بر خروجي حدود باال و پايين ميتو :سيهاي فركانمحدوديت

مقدار كرانه پايين مطابق شكل . تاثير گذار باشند فركانس اينورتر
مقداري بيش از صفر دارد و كرانه باال نبايد مقداري بيش از نرخ 

)rating (تنظيمات  .ها داشته باشدموتور يا توانايي ماشين

با (به صورت متوالي يا براي يك مدت زمان زياد استفاده ننمائيد  [DB]باال است، از ورودي ) A054تنظيمات ( DCهنگاميكه نيروي ترمز  •
 ).رتوجه به كاربرد موتو

 [DB]هدف از طراحي ورودي . استفاده ننمائيد به عنوان ترمز دائمي) high duty cycle(به صورت متوالي يا چرخه كار باال [DB]از خاصيت  •
 .استفاده نمائيد دائمياز يك ترمز  مكانيكي براي نگهداري شرايط توقف . توقف مناسب است



  .اولويت دارد) A061/A261(باالي فركانس بر كرانه ) A004/A204(ماكزيمم فركانس 

 
 
 

 :jumpهاي فركانس 
هاي تعدادي از موتورها يا ماشين آالت در سرعت

هستند كه ممكن است براي  خاصي داراي نوسان
. ها، مخرب باشندسرعتمتداول در آن راه اندازي 

فركانس پرش  3به صورت ماكزيمم داراي  اينورتر
ي پرش موجب هااطراف فركانس لَختي. است

هاي از مقادير فركانس پرش خروجي اينورتر
 .شود حساس مي

 

 
 
 

مم فركانس خروجي كمتر از ماكزي) limit(تنظيم كرانه 
رنج فركانسي از كرانه پايين ). A004/A204(فركانس

(A062/A262)  تا كرانه باال)A004/A204 (است. 
 .تنظيمات غير فعال است 0.0

 .تنظيمات فعال است 0.0 <

رنج . فركانس خروجي بزرگتر از صفر) limit(تنظيم كرانه 
تا كرانه باال ) b082(فركانسي از فركانس آغازين 

)A061/A261 (تنظيمات غير فعال است 0.0 .است. 
 .تنظيمات فعال است 0.0 <

مشخص كننده فاصله از فركانس مركزي، كه 
: رنج .روي ميدهد) فركانسي(در آن جهش 

 10.0Hzالي  0.0

فركانس براي پرش به  3حداكثر ميتوان 
 .منظور جلوگيري از رزونانس تعريف نمود

 Hza 400.0الي  0.0: رنج



 :كاهش سرعت/توقف افزايش
آورد در موقع راه اندازي موتور يا افزايش سرعت اين امكان را فراهم مي/تنظيمات فركانسي توقف كاهش

ماني براي كاهش لغزش موتور به علت اينرسي سكون توليد شده توسط بار كاهش سرعت موتور، مدت ز
اه اندازي يا كاهش سرعت ر ناشي از اضافه جريان در صورت بروز خطا در اينورتر .، منتظر بماندموتور

يا ) acceleration(عملكرد اين تابع مستقل از منحني افزايش سرعت  .موتور، از اين تابع استفاده شود
از ورودي هوشمند تنظيم شده به صورت ). A098و  A097(است ) deceleration(سرعت كاهش 

83:HLD كاهش سرعت به جاي /براي تنظيم افزايشA069 ،A070 ،A154  وA155  ميتوان استفاده
 .نمود

 

 
a . براي مد فركانس باال)b171 = 2 ( 1000تا فركانسHz. 
b . براي مد فركانس باال)b171 = 2 (1000انس تا فركHz. 

 
 PIDكنترل  -2-4-10

داخلي، با استفاده از فرآيند فيدبك، كميت هاي خروجي  PIDفعال شدن اين حالت، حلقه هنگام 
مقدار آنالوگ ورودي را  PIDالگوريتم  .حركت مي دهد) ايده آل(اينورتر را به سمت نقطه تنظيم شده 

تعيين  userورودي ولتاژ يا جريان توسط (نمايد براي متغير فرآيند ميخواند و خروجي را محاسبه مي
 ).ميشود



 
a . براي مد فركانس باال)b171 = 2 ( 1000تا فركانسHz. 
 

انتگرال  بهره،بهرهاست نه مقدار) Ti(مقدار ثابت زماني انتگرال گير ) A073(تنظيمات انتگرال گير : توجه
 .انتگرال گير غيرفعال ميگردد A073 = 0با تنظيم . تعريف ميشود Ki=1/Tiگير به صورت 

 
براي فركانس خروجي  A001از يك مرجع انتخاب شده توسط پارامتر  در شرايط استاندارد، اينورتر

 ، يك متغير تنظيم شده توسط)F001(اين مرجع ممكن است يك مقدار ثابت . نمايداستفاده مي



، PIDبراي فعال سازي عملكرد . دباش) ولتاژ يا جريان(مقدار يك ورودي آنالوگ  پتانسيومتر و يا
A071=01 اين تنظيم سبب محاسبه فركانس مورد انتظار يا نقطه تنظيمي . تنظيم شود)set point (

 .خواهد شدتوسط اينوتر
 سازي سايربهينه براي وسيله سرعت موتور  بدين. فركانس محاسبه شده داراي مزاياي زيادي است

با توجه به شكل زير، . اتفاق مي افتد انرژي ه و صرفه جويي درديندهاي مورد انتظار ديگر تنظيم شفرآ
بايست متغيير مي كنترل فرآيند خارجي، اينورتر نمايد و برايموتور طبق فرآيند خارجي عمل مي

 .نيازمند سنسور است امر اين كه.فرآيند را مانيتور نمايد

 
توصيه ميشود كه . يكندفركانس خروجي ايده آل را به منظور كاهش خطاي حلقه محاسبه م PIDحلقه 
 set pointتنظيم يا نقطه- PIDمقدار ايده آل براي حلقه . در يك فركانس خاص، فعال نباشد اينورتر

ي پمپ مثالً براي كاربردها. دارد فرآيند خارجي بستگي به set pointواحد متغير البته . ناميده ميشود
پارامتر . به عنوان واحد تعريف ميگردد HVACيا دما براي واحد  سرعت هوا ،گالون بر دقيقهبر حسب 

A075 در دياگرام شكل زير جزئيات  .ر فرآيند خارجي و فركانس موتور استمبدل مابين واحد متغي يك
 .بيشتري از تنظيمات توابع مورد نظر را مي توانيد مالحظه نمائيد

 
اين . آوردجلوگيري به عمل مي PIDبه وسيله ترمينال ورودي ، از اجراي حلقه  PIDاي ف لحظهتابع توق

و بازگشت به مشخصات فركانس  PIDبه منظور توقف اجراي را  )PIDفعال سازي ( A071پارامتر  ،تابع
 .ري استاختيا PIDاستفاده از ترمينال ورودي غيرفعال كردن . خروجي موتور نرمال، باز نويسي ميكند

زمانيكه . ميكند) به صفر تنظيم(را ريست  PID، مقدار مجموع انتگرال حلقه PIDتابع پاك كننده 
ريست  ،مقدار مجموع انتگرال فعال ميگردد، [PIDC]ترمينال ورودي هوشمند پيكربندي شده به صورت 



دهيم و  تغيير وضعيت مي PIDاين براي زماني مفيد است كه از كنترل دستي به كنترل حلقه . ميگردد
 .موتور متوقف شده است

 
فعال  Clear PID، تابع )خروجي موتور فعال است(قرار دارد  Runدر مد  هنگامي كه اينورتر! احتياط

سرعت موتور كاهش زيادي  در غير اينصورت. نشود و همچنين مقدار مجموع انتگرال گير ريست نشود
 .خواهد داشت

 
 

 :PIDپيكر بندي حلقه  -2-4-11
 .براي كاربردهاي گوناگون پيكربندي ميشود PIDالگوريتم حلقه 
اين . داراي يك تابع دروني محدود كننده خروجي است PIDكنترل كننده حلقه : PIDكرانه خروجي 

اين . نمايش مي دهدرا ) فركانس خروجي اينورتر(ي حلقه و خروج PIDتنظيم تابع تفاوت ميان نقطه-
 .تعيين ميگردد A078كرانه توسط پارامتر 

است، كنترل  A078كمتر يا مساوي با مقدار ) تنظيم و خروجي حلقهنقطه-(زمانيكه تفاوت  •
 .ده حلقه در رنج خطي نرمال خود عمل ميكندكنن

 ،است، كنترل كننده A078بيشتر از مقدار ) تنظيم و خروجي حلقهنقطه-(زمانيكه تفاوت  •
 .نباشد A078فركانس خروجي را به مقدار الزم تغيير ميدهد كه مقدار اختالف بيشتر از 

زمانيكه مقدار  است، خروجي مربوطه و رفتار فركانس PIDتنظيم دياگرام زير نشاندهنده تغييرات نقطه-
 .وجود دارد A078محدود كننده 

، پارامتر  PIDدر صورت نياز به فعال سازي كنترل حلقه . اختياري هستند [PIDC]و  [PID]هاي ترمينالاستفاده از  :توجه
A071  تنظيم شود 01به صورت. 



 
 

هاي گرمايي يا تهويه هواي معمولي، افزايش انرژي فرآيند موجب افزايش در حلقه: معكوس كردن خطا
PV در اين حالت خطاي حلقه به صورت زير تعريف ميشود. ميشود: 

Loop Error = (SP-PV) 
در اين حالت . ميشود PVهاي خنك كننده يك افزايش انرژي در فرآيند منجر به كاهش در حلقه

براي پيكربندي خطا  A077از پارامتر . تعريف ميشود Loop Error = -(SP-PV)خطاي حلقه به صورت 
 .استفاده ميشود

 

 
 :PIDانحراف خروجي 

بيشتر شود سيگنال خروجي به  C044، از مقدار  ”ε”به اندازه، PIDدر صورتيكه مقدار انحراف 
 .فعال ميشود) OD( 04صورت 
قرار  C053كمينه باشد و مقدار فيدبك كمتر از  Run اگر اينورتر: PIDخروجي  feedbackمقايسه 

 باالتر برود يا اينورتر C052بيشينه مقدار فيدبك از  داشته باشد، خروجي فعال شده و تا زمانيكه
 .ماندخاموش گردد، فعال باقي مي

 



 
 .ست شود، متغييرهاي زير درجه بندي ميگردند A075زمانيكه پارامتر : PIDدرجه بندي 

 
 
 
 SLEEP PIDتابع -2-4-12

گردد يا در  A156كمتر از مقدار مشخص شده در  PIDفعال باشد و خروجي  PIDدر شرايطي كه 
خروجي اينورتر  ،غير فعال باشد و دستور فركانسي كمتر از مقدار مشخص شده گردد PIDشرايطي كه 

و براي يك ) A156(بيشتر از مقدار مشخص شده يا دستور فركانسي  PIDاگر خروجي . خاموش ميگردد
 .، به صورت اتوماتيك دوباره شروع به عمل ميكندگرددمشخص ) A157(بازه زماني 

 
  



 ):AVR(تابع تنظيم اتوماتيك ولتاژ  -2-4-13
زمانيكه ولتاژ ورودي داراي نوسان است اين تابع در يك دامنه نسبتا پايدار با توجه به ولتاژ تعريف شده 

 .ن مي شود آباعث حفظ شكل موج خروجي و تثبيت  ،موتور

 
. ي به درايو ميدهددر مدت زمان كاهش سرعت موتور، موتور به صورت ژنراتور عمل نموده و انرژ: توجه
 .، سبب خطاي اضافه ولتاژ ميگرددOVافزايش يافته و با بيشتر شدن از سطح  در اينورتر DCولتاژ 
بر اساس اينرسي ايجاد شده توسط بار تنظيم يكه ولتاژ تنظيم شده باال باشد، زمان كاهش سرعت هنگام

در هنگام  AVR تابع ، بدون خطاي اضافه ولتاژ ،به منظور تنظيم زمان كاهش سرعت كوتاهترمي گردد 
 .غير فعال شودكاهش سرعت 

 
 
 افزاينده و كاهنده اختياري/ مد ذخيره انرژي  -2-4-14

اين تابع  .آوردفراهم ميمورد نظر سرعت در را اين تابع امكان ارائه كمترين توان الزم : مد ذخيره انرژي
. ها، دارا استها و پمپيي با مشخصات گشتاور متغير مانند فنبراي راه اندازي بارهارا بهترين عملكرد 

 0.0تنظيم  .نمايددرجه عملكرد آنرا كنترل مي A086و  داين تابع را فعال ميساز A085 = 01پارامتر 
پاسخ  ،100آورد در حاليكه تنظيم پاسخ بسيار آرام اما با دقت بسيار باال را فراهم مي) A086براي (

 .سريع با دقت كمتر را ارائه ميدهد



 
 

كه جريان خروجي از سطح تابع محدود كننده اضافه  زمان افزايش سرعت به صورتي كنترل ميشود
در صورتيكه . باشدكمتر  فعال شده باشد - b023و  b021 ،b022پارامترهاي  با در صورتيكه  -جريان

 .استاينورتر جريان خروجي % 150تابع مذكور فعال نشده باشد، كرانه جريان 
قرار اينورتر جريان % 150زمان كاهش سرعت به صورتي كنترل ميشود كه جريان خروجي كمتر از 

 .باشدكمتر ) V 800يا  OV )400 Vاز سطح خطاي  DC Busداشته باشد و ولتاژ 
 .شود بيشترزمان افزايش سرعت ممكن است  فزايش بار بيش از نرخ اينورتردر صورت ا: 1توجه 
، تابع محدوديت اضافه اينورتر در صورت استفاده از يك موتور با توانايي يك واحد كمتر از نرخ : 2توجه 

برابر جريان نامي موتور  1.5به ميزان ) b022(فعال نمائيد و سطح محدوديت اضافه بار را ) b021(بار 
 .تنظيم نمائيد

اين تغييرات متناسب با . رعت متغير خواهد بودكه زمان افزايش و كاهش س استالزم به ذكر  :3توجه 
 .مي باشد بازه زماني فعاليت اينورتر رشرايط واقعي بار در ه

بايست فيلتر آنالوگ به زمانيكه ورودي آنالوگ به عنوان دستور فركانسي استفاده ميشود مي: 4توجه 
 در آن،حالتي باشد كه  نشانگر توانددر غير اينصورت مي .تنظيم گردد A016 = 31 (500ms)صورت 

 .تابع ذخيره انرژي به خوبي كار نميكند
 

 تابع دوم افزايش و كاهش سرعت -2-4-14
فركانس  شما ميتوانيد.مرحله اي استداراي نمودار شيب دار افزايش و كاهش سرعت دو- MX2 اينورتر

افزايش دوم  شتاب بهاستاندارد ) F003( ييا كاهش) F002( يافزايش شتاب  اي كهنقطه يعنينقطه گذرا
)A092 ( يا كاهش دوم)A093 (توان از ورودي هوشمند همچنين مي. كنيدرا تعيين  دكنميتغيير[2CH] 

مطابق با  .اين امكانات براي تنظيمات موتور دوم نيز مهيا است .براي محرك اين تغييرات استفاده نمود
كاهش /مراقب باشيد كه تنظيمات افزايش .انتخاب نمائيد A094شكل زير يك روش گذرا با استفاده از 

 .سرعت ثانويه را با تنظيمات موتور دوم، اشتباه نكنيد



 
 

 
a . 1000تا ميزانHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2( 
b . 1000تا ميزانHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2( 
 

در صورت تنظيم زمان بسيار كم ) و براي تنظيمات موتور دوم( A096و  A095براي پارمترهاي : توجه
قبل  Dec2يا  Acc2ممكن است قادر به تغيير نرخ به اينورتر ، )ثانيه 1.0كمتر از ( Dec1يا  Acc1براي 

. كاهش ميدهدرا  Dec1يا  Acc1نرخ  در اين حالت، اينورتر. نباشد از رسيدن به فركانس مورد نظر
 .است فركانس مورد نظر رايدوم ب rampبه  دستيابي ،هدف



صورت  [2CH]تواند با استفاده از ترمينال سرعت، مي يكاهش شتاب هاي افزايشي يا تغييرات مابين 
به  را )F003و  F002(كاهش سرعت /تنظيمات اوليه نرخ افزايش با فعال شدن ورودي، اينورتر .گيرد

به تنظيمات اوليه زمان افزايش و اينورتر  ،ترمينال فوقا غير فعال شدن ب. تنظيمات ثانويه تغيير ميدهد
از  .باز ميگردد) زمان اول كاهش سرعت F003زمان اول افزايش سرعت و  F002(كاهش سرعت 

براي تنظيمات مرحله ) زمان دوم كاهش سرعت( A093و ) زمان دوم افزايش سرعت( A092پارامترهاي 
 .دوم استفاده ميشود
امر موجب تغيير حالت  اين .ميگردددر مدت زمان افزايش سرعت اوليه فعال  [2CH]در گراف شكل باال، 

 .ميگردد) A092(سرعت ثانويه  يافزايش شتاب به) F002(سرعت اوليه  يافزايش شتاباز اينورتر

 
 
 )Accel/Decel(كاهش / افزايش  -2-4-15

افزايش و كاهش سرعت استاندارد به صورت زمان 
همچنين توانايي محاسبه  اينورتر CPU .خطي است

شكل را مطابق  Sيك منحني افزايش و كاهش سرعت 
اين خصوصيت براي توجه به شرايط . شكل، دارا است

 .مفيد و سودمند است ،بار در كاربردهاي خاص
تنظيمات منحني براي افزايش و كاهش سرعت به 

براي فعالسازي منحني . صورت مستقل انتخاب ميگردد
S  شكل از تابعA097 )افزايش سرعت= شتاب مثبت (
 .استفاده نمائيد) سرعتكاهش = شتاب منفي ( A098و 

بايست به مي ،به منظور انتخاب روش ترمينال ورودي. نمايدروش افزايش سرعت مرحله دوم را انتخاب مي A094تابع 
 .براي اين منظور ميگردد [2ch]اين تنظيم موجب تخصيص ترمينال . تنظيم گردد 00صورت 



 
 

 الگوهاي شتاب مثبت و منفي به صورت خالصه

 
 



A131منحني ثابت 

 
 .بيشتر باشد مقدار انحنا نيز بيشتر خواهد شد A131هرچه  مقدار 

 
A150 ~ A153  ميزان خميدگي منحنيEL-S 

 EL-Sهنگام استفاده از منحني 
ميتوان ميزان خميدگي را به 

صورت جداگانه براي بخش 
افزايش سرعت يا كاهش سرعت 

كه صورتي  در. تعيين نمود
ميزان خميدگي تماماً به صورت 

 EL-Sتنظيم شود منحني  50%
 .يكسان خواهد شد Sبا منحني 

 
افزايش سرعت از تغييرات نامطلوب فركانس در مدت جلوگيري به منظور  EL-Sاستفاده از منحني  براي

 .انتخاب گرددالگوي فركانس منبع سرعته به عنوان چند-روش  ،بايستو كاهش سرعت، مي
 

 تنظيمات اضافه ورودي آنالوگ -2-4-16
در . دمشخصات جريان ورودي آنالوگ را تنظيم ميكنن ،پارامترهاي جدول زير: تنظيمات رنج ورودي

با كمك اين پارامترها ميزان رنج جريان  نس خروجي،به منظور تعيين فركا هاهنگام استفاده از ورودي
تنظيمات مربوط به نمونه  A016مقدار  .و همچنين رنج فركانس خروجي تعيين ميشود) ابتدا و انتها(

 .برداري آنالوگ است



 

 
a . 1000تا فركانسHz  در مد فركانس باال)b171 = 2.( 
b . 1000تا فركانسHz  در مد فركانس باال)b171 = 2.( 
 

 .استفاده ميشود A015الي  A011از  ،براي ولتاژ آنالوگ ورودي
 

تابع محاسبه 
 :ورودي آنالوگ

تواند مي اينورتر
 به صورت رياضي

جمع، تفريق، (
دو ورودي  )ضرب

را به يك مقدار 
با  .تركيب نمايد

 A001استفاده از (توان نتيجه عمل رياضي را براي تنظيمات فركانس خروجي استفاده از اين امكان مي

 .محاسبه نمود )A075 = 03(، PID ،PVيا متغيير فرآيند ) 10 =
 



 

 
 

 
را با تنظيمات فركانس خروجي مشخصي  تواند يك مقدارمي اينورتربه صورت كلي  :جمع فركانسي

 .استفاده ميشود A145براي جمع فركانس از مقدار پارامتر  .جمع يا تفريق نمايد
تابع . مقدار مورد نظر به تنظيمات فركانس خروجي اضافه يا كسر ميگردد [ADD]با فعال شدن ترمينال 

A146 با تنظيم كردن يك ورودي هوشمند به عنوان . معين ميكند كه اين مقدار اضافه يا كسر گردد
[ADD]توان مقدار ، ميoffset  پارامترA145 صورت مثبت يا منفي به( به فركانس خروجي اينورتر را (

 .اضافه نمود



 
 

 
a . 1000تا فركانسHz  در مد فركانس باال)b171 = 2.( 

را ) پتانسيومتر يك اپراتور خارجي( VRپارامترهاي جدول زير مشخصات ورودي : تنظيمات رنج ورودي
ها به منظور تنظيم فركانس خروجي، پارامترهاي جدول زير هنگام استفاده از ورودي .مي كند تنظيم

تنظيمات نمونه برداري . ديو همچنين رنج فركانس خروجي را تنظيم كن POTابتدا و انتهاي رنج 
 .تعيين ميگردد A016آنالوگ با مقدار متغيير 

Defaults Run 
Mode 
Edit 

“A” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
Hz 0.00 0.00 *  فركانس خروجي متناظر است با

نقطه اوليه رنج فركانس ورودي 
Hz 400.0تا  0.0: رنج. آنالوگ P

a
P 

 .ميباشد

[VR]   كمترين
فركانس ورودي 

در بازه تعريف (فعال 
 )شده است

A161 

Hz 0.00 0.00 *  فركانس خروجي متناظر است با
نقطه پاياني بازه فركانس ورودي 

Hz 400.0تا  0.0: رنج. آنالوگ P

b
P 

 .ميباشد

[VR]   بيشترين
فركانس ورودي 

در بازه تعريف (فعال 
 )شده است

A162 



 POTبراي بازه ) آفست(نقط آغاز  * .0 .0 %
 %.100الي  .0: رنج

[VR] %   آغاز بازه
 فعال ورودي

A163 

 POTبراي بازه ) آفست(نقط پايان  * .100 .100 %
 %.100الي  .0: رنج

[VR] %   پايان بازه
 فعال ورودي

A164 

 :دو انتخاب * 01 01 -
براي استفاده از آفست  00انتخاب كد 

 )A161مقدار پارامتر (
 0Hzبراي استفاده از  01انتخاب كد 

[VR]  انتخاب
 فرمانس آغاز ورودي

A165 

b . 1000تا فركانسHz  در مد فركانس باال)b171 = 2.( 
b . 1000تا فركانسHz  در مد فركانس باال)b171 = 2.( 
 
 
 

 
 توابع تنظيم سودمند ”B“گروه  -2-5

كنترل موتور و پيكربندي  بخش هاياين گروه از توابع و پارامترها به منظور تنظيم مقدار بيشتري از 
 .سيستم به كار ميرود

 
 
 اتوماتيك restartمد  -2-5-1

 اينورترتنظيم كننده عكس العمل  Restartمد 
انتخاب امكان پذير  5 .بعد از رخ دادن خطا است

سرعت موتور را  اينورتر ،تنظيم فركانسيبا  .است
با استفاده از خاصيت پسماند شار مغناطيسي 

 restartخوانده و خروجي را در فركانس مورد نظر 
تواند تعداد دفعات مشخصي مياينورتر  .كندمي 

را انجام  restartبسته به خطاي رخ داده عمل 
 :دهد
 مرتبه 3تا  restartجريان، خطاي اضافه- •
 مرتبه 3تا  restartولتاژ، خطاي اضافه- •



و وصل  قطععملكردش resetبراي  بايست اينورتر، مي resetمقداربه بيشترين  بعد از رسيدن اينورتر
 .گردد

 .و زمان تاخير قبل از ريست شدن استكاهش  مجازساير پارامترها مشخص كننده ميزان سطح 
رخ دهد يا  resetفرآيند در شرايط خودكار و آيا اينكه  reset، ضرورت به شرايط خطا ،تنظيمات مناسب

 .دارد بستگيخير؟
از تنظيمات  اًمجدد ينورترباشد، ا b002در صورتيكه زمان خطاي توان واقعي كمتر از مقدار تنظيم شده 

ناميده ميشود و اينورتر  "تطبيق فركانس فعال"مد آغاز مجدد  .به كار ميكند شروع b011فركانس در 
 .جريان اجتناب شودولتاژ استارت را كاهش ميدهد تا از خطاي اضافه-

به منظور  ربيشتر گردد، اينورت b030در صورتيكه در اين مدت جريان موتور از مقدار تنظيم شده در 
 .ميكند b029كاهش جريان، شروع به كاهش سرعت مطابق با مقدار تنظيم شده در 

 
اين  اينورتر. يش سرعت موتور ميكندشروع به افزا شد، اينورتر b030زمانيكه جريان موتور كمتر از 

 .فرآيند را ادامه ميدهد تا سرعت موتور به مقدار سرعت تنظيم شده قبلي برسد
 .معتبر نخواهد بود) b021 ~ b028(فركانسي فعال باشد، محدوديت اضافه بار  زمانيكه تطبيق

به عملكرد  ، اينورترباشد b002بيشتر از مقدار تنظيم شده در  واقعي خطاي توان،در صورتي كه زمان 
 .و موتور در نهايت متوقف ميگردد خود ادامه نمي دهد

 
 اتوماتيك) reset )retryپارامترهاي مربوط به 

Defaults Run 
Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
 .اينورتر resetانتخاب مد  * 0.00 0.00 -

 :كد موجود است 5
آالرم خروجي بعد از خطا بدون .... 00

reset اتوماتيك 
01 ....reset  0در Hz 
 از سرگرفتن بعد از تطابق فركانسي.... 02
بازيابي فركانس قبلي بعد از تطبيق .... 03

سپس كاهش سرعت تا توقف . فركانسي
 و نمايش اطالعات خطا) موتور(

از سرگرفتن بعد از فعالسازي تطبيق .... 04
 فركانسي

در خطاي  resetمد 
خطاي كاهش / توان

 سطح ولتاژ

b001 



Sec 1.0 1.0 * تواند، مقدار زماني كه توان ورودي مي
مقدار مطلوب داشته باشد ولتاژي كمتر از 

 .بدون اينكه آالرم خطاي توان رخ دهد
در . ثانيه است 25الي  0.3بازه زماني 

تر كم بودن ولتاژ بيش مدت زمان صورتيكه
دچار خطا شده  از اين بازه باشد، اينورتر
انتخاب شده  resetحتي در صورتيكه مد 

 .باشد

زمان مجاز مربوط 
به خطاي توان، كم 

 بودن ولتاژ 

b002 

sec 1.0 1.0 * ن ولتاژ بعد از برطرف شدن شرايط كم بود
موتور را مجدداً راه  قبل از اينكه اينورتر

ماند اندازي نمايد، مقدار زماني منتظر مي
 ).به منظور اطمينان(

 ثانيه است 100الي  0.3: رنج

زمان انتظار قبل از 
 ريست شدن موتور

b003 

 :سه كد  * 00 00 -
 كردن غيرفعال... 00
 فعال كردن... 01
غيرفعال بودن در مدت توقف و .... 02

 كاهش سرعت به منظور توقف

-خطاي توان لحظه
فعالسازي آالرم / اي 

خطاي كم بودن 
 ولتاژ

b004 

 :كد  2 * .00 .00 -
 مرتبه ريست 16... 00
 ريست بدون محدوديت تعداد دفعات... 01

تعداد دفعات ريست 
كم / خطاي توان 

 ولتاژبودن 

b005 

Hz 0.00 0.00 *  اگر فركانس كمتر از اين مقدار تنظيم
شده در زماني كه موتور فعال است گرديد، 

رنج از  .شود 0Hz، resetموتور از فركانس 
400Hzالي  0 P

a
P است. 

سطح آستانه ريست 
 فركانسي

b007 

 اينورتر resetش انتخاب رو * 0.00 0.00 -
 :كد عملكرد 5

خروجي بعد از خطا بدون آالرم .... 00
 ريست اتوماتيك

01 ....reset  0در فركانسHz 
 بازيابي عملكرد بعد از تطبيق.... 02

مد ريست در خطاي 
اضافه / اضافه ولتاژ 

 جريان

b008 



 فركانسي
بازيابي فركانس قبلي بعد از فعال .... 03

شدن تطبيق فركانسي و سپس كاهش 
 سرعت تا توقف و نمايش اطالعات خطا

بازيابي عملكرد بعد از فعال شدن .... 04
 فركانسيتطبيق 

times 3 3 *  تعداد  مرتبه است 3مرتبه الي  1تعداد دفعات ازretry  در
خطاي اضافه 

 اضافه جريان/ولتاژ

b010 

sec 1.0 1.0 *  مدت زمان انتظار  ثانيه است 100الي  0.3بازه زماني از
retry  در خطاي

اضافه /اضافه ولتاژ
 جريان

b011 

a . 1000تا فركانسHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2.( 
 

2-5-2- reset تطبيق فركانسي فعال 
، مي توان .تفاوت در روش است .هدف از تطبيق فركانسي فعال مشابه تطبيق فركانسي معمولي است

 .كاربردهاي مورد نظر را انتخاب نمود

 
 

 تنظيمات آالرم اضافه بار گرماي الكترونيكي -2-5-3
براي  .و موتور را از حرارت زياد ناشي از اضافه بار محافظت ميكند اينورتر ،خيص اضافه بار گرماييتش

 .زمان معكوس براي تشخيص نقطه خطا استفاده ميشود/ اين منظور از يك منحني جريان 



موجب به كارگيري  امر اين .بق با بار استفاده نمائيدبراي انتخاب مشخصات گشتاور مطا b013از : ابتدا
 .بهترين مشخصات اضافه بار گرمايي براي كاربرد مدنظر شما ميگردد

 .تناسب دارد كه آن نيز با گرماي ايجاد شده است هاپيچ با جريان سيم عادلم ،گشتاور موتور
بازه  .تنظيم گردد b012براي پارامتر ) آمپر(بايست آستانه اضافه بار گرمايي بر مبناي جريان بنابراين مي

يين در صورتي كه جريان از سطح آستانه تع .باشدمي جريان نامي براي هر اينورتر %100الي  %20از 
در حافظه  error E 05و يك  ، خروجي موتور را خاموش كردهدچار خطا شده شده، بيشتر گرديد اينورتر

 .ذخيره ميگردد خطا

 

 
a . براي مد فركانس باال  1000تا فركانس. 
b . براي مد فركانس باال  1000تا فركانس. 
c . براي مد فركانس باال  1000تا فركانس. 
 

نرخ كامل جريان (موتور  FLAبه نرخ  b012زمانيكه سطح تنظيمات گرماي الكترونيكي، پارامتر ! هشدار
موتور يا تجهيزات  FLA،  %115محافظت اضافه بار حالت جامد موتور در  ،شودتنظيم مي) نامي بار

موتور بيشتر شود، موتور ممكن است زياد گرم شده و  FLAاز نرخ  b012در صورتي كه . اعمال مي گردد
 .آسيب ببيند

 



 :منحني مشخصات گرماي الكترونيكي
 :استبه شرح زير  b049در ) dual rate(وابسته به تنظيمات نرخ دوگانه اين منحني 

 
 

يكتا است، ليكن نرخ كاهش بستگي به فركانس  هاين منحني مشخص :مشخصه گرماي الكترونيكي
 .دارد b013انتخاب شده در 

 
 )b013 = 00(گشتاور كاهش يافته  •

 
 
 

 )b013 = 01(گشتاور ثابت  •

 
 



 )b013 = 02(تنظيمات آزاد  •

 
 

 :خروجي هشدار دهنده گرماي الكترونيكي
 سيگنال هشدار قبل از اينكه حفاظت گرماي الكترونيكي بواسطهجهت اعالم  ،خصوصيتاين توان از مي

خروجي ) هشدار(توان سطح آستانه سيگنال همچنين مي .تفاده نمودگرماي زياد موتور عمل نمايد، اس
 .تنظيم نمود C061ونيكي در تابع را با تنظيمات سطح هشدار گرماي الكتر

الي  [11]هاي هوشمند به يكي از خروجي) THM( 13اعالم سيگنال هشدار، پارامتر /به منظور خروج
[12] )C021  اليC022 ( يا رله ترمينال خروجي)C026 (تخصيص دهيد. 

 
 توابع مرتبط با محدوديت جريان -2-5-4

كه ) present current(از سطح جريان كنوني  خروجي اينورتراگر جريان ، b022: محدوديت اضافه بار
، ويژگي محدوديت اضافه بار به بيشتر شود ش سرعت يا سرعت ثابت تعيين ميشوددر مدت زمان افزاي

و در هنگام توقف موتور كه مانند ( توان  عبورفركانس خروجي در مدت باعث كاهش  ،صورت اتوماتيك
سبب حالت اين  .دگردمي )ژنراتور عمل ميكند

اينورتر را ميتوان  .توليد آالرم يا خطا نميشود
اي برنامه ريزي نمود كه محدوديت اضافه بار گونهب

در . تنها در زمان سرعت ثابت وجود داشته باشد
مجاز  ،اينصورت جريان بيشتر براي افزايش سرعت

توان از سطح آستانه در روش ديگر مي .خواهد بود
عت يا سرعت ثابت استفاده يكسان براي افزاش سر

، b021 ،b022هاي با تنظيمات جداگانه آيتم .نمود
b023  وb024 ،b025 ،b026 توان دو نوع از مي

 .محافظت اضافه بار داشت
 

تغيير حالت مابين اين دو نوع از محافظت به 



به يك ترمينال ورودي هوشمند و روشن و خاموش نمودن آن صورت ) OLR( 39وسيله تخصيص 
 .گيردمي

سرعت موتور را به منظور كاهش جريان تا زير سطح  خيص داده شد، اينورترزمانيكه يك اضافه بار تش
 .توان نرخ كاهش سرعت را انتخاب نمودمي .آستانه، كاهش ميدهد

 
 :جريانافه-اض خطايمحدود كردن 

b027 –  جريانخطاي اضافه-محدود كننده تابع 
حفظ جريان موتور در داخل بازه  است كه بمنظور

را تغيير پروفايل فركانس خروجي ) مشخص شده(
خطي  كاهش/اشاره به افزايش LADاگر چه  .ميدهد

تنها وقتي نرخ افزايش و  اينورتر) اما(سرعت دارد 
كاهش را متوقف ميسازد كه موجب خطاي اضافه-

ل سمت راست، پروفايل در شك .جريان نگردد
از يك شتاب مثبت به سمت آغخروجي اينورتر، 

نقطه  2در  .يك سرعت ثابت را نشان ميدهد
متفاوت در مدت شتاب مثبت، جريان موتور از 

جريان خطاي اضافه- محدودكننده سطح ثابت
 .بيشتر ميگردد

 
نرخ افزايش سرعت  فعال ميشود، اينورتر b027 = 1جريان توسط خطاي اضافه-محدودكننده هنگاميكه 

به صورت تقريبي  كمتر از مقدار آستانه گردد كهمجدداً متوقف نموده، تا اينكه سطح جريان موتور  ار
 .استاينورتر ميزان جريان  180%

 
 :جريان به نكات زير توجه داشته باشيدخطاي اضافه-محدودكننده زمان استفاده از خصوصيت 

مقدار تنظيم شده توسط  شتاب واقعي ممكن است بيشتر از) b027 = 1(هنگام فعالسازي  •
 .ها باشددر بعضي حالت F002/F202پارامترهاي 

با حفظ جريان ثابت موتور همخواني ندارد وجود خطاي اضافه-جريان خطاي اضافه-محدودكننده  •
 .جريان در مدت شتاب زياد امكان پذير است

 
 
 



Defaults Run 
Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
انتخاب مد عملكرد در هنگام شرايط اضافه  * 01 01 -

 .بار
 :كد موجود است 4

 غيرفعال.... 00
فعال براي افزايش سرعت و سرع .... 01

 ثابت
 تنها براي سرعت ثابت فعال است.... 02
 تفعال براي افزايش سرعت و سرع.... 03

در ( regenثابت، افزايش سرعت در 
موتور مانند منبع توان كاهش سرعت كه 

 )عمل مينمايد
از سرگرفتن بعد از فعالسازي تطبيق .... 04

 فركانسي

مد عملكرد 
 محدوديت اضافه بار

b021 

مد عملكرد  * 01 01 -
محدوديت اضافه بار، 

 . موتور دوم

b221 

Amps  نرخ جريانx 
1.5 

تنظيم سطح محدوديت اضافه بار، بين  *
ميزان . اينورتر  نرخ جريان %200و  20%
 .نرخ جريان است %1دقت 

 

سطح محدود كننده 
 اضافه بار

b022 

Amps  نرخ جريانx 
1.5 

سطح محدود كننده  *
 اضافه بار موتور دوم

b222 

Sec 1.0 1.0 *  تنظيم نرخ كاهش جريان هنگام تشخيص
با دقت  3000.0الي  0.1اضافه بار، بازه از 

0.1 . 

نرخ كاهش جريان 
محدوديت اضافه در 
 بار

b023 

Sec 1.0 1.0 *  نرخ كاهش جريان
در محدوديت اضافه 

 بار، موتور دوم

b223 

مد عملكرد در زمان شرايط اضافه انتخاب  * 01 01 -
 .بار
 :كد عملكرد 4

 غير فعال.... 00
فعال براي افزايش سرعت و سرعت .... 01

 ثابت

دوم عملكرد مد 
 محدوديت اضافه بار

b024 



 فعال تنها براي سرعت ثابت.... 02
فعال براي افزايش سرعت و سرعت .... 03

در ( regenثابت، افزايش سرعت در 
كاهش سرعت كه موتور مانند منبع توان 

 ) عمل مينمايد
 

 xنرخ جريان  
1.5 

تنظيم سطح محدوديت اضافه بار، بين  *
ميزان . اينورتر نرخ جريان %200و  20%
 .نرخ جريان است %1دقت 

سطح دوم 
 محدوديت اضافه بار

b025 

sec 1.0 1.0 *  تنظيم نرخ كاهش جريان هنگام تشخيص
با دقت  3000.0الي  0.1اضافه بار، بازه از 

0.1 . 

نرخ كاهش سرعت 
در محدوديت اضافه 

 بار

b026 

 دو كد قابل انتخاب * 00 00 -
 غيرفعال..... 00
 فعال..... 01

 OCانتخاب 
suppression 

b027 

 
 .پارامترهاي تنظيمات محدوديت اضافه بار را ميدهدامكان تغيير  ديجيتال ورودي

 
  



 مد قفل نرم افزاري -2-5-5
 اينورترقفل نرم افزاري از تغييرات تصادفي پارامترها در فضاي حافظه 

براي انتخاب سطوح مختلف  b031استفاده از  .جلوگيري ميكند
 .باشدحافظتي مي 

 On/Offو وضعيت  b031در جدول زير ليست تمامي تركيبات كدهاي 
نشاندهنده  يا  هريك از نمادهاي .آورده شده است [SFT]ورودي 

متناظر قابل بازنويسي هستند يا ) هاي(اين مطلب است كه آيا پارامتر
 !خير

اين شكل . مدهاي قفل است پارامترهاي استاندارد ستون زير نشاندهنده دسترسي مجاز براي تعدادي از
اشاره به پارامتر جداول در سرتاسر اين فصل دارد، همانگونه كه در شكل سمت راست نشان داده شده 

  .است

 
 

نشاندهنده امكان دسترسي به هريك از  Run Mode Editدر زير ستون  يا  نمادهاي 
، A020چندگانه شامل و پارامترهاي سرعت- F001در بعضي از مدهاي قفل تنها ميتوان  .پارامترهاست

A220 ،A021 – A038 )jog (البته اين شامل . را تغيير دادA019 -چندگانه و انتخاب عملكرد سرعت
 .و در سمت راست جدول مشخص شده است به صورت مستقل بوده b031تغيير مقدار  .نميشود

 
 passwordهميشه دسترس پذير است، اين ويژگي مانند  b031از آنجايي كه قفل نرم افزاري : توجه

از  passwordدر صورت تمايل به استفاده از  .استفاده شده در ساير قطعات كنترلي صنعتي نيست
 .استفاده نمائيد b031بهمراه  b037پارامتر 

 
 



Defaults Run 
Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
 .ممانعت از تغييرات پارامتر * 01 01 -

 :كد موجود است 5
فعال باشد  [SFT]هنگاميكه ترمينال .... 00

قفل  b031تمامي پارامترها به جزء 
 . هستند

فعال باشد  [SFT]هنگاميكه ترمينال .... 01
و فركانس  b031تمامي پارامترها به جزء 

 .قفل هستند F001خروجي 
قفل  b031تمامي پارامترها به جزء .... 02

 .هستند
و  b031تمامي پارامترها به جزء .... 03

 .قفل هستند F001فركانس خروجي 
 .b031سطح باالي دسترسي شامل .... 10 

جهت پارامترهاي دسترس پذير در اين 
 .مراجعه نمائيد Appendix Cبخش به 

انتخاب مد قفل نرم 
 افزاي

b031 

 
استفاده  b031براي مد قفل  01و  00به منظور غيرفعال نمودن بازنويسي پارامترها هنگاميكه از : توجه
 .دهيد هاي ورودي هوشمند اختصاصاز ترمينال را به يكي [SFT]، تابع است شده

 
 

استثناي فركانس خروجي به (مقدار تمامي پارامترها و توابع  روشن گردد [SFT]هنگامي كه ترمينال 
. قادر به بازنويسي پارامترهاي اينورتر نيستند keypadهاي قفل گرديده و كليك )b031بسته به تنظيم 

 .خاموش گردد [SFT]بايست ترمينال ورودي براي بازنويسي مجدد پارامترها مي
 



 پارامتر طول كابل موتور -2-5-6
در شرايط عادي نيازي به . وجود دارد b033در اينورترها به منظور كنترل بهتر موتور پارامتر طول كابل 

وجود  يا كابل شيلد شده كه خازن زميني بزرگتري/در موارد طول بلند كابل و .تنظيم اين پارامتر نيست
 .، تنظيم اين پارامتر موجب كنترل بهتر موتور ميگردددارد

به صورت كلي . يد كه فرمولي براي محاسبه مقدار مناسب براي اين پارامتر، وجود نداردتوجه داشته باش
 .مقدار پارامتر بيشتر خواهد بود هرچه طول كابل موتور بيشتر باشد،

 
 
 فعال بودن ياروشن  زمان هشدار -2-5-7

. اتفاق مي افتدي عملكرد و يا اتصال به برق اينورتر سپري شود، خطاي فوق زمانمحدوده هنگامي كه 
 .قابل تنظيم است b034اين زمان در پارامتر 

 

 
 

 ).RNT(زمان عملكرد گذشت سيگنال ) 1
 [11]هاي هوشمند به يكي از خروجي ”(RNT) 11“ ميبايست سيگنال، اين عملكردبه منظور استفاده از 

-run/powerزمان هشدار . ، اعمال گردد)C026(، يا به رله خروجي آالرم )C022الي  C021( [12]الي 

ON )b034 (را مشخص نمائيد. 
 اتصال به برقسيگنال گذشت زمان ) 2

 [11]هاي هوشمند به يكي از خروجي ”(ONT) 12“مي بايستسيگنال،  اين به منظور استفاده از عملكرد
-run/powerن هشدار زما. ، اعمال گردد)C026(، يا به رله خروجي آالرم )C022الي  C021( [12]الي 

ON )b034 (را مشخص نمائيد. 
 



 پارامترهاي مرتبط با محدوديت چرخش -2-5-8
 :محدوديت جهت چرخش

b035- صورت بي در  تابعاين . توان جهت چرخش موتور را محدود نمودبا استفاده از اين ويژگي مي
شدن  در صورت داده. )يكپارچهترمينال كنترل يا عملگر (ورودي مفيد است دقتي در إعمال دستور 

 .را نشان ميدهد در جهت نامطلوب، اينورتر  ،دستور درايو موتور
 انتخاب براي) سنسوربدون برداري كنترل ( 03با تنظيم مقدار  -b046:چرخش معكوسحفاظت 

به  ،هنگامي كه موتور در سرعت پايين فعال است. اين خصوصيت فعال ميشود، ) V/F )A044مشخصات 
،باعث دوران موتور در جهتي فركانس خروجي يك با اعمالكه دارد را امكان اين ل كنترلي، اينورتر دالي

 .مخالف جهت مطلوب گردد

 
Free-run stop 

خروجي اينورتر  خاموش ميشود و خروجي موتور وارد  [FRS]در زمان روشن بودن ترمينال 
خاموش باشد توان را به سمت موتور  [FRS]اگر ترمينال  Free run(coasting)حالت 

 .هنوز هم فعال باشد runانتقال ميدهد به شرط آنكه دستور
در حالتي كه اينورتر خاموش است كار ميكند در نتيجه با پارامتر هاي  Free runاين قابليت 

 .متوقف كردن و شروع چرخش موتور تاثير گزار است ديگر در فراهم كردن انعطاف پزيري در
را با توجه به شكل زير انتخاب كنيد  B088خاموش باشد پارامتر  [FRS]ه ترمينال زمانيك

گراف سمت (و يا سرعت چرخش كنوني موتور ) گراف سمت چپ( در 0hzعملكرد اينورتر از 



 .بهترين و كاربردي ترين تنظيم است) راست

 
 كاهش ولتاژ راه اندازي -2-5-9

تنظيم مقادير كم براي  .آوردزمان راه اندازي موتور را فراهم مياين تابع امكان افزايش تدريجي ولتاژ 
از طرف ديگر تنظيم يك مقدار كوچك براي . موجب افزايش گشتاور استارت ميگردد) b036(اين تابع 

اين پارامتر موجب ميشود كه اينورتر يك استارت با ولتاژ كامل را انجام دهد كه به علت اضافه جريان 
 .طا شودممكن است دچار خ

 



 
 
 
 )نحوه نمايش(پارامترهاي مرتبط با نمايش  -2-5-10

توانيد به هايي است كه شما مياين تابع نشاندهنده محدوديت – b037:كد توابع محدوديت نمايش
 .مد نمايش يا محتواي نمايش را تغيير دهيد ،صورت اختياري

 
 

 )b037 = 01(ويژه مد نمايش تابع-) 1
در . پارامترهاي مرتبط با تابع ويژه را نشان نميدهد ،مانيتوردر صورتيكه تابع ويژه انتخاب نشده باشد، 

 .آورده شده است الزم جدول زير جزئيات



 
 
 

 )b037 = 02(كاربر ;مد نمايش تنظيمات ) 2
داده شده است را نشان اختصاص ) user )U001 ~ U032كدها و مواردي كه به پارامترهاي  مانيتور تنها

 .b037و  d001 ،F001به استثناي كدهاي . ميدهد
 
 )b037 = 03(مد نمايش قياس ديتا ) 3

تمامي  .اندكارخانه تغيير داده شده) اوليه(مانيتور تنها پارامترهايي را نشان ميدهد كه از تنظيمات 
 .هميشه نشان داده ميشوند b191و  F001 ،b190و كد  dxxxهاي نمايش نشان

 



 )b037 = 04(پايه مد نمايش ) 4
اي نشان در جدول زير پارامترهايي كه در مد نمايش پايه. اي را نشان ميدهدور پارامترهاي پايهتماني

 .داده ميشوند، آورده شده است
 

 
 



در عملگر پيوسته را نمايش داده شده در  اطالعات  اين تابع امكان تعيين – b038: انتخاب نمايش اوليه
 01تنظيمات كارخانه (اند در جدول زير موارد قابل انتخاب ليست شده .آوردزمان روشن شدن فراهم مي

[d001] است( 
صفحه  RS-422زمان اتصال يك اپراتور خارجي به واسطه پورت  – b150: نمايش Panelانتخاب 

 .را نشان ميدهد b150نمايش تنها پارامتر تنظيم شده توسط 
به  ،عملكرد صفحه نمايش،بعد از آخرين كليك  دقيقه b164- 10: بازگشت اتوماتيك به نمايش اوليه

 .باز ميگردد b038پارامتر اوليه تنظيم شده توسط ) نمايش(
 d007فركانس تبديل شده خروجي در  b086با تنظيم  – b086: تنظيمات ضريب تبديل فركانس

 ).d007 = d001 x b086(نمايش داده ميشود 
هاي با استفاده از كليك b163براي  01در صورت تنظيم مقدار  – b163: تنظيم فركانس در مانيتورينگ

 .، ميتوان مقدار فركانس را تغيير دادd007و  d001باال رونده و پايين رونده صفحه نمايش 
در هنگام قطع ارتباط با اپراتور  – b165: انتخاب عكس العمل در هنگام قطع ارتباط اپراتور خارجي

 .رفتار خواهد نمود b165اينورتر مطابق با تنظيمات ،خارجي 
 

Defaults Run 
Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
آخر  كه فشردن كليك  000كد تابع  * 001 001 -

 (*).نمايش داده ميشود
001~030 d001~d030  نمايش داده

 .ميشود
201   F001 نمايش داده ميشود. 

202     B  نمايشLCD اپراتور. 

 b038 انتخاب نمايش اوليه

س يامشخص كردن يك ثابت براي مق * 00_1 00_1 -
بندي فركانس نمايش داده شده براي 

 99.99الي  0.01رنج از . d007مانيتور 
 .است

 فاكتور تبديل
 فركانسي  مقايس

b086 

هنگاميكه يك اپراتور خارجي به واسطه  * 001 001 -
صفحه  .يابداتصال مي RS-422پورت 

پيكربندي  dنمايش دروني ففط پارامتر 
 .را نشان ميدهد d001 ~ d030شده در 

نمايش اتصال اپراتور 
ex. 

b150 

 b160اولين پارامتر مانيتور و  b160در  dتنظيم هريك از پارامترهاي  * 001 001 -



b161 سپس آنها در ،d050  قابل نمايش
-دو پارامتر به وسيله كليك) اين. (هستند

پايين رونده قابل تغيير /هاي باالرونده
 . هستند

 d001 ~ d030: رنج تنظيم

 دوگانه
دومين پارامتر  * 002 002 -

 مانيتور دوگانه
b161 

 :دو كد عملكرد √ 00 00 
 تنظيم فركانس غيرفعال   00
 تنظيم فركانس فعال   01

در  فركانستنظيم 
 مانيتورينگ

b163 

دقيقه بعد از آخرين كليك عملكردي،  10 √ 00 00 
صفحه نمايش به پارامتر اوليه تنظيم شده 

 كد عملكردي 2 .باز ميگردد b038توسط 
 غير فعال.... 00
 فعال.... 01

بازگشت اتوماتيك 
 به نمايش اوليه

b164 

 عملكرديكد  5 √ 02 02 
 خطا  00
خطا بعد از كاهش سرعت براي يك   01

 توقف
 )ignore(مخالفت   02
03  Coasting (FRS) 
 كاهش سرعت براي يك توقف  04

Ex. Operator 
com. Loss action 

b165 

نمايش داده  b038بعد از تنظيم، بعد از وصل مجدد توان  000با نمايش  ،باشد شده اگر توان قطع: توجه
 .ميشود

 
 هاي كاربر ثبت پارامتر  -2-5-11

هنگامي كه مد  .پارامتر ذخيره شود 32تواند در اين هر كد تابعي مي. استكاربر پارامتر  Uگروه پارامتر 
، d001 ،F001و  U032تا  u001سپس ) b037 = 02(تنظيم ميشود  ”user parameter“نمايش به 

b037 نمايش داده خواهند شد. 



 
 

 كاربر ذخيره اتوماتيك پارامتر  -2-5-12
آورد كه اينورتر به صورت اتوماتيك به ذخيره اين امكان را فراهم مي userذخيره اتوماتيك پارامتر 

اي از توان كدهاي توابع را به صورت تاريخچهمي .بپردازد U032الي  U001كدهاي توابع تغيير يافته در 
 .تنظيم نمائيد 01را به صورت  b039براي فعال كردن اين ويژگي  .ذخيره نموداطالعات تغييرات 

 U032تا  U001فشرده شود، كدهاي تابع به ترتيب در  زماني كه هر داده تغيير كند و كليك 
 .ذخيره ميشوند

 .قرار دارد U032و قديمي ترين آن در  U001جديدترين داده در 
 .شوندبرداري نمينسخه  U032تا  U001كدهاي توابع ذخيره شده در 

 
 
 
 تابع محدوديت گشتاور -2-5-13

 A044در پارامتر ) SLV( 03زماني كه را  تابع محدوديت گشتاور امكان محدود كردن خروجي موتور
توان يكي از مدهاي زير به همراه انتخاب مي .آوردفراهم مي ،شودتنظيم مي V/Fبراي مشخصات 
 .انتخاب نمود) b040(محدوده گشتاور 

 



 )b040 = 00( (Quadrant-specific)خاصيت چهار ربعي مد تنظيم  .1
توان حركت رو به جلو، انرژي (به چهار ربع دايره منحصر ميشود گشتاور يت مقدار محدود ،در اين مد 

اين مقادير به صورت  .)ايجاد شده معكوس، توان معكوس و انرژي توليد شده در حركت رو به جلو
 .به ترتيب ذخيره ميشوند) b044تا  b041( 4 تا 1هاي گشتاوري ه محدود

 )b040 = 01(مد تعويض ترمينال  .2
مطابق با ) b044تا  b041( 4تا  1گشتاور  هايدر كرانه مقادير حدود گشتاورتنظيمات در اين مد 

هاي هوشمند، ، منسوب شده به ورودي)TRQ2و  TRQ1( 2و  1هاي هاي ترمينالتركيب حالت
 .گشتاور انتخاب شده در تمام حاالت عملكردي معتبر است يك حد. تغيير ميكنند

 مد ولتاژ ورودي آنالوگ .3
تنظيم  Oترمينال مدار كنترلي  هدر اين مد، مقدار محدود كننده گشتاور با ولتاژ اعمال شده ب

 v 10الي  v 0از  %200الي ، 0رنج ولتاژ متناسب با رنج مقدار محدود كننده گشتاور از  .ميگردد
در صورت  .باشديك كرانه گشتاور انتخاب شده در تمامي حاالت عملكردي معتبر مي .باشدمي

تا زماني كه به هر ترمينال ورودي ) آيا محدوديت گشتاور فعال گردد: TL( 40تخصيص دادن 
با  .مد محدوديت گشتاور انتخاب ميگردد b040، با توجه به تنظيمات فعال باشد  TLترمينال 

نامعتبر بوده و ماكزيمم تنظيمات ) b040(تنظيمات محدوديت گشتاور  TLل غيرفعال شدن ترمينا
به ترمينال  TLتابع  در صورت عدم تخصيص .گشتاور به عنوان محدوديت گشتاور اعمال ميشود

 .معين كننده مد محدوديت گشتاور است b040ورودي هوشمند، تنظيمات 
ع به صورت نرخي از بيشترين گشتاور هر مقدار محدوديت گشتاور استفاده شده براي اين تاب

جريان خروجي اينورتر ماكزيمم است، بيان زمانيكه  %200با فرض ماكزيمم گشتاور  وتوليدي 
 .ميگردد

 .توجه داشته باشيد كه مقدار محدوديت گشتاور به صورت يك مقدار مطلق از گشتاور بيان نميشود
 
 

، هنگام عملكرد به يك ترمينال خروجي هوشمند )TRQ( با تخصيص دادن تابع سيگنال محدوديت گشتاور
 .فعال خواهد بود TRQسيگنال  ،تابع محدوديت گشتاور

 . داردبه نرخ جريان اينورتر اشاره  %100گشتاور 
 
 
 
 

 



Defaults Run 
Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
 :كد عملكرد 4 * 00 00 

 ويژهچهار ربعي مد تنظيمات  00
 مد سوئيچينگ ترمينال 01
 )O(مد ولتاژ ورودي آنالوگ  02

انتخاب محدوديت 
 گشتاور

b040 

سطح محدوديت گشتاور در ربع توان روبه  * 150 150 %
 )غيرفعال(خير % / 200الي  0جلو در رنج 

كرانه /محدوديت
روبه ( 1گشتاور 

 ) توان/جلو

b041 

ربع باز توليد سطح محدوديت گشتاور در  * 150 150 %
خير % / 200الي  0توان معكوس در رنج 

 )غيرفعال(

كرانه /محدوديت
روبه ( 2گشتاور 

 )باز توليد توان/عقب

b022 

سطح محدوديت گشتاور در ربع باز توليد  * 150 150 %
خير % / 200الي  0توان معكوس در رنج 

 )غيرفعال(

كرانه /محدوديت
روبه ( 3گشتاور 

 )توان/عقب

b043 

سطح محدوديت گشتاور در ربع باز توليد  * 150 150 %
خير % / 200الي  0توان رو به جلو در رنج 

 )غيرفعال(

كرانه /محدوديت
روبه ( 4گشتاور 

 )باز توليد توان/عقب

b044 

 كد عملكردي 2 * 00 00 
 غير فعال.... 00
 فعال.... 01

انتخاب گشتاور 
LAD STOP 

b045 

 
-تعيين مي) b040(براي انتخاب محدوديت گشتاور  00هنگاميكه 

مطابق شكل سمت چپ، باال  4تا  1هاي گشتاور شود، محدوديت
 .اعمال ميشود

-تعيين مي) b040(براي انتخاب محدوديت گشتاور  00هنگاميكه 
مطابق شكل سمت چپ، پايين  4تا  1شود، محدوديت گشتاور 

 .تنظيم ميشود
كه  2و  1هاي محدوديت گشتاور وئيچبا س 4تا  1محدوديت گشتاور 

. كنند اند، تغيير ميبه ترمينالهاي ورودي هوشمند منصوب گرديده
 :به عنوان نمونه



همچنين از تابع محدوديت  شودهنگامي كه تابع محدوديت گشتاور به موتور با سرعت پايين اعمال مي
 .تر استفاده ميشوددارعملكرد پاي ايجاداضافه بار براي 

 .گشتاور پايين/سيگنال گشتاور باال: رهاي مرتبطپارامت
 

 توقف كنترل شده در اتالف توان -2-5-14
) free running(سبب اجتناب از خطا يا حالت آزاد  ، برق قطع ميشود، Runزمانيكه در مد اين ويژگي 

دروني را در هنگام كاهش سرعت موتور، كنترل كرده و موجب  DCاينورتر ولتاژ باس  .موتور ميگردد
 .يك توقف كنترل شده براي موتور ميشود

 
 

 :اين تابع تاثيرات زير را در پي خواهد داشت
اينورتر  .يابدكاهش مي b051دروني اينورتر به مقدار تنظيم شده در  DCزمانيكه ولتاژ باس  .1

 DCدر اين فاصله ولتاژ باس ( .كاهش ميدهد b054 فركانس خروجي را با مقدار تنظيم شده در
 ).نميرسد UVاي كه به سطح ناشي از بازتوليد توان توسط موتور افزايش يافته به گونه

 DCاگر ولتاژ باس . روند كاهش سرعت را ادامه ميدهد b053اينورتر مطابق با مقدار تنظيم شده در  .2
اينورتر روند كاهش ،  OVبه منظور جلوگيري از خطاي  ،باال رفت b052تا  مقدار تنظيم شده 

 .سرعت را متوقف ميكند
 .يابدمجدداً كاهش مي DCدر اين مدت ولتاژ باس  .3
 b053كاهش يافت، اينورتر مطابق با مقدار  b051تا مقدار تنظيم شده  DCهنگامي كه ولتاژ باس  .4

 .يابدر متوقف گردد ادامه مياين فرآيند تا زماني كه موتو. نمايدكاهش سرعت را آغاز مي
 

ولتاژ شده و موتور ، اينورتر دچار خطاي كاهش-UVتا سطح  DCدر صورت كاهش ولتاژ باس : 1توجه 
 .در حالت آزاد قرار ميگيرد تا متوقف شود



را  b051و  b052، اينورتر به صورت دروني مقادير b051كمتر از  b052درصورت تنظيم مقدار : 2توجه 
 .اگرچه مقادير نمايش داده شده تغييري نخواهند كرد .نمايدتعويض مي

در صورت ذخيره شدن توان در اين  .ود دچار وقفه نخواهد شدنشتا هنگامي كه اين تابع كامل : 3توجه 
 .داده ميشود runو سپس دستور ) موتور متوقف شود(عملكرد، تا اتمام اين فرآيند صبر كرده 

 
Defaults Run 

Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
 :كد عملكرد 4 * 00 00 -

 خطاها 00
 كاهش سرعت تا توقف 01
كاهش سرعت تا توقف با ولتاژ  02

 كنترل شده DCباس 
كاهش سرعت تا توقف با ولتاژ  03

كنترل شده و سپس  DCباس 
 ريست

كاهش سرعت كنترل 
 شده در اتالف توان

b050 

V 220.
0 P

b 220.
0 P

a *  تنظيمات ولتاژ باسDC  براي آغاز كاهش
 1000.0الي  0.0رنج . سرعت كنترل شده

سطح راه انداز ولتاژ 
 .ctrlاز  DCباس 

decal. 

b051 

V 360.
0 P

d 360.
0 P

c *  تنظيم سطح توقفOV-LAD  كاهش
 .سرعت كنترل شده

 1000.0الي  0.0رنج 

سطح آستانه اضافه-
ولتاژ كاهش سرعت 

 كنترل شده

b052 

sec 1.0 1.0 *  كاهش سرعت  زمان 3600.0 الي 0.01رنج
 كنترل شده

b053 

sec 1.0 1.0 *  تنظيمات فركانس اوليه كاهش سرعت در
 Hz 10.0الي  0.0رنج 

افت فركانس اوليه 
كاهش سرعت كنترل 

 شده

b054 

a ،b،c   وd  400مقادير براي اينورترV دوبرابر مي گردد. 
 
 
 
 



 ايپنجره  ءمقايسهقطع اتصال آنالوگ و  -2-5-15
مقايسهء در رنج ماكزيمم و مينيمم تعريف شده براي  OIو  Oآنالوگ  هاي وروديهنگامي كه مقادير 

هاي توان وروديمي .نمايدارسال مي را سيگنال اي، پنجرهمقايسه قرار داشته باشند، عملگر  اي پنجره
 .آنالوگ با سطح اختياري براي مرجع، مانيتور نمود

 .تعريف نمود اي پنجرهمقايسه براي كرانه ماكزيمم و كرانه مينيمم  hysteresisك پهناي توان يمي
هاي به صورت انفرادي براي ورودي hysteresisتوان سطوح محدود كننده و يك پهناي همچنين مي

 .تعريف نمود OIو  Oآنالوگ 
خروجي هستند، ميتوان داده آنالوگ ورودي ثابت به يك مقدار اختياري اعمال  wcOIيا  wcOزمانيكه 

 O/OIسطح عملكرد قطع اتصال  عنوان براي اين منظور يك مقدار مطلوب به. نمود
)b070/b071/b072 (زمانيكه  .تعيين نمائيدno ديتاي ورودي آنالوگ، به صورت يك  ،مشخص شد

 .ورودي بازتاب ميشود
 .هستند wcOIو  wcOبه ترتيب مشابه مقادير  OIdcو  Odcي ولتاژهاي خروج

 
 



 
 

 تنظيمات محدوده دما -2-5-16
در مكاني كه اينورتر نصب ميشود و با محاسبه داخلي مدت زمان عمر مفيد فن  تنظيمات محدوده دما

 .بايست صورت پذيردخنك كننده مي

 
 

 نمايش ميزان انرژي -2-5-17
توان الكترونيكي داده شده به اينورتر انرژي انتخاب ميشود، اينورتر مقدار انرژي هنگامي كه تابع نمايش 

به صورت  d015توسط تابع  به اطالعاتي كهرا نمايش داده شده  مقدارتوان همچنين مي .را نشان ميدهد
 .زير بيان ميشود، تبديل نمود

 
  .تنظيم گردد 1000الي  1رنج  هاي يك واحدي، مابين stepبا  تواندورودي ، ميبهره انرژي 

و فشردن كليك  (انرژي به تابع پاك كننده  01مقدار اطالعات انرژي  براي پاك نمودن 
به يك ترمينال ورودي هوشمند  53توان با تخصيص همچنين مي. داده شود اختصاص )ريست/توقف

)KHC :را پاك نموداطالعات انرژي ) انرژي  پاك كننده. 
تا ميزان اطالعات انرژي ، شودتنظيم  1000به  watt-hourنمايش بهره هنگامي كه تنظيمات 

999000(kWh) قابل نمايش است. 

 



 
 )PWM(حامل فركانس  -2-5-18

نيز  chopper frequencyبه آن ( تغييرات فركانس مداري اينورتر  – b083: حامل  تنظيم فركانس
از اينورتر بر موج حامل سوار ناشي قدرت اين است كه فركانس پايين  حاملعلت نام فركانس ). ميگويند

شنيده ميشود، از خصوصيات سوت ضعيف صداي قرار دارد،  Runهنگامي كه اينورتر در مد . است
صداي . است 15kHzالي  kHz 2.0قابل تنظيم در بازه حامل فركانس . سوئيچينگ منبع تغذيه است

. و جريان نشتي ممكن است افزايش يابد RFIيابد اما نويز تر كاهش ميهاي باالقابل شنيدن در فركانس
زير  DERATINGبراي تعيين ماكزيمم فركانس كرير متناسب با اينورتر و شرايط محيطي به نمودارهاي 

  .براي كاهش اتوماتيك فركانس كرير مراجعه نمود B089توان به همچنين مي. مراجعه شود

 
 



  



  



 



 
مطابق با اينورتر باشد كه ميبايست بايست در محدوده كاربرد موتور-ميحامل يمات فركانس تنظ: توجه

يا  kHz 3 حامل اروپايي نيازمند CEبه عنوان مثال كاربرد مطابق با . خاصي باشد تنظيمات استاندارد
 .كمتر است

اين تابع مطابق با افزايش جريان خروجي، فركانس كرير را  – b089: اتوماتيكحامل كاهش فركانس 
 .تنظيم نمائيد b089 = 01براي فعال كردن آن . كاهش ميدهد

% 96يا % 84، % 72، % 60با افزايش جريان خروجي به 
يا  6، 9، 12را به حامل اين تابع فركانس نرخ جريان، 

kHz 3 زمانيكه خروجي به اين تابع . كاهش ميدهد
تر از هر سطح استارت كاهش يافته مي پايين% 5ميزان 
 .بازيابي مي كنداوليه را  حامل  فركانسرسد، 

ماكزيمم . است 2kHz/secحامل نرخ كاهش فركانس 
با اين تابع تغيير ميكند و مقدار  حامل كرانه فركانس

. است) b083(حامل تعيين شده براي تنطيمات فركانس 
 .است 3kHzكرانه پايين هم 



اين تابع  b089يا كمتر انتخاب گردد، بدون توجه به تنظيم مقدار  3kHzمقدار  ،b083اگر براي  :توجه
 .غير فعال خواهد شد

 
Defaults Run 

Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
kHz 5.0 5.0 *  تنظيم كريرPWM ) تغيير فركانس

 است kHz 15.0الي  2.0رنج از ) دروني
 b083 حامل فركانس 

 :كد عملكرد 4 * 01 01 
 غيرفعال 00
 فعال، وابسته به جريان خروجي 01
-heatفعال، وابسته به دماي  02

sink  

كاهش اتوماتيك 
 حامل فركانس 

b089 

 
 
 

 تنظيمات گوناگون -2-5-19
در اين بخش،  .مي باشد...هاي مقياس دهي مدهاي تنظيمات اوليه و اين تنظيمات شامل فاكتور

 .تنظيمات مهم بيان شده است
به صورت خطي  0Hzميشود، فركانس خروجي از  runهنگامي كه اينورتر  – b082 :تنظيم فركانس آغاز

خواهد بود و از اين مقدار به صورت  b082در ابتدا، فركانس خروجي همان مقدار . يابدافزايش نمي
 .يابدخطي افزايش مي

 .توان تنظيمات اوليه كارخانه را بازيابي نمودمي b180و  b084، b085  ،b094هاي با استفاده از پارامتر
فعال  در عملگر يكپارچه stopتوان تعيين نمود كه كليك مي – stop b087تابع فعال كننده كليك 

 باشد يا خير؟؟
ميشود به  دروني استفاده chopperبراي ترمز  – b090 ،b095 ،b096: عوامل مربوط به ترمز مكانيكي

 .اي كه گشتاور بازتوليدي بيشتري از موتور گرفته شودگونه
 

مشخص ميكند كه بعد از توقف موتور توسط اينورتر، فن روشن بماند  – b092: كنترل فن خنك كننده
 .يا خاموش گردد

 
 



Defaults Run 
Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
تعيين كننده زمان روشن بودن فن، در  * 00 00 

 بازه عملكرد اينورتر
 :كد عملكرد 3

 هميشه روشن باشد 00
روشن باشد و در  runدر مدت  01

دقيقه  5(مدت توقف خاموش 
تاخير مابين روشن بودن و 

 )خاموش شدن
 فن دماي كنترل شده است 02

كنترل فن خنك 
 كننده

b092 

 :كد عملكرد 2 * 00 00 
 شمارش 00
 كردن مقدارپاك  01

زمان سپري شده از 
 فن خنك كننده

b093 

 :كد عملكرد 4انتخاب پارامترهاي اوليه،  * 00 00 
 تمامي پارامترها 00
تمامي پارامترها به جزء  01

خروجي و /هاي وروديترمينال
 ارتباطي

تنها پارامترهاي ثبت شده در  02
Uxxx 

تمامي پارمترها به استثناي  03
 Uxxxپارامترهاي ثبت شده در 

 b037و 

مورد نظر اطالعات 
 مقدار اوليه

b094 

 :كد عملكرد 3 * 00 00 
 غيرفعال 00
 فعال است runتنها در مدت  01
 هميشه فعال 02

انتخاب كنترل ترمز 
 )BRD(ديناميكي 

b095 

V 360/
720 

360/
720 

 :رنج *
 )ولت 200كالس (ولت  380الي  330
 )ولت 400كالس (ولت  760الي  660

 BRDسطح فعاليت 
كاهش سرعت كنترل 

 شده

b096 



براي انجام مقدار دهي اوليه توسط پارامتر  * 00 00 
به كار  b094و  b084 ،b085ورودي با 

 :كد عملكرد 2. ميرود
 غيرفعال كردن تنظيمات اوليه 00
 انجام تنظيمات اوليه 01

هدف مقداردهي 
 اوليه

b180 

 
گردد، مقدار دهي  اوليه سريعاً شروع فشرده تنظيم شود و كليك   01به   b180زماني كه : توجه

 .قبلي پارامترها وجود ندارد بازيابي مقدار ميشود و امكان
زمانيكه (توان چگونگي توقف اينورتر را تعيين نمود مي – b091/b088: مد ريست/پيكربندي مد توقف

مشخص ميكند كه آيا توقف به  b091تنظيمات ). هاي حركت روبه جلو و عقب خاموش گردندسيگنال
يا به صورت ) بدون نيروي ترمز و حركت آزادنه موتور تا اينكه از حركت بازايستد(صورت توقف آزاد 

ضروري ين نمودن كنترل مجدد سرعت موتور تعي ،شتاب منفي است؟ در هنگام استفاده از توقف آزاد
به (مجدداً شروع  0Hzند كه موتور از مشخص ميكند كه آيا اينورتر تضمين ميك b088تنظيمات . است

دستور . شروع خواهد نمود) تطبيق فركانسي فعال ناميده ميشود(كند يا اينكه از سرعت جاري ) حركت
run به يك سرعت بتواند  جب ميشود كه موتورممكن است به صورت موقت خاموش گردد، اين امر مو

 .كمتر از حالت عادي بازگردد
البته كاربردهايي ). b091=00(ش سرعت كنترل شده مورد استفاده قرار ميگيرد در بيشتر كاربردها كاه

كاهش سرعت كنترل (اين روش . نمايداغلب از يك توقف آزاد استفاده مي HVACهمانند كنترل فن 
به منظور از . موجب كاهش استرس ديناميكي در اجزاي سيستم و افزايش عمر سيستم ميشود) شده

. تنظيم ميگردد b088 = 01به صورت عمومي، ) نمودار زير(ري بعد از توقف آزاد سرگرفتن از سرعت جا
زمانيكه اينورتر تالش ميكند كه ، b088=00استفاده از تنظيمات پيش فرض،  ،توجه داشته باشيد

 ).توقف سريع چرخش موتور(تواند موجب خطا شود ميسرعت بار را به سرعت صفر برساند 
مانند اتالف توان . موجب توقف آزاد گردند) كه يا برنامه ريزي شده اند(ن است اتفاقات ديگر ممك: توجه

در صورت اهميت داشتن تمامي توقفهاي آزاد بنابراين، . ترمينال ورودي هوشمند [FRS]يا يك سيگنال 
 .از تنظيم هريك از اتفاقات اطمينان حاصل كنيد) HVACهمانند (



، زمان b003 يك پارامتر ديگر براي مد توقف آزاد،
اين پارامتر بيانگر . موتور است resetانتظار قبل از 

 free(حداقل زماني است كه اينورتر به صورت آزاد 

run (براي مثال اگر . است، خواهد بودb003=4  باشد و
b091=01 10، اين موجب ميشود كه توقف مد آزاد 

) 4+  10( 14ثانيه طول كشيده و اينورتر در مجموع 
) free run(از راه اندازي موتور در حالت آزاد  ثانيه قبل

پايين نشاندهنده شكل سمت چپ-. قرار داشته باشد
. چگونگي عملكرد بازيابي تطبيق فركانسي فعال است

، اينورتر b003بعد از گذشت زمان تنظيم شده در 
سعي در بدست آوردن سرعت شفت موتور ميكند و 

در . دارد b030سرعت خروجي بستگي به تنظيمات 
اين هنگام در صورت افزايش جريان موتور به مقدار 

، اينورتر مطابق با زمان كاهش b028تنظيم شده در 
، به سرعت مورد نياز b029سرعت تنظيم شده در 

 .خواهد رسيد
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Defaults Run 
Mode 
Edit 

“B” Function 
Units EU JPN Description Name Func. 

Code 
انتخاب چگونگي بازيابي عملكرد اينورتر  * 00 00 -

 هنگامي كه توقف آزاد لغو ميگردد
 :كد عملكرد 3

00 reset  0از فركانسHz 
01 reset  از فركانس تشخيص داده

شده از سرعت واقعي موتور 
 )تطبيق فركانسي(

02 reset  از فركانس تشخيص داده
شده از سرعت واقعي موتور 

 )تطبيق فركانسي فعال(

بعد از reset مد 
FRS 

b088 

 :كد عملكرد 2 * 00 00 
 شمارش 00
 پاك كردن مقدار 01

زمان سپري شده از 
 فن خنك كننده

b093 

انتخاب چگونگي توقف موتور توسط  * 00 00 -
 اينورتر

 :كد عملكرد 2
00 DEC ) كاهش سرعت براي

 )توقف
01 FRS )حالت آزاد براي توقف( 

 b091 انتخاب مد توقف

 
 

  



 آزاد-V/Fتنظيمات مربوط به  -2-5-20

 
a . 1000تا فركانس Hz  براي مد فركانس باال)b171 = 2.( 

 
 تابع كنترل ترمز -2-5-21

هاي آورد كه اينورتر يك ترمز خارجي را براي يك باالبر يا ماشينتابع كنترل ترمز اين امكان را فراهم مي
 01را ) فعال كننده كنترل ترمز( b120بايست پارامتر براي فعال كردن اين تابع مي. ديگر، كنترل نمايد

 :اين تابع به صورت زير عمل ميكند. تنظيم نمود
با دريافت يك دستور عملگر خارجي، خروجي اينورتر فعال شده و سرعت موتور تا ميزان تنظيمات  .1

 ).b125(يابد فركانس آزاد سازي ترمز افزايش مي
) b121(س آزاد سازي ترمز، اينورتر به ميزان زمان انتظار ترمز بعد از دست يافتن به تنظيمات فركان .2

اگر جريان خروجي اينورتر . نمايدرا ارسال مي) BOK(منتظر مانده و سپس سيگنال رهاسازي ترمز 
نرسد، اينورتر سيگنال رهاسازي ترمز را ارسال نكرده درنتيجه ) b126(به جريان رهاسازي ترمز 

 .نمايدا ايجاد مير) BER(سيگنال خطاي ترمز 
زماني كه (به يك ترمينال ورودي هوشمند منسوب گردد ) BOK(سيگنال وصل ترمز  كه هنگامي .3

به اندازه زمان ) b124(، اينورتر براي تصديق )تعيين شود C007تا  C001براي يكي از  44مقدار 
ز، سرعت موتور را بدون اينكه بعد از دريافت سيگنال رهاسازي ترم ؛ماندمنتظر مي انتظار ترمز،
، سيگنال خطاي )b124(در صورت عدم دريافت سيگنال وصل در بازه زماني مربوطه . افزايش دهد

به هيچكدام از ) BOK(زمانيكه سيگنال وصل ترمز . را ايجاد كرده و دچار خطا ميشود) BER(ترمز 
. معتبر خواهد بودنا) b124(هاي هوشمند تخصيص داده نشده باشد، زمان انتظار وصل ترمز ورودي



، رفتار خواهد item(4)در چنين شرايطي، اينورتر بعد از ارسال سيگنال رهاسازي ترمز به صورت 
 .كرد

) فعال نباشد، بعد از سيگنال رهاسازي ترمز BOKاگر تابع (بعد از دريافت سيگنال وصل ترمز  .4
و سپس شروع به افزايش سرعت منتظر مانده ) b122(اينورتر به اندازه زمان انتظار ترمز براي شتاب 

 .نمايدموتور تا فركانس تنظيم شده مي
كاهش ) b127(قطع شدن دستور عملكرد، اينورتر سرعت موتور را تا فركانس ترمز /با خاموش شدن .5

 ).BRK(نمايد ميدهد و سپس سيگنال اتصال ترمز را قطع مي

 
 

براي  44تعيين مقدار (هاي هوشمند، به يكي از ورودي) BOK(با تخصيص دادن سيگنال وصل ترمز  .6
ماند، بعد از غيرفعال شدن سيگنال ترمز  در صورتيكه اينورتر منتظر مي) C007تا  C001يكي از 

، غيرفعال نگردد اينورتر دچار خطا شده )b124(سيگنال وصل ترمز در بازه زماني انتظار ترمز براي تاييد 
به هيچكدام از ) BOK(هنگامي كه سيگنال تاييد ترمز . را نشان ميدهد) BER(و خطاي سيگنال ترمز 

در چنين . نامعتبر خواهد بود) b124(هاي هوشمند تخصيص داده نشود، زمان انتظار تاييد ترمز ورودي
 7مواقعي، اينورتر بعد از غيرفعال شدن سيگنال رهاسازي ترمز به عمل توصيف شده در آيتم شماره 

 .پردازدمي
بعد از رهاسازي  BOKدر صورت غيرفعال بودن تابع سيگنال (سيگنال تاييد ترمز  بعد از غيرفعال شدن .7

منتظر مانده و سپس شروع به كاهش ) b123(اينورتر به اندازه زمان انتظار ترمز براي توقف ) ترمز
 .نمايدمي 0Hzسرعت موتور تا فركانس 

 



هاي ،  به يكي از ترمينال)BOK=44(چارت زماني باال با فرض تخصيص دادن سيگنال تاييد ترمز !! توجه
C001 ~ C007 در صورت غير فعال بودن سيگنال . باشدميBOK زمان انتظار ترمز براي شتاب ،)b122 ( از

همچنين زمان انتظار ترمز براي توقف . هنگامي كه سيگنال رهاسازي ترمز فعال ميشود، محاسبه ميشود
)b123 (ير فعال ميشود، محاسبه ميشوداز هنگامي كه سيگنال رهاسازي ترمز غ. 

هاي ورودي و خروجي ابع سيگنال زير را به ترمينالوهنگام استفاده از تابع كنترل ترمز، تدر صورت نياز، 
 .هوشمند اختصاص دهيد

به اينورتر ) سيستم خارجي  يك( مطلب كه ترمز از طريق سيگنال ورودياين  دادن براي نشان .1
اختصاص  C001 ~ C007هاي به يكي از ترمينال) BOK :44(ترمز اعمال شده است، سيگنال تاييد 

 .دهيد
هاي خروجي را به يكي از ترمينال  BRK: 19دستور رها سازي ترمز، سيگنال ) ارسال(به منظور  .2

C021 ~ C022 به منظور ارسال سيگنال در زماني كه ترمز غيرعادي است، . را تخصيص دهيد
 .به يك ترمينال خروجي نسبت دهيدرا ) BER :20(سيگنال خطاي ترمز 

 
استفاده ) A044 = 03(هنگام استفاده از تابع كنترل ترمز، توصيه ميشود ازروش كنترل بردار بدون سنسور 

 .در اينصورت عمكرد با گشتاور باال تضمين ميگردد. شود

 
a . تا فركانسHz1000  براي مد فركانس باال)b171 = 2.( 
b . تا فركانسHz1000 مد فركانس باال براي )b171 = 2.( 
 

  



2-5-22- DC Bus AVR )براي تنظيمات كاهش سرعت) تنظيم اتوماتيك ولتاژ 
پايدار در زمان  Bus DCاين تابع براي ايجاد ولتاژ 

به علت توليد انرژي توسط موتور در . بكار مي رودكاهش 
هاي قبل اين توليد انرژي در بخش(هنگام كاهش سرعت 

. يابدافزايش مي DCولتاژ باس ) ده استتوضيح داده ش
اينورتر زمان )  b130=01 يا  02( با فعال شدن اين تابع 

اي كنترل ميكند كه ولتاژ باس كاهش سرعت را به گونه
DC  بدين ترتيب . اضافه ولتاژ باال نرودخطاي تا سطح

در مدت كاهش ) ناشي از ولتاژ باال(خطاي كمتري 
 .افتدسرعت اتفاق مي

 
 
 
 

 .توجه داشته باشيد كه در اين حالت ممكن است مدت زمان كاهش سرعت افزايش يابد

 
 

  



 )قطع گشتاور ايمن( STOتنظيمات  -2-5-23

 
 

 تنظيمات مد اينورتر -2-5-24
 IMمد استاندارد و مد : ميكنداز دو مد مختلف عملكرد، پشتيباني  MX2در كنار تنظيمات نرخ دوگانه، 

 .فركانس باال
تنظيم شود  HDمد  ابتدابايست مي. است Hz 1000، ماكزيمم فركانس خروجي IMفركانس باالي درمد 

)b049 = 00 (توان به مد در مد فركانس باال نمي. و سپس به مد فركانس باال تغيير وضعيت داده شود
ND  تغيير وضعيت داد و همچنين مدSLV امكان پذير نيست. 

تنظيم شود و پس از اجرا شدن تنظيمات اوليه مد جديد  b171بايست براي تغيير مد اينورتر ابتدا مي
 .فعال گردد

 .قابل مشاهده است d060مد جاري اينورتر در 
توان تنها با تنظيم تنظيمات اوليه را ميبازگشت به يك مرتبه كه مد فركانس باال تنظيم شد، 

b084،b085  ،b094  وb180 مجدد و بدون نياز به تنظيم b171 انجام داد. 

 
 

 .در جدول زير امده است stdهاي اساسي ميان مد فركانس باال و تفاوت

 



 

 
 

 password تابع -2-5-25
دو نوع . يا مقداري از پارامترها را پنهان نمود/و شده توان مانع تغيير پارامترهابا استفاده از پسورد مي

وجود  Bو  Aمتناظر با پسورد ) قفل نرم افزاري( b031و ) محدوديت نمايش كد( b037پسورد براي 
 .دارد

 .در صورت فراموش كردن پسورد، امكان پاك كردن آن وجود ندارد
 )Aمثالي از پسورد (نمايشي از تابع پسورد  •

 
 

  



 تابع محدوديت نمايش كدها و تابع قفل نرم افزاري •
Applied 
parameters for 
setting password 

Function description Target of password 

b190, b191  بسته به مقدارb037 نمايش داده  ،بخشي از كدهاي تابع
پارامترهاي نمايش داده شده، ميتوانند تغيير (شوند  نمي
 ).كنند

محدوديت نمايش كد تابع، 
b037 ،) پسوردA( 

b192, b193  بسته به مقدارb031  تمامي يا تعدادي از پارامترها قابل
ها نمايش داده تمامي كدهاي تابع و داده. (تغيير نيستند

 )ميشوند

 b031قفل نرم افزاري 
 )Bپسورد (

 
 چگونگي تنظيم پسورد •

 بسته به هدف مورد نظر b031يا /و b037تنظيم پارامتر  .1
 )مجاز نيست 0000مقدار ( b192يا /و b190تنظيم پسورد در  .2

 
 .پسورد ذخيره و قفل شده است .3

 قابل تغيير نيست b031يا /و b037پارامتر 
 

 چگونگي تصديق پسورد •
 :با دانستن پسورد به طريق زير عمل نمائيد

 .تنظيم نمائيد b193يا /و b191پسورد را در  .1
درصورت قطع و وصل . ثانيه نشان داده ميشود 1براي  ”goog“در صورت تطبيق پيغام  .2

يستم ايمني به صورت دقيقه كليك فشرده نشود، س 10يا اينكه در طي و برق ورودي 
اگر پسورد ). قفل شدن و نياز به ورود مجدد پسورد(اتوماتيك مجدداً فعال ميگردد 

 .نمايش داده ميشود Errorوارد شده مطابقت نداشته باشد پيغام 
 

 چگونگي تغيير پسورد •
 .مطابق مرحله باال پسورد اوليه را وارد نمائيد .1
 .نمائيد ذخيره b192يا / و  b190پسورد جديد را در  .2



 
 چگونگي حذف پسورد •

 .پسورد اوليه را وارد نمائيد .1
علت مجاز نبودن انتخاب اين مقدار (ذخيره نمائيد  b192يا /و b190در را  0000مقدار  .2

 )براي پسورد همين مرحله است
 .پسورد پاك شده و تمامي اطالعات پسورد نيز پاك ميگردد .3

 
 
 
 توابع ترمينال هوشمند: Cگروه  -2-6
 

تابع مختلف تعريف  72توانند براي هريك از مي [7]و  [6]، [5]، [4]، [3]، [2]، [1]هفت ترمينال ورودي 
توانند قي كه ميبراي وروديهاي منط. ترمينال بيان شده است 7در جداول بعدي نحوه پيكربندي . گردند

Off  ياOn هاي تعريف ،باشندOff=0  وOn=1 را در نظر ميگيريم. 
ممكن است منجر به تنظيمات پيش فرض  b085هاي مختلف براي پارامتر كه انتخاب ر استالزم به ذك

 .براي هر ترمينالي استفاده نمود قابليتتوان از هر مي. اوليه متفاوتي گردد
 

هاي ايمني در حالت انتخاب تابع قابليت ورودي ديجيتال را دارند و ورودي [4]و  [3]هاي ترمينال!! توجه
 .ن هستندايم ،توقف

 
يك اتصال يك ورودي آنالوگ براي همچنين قابليت ورودي ديجيتال را دارد و  [5] ترمينال!! توجه

 .يابد  اختصاصبه آن ترمينال  PTCزمانيكه تابع  ترميستور،
 
 پيكربندي ترمينال ورودي -2-6-1

 7به هريك از  قابليت را 72كدهاي تابع جدول زير امكان تخصيص دادن هريك از  – قابليت هاتوابع و 
را  [7]تا  [1]هاي ترمينال ،به ترتيب C007تا  C001 ابعوت. ميدهند XJ200ورودي منطقي براي اينورتر 

بلكه يك عدد گسسته است كه . نيستعددي مقادير اين پارامترهاي ويژه يك مقدار . پيكربندي ميكنند
 .يكي از موارد را انتخاب ميكند

حركت روبه جلو را قابليت تنظيم نمائيد،  00را به صورت  C001رتيكه شما تابع به عنوان مثال در صو
 . تخصيص داده ايد [1]به ترمينال 



 
 

 عادي بازورودي به حالت  7براي مد پيش فرض هر يك از قابليت برنامه ريزي تغيير منطقي ورودي 

N.O. )active high (حالت عادي بسته توان اما مي. را داردN.C.)active low ( براي معكوس كردن را
 .حالت منطقي انتخاب نمود

 
 

قابليت برنامه ريزي براي عملكرد ) دستور ريست [RS]( 18كد  يك ورودي تنظيم شده براي! توجه
N.C. را ندارد. 

 



 
زماني كه تغذيه  ،براي مثال. روشن شدن يا ريست ناديده گرفته ميشود هنگاماين زمان پاسخ ! توجه

زمان پاسخ و به محض اتمام فرآيند  فعال است، بدون در نظر گرفتن FWوصل است و ترمينال 
resetترمينال، فعاليت آغاز ميگردد. 

 
 ورودي هوشمند هاي ترمينال بررسي كلي-2-6-3

يكه زمان. هاي جدول زير تخصيص يابدقابليت ترمينال هوشمند ممكن است به يكي از  7هر كدام از 
برنامه ريزي شد، ترمينال مربوطه  C007الي  C001 ا بهترميناله اختصاصها براي قابليتيكي از 

ها يك نماد يا اختصاري دارند كه توابع ترمينال .عملكرد تابع آن كد انتخاب شده را به عهده ميگيرد
 راي مثال، حركت روبه جلوب. استفاده قرار ميگيرد براي برچسب يك ترمينال با استفاده از آن تابع، مورد

[FW] ميباشد  7و 6، 5، 4، 3، 2، 1فيزيكي در اتصال بلوك ترمينال به صورت ساده  برچسب. ميباشد .
براي نمايش انتخاب ) [FW]به عنوان نمونه (از نماد ترمينال  manualهاي شماتيكي در اين البته مثال

مشخص كننده وضعيت فعال  C017الي  C011 قابليت ها براي  كد. تخصيص داده شده، استفاده ميكند
 )active low or active high(ورودي منطقي است 

 
 تابع ورودي خالصه شدهجدول 

 . ابع ورودي هوشمند به صورت مختصر استواين جدول نشاندهنده تمامي ت

 



 



 



 



 
 

 پيكربندي ترمينال خروجي -2-6-3
 .آوردو آنالوگ طبق جدول زير فراهم مي) گسسته(هاي منطقي خروجياينورتر امكان تنظيمات براي 

“C” Function Run 
Mode 
Edit 

Defaults 
Func. 
code 

Name Description area 
A 

EU Unit
s 

C021  خروجي  [11]تابع
  EDM] قابل

 ]تعيين

هاي ي براي خروجيتابع قابل برنامه ريز48
 .)گسسته(منطقي 

* 01 
[FA1] 

01 
[FA1] 

- 

C022  00 * خروجي [12]تابع 
[RUN] 

00 
[RUN] 

- 

C026 هاي تابع قابل برنامه ريزي براي خروجي48 تابع رله آالرم
 ).گسسته(منطقي 

* 05 
[AL] 

05 
[AL] 

- 

C027  انتخاب ترمينال
[EO] ) خروجي
 )PWM/پالس

 تابع قابل برنامه ريزي 13
 )PWM(فركانس خروجي .... 00
 )PWM(جريان خروجي .... 01
 )PWM(گشتاور خروجي .... 02
 )قطار پالس(فركانس خروجي .... 03
 )PWM(ولتاژ خروجي .... 04
 )PWM(توان ورودي .... 05
 )PWM(نرخ بار گرمايي الكترونيكي .... 06
 )LAD )PWMفركانس .... 07

* 00 00 - 



 )قطار پالس(جريان خروجي .... 08
 )Heat sink )PWMدماي .... 10
 )PWM(خروجي كلي .... 12
 مانيتور قطار پالس ورودي.... 15
 )PWM(اختياري .... 16

C028  انتخاب ترمينال
[AM] ) ولتاژ

 0خروجي آنالوگ 
....10V( 

 تابع قابل برنامه ريزي 11
 .فركانس خروجي.... 00
 .جريان خروجي.... 01
 گشتاور خروجي.... 02
 ولتاژ خروجي.... 04
 توان ورودي.... 05
 بار گرمايي الكترونيكينرخ .... 06
  LADفركانس .... 07
  Heat sinkدماي .... 10
 )با برنامه(گشتاور خروجي .... 11
 خروجي كلي.... 13
 اختياري..... 16

* 00 
[freq] 

00 
[freq] 

- 

C030   جريان با مانيتور جريان ديجيتال خروجي
جريان  %200 ~ %20رنج . 1,440Hzدر 

 .نامي است

جريان  √
 نامي

جريان 
 نامي

A 

C047  تبديل مقياس
قطار پالس 

 خروجي/ورودي

به  EOدر صورت برنامه ريزي ترمينال 
، )C027=15(صورت ورودي قطار پالس 

 .تنظيم ميشود C047تبديل مقياس در 
Pulse-out = Pulse-in (C047) 

 .است 99.99الي  0.01رنج تنظيم از 

√ 1.00 1.00 - 

 
. و ترمينال رله آالرم قابل برنامه ريزي است [12]، [11]هاي ترمينالتبديل منطقي خروجي براي 

 تنظيم ميشود .N.Oحالت عادي باز به صورت پيش فرض به  [12]و  [11]باز ترمينال خروجي كلكتور-

)active low .(عادي بسته توان براي معكوس كردن حالت منطقي، حالت ليكن ميN.C.  را انتخاب نمود
)active high (توان حالت منطقي خروجي رله آالرم را نيز معكوس نمودهمچنين مي. 



 
 

 .تنظيم نمودشدن، خاموش در روشن يا  با تاخير را توان خروجيهمچنين مي

 
 

 ،)C145 ،C149>0.0 secهريك از (ترمينال خروجي  off delayدر صورت استفاده از خصوصيت! توجه
با (به صورت معمول . خاموش تاثير اندكي ميگذاردبه-روشن-حالت گزراي بر روي  [RS]ترمينال ريست 
هاي سبب ميگردد كه سريعاً خروجي موتور و خروجي [RS] ريستورودي ) off delayاستفاده از حالت

استفاده off delayاز يك ) هر خروجي(اگر چه زماني كه خروجي . ديجيتالي باهمديگر خاموش گردند
قي خواهد ماند ثانيه روشن با 1ي براي بيشتر از فعال شد، آن خروج [RS]نمايد، بعد از اينكه ورودي 

 .واين چرخه تقريباً تا قبل از خاموش شدن، ادامه مي يابد
 

 :تابع خروجي جدول خالصه شده
را مختصراً نشان ) [AL]و  [12]، [11]هاي ترمينال(هاي منطقي اين جدول تمامي توابع براي خروجي

 . ميدهد



 



 



 
 



 پارامترهاي مشخص كننده كم بار  -2-6-4
اند در ارتباط با تابع خروجي پارامترهايي كه در زير آمده

تنظيم ) C038(پارامتر مد خروجي . هوشمند هستند
است كه در آن ) سطح تشخيص(كننده نوع مد تشخيص 

 .فعال ميگردد [LOC]سيگنال تشخيص دهنده كم بار 
پارامتر مشخص كننده . توان انتخاب نموددو مد مي

 .، براي تنظيم سطح بار كم استC039سطح، 
اين تابع براي توليد يك خروجي منطقي هشدار دهنده 

زود هنگام است بدون اينكه سبب ايجاد خطا يا 
 .محدوديت در جريان موتور گردد

 
 

 پارامترهاي تنظيم تابع خروجي -2-6-5
 خروجي خطاي اضافه بار

 ،پارامتر مقدار اضافه بار. اند در ارتباط با تابع خروجي هوشمند هستندپارامترهايي كه در زير آمده
)C041 (رنج. نمايدمقدار جريان موتور را هنگامي كه سيگنال اضافه بار فعال ميگردد، تنظيم مي 

منطقي هشدار دهنده اين تابع براي ايجاد يك خروجي . باشدمي ميجريان نا% 200الي % 0تنظيمات از 
 .بدون اينكه موجب ايجاد خطا يا محدوديت براي جريان موتور گردد ،زود هنگام است

فركانس  سيگنال رسدهنگامي كه خروجي اينورتر به فركانس مورد نظر مي ورودي - فركانسخروجي 
 leading( هروندهاي باالتوان زمانبندي لبهمي. امكان نمايش پيدا مي كند  [FA2]يا  [FA1]، ورودي 

edge ( و پايين رونده(trailing edge)  را با استفاده از دو پارامترC042  وC043  توصيف شده براي
 .كاهش سرعت نمودار با شيب خطي، تنظيم نمودافزايش سرعت و 

 



و مقدار ) set point(قدرمطلق اختالف مابين نقطه مطلوب  ،PIDخطاي حلقه   -PID FBV خروجي
كد انتخاب تابع ترمينال خروجي ( PID ،[OD]خروجي  خطايسيگنال . است از فرآيندر حاصل متغي

 .بيشتر شود) توسط شما(زماني مشخص ميشود كه اندازه خطا از ميزان تعيين شده ) 04
تر يا زمانيكه اينورتر تشخيص دهد كه تخمين گشتاور خروجي موتور بيش  -كم/زيادخروجي گشتاور 

به منظور فعالسازي، مقدار . نمايدارسال ميكم را /زياد گشتاوراز مقدار تعيين شده است، سيگنال كمتر 
. هاي خروجي هوشمند تخصيص دهيدبه يكي از ترمينالرا ) OTQ: كم/سيگنال گشتاور زياد( 07

 .انتخاب ميگردد C054گشتاور به وسيله گشتاور يا كاهش-افزايش-
بردار كنترل بدون سنسور باشد  A244يا  V/F ،A044اب منحني مشخصات اين تابع فقط زماني كه انتخ

. قابل پيش بيني نيست OTQ، سيگنال خروجي ديگر V/Fبا انتخاب منحني مشخصات . فعال است
براي توقف ترمز  محركبه عنوان  OTQهنگامي كه اينورتر براي يك باالبر استفاده ميشود، از سيگنال 

 .براي استارت ترمز استفاده مي شود محركسيگنال فركانس ورودي به عنوان از فركانس . استفاده شود
  خروجي هشدار دهنده گرماي الكترونيكي

زماني كه فركانس خروجي اينورتر كمتر از مقدار فركانس مرجع  – خروجي تشخيص سرعت صفر
ت گردد، اينورتر سيگنال تشخيص دهنده سرع) C063(مشخص شده در سطح تشخيص سرعت صفر 

0Hz را ارسال ميكند. 
 [12]الي  [11]هاي خروجي هوشمند به يكي از ترمينال 21براي استفاده از اين خصوصيت مقدار 

)C021  تاC022 ( يا به ترمينال رله خروجي آالرم)C026 (اين تابع هنگامي كه انتخاب . تخصيص دهيد
آزاد يا بردار -VP( ،V/F(يافته ، گشتاور كاهش )VC(برمبناي گشتاور ثابت  V/Fمنحني مشخصات 

 .به فركانس خروجي اينورتر اعمال ميشود ،كنترل بدون سنسور باشد
. نمايدرا بررسي مي Heat Sinkاينورتر دماي  – Heat Sinkخروجي هشداردهنده گرماي باالي 

نال بيشتر شود، اينورتر سيگ C064زمانيكه دماي آن از مقدار سطح هشدار تعيين شده در پارامتر 
 .را ارسال ميكند) Heat sink )OHFهشداردهنده گرماي باالي 



 



 
a . 1000تا فركانسHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2.( 
b . 1000تا فركانسHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2.( 
c . 1000تا فركانسHz  براي مد فركانس باال)b171 = 2.( 

 



 تنظيمات ارتباطات شبكه -2-6-6
. نمايند آورده شده استجدول زير ليست پارامترهايي كه پورت سريال ارتباطي اينورتر را تنظيم ميدر 

و نيز شبكه ) 3G3AX-OP05همانند (اين تنظيمات در چگونگي ارتباط اينورتر با يك اپراتور ديجيتال 
ModBus )ت اعتماد در شبكه،  قابليافزايش به منظور . تاثير ميگذارد) اي اينورتربراي كاربردهاي شبكه

 .اين تنظيمات قابليت بازنويسي از طريق شبكه را ندارند

 
 
 

  



 تنظيمات كاليبراسيون سيگنال ورودي آنالوگ -2-6-7
ها را براي سيگنال ،جداول زيرموجود در  ابعوت

. نمايندهاي ورودي آنالوگ، تنظيم ميترمينال
جريان ، ولتاژ، توجه داشته باشيد كه اين تنظيمات

را  و يا تغذيه شونده يا مشخصه منبع تغذيه كننده
مقياس (محدوده  تنها صفر و. تغيير نميدهند

 .سيگنالها را معين ميكند) بندي
تنظيم شده  كارخانه خروج ازاين پارامترها قبل از 

ند و بنابران توصيه نميشود آنها در محل استفاده ا
 .تنظيم گردند

 
 

در . پارامترهاي باال تغيير خواهند كردبه مات پيش فرض كارخانه، مقادير بازيابي تنظي هنگام! توجه
به صورت  ،مقادير را متناسب با عملكرد نصورت نياز، بعد از بازيابي تنظيمات كارخانه، به منظور اطمينا

 .دستي تنظيم نمائيد
 

  



 توابع متفرقه -2-6-8
 .نبودند، آورده شده استها ، توابع ديگري كه در ساير گروهدر جدول زير

 

 
 

 .را تغيير ندهيد debugبه داليل ايمني مد ! اخطار
 

  



 توابع مربوط به كاليبراسيون خروجي آنالوگ -2-6-9
، تنظيم و قبل از فروشها در كارخانه خروجي. هستند AMو  FMاين توابع براي تنظيم خروجي آنالوگ 

اما در مواقعي كه شما نياز به تغيير گين در . استفاده نيستن نيازي به تنظيم در محل ياند بنابراشده
توانيد از اين توابع براي مي) به عبارت ديگر مشخص نمودن مقياس سنجش آنالوگ(سيستم داريد 

 .تنظيم استفاده نمائيد

 
 

 زمانبندي و منطق خروجي -2-6-10
 صرفنظر را هر دو عملوند. ستخروجي منطقي دروني ا ياينورتر داراي يك ويژگ – تابع منطق خروجي

سمبل ترمينال براي  .انتخاب نمائيد XORيا  AND ،ORخروجي هوشمند و عملگرهاي  قابليت هاياز 
-براي مسيردهي نتيجه منطقي به ترمينال C026يا  C021 ،C022از . مي باشد [LOG]خروجي جديد 

 .نميتوانند عملوند باشند LOG1-LOG3 ،no ،OPO. هاي رله استفاده نمائيديا ترمينال [12]، [11]هاي 

 
 

عملگر منطقي در دسترس  3تركيب ورودي امكان پذير با هر يك از تمام چهار جدول زير نشاندهنده
 .است

 
 



 

 
 

 ساير توابع -2-6-11

 
 ثابتبراي را زمان انتظار ميتوان ، rugسرعته ناشي از زمان ورودي چند- حذفبه منظور جلوگيري از 

، ديتا بعد از زمان تعيين شد شناسايي هنگامي كه ورودي. تنظيم نمود C169سرعته توسط كردن چند-
 .ميگردد) fix(، ثابت  C169شده توسط

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 هاي ثابت موتورتابع: ”H“گروه  -2-7
 
 

-مي H004و  H003پارامترهاي . اينورتر را براي مشخصات موتور تنظيم ميكنند ”H“پارامترهاي گروه 
براي انتخاب  A044از پارامتر . تنظيم كارخانه است H006پارامتر . بايست به صورت دستي تنظيم گردند

 .الگوريتم كنترل گشتاور استفاده نمائيد



 



 
 
 
 هاي موتورانتخاب ثابت -2-7-1

يا  VC ،VPزماني كه از يك اينورتر براي درايو چندين موتور بر مبناي مد كنترلي  شما مي توانيد
استفاده ميشود ظرفيت كل موتورها را محاسبه نموده و يك مقدار نزديك به ظرفيت  V/Fمشخصه آزاد 

 ).H003/H203(ظرفيت موتور تعيين نمائيد  UانتخابUكل را براي 
ست در زمان استفاده از تابع تقويت ممكن ا ،موتور نباشدظرفيت مطابق با  اگر تنظيمات ثابت موتور

 .جر به كاهش گشتاور موتور يا عملكرد ناپايدار موتور شودگشتاور مناتوماتيك 
 ”SLV“از اين پس (زمانيكه مد كنترل به صورت كنترل بردار بدون سنسور  را توان مقادير ثابت موتورمي

 :، از سه نوع زير در نظر گرفتاست) ناميده ميشود
 .هاي موتور القايي استانداردثابت .1

در نظرگرفته   H024/H244الي H020/H220ي موتور هاثابت H002/H202=00با تنظيم 
 .مقادير استاندارد موتور هستند  H024/H244الي H020/H220مقادير اوليه . ميشوند

 offlineاتوماتيك هاي موتور بدست آمده از تنظيم-ثابت .2
در نظرگرفته   H030/H230الي H034/H234هاي موتور ثابت H002/H202=02با تنظيم 

 .اندحاصل شده offlineاتوماتيك قادير با استفاده از تنظيم-اين م. ميشوند



 هاي موتورتنظيم اختياري ثابت .3
مطابق با . توانند به صورت دستي تنظيم گردندهاي موتور ميباال، ثابت 2و  1هاي در حالت

 H034/H234يا   H024/H244الي H020/H220هاي موتور در ، تغيير ثابتH002/H202مقدار 
 .ضروري است  H030/H230الي

 
منجر به سرعت پاسخ موتور و  Jمقادير بزرگتر . تبديل كنيد به مقدار شفت موتوررا ) J(اينرسي *1) 

 .بر عكس مطالب گفته شده است Jمقادير كوچكتر . شودسرعت در افزايش گشتاور مي
پايين بعلت طبيعت آن ، اينورتر ممكن است برعكس دستور عملكرد در رنج سرعت SLVدر مدهاي  *2)

براي نمونه آسيب چرخش  ؛وجود دارد هاي خاصي حالت آسيب در اين. كنترلي رفتار نمايد) هايروش(
 .معكوس ماشين

 
 كنترل برداري بدون سنسور -2-7-2

ي باال و با دقت حتي در اندازسازد موتور را با گشتاور راهكنترل برداري بدون سنسور، اينورتر را قادر مي
برمبناي ولتاژ خروجي اينورتر، جريان خروجي اينورتر و تنظيمات ) تابع(اين . كار اندازده ن بت پاييسرع
براي استفاده از . نمايدمي موتور در اينورتر، گشتاور خروجي و سرعت موتور را تخمين و كنترل  ثابت
 .تنظيم نمائيد 03را به ) V/F )A044/A244منحني مشخصات  ،تابعقابليت اين 

 .هاي موتور اطمينال حاصل نمائيدبل از استفاده از اين تابع، از تنظيمات بهينه براي ثابتق
 :هاي زير را مدنظر قرار دهيدهنگام استفاده از اين تابع، احتياط

كالس كمتر از ماكزيمم  2اندازي يك موتور با ظرفيت در صورت استفاده از اينورتر براي راه .1
 .يابي به مشخصات كافي براي موتور نباشيدكن است قادر به دستظرفيت كاربردي اينورتر، مم

را است راه اندازي شده  SLVكه با كنترل ي اگر توانايي دستيابي به مشخصات مطلوب موتور .2
 .نداريد، ثابت هاي موتور را مطابق با نشانه هاي توصيف شده در جدول زير تنظيم نماييد



 
 

) b044الي  b041(ظرفيت يك كالس كمتر از اينورتر، كرانه گشتاور  هنگام راه اندازي موتور با: 1توجه 
در غير . بيشتر نگردد% 200محاسبه شده توسط عبارت زير از  αاي تنظيم نمائيد كه مقدار به گونهرا 

 .اينصورت موتور ممكن است بسوزد

 
تاور همانند زير است، كرانه گش kW 0.4و ظرفيت موتور  kW 0.75زمانيكه ظرفيت اينورتر ) مثال(

 .گردد% 200بهتر است  گشتاور البته بافرض اينكه مقدار. محاسبه ميشود

 
 
 

 اتوماتيكبع تنظيم-تا -2-7-3
. كنترل مناسب موتور را ارائه ميدهد ،هاي موتورتابع تنظيم اتوماتيك با اندازه گيري اتوماتيك ثابت

 .دمند استتنظيم اتوماتيك تنها براي بردار كنترل بدون سنسور سو
 )H001=01(اتوماتيك با توقف موتور تنظيم-

از  مي شود،به كاربرد شما  باعث صدمهاگر چرخش موتور . چرخداتوماتيك موتور نميدر زمان تنظيم-
 اندازه گيري نمي) اينرسي سكون(  Jيا ) يباربي جريان ( I0اما ثابت موتور . اين مد استفاده نمائيد

 .)مانيتور گردد V/fعملكرد  50Hzتواند در فركانس مي I0.(مانندشوند و بدون تغيير باقي مي
 



 )H001=02(موتور  چرخشاتوماتيك با تنظيم-
كافي نبودن گشتاور  ،اگرچه. اتوماتيك چرخش موتور براساس روش عملكرد خاصي است–هنگام تنظيم 

ل ممكن است باالبر به عنوان مثا(اتوماتيك ممكن است منجر به مشكل در بار گردد در مدت تنظيم-
 ).كمي لغزش داشته باشد

 
 .اتوماتيك از دستورات زير پيروي نمائيدزمان استفاده از تابع تنظيم-

براي   offlineاتوماتيكن مشخص نيست، از تنظيم-هاي آكه ثابت يت استفاده از موتوردر صور .1
 .ها استفاده نمائيدبدست آوردن ثابت

، مقادير اوليه )01(موتور استاندارد است مطابق با  (H002/H202) موتورثابت انتخاب شده  زمانيكه .2
 .مقادير استاندارد موتور هستند H024/H224الي  H020/H220در 

 .است 50Hzبراي ) Y(مقدار ثابت موتور متناظر با يك فاز اتصال ستاره  .3
در صورتي . يدرا تنظيم نمائ) AVR )A082و ولتاژ  (A003)متناظر با مشخصات موتور فركانس پايه  .4

مطابق با فرمول زير تنظيم را ) V/f )A045متفاوت است، بهره   مقدار جايگزينكه ولتاژ موتور با 
 .نمائيد

 
با اندازه موتور يكسان يا اندازه ) اينورتر(هاي مناسب موتور تنها زماني حاصل ميشوند كه اندازه ثابت .5

ممكن است اتصال يابد،  هاي ديگراندازهي با در صورتيكه موتور. موتور يك واحد كوچكتر باشد
ريست /در اين حالت كليد توقف. اتوماتيك تكميل نشودمقادير مناسب حاصل نگردد يا عمل تنظيم-

 .را فشاردهيد سپس كد خطا نمايش داده ميشود
) P012=00(و انتخاب موقعيت يابي ساده ) DC )A051=00از غيرفعال كردن تنظيمات ترمز  .6

 .شوند هاي موتور به درستي اندازه گيري نميائيد، در غير اينصورت ثابتاطمينان حاصل نم
در . اطمينان حاصل نمائيد) دستور ورودي فعال كردن گشتاور: ATR )52از غيرفعال بودن ترمينال  .7

 .شوند هاي موتور به درستي اندازه گيري نميثابت غير اينصورت
 :موارد زير را بررسي نمائيد) H001=02(موتور اتوماتيك با چرخش در صورت استفاده از تنظيم- .8

a(  بررسي شود در صورتيكه براي فعاليت . فركانس پايه باشد %80چرخش موتور تا حد
 .ي نداشته باشدلمشك

b( موتور بهتر است توسط يك نيروي خارجي راه اندازي نشود. 
c( تمامي ترمزها بايستي رها شوند. 
d( -ت سبب مشكل در فعاليت شود اتوماتيك، گشتاور كم ممكن اسدر مدت تنظيم) به عنوان

در اين حالت موتور را از ماشين يا بار ). كمي لغزش داشته باشد باالبرمثال ممكن است 
اندازه  Jاينرسي سكون . جدا نمائيد و تنظيم اتوماتيك با موتور بدون بار را انجام دهيد



 Jمقدار اينرسي بار به براي استفاده از ديتا، . گيري شده برمبناي موتور بدون بار است
 .اندازه گيري شده بعد از تبديل مقدار اينرسي سكون به شفت موتور، اضافه گردد

e(  در صورتيكه فعاليت با محدوديت است) مقدار ) يا سوراخ كاريباالبر براي مثال ماشين
اتوماتيك گردد و ماشين ممكن است صدمه مجاز چرخش ممكن است بيش از تنظيم-

 .ببيند
انتخاب شود موتور ميتواند به آرامي در مدت ) اتوماتيك بدون چرخش موتورتنظيم-( 01زماني كه  .9

 .تنظيم اتوماتيك چرخش نمايد
ميزان . اتوماتيك با يك موتور كوچكتر، تابع محدوديت اضافه بار را فعال نمائيدزمان انجام تنظيم- .10

 .نمائيدجريان نامي موتور تنظيم  %150محدوديت اضافه بار را به 
اتوماتيك ممكن كوچك است، لذا تنظيم-) b134(اضافه ولتاژ  تعديلزمان  ،هنگام كاهش سرعت .11

اتوماتيك را و تنظيم- هدرا افزايش دا b134در اين حالت . است خطاي اضافه ولتاژ را سبب شود
 .دوباره انجام دهيد

بيشتر از ) F001(ي از تنظيم فركانس خروج، صرفنظر از چرخش، اتوماتيكبراي انجام تنظيم- .12
 .اطمينان حاصل نمائيد) b082(فركانس شروع 

 
  



 )با چرخش موتور( off-lineاتوماتيك روش تنظيم-
 

 
 

 .اجرا نميشود) 5(و ) 4(مراحل ) H001 = 01(چرخش هنگام تنظيم بدون-: 1توجه 
در  ،اطمينان حاصل نمائيد H002/H202در  02اتوماتيك از تنظيم بعد از تكميل تنظيم-: 2توجه 

 .غيراينصورت ديتاي اندازه گيري شده موثر نخواهد بود
بيشتر از زمان  يزمان: T. (كاهش سرعت بستگي دارد/به زمان افزايش ،باال 5مرحله  ”X“سرعت : 3توجه 

 )افزايش يا كاهش سرعت

 
 .ائيداتوماتيك با مشكل مواجه شد، دوباره تالش نمدر صورتيكه تنظيم-: 4توجه 



دچار خطا نيز اتوماتيك اتوماتيك دچار خطا شود، تنظيم-در صورتيكه اينورتر در مدت تنظيم-: 5توجه 
 .اتوماتيك را از ابتدا اجرا نمائيدبعد از برطرف كردن علت خطا، تنظيم-. ميگردد
دستور با ) RUNيا غير فعال شدن ورودي  STOPبا استفاده از كليك (در صورت توقف اينورتر : 6توجه 

اتوماتيك اطمينان حاصل از اجراي دوباره تنظيم-. توانند باقي بمانندهاي اندازه گيري شده ميتوقف، ثابت
 .نمائيد
اتوماتيك با نشان دادن آزاد انجام شود، تنظيم- V/fاتوماتيك در تنظيمات در صورتيكه تنظيم-: 7توجه 

 .خطا، دچار خطا خواهد شد
 

  



 پارامترهاساير : ”P“گروه   -2-8
 
 

، )قطار پالس ورودي(براي توابع ديگر همانند خطاي اختياري، تنظيمات انكدر  Pپارمترهاي گروه 
، CompoNet ،DeviceNet ،EtherCat(و ارتباطات  EzSQدستور گشتاور، دستور موقعيت يابي، 

ProfiBus ،CAN Open (مربوط است. 
 

 خطاي كارت اختياري  -2-8-1
انتخاب ي ميدهد، هنگامي كه خطا در كارت اختياري دروني رورا العمل اينورتر  توان چگونگي عكسمي

 .نمود

 
 

 )قطار پالس ورودي(تنظيمات مربوط به انكدر  2-8-2
در . توان به كنترل سرعت يا كنترل موقعيت يابي ساده دست يافتبا استفاده از قطار پالس ورودي مي

 . جدول زير پارامترهاي مربوطه آورده شده است



 
 
 
 تنظيمات مربوط به كنترل سرعت  -2-8-3

فركانس خروجي توسط قطار پالس ورودي تك فاز به  P003در  ”00“و  C027در  ”15“با تنظيم 
 .كنترل ميشود EAترمينال  

 
 



 تنظيمات مربوط به دستور گشتاور  -2-8-4
به جريان نامي  %100گشتاور . تواند به واسطه پارامترهاي زير بدست آيدكنترل گشتاور در حلقه باز مي

 . اينورتر اشاره دارد

 
به يكي از ) دستور ورودي فعال سازي گشتاور( ”ATR“براي فعال كردن كنترل گشتاور، تخصيص  

تخصيص داده  C007الي  C001براي يكي از  ”52“زمانيكه مقدار (ره ضروري است كاربهاي چند-ورودي
 ).ميشود

 
 مكان يابي ساده -2-8-5

در اين بخش . توان به موقعيت يابي ساده دست يافتبا استفاده از كنترل فيدبك انكدر ساده، مي
 .پارامترهاي مربوط به تنظيمات موقعيت يابي آورده شده است

 .ط به قطار پالس ورودي در زير نشان داده شده استوسخت افزار مربو  –سيم كشي انكدر 



 
 

 فازدو-ورودي قطار پالس 
از آنجايي كه ترمينال . متصل نمائيد EBانكدر را به ترمينال  Bو فاز  EAانكدر را به ترمينال  Aفاز 

كلكتور باز يا  Source logic )PNPت ها به صورها است، از تمام وروديمشابه ساير ورودي EBمشترك 
 7را به ترمينال  EB. باشد DCولت  24الي  18بايست مي EBولتاژ . استفاده نمائيد) نوع ولتاژ خروجي

 .ورودي تخصيص دهيد

 
 فازقطار پالس تك-ورودي 

و  logic sinkهر دونوع . سيم بندي نمائيد EBو سيگنال مستقيم را به ترمينال  EAرا به ترمينال  Aفاز 
source  با تغيير مكان ميله اتصال كوتاه براي ترمينالEB امكان پذير است. EB  را به ترمينال ورودي

 . حركت معكوس است) Off(حركت روبه جلو و ورودي غيرفعال ) On(ورودي فعال . نسبت دهيد 7



 
 

 
 

 تنظيمات موقعيت يابي ساده
، سپس براي سيگنال فيدبك انكدر از )P003( تنظيم كنيد [EA] گزينه دررا  01 مقدار •

 .قطار پالس ورودي استفاده شود
تنظيم  براي فعال سازي موقعيت يابي) P012(مكان يابي ساده  گزينهدر را  02 مقدار •

 ).فعال ميشودFBبا  V/f، كنترل 00در صورت تنظيم . (كنيد
تا  CP1ترمينال ورودي كه به صورت  3داده مكاني با استفاده از تركيب  8تا ميزان  •

CP3 تنظيم شده است، توصيه ميشود. 
به علت اينكه جهت . ضروري است) RUN )FW،RVدر كنار ورودي مكان يابي، دستور  •

به عنوان  RVو  FWهر دو دستور  ،اي ايجاد نميكندچرخش براي مكان يابي مسئله
 .كار ميكنند RUN دستور

 ).A001(سرعت مكان يابي بستگي به فركانس منبع دارد  •



رقم  4ليكن تنها . رقم ديجيتال مورد نياز است 4بيشتر از براي داده مكان يابي،  •
 .ديجيتال باال نشان داده ميشوند

 
 

دي در ورورا ) EB( 85، مقدار )EB )P004 = 01 ~ 03/7در صورت استفاده از ترمينال : 1توجه 
7 )C007( تنظيم نمائيد .ON، و  دستور حركت روبه جلوOFF، دستور حركت روبه عقب است. 

براي  32kHz(متفاوت است  Bو  A فاز، ماكزيمم فركانس فاز 2هنگام استفاده از پالس : 2توجه 
 گزينههاي از روش 2kHzبه منظور تشخيص جهت چرخش باالي ). Bبراي فاز- 2kHzو  Aفاز-

P004 استفاده نمائيد. 

 



جهت چرخش  P075 گزينه در 01 مقدار براي هماهنگي سيستم چرخشي، در صورت تنظيم: 3توجه 
براي يك چرخش در ) مقدار مثبت(ها در اين حالت تعداد پالس. مسير كوتاهتر انتخاب ميشودبراي 

 .را تنظيم نمائيد 0موقعيت 

 
 

 .تنظيم گردد 01يا  00ميبايست به  P004تنظيم شود،  P075براي  01زمانيكه : 4توجه 
 

، تا اينكه ماشين به موقعيت مورد نظر مطابق با هدكر Runموتور را  ،در مد موقعيت يابي ساده، اينورتر
 .موتور را متوقف ميكند DCتنظيمات برسد و سپس با ترمز 

 تنظيمات موقعيت <1>
 )تنظيمات فركانس(تنظيمات سرعت  <2>
 عت و كاهش سرعتزمان افزايش سر <3>

 )قطع گردد، نگه داشته ميشود RUNتا زمانيكه دستور  DCحالت ترمز (

 
 

كاهش سرعت مطابق با تنظيمات جريان مشابه /در مد موقعيت يابي ساده، فركانس و افزايش •
 .حالت معمولي است

، از مكان مورد نظر creepو تنظيمات سرعت  DCمطابق با ترمز ممكن است موقعيت يابي  •
 .بيرون رود

در صورتيكه مقدار موقعيت مشخص شده توسط تنظيمات مكاني كوچك باشد، اينورتر ممكن  •
 .سرعت موتور را قبل از اينكه به مقدار تنظيم شده برسد، كاهش دهدبراي مكان يابي، است 



دستور عملكرد براي ) RVيا  FW(تنظيمات جهت چرخش از در مد موقعيت يابي ساده،  •
زمانيكه . دستور عملكرد مانند يك سيگنال براي حركت و توقف موتور است. صرفنظر ميشود

 .موتور در جهت روبه جلو فعال ميشود مقدار رابطه زير مثبت باشد،
“target position” – (minus) “current position” 

 .شود فعال مي) رو به عقب(اگر حاصل عبارت باال منفي باشد در جهت معكوس 
در صورت قطع . است) 0= مقدار موقعيت ( برابر با مقدار اوليهموقعيت در هنگام روشن شدن  •

 .رود توان مقدار جاري موقعيت از بين مي
تعريف شده براي تنظيمات مكاني فعال ميگردد، مكان يابي  0زمانيكه دستور عملكرد با مقدار  •

 ).DCبا ترمز (موتور كامل ميشود  حركتبدون 
در . انتخاب نمائيد )C102(مد ريست  گزينهبراي ) تنها براي ريست يك خطا(را 03مقدار  •

تعيين شود، مقدار جاري شمارشگر مكان زمانيكه ترمينال  C102صورتيكه مقدار ديگري براي 
در صورت تمايل به استفاده از مقدار . فعال گردد، پاك ميشود) يا كليك ريست(ريست اينورتر 

يا كليك (resetبا فعال نمودن پايه  ،از بازيابي اينورتر از خطابعد  ،جاري شمارشگر مكان
 .اطمينان حاصل نمائيد resetمد  )C102(گزينه براي  03، از تنظيم )ريست

مقدار جاري  ،به يك ترمينال ورودي، با فعال نمودن آن PCLRدر صورت تخصيص تابع  •
راف مكان دروني در همان توجه داشته باشيد كه شمارشگر انح. شمارشگر مكان پاك ميشود

 .زمان پاك ميشود
 ).كندكنترل گشتاور عمل نمي(معتبر نيست  ATRدر مد موقعيت يابي ساده، ترمينال  •
و وضعيت لغزش ) E83(در صورتيكه مكان كنوني در رنج تنظيم شده نباشد، اينورتر دچار خطا  •

 .شودمي
 

 )CP1/CP2/CP3(اي مرحلهتابع تغيير موقعيت چند- -2-8-6
) C007الي  C001(  [7]الي  [1]هاي ورودي به ترمينال ”(CP3) 68“تا  ”(CP1) 66“ابع وزمانيكه ت

در  7الي  0ديتاي . را انتخاب نمود 7الي  0اي مرحلهتوان موقعيت چند-تخصيص داده ميشوند، مي
P060  اليP067 باشند، ها داراي تنظيمات فوق ندر صورتي كه ترمينال. از قبل تنظيم شده است

 ).P060(خواهد بود  0دستور مكان يابي در موقعيت-



 
a . با تنظيمP075 = 01ها را براي يك چرخش در ، تعداد پالسP060 تنظيم نمائيد. 

 
) C169(توان زمان تعيين براي اجتناب از، از دست دادن ورودي به علت تاخير زماني هر ورودي، مي

در زمان از پيش تعيين شده استخراج شده عد از آخرين تغيير ب) C169(ها وضعيت ورودي. تعريف نمود
 .توجه داشته باشيد كه يك زمان تعيين طوالني موجب خراب شدن پاسخ ورودي ميشود. است

 
 

 )SPD(سرعت /تابع تغيير مكان يابي -2-8-7
 .را فعال نمائيد، سپس كنترل سرعت در مد مكان يابي ساده فعال ميگردد SPDترمينال  •
غير فعال  SPDزمانيكه . است 0 ،فعال است، مقدار جاري شمارشگر مكان SPDدر حاليكه ترمينال  •

 .كنداست اينورتر شروع به موقعيت يابي مي



غير فعال باشد و مقدار دستور مكان يابي صفر باشد، اينورتر شروع به كاهش  SPDدر صورتيكه  •
 .تواند نوسان سرعت داشته باشدموتور مي، DCوابسته به تنظيمات ترمز . نمايدسرعت سريع مي

بعد از تغيير به عملكرد . دارد RUNفعال باشد، جهت چرخش بستگي به دستور  SPDدر صورتيكه   •
 .مكان يابي از بررسي جهت چرخش اطمينان حاصل نمائيد

 
 

 )تنظيم نقطه صفر سيستم مكانيكي( Homingتابع  -2-8-8
 .متفاوت وجود خواهد داشت homigدو تابع ) P068(در گزينه homingبا تنظيم، مد  •
با تكميل . نمايدمي homing، اينورتر شروع به عملكرد )homing )70: ORGزمان تحريك سيگنال  •

 .ميشود) 0(، مقدار مكان جاري ريست homingشدن 
 .تعيين ميگردد P069توسط  Homingجهت  •
وابسته ) home )0، مكان در هنگام روشن شدن به موقعيت Homingدر صورت عدم فعاليت  •

 .ميشود

 
 )P068 = 00( homingسرعت پايين ) 1(
 

 .P070افزايش سرعت تا حد سرعت  [1]
 .P070عملكرد در سرعت پايين  [2]
 .فعال است ORLزمانيكه سيگنال  DCترمز  [3]



 )P068 = 01( Homigسرعت باالي ) 2(
 

 .P071افزايش سرعت تا حد سرعت  [1]
 .P071عملكرد در سرعت باالي  [2]
 .فعال است ORLكاهش سرعت، زمانيكه سيگنال  [3]
 در جهت معكوس P070عملكرد در سرعت پايين  [4]
 خاموش است ORLزمانيكه سيگنال  DCترمز  [5]

 
 

 EzSQ Userتنظيمات پارامترهاي مربوط به 2-8-10

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 فصل سوم
 عيب يابي

  



  
 هاي ايمنيپيام -3-1

بازرسي دقيقه پس از خاموش كردن منبع تغذيه منتظر بمانيد و سپس به  10حداقل به ميزان : 1هشدار
 .ك الكتريكي وجود خواهد داشتدر غير اينصورت خطر ش .يا تعميرات بپردازيد

از وسايل دسته ...). مچي، گردنبند و ساعت (قبل از شروع به كار هر شيء فلزي را دور نمائيد : 2هشدار 
 .كي استفاده نمائيديك الكتربه منظور دوري از ش) با دسته پالستيكي(دار 

هاي فن خنك كننده سيم(هرگز به منظور جداسازي كانكتورها قسمت سيمي آنها را نكشيد  :3هشدار 
و آسيب به افراد وجود  در غير اينصورت احتمال آتش سوزي ناشي از شكست سيم). P.Cو بورد منطقي

 .دارد
 

 ها و نكات كليپيشگيري -3-2
، و مواد خارجي ديگر به اينورتربه منظور جلوگيري از ورود گرد و غبار فضاي نصب اينورتر هميشه  •

 .پاكيزه باشد
 .ها و اتصاالتمالحضات ويژه در خصوص اشتباهات مربوط به بريدگي سيم •
 ها و كانكتورهااتصال محكم ترمينال •
 جلوگيري از تماس آب و روغن با قطعات الكترونيكي •

 
 

 تالابرطرف كردن اشك -3-3
 :ر جدول زير نشانه و چگونگي حل مشكالت متداول آمده استد

 
 .روشن نميشود اينورتر -1

 
 علت هاي احتمالي عيب يابي

 كابل توان درست سيم بندي نشده است بررسي سيم بندي ورودي
نصب  [PD]و  [P]مابين  DCLميله اتصال كوتاه يا 

 .گردد
وجود  [PD]و  [P]مابين  DCLميله اتصال كوتاه يا 

 .ندارد
 كابل توان قطع شده است بررسي سيم بندي ورودي

 
 

 



 موتور شروع به كار نميكند -2
 

 علت هاي احتمالي عيب يابي
 )Run )A002بررسي منبع دستور 

 01): ورودي ديجيتالي(كنترلي ترمينال 
 Run :(02كليك (اپراتور 

 نادرست انتخاب شده است Runدستور 

براي انتخاب ) A001(بررسي منبع فركانس 
 .درست

 01): ورودي آنالوگ( كنترلي  ترمينال
 F001 :(02(اپراتور 

 منبع فركانس نادرست انتخاب شده است

درصورتيكه منبع فركانس ترمينال است 
)A001=01( در جريان ، ولتاژ آنالوگ يا سيگنال

 .بررسي شوند [OI]يا  [O]هاي ترمينال

 است 0Hzفركانس تنظيم شده 

) =A001 (02اپراتور درصورتيكه منبع فركانس
 .بررسي شود F001است تنظيمات فركانس در 

بسته به منبع فركانس، فركانس مرجع مناسب 
 .وارد شود

درصورتيكه منبع فركانس عملكرد چند سرعته 
و  A035تا  A020است، تنظيمات فركانس در 

A220 بررسي شود. 
ترمينال  Runدرصورتيكه منبع دستور 

)A002=01 ( است، حركت رو به جلو)00:FW ( يا
براي هر ترمينال ورودي ) RV:01(رو به عقب 

 wire-3“سيمه -3در حالت كنترل . تنظيم ميشود

start” )20:STA ( ،“3-wire stop” )21:STP ( و
“3-wire FW/RV” )22:F/R ( براي هر ترمينال

 .ورودي تنظيم كنيد

 به ترمينال ورودي تنظيم نشده Runدستور 

ها غير فعال گردند، يا پارامترهاي مرجع ورودي
 .بررسي شوند) A021 to A035(فركانسي مرتبط 

 to 05:CF1 to 02(سرعته چند-) هاي(ورودي

CF4( به ترمينال)ورودي تنظيم شده و فعال ) هاي
 .هستند

 .فعال هستند REVو  FWDهر دو ورودي  FWD/REVورودي  Runدرصورتيكه منبع دستور 



 فعال شوند FWDيا  REVورودي است، 
 فعال است) b035(محدوديت جهت چرخش  b035بررسي 

وضعيت (يا نصب اتصال كوتاه  ها سيم ورودي
ON/OFF ها در وروديd005 مانيتور ميشود( 

 سيم بندي نادرست ورودي يا اتصال كوتاه

 سيم بندي به صورت صحيح
در حالت ولتاژ آنالوگ يا مقاومت متغيير ورودي، 

 .بررسي گردد [L]و  [O]هاي ولتاژ مابين ترمينال
جريان مابين منبع جريان  در حالت جريان آنالوگ،

 .بررسي گردد [OI]و ترمينال 

ورودي آنالوگ يا سيم بندي مقاومت متغيير 
 .نادرست

، اپراتور است ليكن ورودي Runمنبع دستور  غير فعالسازي ورودي
تنظيم شده و فعال  ”Force terminal“ترمينال به 

 .است
، ترمينال است ليكن ورودي Runمنبع دستور  غير فعالسازي ورودي

تنظيم شده و فعال  ”Force operator“ترمينال به 
 .است

آالرم و  LEDبا (در وضعيت خطا است  اينورتر و بررسي كد خطا Stop/Resetريست نمودن با 
 )”Exxx“نشان 

و  GS1هردوي  safetyدر صورت استفاده از تابع 
GS2 در غيراينصورت با استفاده از . فعال شوند

dip switch  تابعsafety غير فعال گردد 

يا /و GS1هاي ال شده و وروديفع safetyتابع 
GS2 غير فعال هستند 

 ينال ورودي به صورتمرت غير فعالسازي ورودي
“18:RS”, “14:CS” OR “11:FRS” 

 تنظيم شده و ورودي فعال است
 ينال ورودي به صورتمرت فعالسازي ورودي

“84:ROK” 
 تنظيم شده و ورودي فعال است

و موتور يا كابل دروني موتور  كابل مابين اينورتر بررسي سيم بندي
 دچار قطعي شده است

 بار زياد حذف اضافه بار
 موتور قفل شده است باز نمودن قفل موتور

 



 با دستور سرعت زياد نميشودچرخش موتور  -3
 

 علت هاي احتمالي عيب يابي
 بررسي سيم بندي

در صورتيكه ورودي ولتاژ آنالوگ يا مقاومت متغير 
بررسي  [L]و  [O]است، ولتاژ مابين ترمينالهاي 

 .شود
در حالت جريان آنالوگ، جريان مابين منبع جريان 

 .بررسي گردد [OI]و ترمينال 

 اتصال نامناسب سيم بندي آنالوگ

 ا محدوديت اضافه باري OCعملكرد تابع حذف  مربوط به افزايش جريان  بررسي سطح تابع
يا حد بااليي ) A004(ماكزيمم فركانس  بررسي مقدار مربوطه

(A061/A261) كمتر از مقدار مورد انتظار است 
 )Acceleration time(زياد بودن زمان شتاب .(F002/A092/A292)تغيير زمان شتاب

چند-هاي ورودي به صورت ورودي) هاي(ترمينال هاغير فعالسازي ورودي
و  (to 05:CF1 to CF4 02)اند سرعته، تنظيم شده

 .فعال هستند
تنظيم شده  "JG:06"ترمينال ورودي به صورت  )jogفركانس (غير فعالسازي ورودي

 .است و ورودي فعال است
 )excess load(اضافه بار  حذف اضافه بار

 قفل بودن موتور باز كردن قفل موتور
 

 
 
 نسبت به تغييرات فركانس از طريق اپراتور پانل واكنشي نشان نمي دهد  اينورتر -4

 علت هاي احتمالي عيب يابي
 منبع فركانس نادرست انتخاب شده است (A001=02)بررسي منبع فركانس 

تنظيم شده  F-TM:51“ترمينال ورودي به صورت  غير فعال كردن ورودي
 و فعال است

 
 
 



 نشان داده نميشودتوابع روي اپراتور پانل بخشي از  -5
 علت هاي احتمالي عيب يابي

 فعال شده استمحدوديت نمايش كد توابع   00به صورت  b037تنظيم 
تنظيم شده  ”DISP:86“ترمينال ورودي به صورت  غير فعال كردن ورودي

 و ورودي فعال است
 

 
 .جواب نميدهد) keypad(اپراتور  -6

 احتماليعلت هاي  عيب يابي
تنظيم شده  ”DISP:86“ترمينال ورودي به صورت  غير فعال كردن ورودي

 است ورودي فعال و
 

 
 داده پارامتر تغيير نميكند -7

 علت هاي احتمالي عيب يابي
كنيد، بعد از اطمينان از توقف  stopرا اينورتر

در صورت فعال بودن . موتور، مجدداً تالش كنيد
“RUN mode edit”  بخشي از دستورات تابع در ،

 قابل تغيير است Runوضعيت 

 است Runدر وضعيت اينورتر 

 .فعال است) b031(تابع قفل نرم افزاري  غير فعال نمودن تابع قفل نرم افزاي
 

 
 موتور در جهت معكوس ميچرخد forwardبا دستور  -8

 علت هاي احتمالي عيب يابي
 بخش قدرت سيم بندي نادرست  

 3منطق نادرست سيگنال جهت دهي در عملكرد  F/R:22بررسي منطق تنظيمات ورودي به صورت 
 سيمه -

 
 چرخدموتور در جهت معكوس مي Keypadدر  Runبا كليك  -9

 علت هاي احتمالي عيب يابي
به صورت  Keypadدر  Runكليك  مسيردهي F004بررسي 

 .نادرستي تنظيم شده است



 
 خطاي جريان باال -10

 علت هاي احتمالي عيب يابي
 زمان شتاب كم است )F002/A092/A292(تغيير زمان شتاب 

 )A069,A070(فعال سازي تابع نگهدارنده شتاب 
 اضافه بار حذف بار اضافي

 .فعال كردن تابع افزايش گشتاور
 V/f in V/F )A044/A244تنظيم منحني مشخصات 

= 02.( 
 . (00)غيرفعال است) b021(محدوديت اضافه بار  (b021=01/02/03)فعال كردن محدودت اضافه بار 

 
 به علت جريان باال دچار خطا ميشود افه بار فعال است، اينورترم اينكه محدوديت اضعليرغ

تنظيم سطح كمتر براي محدوديت اضافه بار 
)b022/b025( 

 باالست) b022/b025(سطح محدوديت اضافه بار 

در محدوديت اضافه بار تنظيم نرخ كاهش سرعت 
)b023/b026 (طوالني تر شود. 

نرخ كاهش سرعت در محدوديت اضافه بار 
)b023/b026 (خيلي كوتاه است 

 
 .كنندعمل نمي Stop/Resetكليك -11

 علت هاي احتمالي  عيب يابي 
 غير فعال است Stop/Resetكليك  ).Stop key enable” )b087“بررسي تابع 

 overتابع مربوط به شيب نزولي جهت كاهش  .b050و  b130بررسي 

voltage)b130 ( ويا تابع كنترلي مربوط به قطع
 فعال است) b050(برق 

 صداي نويز موتور يا ماشين -12
 علت هاي احتمالي  عيب يابي 

به مقدار بيشتر ) b083(حامل تنظيم فركانس 
اين امر ميتواند موجب نويز الكتريكي و جريان (

 )باالتر شودنشتي 

 پايين استحامل فركانس 

در صورت . فركانس خروجي تغيير دهيد اندكي
كاهش سرعت با استفاده از /accelرزونانس در 

 فركانس ماشين و فركانس موتور تشديد شده اند



از فركانس ) A063-68(تابع پرش فركانسي 
 .ماشين اجتناب شود
 AVRو ولتاژ ) A003/A203(تنظيم فركانس پايه 

)A082/A282 ( در صورت . رموتوتوان مطابق با
 اندكيرا ) V/f )A045/A245بهره عدم بهبود، 
به ) V/f )A044/A244يا منحني   كاهش دهيد

 .آزاد تغيير دهيد V/fصورت 

Over excitation 

 
 خطاي بار زياد -13

 علت هاي احتمالي  عيب يابي 
بررسي تنظيمات سطح گرماي الكترونيكي 

(b012/b013). 
 سطح گرماي الكترونيكي نامناسب

ي صورت امكان اينكه  راه اندازي با شتاب كمتر
يرد بررسي شود تا پيك جريان به حداقل برسد  پذ

پارامترهاي مربوط به جريان موتور مقدار 
)H034,H020 (روشبسته به نوع  .را دارند 

اگر . مقدار نامناسب دارند) A044,A244(كنترلي 
ورتر نتواند جريان موتور را اينبه صورت واقعي 

 مين نمايد ميبايست با توان باالتر تعويض شودتأ

كاربرد نياز به شتاب زياد تكراري با پيك باالي جرياني 
 دارد

 
 )E07(خطاي اضافه ولتاژ  -14

 علت هاي احتمالي  عيب يابي 
تغيير مدت زمان 

  (F003/F203/A093/A293)مربوطه
 سرعت كوتاهشيب كاهش 

غير ) b130(حذف اضافه ولتاژ در مدت شتاب منفي  ).b130=01/02(سازي حذف اضافه ولتاژ فعال 
 ).00(فعال است 

 
 
 
 



 .به علت اضافه ولتاژ دچار خطا شده است اضافه ولتاژ فعال است، اينورترم اينكه حذف غحالتي كه، علير
به مقدار ) b131(تنظيم سطح حذف اضافه ولتاژ 

 )b131پارامتر  پايينحد . (كمتر
يا زمان ) b134(نامناسب حذف اضافه ولتاژ  نسبي بهره

 .تعديل
به مقدار ) b131(تنظيم سطح حذف اضافه ولتاژ 

 )b131حد پايين پارامتر . (كمتر
 باال است) b131(سطح حذف اضافه ولتاژ 

 
 )E35(سنسور دما خطاي  -15

 علت هاي احتمالي  عيب يابي 
 [5]مقاومت گرمايي به صورت ورودي تنظيم شده است  ).C005( [5]بررسي تنظيمات ترمينال ورودي 

 .تغذيه ميشود DC24Vو 
 

 .فركانس خروجي ناپايدار -16
 علت هاي احتمالي عيب يابي

تنظيم فركانس خروجي به مقدار اندكي كمتر يا 
 بيشتر از فركانس منبع تغذيه

 
 پارامترهاي نامناسب

 ).H006/H203(موتور پايداري تغيير ثابت 
 تغييرات بار بيش از حد مجاز است و موتور به يك اندازه بزرگتر تغيير اينورتر

 )power(تغييرات ولتاژ منبع تغذيه بررسي منبع تغذيه
 

 .گشتاور خروجي كافي نيست -17
 علت هاي احتمالي عيب يابي

-A042/A242( گشتاورميزان تقويت افزايش 

A043/A243( 
 

 ]مثبت شتاب[پارامترهاي نامناسب 
 )A083(حامل كاهش فركانس 

 .SLVبه ) V/f )A044/A244تغيير منحني 
به ) boost )A041/A241تغيير انتخاب گشتاور

 اتوماتيك
افزايش زمان شتاب كاهنده 

)F003/F203/A093/A293( 
 

 ]شتاب منفي[پارامترهاي نامناسب 

 )AVR )A081/A281غير فعال كردن تابع 



 ترمز ديناميكي يا واحد ترمز نصب مقاومت 
 

 .متوقف يا دچار خطا خواهد شد به اپراتور قطع شود، اينورتر در صورتيكه كابل -18
 علت هاي احتمالي عيب يابي

 b165تنظيمات نامناسب  02به ) b165(اپراتور خارجي  قطع ارتباطتنظيم 
 

 .وجود ندارد Modbusپاسخي به روي شبكه  -19
 علت هاي احتمالي عيب يابي

،  C071در صورت تغيير پارامترهاي 
C074ياC075     reset با تنظيمات  اينورترشدن

 )ON and OFF(به روشن و خاموش RSترمينال 
 مي انجامد 

 پارامتر جديد به روز نشده است

به ) Run )A002/A202تنظيمات منبع دستور 
03. 

 ).Run )A002/A202تنظيمات نادرست منبع دستور 

 com. speedتنظيمات نادرست  .(A071)بررسي سرعت ارتباطي 
 Modbusآدرس  duplicationتنظيمات نادرست يا  ).Modbus )A072بررسي آدرس 

 com. parityتنظيمات نادرست  .(A074)بررسي پريتي ارتباطي 
 com. stopتنظيمات نادرست بيت  .(A075)بررسي بيت توقف ارتباطي 

و  SPبررسي سيم بندي ارتباطي در ترمينالهاي 
SN. 

 سيم بندي نادرست

 
 دچار خطا ميشود) مدار نشت زمين(ECBشروع به كار ميكند،  اينورتر زمانيكه -20

 علت هاي احتمالي عيب يابي
  ).A083( حامل كاهش فركانس

يا جايگزيني  ECB،افزايش سطح سنسور جريان  بيش از حد است جريان نشتي اينورتر
ECB  با نوع ديگري كه داراي سطح سنسور

 .جريان باالتري است
 
 
 



 حالتخطاها، تاريخچه و  نمايش -3-4
 تشخيص و برطرف نمودن خطا -3-4-1

دچار خطاي دروني گردد، ليكن بيشتر خطاها در زمان روشن  Stopميتواند حتي در حالت اينورتراگرچه 
 .دهندبودن موتور روي مي

 6-3همچنين با انجام فرآيند بخش . توان خطا را پاك نمودمي Stop/Resetبا فشردن كليك 
)Restoring Factory Default Settings( تنظيم ،b084=00  تنظيمات و تاريخچه خطا پاك ميگردد

 . ماندغيير باقي ميبدون تاينورتر
 
 كدهاي خطا -3-4-2

ها و در جدول زير علت. دچار خطا شود در صفحه نمايش نشان داده ميشوداينورتر كد خطا زماني كه 
 .خطاها ذكر شده است
 Erro نوع خطا علت ها 

Code 
دچار اتصال كوتاه شده، يا شفت اينورترخروجي 

اين . موتور قفل شده يا داراي بار سنگيني است
موجب اضافه جريان ) شرايط ذكر شده(شرايط 

 .خواهد شد Offاينورتر ميشود به صورتيكه خروجي 
 به صورت نادرست سيم بندي شده است رموتو

 E01 وقوع اضافه جريان در سرعت ثابت

 E02 هش سرعتوقوع اضافه جريان در مدت كا

 E03 وقوع اضافه جريان در مدت افزايش سرعت

 E04 وقوع اضافه جريان در ساير شرايط

زمانيكه اضافه بار موتور توسط تابع گرمايي 
دچار خطا  اينورترالكترونيكي تشخيص داده شود، 

 .ميشوند OFFها و خروجي شده
در صورت امكان براي كاربرد مورد نظر به منظور 

كاهش پيك جريان، از نرخ شتاب كمتري استفاده 
 F002/F202/A092/A292.  شود

، )A044/A244( با توجه به روش كنترلي موتور
  (H020 to H034)تنظيمات پارامترهاي موتور

 .بررسي شود

 E05 محافظت اضافه بار

 B090از تنظيمات  BRDزمانيكه نرخ عمكلرد 
را اينورتر اظت خروجي فحبيشتر گردد، اين تابع 

 قطع نموده و كد مربوطه را نشان ميدهد

 E06 در برابر اضافه بار ترمزمحافظت مقاومت 

 E07 ولتاژمحافظت افزايش-برگشتي به علت انرژي  DCزماني كه ولتاژ باس 



موتور از يك مقدار مشخصي بيشتر شود، روي 
 .ميدهد

باال  بعلت نويز يا دماي EEPROMزمانيكه حافظه 
دچار خطا شده و  دچار مشكل شود، اينورتر

 ميشوند) قطع(ها به موتور خاموش خروجي

 EEPROM E08خطاي 

به ميزان كمتر از مقدار استانه DCكاهش ولتاژ باس 
اين شرايط ميتواند . خطا براي مدار قدرت ميباشد

. اور كم شودور يا گشتموجب گرماي زياد موت
هاي آن قطع دچار خطا شده و خروجي اينورتر

 .خواهند شد

 E09 خطاي كاهش ولتاژ

در سيستم تشخيص  در صورت رخ دادن خطا
 قطع شدهاينورترهاي جريان داخلي، خروجي

 E10 خطاي تشخيص جريان

اينورتر دروني،  CPUدر  در صورت رخ دادن اشتباه
 .قطع ميشوند ها به موتوردچار خطا شده و خروجي

 CPU E11خطاي 

يك سيگنال در ترمينال ورودي هوشمند كه به 
. پيكر بندي شده است ايجاد شده EXTصورت 
ها به موتور قطع دچار خطا شده و خروجياينورتر 
 .ميشوند

يكي از ورودي هاي قابل تعريف اينورتر 
وان خطاي خارجي تعريف شده است و بعن

قطع ه باعث كن ورودي فعال شده آ
 خروجي هاي اينورتر خواهد شد

E12 

خطا در صورت اعمال USPدر صورت فعال بودن 
حضور دارد،  Runتوان ورودي، هنگامي كه سيگنال 

 Runا شده و به مد دچار خطاينورتر . روي ميدهد
 .نخواهد رفت تا زمانيكه خطا حضور دارد

USP E13 

به واسطه تشخيص خطاي زمين مابين اينورتر 
و موتور در زمان تست روشن  اينورترخروجي 

اين خصوصيت سبب . نمودن، محافظت ميشود
حفاظت اينورتر خواهد شد ولي تضميني براي 

 .حفاظت كاربر نخواهد بود

 E14 خطاي زمين

 100به ميزان  Stopبعد از رفتن به مد اينورتر 
در . ثانيه، به تست اضافه ولتاژ ورودي ميپردازد

وارد اينورتر ه ولتاژ، صورت حضور شرايط اضاف

 E15 اضافه ولتاژ ورودي



بعد از برطرف شدن خطا، . وضعيت خطا ميشود
 خواهد بود Runقادر به بازگشت به مد اينورتر 

بيش از حد مجاز شود، اينورتر زمانيكه دماي دروني 
اين دماي باال را تشخيص  ،اينورترسنسور دمايي 

 نمايدداده و خروجي را قطع مي

 E21 اينورترخطاي حرارتي 

دچار خطا ميشود،  CPUزمانيكه ارتباط مابين دو 
دچار خطا شده و كد مربوطه را نشان اينورتر 
 .ميدهد

 CPU E22خطاي ارتباطي 

بعلت عمل  در صورت عدم تشخيص منبع توان
 ز يا آسيب مدار اصلي، اينورترنادرست ناشي از نوي

 .دچار خطا ميشود

 E25 (3*)خطاي مدار اصلي 

در صورت بروز خطا در مدار محافظت ايمني مابين 
CPU ممكن است نويز الكتريكي  ،و درايور اصلي

خروجي را  IGBTماژول  اينورتر .بااليي به وجود آيد
 .خاموش ميكند

 نآايجاد مي شود و علت  خطاي درايور
شد كه ممكن است نويز الكتريكي شديد با

 مي كندرا خاموش  IGBTاينورتر ماژول 

E30 

و  [5]هاي زمانيكه يك مقاومت گرمايي به ترمينال
[L]  يك دماي بسيار بااليي را اينورتراتصال يافته و

 دچار خطا شده و خروجياينورترتشخيص ميدهد، 
 .قطع ميشود

 E35 مقاومت گرمايي

 01مقدار ) Brake )b120پارامتر مربوط به زمانيكه 
سيگنال نتواند اينورتر تعريف شود، در صورتيكه

به  Brakeرا در مدت زمان انتظار  brakingتاييد 
 سيگنال آزاد سازي ترمز رامنظور تاييد خروجي 

 .، دچار خطا ميشود(b124)دريافت كند

 Braking E36خطاي 

 E37 توقف ايمن سيگنال توقف ايمن داده شده است

هنگاميكه موتور در سرعت بسيار پايين كار ميكند، 
در صورت بروز اضافه بار، با تشخيص اضافه بار 

 قطع ميشوداينورتر ي ، خروجاينورتر توسط 

 E38 پايينمحافظت اضافه بار سرعت-

 keypad  operatorو اينورترزمانيكه اتصال مابين 
دچار خطا شده و كد اينورتر دچار نقص شود، 

 E40 اتصال اپراتور



 .نشان ميدهد مربوطه را
در حالت ) C076=00(انتخاب ميشود  tripزمانيكه 

رخ  timeout، هنگامي كه Modbusخطاي ارتباطي 
 دچار خطا ميشوداينورتر دهد 

 Modbus E41خطاي ارتباط 

دچار آسيب اينورتر برنامه ذخيره شده در حافظه 
برنامه ، بدون دانلود PRGشده است يا ترمينال 

 .شده است فعال ،اينورتر روي

 EzSQ E43دستور نامعتبر 

در  for-nextيا حلقه  if-statementها، زير برنامه
 nestedاليه  8بيشتر از 

 EzSQ nesting E44خطاي تعداد  

 EzSQ E45خطاي دستور  .دستوري يافته است كه نميتواند اجرا شوداينورتر 

دچار خطا  اينورترروي دهد،  كاربرزماني كه خطاي 
 شده و كد خطا را نشان ميدهد

 EzSQ (0 to 9) E50 to كاربرخطاي 
E59 

هر  .باشنداين خطاها مربوط به بورد اختياري مي
معناي يك  با تواند خطاهاييبورد اختياري مي

براي بررسي معني خاص، به . نشان دهندرا  متفاوت
بورد اختياري مورد نظر  user manualاطالعات و 

 .مراجعه شود

خطا در رابطه با بورد (خطاهاي عملكردي 
 اختياري 

E60 to 
E69 

قطع شود، خطاي  encoderدرصورتيكه سيم بندي 
 Encoder. تشخيص داده ميشود encoderقطعي

استفاده شده كه  encoder معيوب باشد يا از يك 
اينورتر در ليست انكدر هاي قابل شناسايي توسط 

خروجي را قطع اينورتردر اينصورت  ،نمي باشد
 .كرده و كد خطاي مربوطه را نشان ميدهد

 encoder E80قطع ارتباط 

 در صورتيكه سرعت موتور به مقدار  
Maximum frequency (A004) * over-speed 
error detection level (P026) 

 خروجي را قطع كرده واينورتريا حتي باالتر برسد، 
 .كد خطاي مربوطه را نشان ميدهد

 E81 سرعت زياد

از رنج مكاني،  در صورت افزايش مكان فعلي
خروجي را قطع كرده و كد خطاي مربوطه را اينورتر

 .نشان ميدهد

 E83 خطاي رنج مكاني



 
 

 Error Code نوع خطا علت ها

 چرخش  ريست فشرده شده است Stop/Resetفعال است يا كليك  RSورودي 
خروجي را اينورتردر صورت كمتر بودن ولتاژ ورودي از سطح مجاز، 

 .ماندقطع كرده و با اين نماد منتظر مي
  ولتاژ كاهش سطح

  انتظار براي ريست .شدن نشان داده ميشودresetقبل از  trippingاين نماد بعد از 
 restrictedدستور  .ميشودمحدود  b035در  Runجهت چرخش دستور 

operation 
 

مقدار دهي تاريخچه  ميشودشناسايي تاريخچه خطا 
 خطا

 

خطاي ( No data وجود ندارد يهشدارهيچ /خطا
 )مانيتور

 

چشمك زن  خطاي ارتباطي و اپراتور ديجيتالي دچار خطا شده استاينورتر ارتباط مابين 

 
كامل  تنظيم اتوماتيك تنظيم اتوماتيك به درستي تكميل شد

 شد
 

خطاي تنظيم  .خطا در تنظيم اتوماتيك
 اتوماتيك

 

 .ثانيه بعد از خطا مجاز نيست 10در ريست : 1توجه 
يا كليك  RSريست توسط ترمينال  E30و  E08 ،E14در صورت رخ دادن خطاهاي : 2توجه 

Stop/Reset خاموش كردن وسپس روشن نمودن اينورتر توسط ريست در اين حالت . قابل قبول نيست
 .در صورت وجود خطاهاي مشابه، مقدار دهي اوليه انجام شود. ميكيرد صورت

 
 
 
 
 
 
 



 پارامتر كدهاي هشدار -3-4-3
كد هشدار نمايش داده  تضادي وجود داشته باشدبه ساير پارامترها،نسبت در صورت تنظيم پارامتر اگر
 .شود مي

 



 
 

 اينورترتاريخچه خطا و وضعيت  -3-4-4
ها براي دسترسي به اين داده .نمايدرا ذخيره ميجزئيات هاي مهم دادهاينورتر زمانيكه خطا رخ ميدهد، 

 d082خطاي اخير در  5. ، جزئيات مربوط به خطا استفاده نمائيدd081و انتخاب ) dxxx(از تابع مانيتور 
 d082-d086به  d081 – d085هاي در هنگام رخ دادن خطاي جديد، ديتا. ذخيره شده اند d086تا 

 .نوشته ميشود d081يابند و خطاي جديد در شيفت مي
 زمانيكه خطا رخ ميدهد، جزئيات مربوط. هاي خطا را نشان ميدهدشكل زير چگونگي دسترسي به كد

مربوط  d086مربوط به خطاي جديد و   d081.توان با انتخاب تابع مناسب مشاهده نمودبه خطاها را مي
 .است) خطا ماقبل 6( به قديمي ترين

 



 
 

 
 بازيابي تنظيمات پيش فرض اوليه كارخانه -3-5

بعد از مقدار . باز گرداند) تنظيمات كارخانه(را به حالت اوليه اينورتر توان تنظيمات تمامي پارامترهاي مي
در  .استفاده نمائيد در فصل دوم به منظور راه اندازي مجدد موتور powerup، از تست اينورتردهي اوليه 

بايست براي مد جديد مقداردهي اوليه مياينورتر تغيير كند، ) يا فركانس باال std(صورتيكه مد عملكرد 
 :اجرا نماييدمراحل زير را اينورتر براي مقدار دهي اوليه . شود

نشان داده شده ممكن است با وضعيت اينورتر: نكته
مثالً هنگام . متفاوت باشداينورتر رفتار واقعي 

يا فركانس داده شده توسط سيگنال  PIDعملكرد 
، آن ثابت به نظر ميرسد آنالوگ، اگر چه سرعت

شتاب افزاينده و شتاب كاهنده به نظر ميرسد كه 
 .هاي بسيار كوتاهي تكرار شودلميتواند در سيك



 .b084انتخاب مد مقداردهي اوليه در  .1
 .انتخاب شود b094اوليه در  باشد، داده مورد نظر b084=02, 03 or 04در صورتيكه  .2
 .انتخاب شود b085در كشور باشد، كد  b084=02, 03 or 04در صورتيكه  .3
 .01به مقدار  b180تنظيم  .4
 .كامل ميشود d001نشان داده ميشود و مقدار دهي اوليه با نمايش  شكل پايين براي چند ثانيه .5

 

 
 

 ”B“هاي تابع
 .Func نام توضيحات

Code 
 .گزينه 5بصورت .  انتخاب ديتاي اوليه

 .مقدار دهي اوليه غير فعال است  00 •
 .پاك كردن تاريخچه خطا  01 •
 .مقدار دهي اوليه تمامي پارامترها  02 •
 .پاك كردن تاريخچه خطا و مقداردهي اوليه تمامي پارامترها  03 •
پاك كردن تاريخچه خطا و مقداردهي اوليه تمامي پارامترها   04 •

 .EzSQمه و برنا

مد مقدار دهي اوليه 
پارامترها يا تاريخچه (

 )خطا

b084 

 .گزينه 4بصورت . انتخاب ديتاي اوليه
 .تمامي پارامترها 00 •
خروجي و /هاي وروديتمامي پارامترها به استثناي ترمينال 01 •

 .ارتباطات
 .Uxxxتنها پارامترهاي ثبت شده در  02 •

مقدار دهي اوليه 
تنظيمات داده مورد 

 نظر

b094 



و  Uxxxتمامي پارامترها به استثناي پارامترهاي ثبت شده در  03 •
b037. 

 انتخاب مقادير پيش فرض
• 00 (EU) 
• 01 (JP/US) 

 b085 انتخاب مقدار اوليه

  b084،b085به منظور انجام مقدار دهي اوليه با پارامتر ورودي توسط 
 . b094و
 :عملكردكد  2

 غير فعال كردن مقداردهي اوليه 00 •
 انجام مقدار دهي اوليه 01 •

 b180 راه انداز اوليه

 .به منظور اجتناب از مقدار دهي اوليه غير عمدي، ذخيره نميشود EEPROMدر حافظه  b084مقدار 
 
 
 

  



 
 فصل چهارم

 جداول تنظيم پارامترهاي كاربردي
  



 مقدمه -4-1
و مقدار اوليه آنها براي  MX2سري اينورتر userدر اين بخش ليست پارامترهاي قابل برنامه ريزي توسط 

ذخيره  userدر ستون سمت راست مقادير مورد نظر  .آورده شده است محصوالت اروپايي و آمريكايي
 .تعداد اندكي از پارامترها است مقدار، نياز به تغيير در بيشتر كاربردها .ميشود

 
 Keypadتنظيم پارامترها براي  -4-2

توصيه  .پيكربندي ميشوند userكه توسط توابع و پارامترهاي زيادي هستند،  داراي MX2سري اينورتر 
 .ميشود تمامي پارامترهاي تغيير يافته، به منظور خطايابي يا بازيابي داده يك پارامتر، ذخيره شوند

 

 
 

 پارامترهاي پروفايل اصلي -4-2-1
توان به پارامترها تنظيم شود، مي) باالترين سطح دسترسي( 10به  B031زمانيكه پارامتر : توجه

 .نشاندهنده اين مطلب است B031=10در  نماد . دسترسي داشت

 
 

 توابع استاندارد -4-2-2
توان به پارامترها تنظيم شود، مي) باالترين سطح دسترسي( 10به  B031زمانيكه پارامتر : توجه

 .نشاندهنده اين مطلب است B031=10در  نماد . سترسي داشتد



 
 



 



 
 

 Fineتوابع تنظيم  -4-2-3



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 توابع ترمينالهاي هوشمند -4-2-4

 



 



 
 
 

  



 هاي موتورتوابع ثابت -4-2-5

 
 

 expansionهاي توابع كارت -4-2-6
 .است expansionبيانگر اتصال عملگر  Pپارامتر 



 
 



 



 


