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 :ARCOتٌظین خاراهترّای درایَ سریغ جذٍل  -1

خاراهتر هقذار هٌاسة  تَضیحخاراهتر هقذار هٌاسة  تَضیح

 :A02 1 هذ وٌتشلی ثشداسی :V0 5 Hz A28سشػت 

 :A03 3 دسایَ تشهیٌبلْبی :هشجغ فشهبى :VR 15 Hz A30سشػت 

 :A09 15 ّشتضی 50لبثل تٌظین  V/fهٌحٌی  :V3 50 Hz A32سشػت 

 :V A10 380 ٍلتبط ًبهی هَتَس :F1 350S A41 (ٍلت 25) ٍلتبط استپ

 :V A15 40 ٍلتبط ًمطِ هیبًی دس ضشٍع :F1 400S A42 (ٍلت 40) ٍلتبط ًمطِ هیبًی دس اًتْبی حشوت
 :Hz A16 0.5 فشوبًس ًمطِ صفش :S1 , S2 , S3 1 B01تؼشیف تشهیٌبلْبی 

 :V A17 35 ٍلتبط استبست :B11 10 دسایَ Faultثِ ػٌَاى خشٍجی  Y4سلِ 
 :Acc. 3 S A18صهبى  DC Brake 50% C09هیضاى تضسیك جشیبى دس صهبى 

 :Dec. 1.8 S A19صهبى  :1S C10 دس استپDC-Braking  هذت صهبى

 :S A20 1.5 دس استبست S C11: Jerk 0.5 دس استبست DC-Braking هذت صهبى

 :S A21 1.2 دس استپ A C18: Jerk 12 جشیبى ًبهی هَتَس

 :Acc. 1.5 S A22دس اًتْبی  OverLoad 4 C19: Jerkهذ 

 :Dec. 1 S A23دس اثتذای  F07: Jerk 1 فؼبل سبصی تبثغ حفبظت اص همبٍهت تشهض

 :S A24 0.1 ثبص ضذى تشهض دس استبست تبخیش :F16 1 دس استبست ٍ استپ DC-Brakingاػوبل 

 :S A25 0.4 تبخیش ثستِ ضذى تشهض دس استپ   

 

 :چٌذ ًکتِ -2

  لزا ثبیذ ثشد اصلی تبثلَ اص ًَع . هٌطك ٍسٍدی ّبی دسایَ هٌفی استNPN (هٌفی )ثبضذ. 

 ِ   TC1 , TC2فمط ثشای وٌتشل وٌتبوتَسّبی  Y2ّوچٌیي اص سلِ . تٌْب ثشای وٌتشل تشهض لبثل استفبدُ است  Y1سل

 .استفبدُ ضَد

  اًجبم تیَى ثب تٌظینF16=0  ٍ F18=1 تیَى ثِ صَست ایستب . ٍ سپس دادى فشهبى حشوت ثِ دسایَ اهىبى پزیش است

تٌظین  F16=1دلت ضَد حتوب پس اص اًجبم تیَى . ثبًیِ طَل هی وطذ 7ایي تیَى حذٍد . ثَدُ ٍ فه تشهض ًجبیذ ثبص ضَد

الصم ثِ روش است اًجبم تیَى تبثیش . ثش هی گشدد 0پس اص اًجبم هَفك تیَى ثِ صَست خَدوبس ثِ  F18همذاس پبساهتش . ضَد

 .صیبدی دس ػولىشد هَتَس ًذاسد

  پبساهتشّبیA15  ،A17  ،A41  ٍA42  تبثیشگزاس تشیي پبساهتشّب دس ثْیٌِ وشدى استبست، استپ، سفغ سٍل ثه، اصالح

ٍ ًیض حل هطىل   .Acc. ٍ Dec، اصالح صیش ثبس هبًذى هَتَس، وبّص ٍیجشُ دس استبست ٍ استپ ٍ صهبًْبی  Level اختالف

Overload پبساهتشّبی  .ٍ صیبد ثَدى جشیبى هَتَس هی ثبضٌذA15  ٍ A17  دس صهبى استبست  ٍAcc.  پبساهتشّبی ٍ

A41  ٍ A42  دس صهبىDec. تبثیشگزاسًذ   ٍ استپ. 
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 :فلَچارت راُ اًذازی درایَ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

 :اطویٌاى از سین کشی قذرت درایَ

  ثِ تشهیٌبلْبی  فبصّبی ٍسٍدیR,S,T 

  فبصّبی هَتَس ثِ تشهیٌبلْبیU , V, W 

  وبثل همبٍهت تشهض ثِ تشهیٌبلْبیP+ , PR 

 :درایَ کٌترلیاطویٌاى از سین کشی 

 

 :درایَ رلِ ّای خرٍجی ٍاطویٌاى از سین کشی 

 

 :تٌظیوات خایِ

A02=1 (اًتخبة هذ وٌتشلی ثشداسی) 

A03=3  (َهشجغ فشهبى حشوت ٍ سشػت اص طشیك تشهیٌبلْبی دسای) 

A09=15 ( اًتخبة هٌحٌیv/f ّشتض 50ثشای  لبثل تٌظین) 

A05=0  ٍF16=1 ( تٌظین تبثغDC Brake ثشای استبست ٍ استپ) 

 

A03=3 
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 تؼریف ترهیٌالْا

 ثِ ػٌَاى استبست S1تؼشیف تشهیٌبل 

 Enableثِ ػٌَاى  S2تشهیٌبل 

 ثِ ػٌَاى ٍسٍدی جْت حشوت S3تشهیٌبل 
B01=1 

 B04 (V0)ون اسصضتشیي ثیت سشػت 

 B05 (VR)ثیت ثب اسصش هتَسط سشػت 

 B06 (V3)ثیت پش اسصش سشػت 

 B09 ثِ ػٌَاى وٌتشل وٌتبوتَس هَتَس  Y1A/Y1B/Y1Cتؼشیف سلِ 

 B11=10 دسایَ Faultثِ ػٌَاى خشٍجی  Y4تؼشیف تشهیٌبل 

 

 ٍ هحذٍدیت فرکاًس ٍ ٍلتاز V/fتٌظین هٌحٌی 

 A10=380 (400)V ٍلتبط ًبهی هَتَس

 A11=50 Hz حذاوثش فشوبًس

 A12=380(400)V حذاوثش ٍلتبط

 A13 =50 Hz فشوبًس ًبهی هَتَس

 A14=3 Hz فشوبًس ًمطِ هیبًی

 A15=40 V ٍلتبط ًمطِ هیبًی دس اثتذای حشوت

 A16=0.5 Hz فشوبًس ًمطِ ضشٍع

 A17= 35 V ٍلتبط حذالل دس اثتذای حشوت

 A41=35 V ٍلتبط حذالل دس اًتْبی حشوت

 A42=40 V ٍلتبط ًمطِ هیبًی دس اًتْبی حشوت

 .هراجؼِ شَد 11ترای تَضیح تیشتر تِ صفحِ 

 تٌظین سرػت

 A28= 5Hz .(فؼبل ضذُ ثبضذ S5ٌّگبهی وِ تٌْب تشهیٌبل ) V0سشػت 

 A30= 15Hz .فؼبل ضذُ ثبضٌذ S5  ٍ S6ٌّگبهی وِ تشهیٌبلْبی ) VRسشػت 

 A32= 50 Hz .(فؼبل ضذُ ثبضٌذ S5  ٍ S7ٌّگبهی وِ تشهیٌبلْبی ) V3سشػت 

 .ّوگی ثبیذ صفش ثبضٌذ A34تب  A27ثمیِ سشػتْب یؼٌی همذاس پبساهتشّبی ثشای ایوٌی ثیطتش، 
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 تٌظین شتاب ٍ جرک

 Acc. A18=3Sصهبى   Dec. A19=1.8Sصهبى 

 A20=1.5S جشن استبست A21=1.2 S جشن استپ

 Acc. A22=1.5Sجشن اًتْبی  Dec. A23=1 Sجشن اثتذای 

 

 استح تٌظین زهاى تٌذی استارت ٍ

 A24=0.1S تبخیش فشهبى تشهض دس استبست C11=0.5S دس استبست DC Brakeهذت صهبى 

 A25=0.4S تبخیش فشهبى تشهض دس استپ C10=1 S دس استپ DC Brakeهذت صهبى 

 

  
 : تٌظیوات خاص

C01=3( 8 KHz)  فشوبًس ولیذ صًیIGBT 

C18 جشیبى ًبهی هَتَس 

C19=4  تٌظین تبثغOver Load 

F07=1 فؼبل وشدى تبثغ حفبظت اص همبٍهت تشهض 

 

  

 پایان
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 :ًقشِ سین کشی درایَ -4
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 :هٌَّای درایَ -5

ثب ولیذ جْت ٍ سپس صدى ولیذ  .ایي هٌَّب ثِ صَست صیش ّستٌذ. ، لبثل اًتخبة ّستٌذPRGهٌَ است وِ ثب صدى ولیذ  6دسایَ داسای 

ENTER هی تَاى ّش وذام اص هٌَ ّب سا اًتخبة وشد. 

شوارُ 

 هٌَ
 تَضیح ًام هٌَ

1 Data Setting ثشای تٌظین دسایَ ثبیذ اص ایي هٌَ استفبدُ وشد. توبم پبساهتشّبی دسایَ دس ایي هٌَ لشاس داسًذ .

2 Operation 

Monitoring 

ٍظؼیت تشهیٌبلْبی دسایَ دس ایي هٌَ هطخصبت حشوتی هبًٌذ ٍلتبط، جشیبى ٍ فشوبًس خشٍجی دسایَ ٍ ًیض 

. لبثل هطبّذُ است

3 Maintenance 

Information 
. ثشخی اص هطخصبت دسایَ هبًٌذ دهبی دسایَ ٍ ٍسطى ًشم افضاس آى دس ایي هٌَ لبثل هطبّذُ است

4 Alarm Information 4 خطبی آخش لجل اص خبهَش ضذى دسایَ سا ًطبى هی دّذ .

5 Data Copy وشدى پبساهتشّب ثیي وی پذ ٍ دسایَ اص ایي هٌَ استفبدُ هی ضَد ثشای وپی .

6 Special Function ایي هٌَ دس حبل حبظش لبثل دستشس ًیست .

 

 جذٍل خاراهترّای درایَ -6

تَضیح 
هقذار 

هٌاسة 
خاراهتر ًام هحذٍدُ 

Load Default  َوشدى پبساهتشّبی دسای .

. پبساهتشّبی دسایَ ثِ همذاس پیص فشض ثش هی گشدًذ A01=7ثب 

. حتوب یىجبس دسایَ سا خبهَش ٍ سٍضي وٌیذ Load Defaultپس اص : تَجِ

0 

7-0 Initialize A01 

اًتخبة هذ وٌتشلی 

0 :V/f 

وٌتشل ثشداسی : 1

1 

0-1 Control Mode A02 

اًتخبة هشجغ فشهبى حشوت ٍ سشػت 

 .تشهیٌبلْبی دسایَ پزیشفتِ ضَدفشهبى حشوت ٍ سشػت اص : 3

3 
0-8 Select Reference A03 

جْت چشخص هَتَس 

سبػتگشد : 0

پبد سبػتگشد : 1

ثب تغییش همذاس ایي پبساهتش هی تَاى جْت چشخص هَتَس سا ػَض وشد 

- 

0-1 Change Direction A06 

 V 150-510 Input Voltage A08 400 همذاس ٍلتبط ٍسٍدی ثش حست ٍلت

. ًوَداس لبثل اًتخبة 15اص ثیي  V/fاًتخبة ًوَداس 

.  اًتخبة ضَد 15ثْتش است ّوَاسُ 

15 
0-15 V/F Select A09 

 V 150-510 Motor Voltage A10 380ٍلتبط ًبهی هَتَس 

 Hz 50-400 Max Frequency A11 50 حذاوثش فشوبًس هجبص

 V 0.1-510 Max Voltage A12 400 حذاوثش ٍلتبط هجبص

 Hz 0.2-400 Base Frequency A13 50 فشوبًس ًبهی هَتَس

 Hz 0.2-50 Fmid A14 3دس استبست  -V/fفشوبًس ًمطِ دٍم هٌحٌی 
 V 0.1-400 Vmid_Start A15 40دس استبست  -V/fٍلتبط ًمطِ دٍم هٌحٌی 

 Hz 0.2-10 Fmin A16 0.5استبست  -V/fفشوبًس ًمطِ اٍل هٌحٌی 
 V 0.1-250 Vmin_Start A17 35استبست  -V/fٍلتبط ًمطِ اٍل هٌحٌی 
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 S 0.5-10 Acceleration A18 3ثش حست ثبًیِ  .Accهذت صهبى 
 S 0.1-10 Deceleration A19 1.8ثش حست ثبًیِ  .Decهذت صهبى 

Jerk  ِ1.5استبست ثش حست ثبًی S 0-3 Start Jerk A20 

Jerk  ِ1.2استپ ثش حست ثبًی S 0-3 Stop Jerk A21 

Jerk  اًتْبیAcc.  ِ1.5ثش حست ثبًی S 0-3 Acc. Jerk A22 

Jerk  اثتذایDec.  ِ1ثش حست ثبًی S 0-3 Dec. Jerk A23 

 S 0-1 Brake ON-Delay A24 0.1تبخیش ثبص ضذى تشهض دس استبست ثش حست ثبًیِ 

 S 0-3 Brake OFF-Delay A25 0.4 تبخیش ثستِ ضذى تشهض دس استپ ثش حست ثبًیِ

 Hz 0-50 Vz A27 0 .اظبفِ ٍ ثذٍى وبسثشد سشػت

 Hz 0-50 V0 A28 5 ثش حست ّشتض( Levelingسشػت ) V0سشػت 

 Hz 0-50 V1 A29 0 .سشػت اظبفِ ٍ ثذٍى وبسثشد

 Hz 0-50 VR A30 15ثش حست ّشتض ( VR)سشػت سٍیضیَى 

 Hz 0-50 V2 A31 0 .سشػت اظبفِ ٍ ثذٍى وبسثشد

 Hz 0-50 V3 A32 50ّشتض ثش حست ( V3)سشػت ًبهی 

 Hz 0-50 V4 A33 0 .سشػت اظبفِ ٍ ثذٍى وبسثشد

 Hz 0-50 Jog Speed A34 0 .سشػت اظبفِ ٍ ثذٍى وبسثشد

 Hz 0-100 F Upper Limit A35 50 حذاوثش هجبص فشوبًس خشٍجی

 Hz 0-100 F Lower Limit A36 0 حذالل هجبص فشوبًس خشٍجی

 دس استپ -V/fٍلتبط ًمطِ اٍل هٌحٌی 

هثال . ثشاثش ٍلتبط هَسد ًظش تٌظین ضَد 10همذاس ایي پبساهتش ثبیذ : تَظیح

 .ٍلت هی ثبضذ 25ًطبى دٌّذُ  250

هثال . تٌظین ضَد  A17ثْتش است همذاس ایي پبساهتش ثشاثش ثب همذاس پبساهتش 

 A41=250است آًگبُ  A17=25اگش 

35 V 

0.1-250 Vmin_Stop A41 

دس استپ  -V/fٍلتبط ًمطِ دٍم هٌحٌی 

هثال . ثشاثش ٍلتبط هَسد ًظش تٌظین ضَد 10همذاس ایي پبساهتش ثبیذ : تَظیح

 .ٍلت هی ثبضذ 40ًطبى دٌّذُ  400

هثال . تٌظین ضَد  A15ثْتش است همذاس ایي پبساهتش ثشاثش ثب همذاس پبساهتش 

 A41=400است آًگبُ  A15=40اگش 

40 V 

0.1-250 Vmid_Stop A42 

 O.L. Time A46 200-0 - فؼال ثذٍى استفبدُ

 Password A47 300-0 - فؼال ثذٍى استفبدُ

 S2اًتخبة تبثغ تشهیٌبل 

B01=1 :S1=Enable   ٍS2=Run ٍ S3=Direction  

1 
0-26 S2 function B01 

 S3 - 2-26 S3 function B02اًتخبة تبثغ تشهیٌبل 

 S4 - 2-26 S4 function B03اًتخبة تبثغ تشهیٌبل 

 S5اًتخبة تبثغ تشهیٌبل 

B04=9  : ون اسصضتشیي ثیت سشػت  اًتسبة

9 
2-26 S5 function B04 

 S6اًتخبة تبثغ تشهیٌبل 

B05=10  : دٍهیي ثیت ون اسصش  اًتسبة 

10 
2-26 S6 function B05 

 S7اًتخبة تبثغ تشهیٌبل 

B06=11 : پش اسصضتشیي ثیت سشػت اًتسبة 

11 
2-26 S7 function B06 

 S8 22 2-27 S8 function B07اًتخبة تبثغ تشهیٌبل 

 Y3 function B10 20-0 -فؼال ثذٍى استفبدُ  -Y3تؼشیف تشهیٌبل خشٍجی 

 Y4 function B11 20-0 10دسایَ  Faultثِ ػٌَاى خشٍجی  Y4تؼشیف تشهیٌبل خشٍجی 

 Timer ON delay B12 25.5-0 - فؼال ثذٍى استفبدُ

 Timer OFF delay B13 25.5-0 - فؼال ثذٍى استفبدُ
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 PWMیب فشوبًس ( Carrier)فشوبًس سَییچیٌگ 

همذاس ووتش هٌجش ثِ حشوت ثْتش هَتَس هخصَصب دس استبست ٍ : 1تَجِ 

. استپ  ٍ ًیض صیبد ضذى صذای هَتَس هی ضَد

. هی ثبضذ 6ٍ حذاوثش  1حذالل همذاس هٌبست : 2تَجِ
1:2.5KHz 

2: 5KHz 

3:8KHz 

4: 10KHz 

5: 12.5KHz 

6: 15KHz 

3 

(8KHz) 

1-9 Switching Frequency C01 

ثش حست دسصذی اص   DC-Brakingهمذاس تضسیك جشیبى ثِ هَتَس ٌّگبم 

 جشیبى ًبهی 

50% 
0-100 DC Brake Current C09 

 DC Time@Stop C10 10-0 1دس استپ ثش حست ثبًیِ  DC-Brakingهذت صهبى اػوبل تبثغ 

 DC Time @ Start C11 10-0 0.5دس استبست ثش حست ثبًیِ  DC-Brakingهذت صهبى اػوبل تبثغ 

هؼوَال ایي تبثغ ًیبص ثِ تٌظین ًذاسد، هگش آًىِ طَل . تبثغ ججشاى گطتبٍس

 .وبثل هَتَس خیلی صیبد ثبضذ

0.0 
0.0-3.0 

Torque 

Compensation 
C12 

ثب اًجبم تیَى ٍ یب اًذاصُ گیشی . همبٍهت اّوی استبتَس هَتَسثش حست اّن 

 .فبص ثِ فتض هَتَس ثِ دست هی آیذ

- 
0-65.530 Stator Resistance C13 

 Levelثشای وبّص اختالف . هؼوَال ًیبص ثِ تٌظین ًذاسد. تبثغ ججشاى لغضش

افضایص ثیص اص حذ هٌجش ثِ . افضایص یبثذ  %0.1وبثیي پش ٍ خبلی ثِ اًذاصُ 

خشاة ضذى استبست ٍ استپ ٍ ّوچٌیي لشصش وبثیي دس سشػت ًبهی هی 

. ضَد

0.0 

0-9.9 Slip Compensation C15 

هؼوَال ثیي . ثب اًجبم تیَى ثِ دست هی آیذ. دسصذ جشیبى ثی ثبسی هَتَس

 .هی ثبضذ% 70تب  30

30% 
0-99 Motor N.L Current C16 

همذاس ایي پبساهتش ثشای تٌظین صهبى هٌبست ثشای تست . جشیبى ًبهی هَتَس

OverLoad هوىي است  . تٌظین ضَد

12 A 
10-200 Motor Current C18 

 O.L. Current C19 4-0 4 .تٌظین ضَد 4ّوَاسُ  -Over Loadاًتخبة تبثغ هٌبست ثشای 

هحبفظت اص همبٍهت تشهض 

غیش فؼبل : 0

. تشهض دس همبثل گشم ضذى ثیص اص حذ هحبفظت هی ضَد همبٍهت) فؼبل : 1

دس صَست داؽ ضذى همبٍهت تشهض دسایَ خطب دادُ ٍ حشوت هتَلف هی 

 .ضَد

1 

0-1 DBR overheat F07 

 LCD brigntness F13 10-0 10. همذاس ثیطتش هٌجش ثِ ٍظَح ثیطتش هی ضَد. وی پذ دسایَ LCDٍظَح 

 Monitoring Select F14 6-0 -...( فشوبًس، جشیبى، ٍلتبط ٍ )اًتخبة ًحَُ ًوبیص خشٍجی دسایَ 

اًتخبة صثبى 

چیٌی : 0

اًگلیسی : 1

1 

0-2 Language F15 

2-0 1 .تٌظین ضَد 1ّوَاسُ 
(1)

 Low Speed Select F16 

 Zero Speed Increase F17 100-0 %50 فؼال ثذٍى استفبدُ

اٍلیي حشوت ثؼذی، هَتَس تیَى ثبضذ، دس اثتذای  2اگش همذاس ایي پبساهتش 

 .هی ضَد

0 
0-2 Auto Tuning F18 
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 : V/fتٌظین هٌحٌی  -7
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ػوال تٌظین دلیك دسایَ ثبیستی تَسط ایي . هی ثبضٌذ V/fتبثیش گزاس تشیي پبساهتشّب ثش هٌحٌی حشوت پبساهتشّبی هشثَط ثِ 

ًمطِ هی تَاى ثِ هٌحٌی حشوت  5ثب تٌظین صحیح ایي . ًمطِ هی ثبضٌذ 5ضبهل  V/fپبساهتشّبی . هجوَػِ پبساهتشّب صَست گیشد

 .هطلَة دست یبفت

 :ایي پٌج ًمطِ ػجبستٌذ اص

 ًام ًقطِ
خاراهتر ٍهقذار 

 تقریثی فرکاًس

خاراهتر ٍهقذار 

 تقریثی ٍلتاش

 

 0ًمطِ 

 
 A16=0.5 Hz A17= 35 V ًمطِ ضشٍع

ًمطِ هیبًی  1ًمطِ 

 دس استبست
A14=3 Hz A15= 40 V 

 2ًمطِ

 
 A11=50 Hz A12= 380 V ًمطِ ًبهی

ًمطِ هیبًی  3ًمطِ 

 دس استپ
A14=3 Hz A42= 40 V 

 4ًمطِ 

 
 A16=0.5 Hz A41=35 V ًمطِ استپ

 

 : (A16,A17) 0ًقطِ  

دسایَ فشوبًس  ٍ ٍلتبط تٌظین ضذُ دس دٍ پبساهتش ایي ًمطِ سا دس  DC-Brakingدس ٌّگبم استبست ٍ ثِ هحط پبیبى یبفتي صهبى 

، ثالفبصلِ  DC-Brakingیؼٌی اگش دسایَ هطبثك ثب جذٍل فَق تٌظین ضذُ ثبضذ پس اص ثبص ضذى تشهض ٍ اتوبم . خشٍجی لشاس هی دّذ

احتوبل سٍل ثه  ٍلتبط ایي ًمطِ ون ثبضذهسلوب اگش همذاس . ّشتض دس خشٍجی دسایَ لشاس هی گیشد  0.5ٍلت ثب فشوبًس  35ٍلتبط 

 .ٍجَد خَاّذ داضت ٍ اگش همذاس ٍلتبط صیبد ثبضذ، هَتَس جشیبى صیبدی دس ضشٍع هی وطذ ٍ احتوبل ٍیجشُ ٍجَد خَاّذ داضت

ن ّوچٌیي اگش همذاس فشوبًس ضشٍع ون ثبضذ چَى وٌتشل دسایَ ثش سٍی هَتَس دس فشوبًسْبی خیلی ون ظؼیف است لزا احتوبل ضَ

اگش همذاس فشوبًس ضشٍع صیبد ثبضذ، چَى حذالل فشوبًسی وِ دسایَ دس خشٍجی لشاس هی دّذ صیبد ضذُ . استبست ٍجَد خَاّذ داضت

 .است، لزا سجت ضَن دس استبست هی ضَد

اش آى ّرتس تٌظین شَد ٍ اگر ًیاز تِ اصالح ایي ًقطِ است هقذار ٍلت 0.5تْتر است هقذار فرکاًس شرٍع تاتر تا : خیشٌْاد

 .تٌظین گردد A17یؼٌی خاراهتر 

 : (A14, A15) 1ًقطِ 

پس اص استبست ٍلتبط ٍ فشوبًس دسایَ  .داسد ٍ ثبیذ ثِ دلت تٌظین ضَد Accelerationایي ًمطِ ًمص ولیذی دس وٌتشل استبست ٍ 

جشن  <Accهتٌبست ثب همذاس  ػوال فشوبًس. ثشسذ 1ضشٍع ثِ صیبد ضذى هی وٌذ تب ثِ ًمطِ  0هتٌبست ثب همذاس تٌظیوی دس ًمطِ 

اگش همذاس ٍلتبط ایي ًمطِ ون ثبضذ . ٍ ّوبٌّگ ثب فشوبًس صیبد هی ضَد 1ٍ  0ّبی آى صیبد هی ضَد ٍ ٍلتبط هتٌبست ثب همذاس ًمبت 

اگش همذاس ٍلتبط صیبد ثبضذ سجت غشش هَتَس، لشصش . هی ضَد Accelerationسجت سٍل ثه، ضَن استبست ٍ یب لشصش دس اثتذای 

ػوال وبّص ٍ یب افضایص فشوبًس دس صَستی وِ ٍلتبط ًض . هی ضَد Accelerationضذیذ ٍ جشیبى وطیذى ضذیذ هَتَس دس اثتذای 
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د هبًٌذ آى است وِ ٍلتبط ایي اهب اگش فمط فشوبًس ایي ًمطِ ون ضَ. هتٌبست ثب آى ون یب صیبد ضَد تبثیشی دس هٌحٌی ًخَاّذ داضت

 .ًمطِ  صیبد ضذُ است ٍ ثبلؼىس

اها . هی دّذ  VFFتاشذ در غیر ایٌصَرت درایَ خطای  0حتوا تایذ تیشتر از فرکاًس ًقطِ  1هقذار فرکاًس ًقطِ : تَجِ

 .هحذٍدیتی در هَرد هقذار ٍلتاش ٍجَد ًذارد

تٌظین شَد ٍ تٌظین دقیق ایي ًقطِ تٌْا تا تغییر هقذار ٍلتاش  3Hzتْتر است هقذار فرکاًس ایي ًقطِ تراتر تا : خیشٌْاد

 .صَرت گیرد A15آى یؼٌی خاراهتر 

 : (A11,A12) 2ًقطِ 

ٍ همذاس ٍلتبط  A11یؼٌی همذاس فشوبًس ًبهی هَتَس دس پبساهتش . ایي ًمطِ ثبیذ حتوب هتٌبست ثب هطخصبت ًبهی هَتَس تٌظین ضَد

 .ضَد تٌظین A12ًبهی آى دس پبساهتش 

 :(A14 , A42) 3ًقطِ 

ٍجَد لشصش ٍ جشیبى وطی صیبد هَتَس دس اًتْبی دٍساًذاصی ٍ ًیض غشش . ایي ًمطِ تبثیش صیبدی دس دٍساًذاصی ٍ استپ داسد

ی صیبد ثیي وبثیي پش ٍ خبلی، لشصش دس اًتْب Levelهَتَسهؼوَال ثِ ػلت صیبد ثَدى ٍلتبط ایي ًمطِ  ٍ صیش ثبس هبًذى هَتَس، اختالف 

 .دٍس اًذاصی ٍ ضَن استپ ثِ دلیل ون ثَدى ٍلتبط ایي ًمطِ است

لزا تٌظین ایي ًمطِ تٌْب ثب تغییش همذاس ٍلتبط آى یؼٌی . هی ثبضذ 1ّوبى فشوبًس ًمطِ  A14همذاس فشوبًس ایي ًمطِ یؼٌی : 1تَجِ

A42 اًجبم ضَد. 

همذاس جشیبى  Levelingاگش دس اًتْبی دٍساًذاصی ٍ صهبى . دس تٌظین دلیك ایي ًمطِ حتوب ثِ جشیبى وطی هَتَس دلت ضَد: 2تَجِ

 .ٍ اگش هَتَس صیش ثبس هی هبًذ همذاس ٍلتبط سا افضایص دّیذ. هَتَس ٍیجشُ داسد همذاس ٍلتبط سا وبّص دّیذصیبد است ٍ یب 

  .A42=A15یؼٌی . تٌظین شَد 1ُ ّواًٌذ ٍلتاش ًقطِ هقذار ٍلتاش ایي ًقط: خیشٌْاد

 : (A16, A41) 4ًقطِ 

ثیي وبثیي پش ٍ خبلی دس تشاص طجمِ ثِ  Levelٍ اختالف  Levelingٍجَد ٍیجشُ پس اص سشػت . ایي ًمطِ دس استپ تبثیش گزاس است 

 . ایي ًمطِ است ػلت ون ثَدى ٍلتبط ایي ًمطِ ٍ جشیبى وطی صیبد هَتَس ثِ ػلت صیبد ثَدى ٍلتبط

لزا تٌظین ایي ًمطِ تٌْب ثب تغییش همذاس ٍلتبط آى یؼٌی . هی ثبضذ 0ّوبى فشوبًس ًمطِ  A16همذاس فشوبًس ایي ًمطِ یؼٌی : 1تَجِ

A41 اًجبم ضَد. 

  .A41=A17یؼٌی . تٌظین شَد 0هقذار ٍلتاش ایي ًقطِ ّواًٌذ ٍلتاش ًقطِ : خیشٌْاد
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 :خطا ٍ رفغ آى -8

 .ها ، هشدار ها و اطالعات وضعیتی نشان داده می شوندپذ اًَاع خطبدس صفحِ وی 

 راُ حل ػلت هفَْم کذ خطا

Uu1 َافت ٍلتبط دس هذاس لذست دسای  َضل ثَدى اتصبل سِ فبص ثِ دسای 

 افت ٍلتبط سِ فبص ٍسٍدی 

 اتصبالت سِ فبص سا چه وٌیذ. 

  سِ فبص افت ٍلتبط داسد ٍ ثشای اصالح آى الذام

 .ضَد
 ٍلتبط دس هذاس وٌتشل دسایَافت 

 اضىبل وبًىتَس

OC هَتَس جشیبى صیبدی هی وطذ  .جشیبى خشٍجی دسایَ صیبد است. 

 .وَتبُ است .Acc.   ٍ Decصهبى 

اّن سِ فبص هَتَس سا دٍ ثِ دٍ ثب اّن هتش اًذاصُ 

ثبیذ همذاس تمشیجب یىسبى داضتِ . گیشی وٌیذ

 اّن ثبضذ 2ثبضٌذ ٍ اّن آى حذٍد 

صهبى ّبی دٍس گیشی ٍ دٍس اًذاصی سا افضایص 

 .دّیذ

خشٍجی دسایَ سا چه وٌیذ ٍ هطوئي ضَیذ وِ 

 .دس هسیش آى اتصبلی ٍجَد ًذاسد

SC جشیبى خشٍجی اص حذاوثش جشیبى لبثل تحول  .خشٍجی اتصبل وَتبُ ضذُ است

IGBT ثیطتش ضذُ است. 

خشٍجی دسایَ سا چه وٌیذ ٍ هطوئي ضَیذ وِ 

 .اتصبلی ٍجَد ًذاسددس هسیش آى 

Ou ٍلتبط  خطبی اظبفِ ٍلتبطDC-Bus ٍلت ضذُ  800دسایَ ثیص اص

 .است

 .همبٍهت تشهض سا چه وٌیذ

 .صهبى  دٍساًذاصی سا افضایص دّیذ

GF جشیبى ًبهی دسایَ % 50جشیبى صهیي ثیص اص  خطبی اتصبل ثِ صهیي

 .ضذُ است

 .ػبیك سین پیچی هَتَس سا چه وٌیذ

FB  فیَص داخلی دسایَ یب تشاًضیستَس آى سَختِ  سخت افضاس لذست دسایَاضىبل دس

 است

 .دسایَ سا تؼَیط وٌیذ

oH1 في دسایَ سا چه وٌیذ ٍ دس صَست لضٍم آى سا  دسجِ ضذُ است 95دهبی دسایَ ثیص اص  خطبی اظبفِ دهب

 دسجِ ضذُ است 105دهبی دسایَ ثیص اص  خطبی اظبفِ دهب oH2 تؼَیط وٌیذ

oL1  صهبى دٍس اًذاصی ٍ دٍس گیشی سا افضایص دّیذ .جشیبى خشٍجی دسایَ صیبد است خطبی اظبفِ ثبس. 

 .سا وبّص دّیذ 4ٍ 3ٍ  1ٍ  0ٍلتبط ًمبط 

 

oL2  خطبی اظبفِ ثبس 

oL3  خطبی اظبفِ ثبس 

EFLn    

EF2..8 یىی اص تشهیٌبلْبی دسایَ ثِ صَست خطبی  خطبی خبسجی

 .سیگٌبل اى فؼبل استخبسجی تٌظین ضذُ  ٍ 

تٌظین پبساهتشّبی هشثَط ثِ ٍسٍدی ّبی دسایَ سا 

 .چه ٍ اصالح وٌیذ

 .سین وطی دسایَ سا چه ٍ اصالح وٌیذ

SPI َافت ٍلتبط ٍسٍدی دسای   

SPo َثبص ضذى اتصبل هَتَس اص دسای   

rH َاظبفِ دهبی دسای   

Err خطبی اتصبل ثشد لذست ٍ وٌتشل   

EPF  خطبیEEPROM َدسای   

 

 :اًتخاب هقاٍهت ترهس -9

 .هی ثبضذ 1KWاّن ثب تَاى  63همبٍهت تشهض هٌبست ثشای ایي دسایَ 
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10- Name Plate درایَ در شکل زیر تَضیح دادُ شذُ است: 
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 :ٍلتی 400هشخصات درایَّای سری  -11
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 :جذٍل اطالػات فٌی درایَ -12
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