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±10% 

±10% 

 N800Sمشخصات کلی درایو  .1

 KW( 0.37 KW ~ 18.5 KW (MI Frame)رنج توانی (
22 Kw ~ 250 KW (MR Frame) 

 )Vولتاژ ورودي (
  V . . . 240 V 208تک فاز:

 V . . . 500 V 380سه فاز: 

 Hz( 50 Hz . . . 60 Hzفرکانس ورودي (

 V( 0 . . . V ratedولتاژ خروجی (

 Hz( 0 Hz . . . 320 Hz(Res: 0.01 Hz)فرکانس خروجی (

 ، کنترل برداريV/F روش هاي کنترلی

 شش عدد ورودي دیجیتال ورودي دیجیتال

 خروجی ها
 1دو عدد خروجی رله اي، یک عدد خروجی ترانزیستوري: MIفریم سایز 

 : سه عدد خروجی رله ايMRفریم سایز 

 (A)بار  اضافه
(T max=40 C) 

 (یک دقیقه در بازه زمانی ده دقیقه) IL = 1.1*Inکاربري سبک: 

 )دقیقه ده زمانی بازه در دقیقه یک( In IH*1.5 =کابري سنگین: 

 )Cتحمل ( قابل کاري دماي
 10C … +40C-کاربري سبک: 

 10C … +50C-: سنگین کاربري

 ها حفاظت
 اینورتر، جریان اضافه موتور، دماي اضافه شده، قفل روتور باري، بی حفاظت

 اینورتر خروجی و ورودي فاز قطعی ولتاژ، کاهش ولتاژ، اضافه
 

 نصب مکانیکی درایو .2

 صورت به هم و پیچی صورت به هم MIتقسیم بندي می شوند که بسته به نوع فریم، فریم  MRو  MIاز نظر سایز فریم، به دو دسته  N800S درایوهاي

 فاصله بایست می پنل یک در درایو نصب هنگام در .هستند هم بصورت پیچی و هم بصورت فلنجی قابل نصب MRو در فریم  نصب قابل ریلی

 :باشد می 1-2تصویر  مطابق MI فریم براي ها فاصله این .شود رعایت درایوها بین استاندارد

         

 

 

 

 

 

 

 

 MI فریم نصب براي نیاز مورد فواصل: 1-2 تصویر

 

 

 

 
 نیز فواصل بصورت زیر می باشد: MRفریم براي 

                                                           
 mA 50، حداکثر بار V DC 30حداکثر ولتاژ  .1

 )mmکمترین فاصله (

 A B C D نوع فریم

MI1 200 400 200 200 

MI2 200 400 200 200 

MI3 200 400 200 200 

MI4 200 400 200 300 

MI5 200 400 250 350 
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 تابلو داخل در درایو نصب نحوه: 2-2تصویر

 )mmکمترین فاصله (

 A B C D نوع فریم

MR6 200 400 160 100 

MR7 200 400 250 150 

MR8 200 400 300 200 

MR9 200 400 350 250 
 

 .شود توجه )فیلتر با(هوا ورودي مجراي و تابلو روي فن نصب موقعیت به تابلو، براي صحیح تهویه کردن فراهم جهت شود می توصیه  :توجه

 

 

 

 

 

 درایو بندي سیم .3

 درایو ورودي تغذیه •

 .میباشند تغذیه منبع به اتصال براي L3, L2, L1 هاي ترمینال فاز، سه ورودي اینورترهاي در و L1 ، L2 ترمینال فاز، تک ورودي اینورترهاي در

 درایو خروجی ترمینال •

 .باشند می موتور به اتصال منظور به U ، V ، W هاي ترمینال

 موتور سربندي •

 :نمایید توجه ذیل موارد به موتور سربندي جهت اینورتر، تغذیه بودن فاز سه یا فاز تک به توجه با

 است، شده درج 220/380 اگر و ستاره بصورت را آن است، شده درج 110/220 صورت به نامی ولتاژ موتور، پالك روي بر اگر فاز: تک ورودي اینورتر

 .نمائید سربندي مثلث بصورت

 صورت به است، شده درج 380/660 اگر و ستاره بصورت را آن است، شده درج 220/380 نامی ولتاژ موتور، پالك روي بر اگر: فاز سه ورودي اینورتر

 .نمائید سربندي مثلث

 : توجه •

 ترمینال حتما G ارت  یک به را درایو(PE) نمایید. متصل مناسب 

 متر (در فریم  150 از بیشتر موتور و درایو بین کابل طول که صورتیکه درMR(، 50 در) فریم  مترMI4 - MI5( در 30 و) فریم متر MI1 - MI3 (

 شود. استفاده موتور و درایو بین خروجی چوك از موتور عمر طول افزایش جهت شود می پیشنهاد باشد،
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 MI سایز  در فریم کنترلی هاي ترمینال .4

 تنظیم پیش فرض کارخانه توضیحات شماره ترمینال

 ــــــــ Max load=10mA داخلی 10VDC تغذیه منبع 1

 مرجع تنظیم فرکانس AI1 0 ~ 10 V -اول ورودي آنالوگ 2

 ــــــــ GND  -آنالوگ سیگنال زمین 3

 ــــــــ  ٢داخلی 24 تغذیه منبع 6

 ــــــــ )DI-C( ٣دیجیتال هاي ورودي مشترك 7

 فرمان استارت راستگرد DI1 - اول دیجیتال ورودي 8

 فرمان استارت چپگرد DI2 - دوم دیجیتال ورودي 9

 ریست کردن خطا DI3 -سوم دیجیتال ورودي 10

A 
 مدباس صنعتی شبکه

 ــــــــ منفی ترمینال

B ــــــــ مثبت ترمینال 

 ــــــــ AI2 0~10v, 0(4)~20mA - دوم آنالوگ ورودي 4

 ــــــــ آنالوگ خروجی و ورودي) GND( مشترك 5

 ــــــــ دیجیتال خروجی) Com( مشترك 13

 B0  فرض پیش سرعت DI4 - چهارم دیجیتال ورودي 14

 B1  فرض پیش سرعت DI5 - پنجم دیجیتال ورودي 15

 بیرونی خطاي DI6 - ششم دیجیتال ورودي 16

 خروجی فرکانس نمایش AO 0~10v, 0(4)~20mA - خروجی آنالوگ 18

 DO Max.Load=50mA - دیجیتال خروجی 20
Voltage=35Vdc 

ready 
 )کار به آماده(

22 
 RO1 - اول اي رله خروجی

NO Run 
 CM 23 )کار حال در(

24 
 RO2 - دوم اي رله خروجی

 change Over صورت به

NC 
Fault 

 CM 25 )خطا(

26 NO 
 

  

                                                           
2. Max load = 50 mA 
 جامپر می شود. 6، این ترمینال با ترمینال شماره NPNدر حالت تحریک ورودي دیجیتال بصورت  .3
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 .باشد می 1-5 شکل اساس بر MI سایزهاي فریم در درایو کنترل هاي ترمینال اتصاالت نحوه

 MI  فریم در کنترل هاي ترمینال) PNP حالت( بندي سیم نحوه: 1-5تصویر

 صورت به دیجیتال هاي ورودي تحریک براي NPN ، جامپر باید ) J500هاي ترمینال و شود برداشته) فرمان هاي ترمینال بخش در DI-C , 24Vdc 

 .شود استفاده دیجیتال هاي ورودي تحریک براي مشترك عنوان به GND ترمینال سپس و شوند جامپر

 طریق از آنالوگ، سیگنالهاي براي ولتاژي یا جریانی حالت انتخاب DipSwitch است. پذیر فرمان) امکان هاي ترمینال بخش مربوطه (در هاي 

 10~1 درایو، به اتصال براي پتانسیومتر مقاومت مقدارkΩ باشد. می 
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 MRترمینال هاي کنترلی در فریم سایز  .5

 تنظیم پیش فرض کارخانه توضیحات شماره ترمینال

 ــــــــ Max load=10mA داخلی 10VDC تغذیه منبع 1

 فرکانس تنظیم مرجع AI1+( 0~10V, 4~20mA( اول ورودي آنالوگ 2

 ــــــــ )-AI1( آنالوگ سیگنال زمین 3

 ــــــــ AI2+( 0~10V, 4~20mA( دوم آنالوگ ورودي 4

 ــــــــ AI2-( GND( دوم انالوگ ورودي 5

 ــــــــ VDC 24  منبع 6

 ــــــــ I/O سیگنال) Com( زمین 7

 راستگرد استارت فرمان DI1  - اول دیجیتال ورودي 8

 چپگرد استارت فرمان DI2 - دوم دیجیتال ورودي 9

 بیرونی خطاي DI3 - سوم دیجیتال ورودي 10

 ــــــــ دیجیتال هاي ورودي مشترك 11

 ــــــــ VDC 24  منبع 12

 ــــــــ I/O سیگنال) Com( زمین 13

 B0  فرض پیش سرعت DI4 - چهارم دیجیتال ورودي 14

  B1 فرض پیش سرعت DI5 - پنجم دیجیتال ورودي 15

 فالت کردن ریست DI6 - ششم دیجیتال ورودي 16

 ــــــــ دیجیتال ورودي) Com( مشترك 17

 ــــــــ AO1+( 0~10V, 4~20m( آنالوگ خروجی 18

19 GND/AO1- ــــــــ 

A 
 مدباس صنعتی شبکه

 ــــــــ منفی ترمینال

B ــــــــ مثبت ترمینال 

21 
 RO1 - اول اي رله خروجی

 Change Over صورت به

NC 
RUN 

 COM 22 )کار حال در(

23 NO 

24 
 RO2 - دوم اي رله خروجی

 Change Over صورت به

NC 
Fault 

 COM 25 )خطا(

26 NO 

27 
 RO3 - سوم اي رله خروجی

COM Ready 
 NO 28 )کار به آماده(
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 باشد. می زیر صورت به MR سایزهاي فریم در درایو کنترل هاي ترمینال اتصاالت نحوه
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 MR فریم در کنترلی هاي ترمینال ) PNP حالت (بندي سیم نحوه : 1 - 5 تصویر

 نمایید متصل 6 و 4 هاي ترمینال به را ترانسمیتر فوق، شکل مطابق سیمه، دو ترانسمیتر اتصال به نیاز صورت در :توجه. 

 اینورتر پد کی .6

 :باشد می زیر شکل مطابق ) MI و  MR(فریمداراي دو نوع کی پد  N800S کیپد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MRفریم            MIفریم       

  N800S درایو پد کی: 1-6 تصویر
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 پد:  کی هاي دکمه شرح •

 کاربري توصیف دکمه اسم دکمه نماي

 START دستگاه پد کی طریق از موتور استارت براي 

 
STOP دستگاه پد کی طریق از موتور استاپ منظور به 

 
OK تغییرات تایید منظور به 

 
𝒃𝒃𝒂𝒂𝒄𝒄𝒌𝒌 
𝒓𝒓𝒆𝒆𝒔𝒔𝒆𝒆𝒕𝒕 

 خطاها کردن ریست براي

 قبل منوي به بازگشت و تغییرات کردن کنسل منظور به

 
 راست و چپ

 پارامترها مختلف هاي گروه بین در حرکت براي

 local  حالت و رفرنس منوي در حرکت جهت تغییر براي

 
 پارامترها مقدار تغییر و پارامترها بین کردن حرکت پایین و باال

 
𝑳𝑳𝒐𝒐𝒄𝒄𝒂𝒂𝒍𝒍 
𝑹𝑹𝒆𝒆𝒎𝒎𝒐𝒐𝒕𝒕𝒆𝒆 فریم در فقط دکمه این MI باشد می کنترل محل تعیین براي و باشد می. 

 
Function فریم در فقط دکمه این MR شود می استفاده کنترل محل تغییر و حرکت جهت تعیین براي و است موجود. 

 توجه:  •

 : باشد می زیر ترتیب به که است پرکاربرد پارامتر سه داراي که شود می منویی وارد کاربر FUNC دکمه دادن فشار با

 Local / Remote :پارامتر همان واقع در. (باشد می کنترل محل تعیین منظور به P2.2.5 باشد می( 

 Control Page :کرد تنظیم را) باشد فرکانس رفرنس تنظیم محل پد کی که حالتی در( رفرنس فرکانس توان می پارامتر این به شدن وارد با. 

 Change direction :حالت در حرکت جهت تغییر  local 

 MI سایز فریم  N800Sمنوي ساختار .7

 :باشد می ذیل ترتیب به که باشد می منو چهار داراي ، N800S درایو از فریم این کلی طور به

 . نماید تعیین را فرکانس رفرنس مقدار تواند می کاربر منو، این در. شود می داده نمایش R حرف با که "رفرنس" منوي •

 رفرنس منوي در :توجهR)،( هاي دکمه از استفاده با توان میleft/Right ، داد. تغییر را حرکت جهت 

 .باشد می درایو تنظیم براي مختلف پارامترهاي شامل و شود می داده نمایش P حرف با که "پارامتر" منوي •

 .باشد می سیستمی پارامترهاي شامل و شود می داده نمایش S حرف با که "سیستم" منوي •

 موتور جریان موتور، سرعت مانند مختلف هاي کمیت نمایش منظور به پارامترهایی شامل و شود می داده نمایش M با که "مانیتورینگ" منوي •

 .باشد می ...و

 پد کی با کار نحوه مثال یک با ادامه در .شوند داده تغییر نظر مورد پارامترهاي و رفته P منوي به باید دلخواه، کاربري براي نیاز مورد تنظیمات انجام براي

 .شود می داده شرح

 P3.4  پارامتر مقدار تنظیم نحوه :مثال

 یا R یا P یا (S منوها از یکی تا دهید فشار بار چندین را Back/reset دکمه .شود داده نمایش منویی یا پارامتر است ممکن درایو، کردن روشن هنگام

M  (پارامتر تنظیم براي سپس. شود داده نمایش P3.4 کنید عمل زیر روش به: 
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 MR سایز فریم  N800Sمنوي ساختار

 باشند: می زیر صورت به منوها این که اند شده بندي دسته منو شش در پارامترها تمامی MR فریم در

 .باشد می ... و موتور جریان موتور، سرعت مانند کمیتهایی مقادیر مشاهده منظور به پارامترهایی شامل منو این): M1( مانیتورینگ منوي •

. است درایو تنظیمات انجام منظور به پارامترهایی داراي ها گروه از کدام هر که باشد می مختلفی هاي گروه شامل منو این): M2( پارامتر منوي •

F.باشد می ... ، M2.1 ، M2.2 ، M2.3 صورت به منو این هاي گروه

٤ 

 ها، فالت مشاهده منظور به پارامترهایی شامل باشد، می) Diagonostics( یابی عیب منوي عنوان تحت که منو این): M3(یابی عیب منوي •

 .باشد می عیب کردن طرف بر منظور به موارد سایر و رخدادها

 کی مدیریت مدباس، شبکه ها، خروجی_ ورودي وضعیت مشاهده منظور به پارامترهایی شامل منو این): M4(افزار سخت و خروجی  /ورودي منوي •

 .باشد می ... و افزار سخت مدیریت پد،

 .باشد می موجود...  و اولیه تنظیمات به بازیابی ، درایو نام انتخاب زبان، انتخاب نظیر پارامترهایی منو این در: )M5(کاربر تنظیمات منوي •

 .باشد می کاربر دسترسی سطوح ایجاد براي پارامترهایی شامل منو این): M7(کاربر دسترسی سطوح منوي •

 .شود می بیان مثال یک توسط MR فریم پد کی با کار نحوه ادامه در

 )استارت تابع تنظیم( P2.2.2 پارامتر تنظیم :مثال

 ذیل صورت به را مراحل و رفته M2 منوي به up/down دکمه از استفاده با ادامه در و شوید اصلی منوي وارد تا دهید فشار را Back/reset دکمه ابتدا

 .کنید دنبال

  

                                                           
 شود مراجعه سازنده اصلی راهنماي به مختلف، هاي گروه از دقیق اطالع منظور به .۴
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 .دهید فشار را OK و تنظیم Up/Down هاي دکمه با را پارامتر دلخواه مقدار پایان در

  MIسایز فریم ٥درایو سریع اندازي راه .8

 می نظر، مورد کاربري براي درایو دقیق تنظیم منظور به زیر، هاي گام اجراي از پس. است شده ذکر مهم نکات و درایو اندازي راه روند قسمت این در

 .شود مراجعه سازنده اصلی راهنماي به بایست

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .شود مراجعه سازنده اصلی راهنماي به باید تکمیلی اطالعات منظور به .است شده آورده درایو تنظیم براي اساسی پارامترهاي قسمت این در .۵
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 پارامتر مقدار بایست می درایو پارامترهاي تمامی نمایش منظور توجه: به P17.2=0 شود.  داده قرار 

 MRسایز  درایو فریم سریع اندازي راه .9

 :٦عمل کرده و مابقی فرآیند راه اندازي بصورت زیر می باشد MIراه اندازي این نوع درایو، تا گام چهارم مانند فریم براي 

 
 

 
 

 

                                                           
 ) قابل دسترسی می باشند.MR(فریم  M2پارامترهاي استفاده شده در مراحل راه اندازي، در منوي  .6
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 پارامتر مقدار بایست می درایو، پارامترهاي تمامی نمایش منظور به: توجه ) P2.17.2=0شود داده قرار) پارامتر منوي. 

 )Reset Factory setting( کارخانه تنظیمات به بازگردانی .10

 و کرده یک را P4.2 پارامتر مقدار و رفته S منوي به کیپد هاي دکمه از استفاده با اولیه، تنظیمات و مقادیر به پارامترها بازگردانی منظور به: MIفریم 

 .دهید فشار را OK دکمه

 انجام کردن ریست فرآیند تا. دهید فشار را OK دکمه سپس. بیاورید را B5.5.1 پارامتر و رفته" M5 کاربر تنظیمات" منوي به فریم این : درMRفریم 

 .شود
  



 13  انحصاري استان خراسان رسمی و نماینده                                              دفتر مهندسی پالس 

 )MI & MR( پارامترها .11

 پیش فرض کارخانه توضیحات کد پارامتر
MI MR 

 ٧نمایشی پارامترهاي

V1.1 V1.1.1 خروجی فرکانس نمایش(Hz)  ـــــــــ 

V1.2 V1.1.2 موتور به اعمال جهت شده تنظیم فرکانس مقدار نمایش(Hz)  60.00 

V1.3 V1.1.3 موتور چرخش سرعت نمایش )RPM( ـــــــــ 

V1.4 V1.1.4 اینورتر خروجی جریان نمایش )Amp( ـــــــــ 

V1.7 V1.1.7 اینورتر خروجی ولتاژ مقدار نمایش )(V ـــــــــ 

V1.8 V1.1.8 ولتاژ مقدار DC-Link )V( ـــــــــ 

V1.10 V1.1.10 ـــــــــ )شده محاسبه( موتور دماي 

V2.1 V1.2.1 ـــــــــ )%( اول آنالوگ مقدار 

V2.2 V1.2.2 ـــــــــ )%( دوم آنالوگ مقدار 

 ٨پارامتر منوي پارامترهاي
P1.1 P2.1.1 موتور نامی ولتاژ مقدار ) (V متغیر 

P1.2 P2.1.2 موتور نامی فرکانس مقدار(Hz)  50/60 

P1.3 P2.1.3 مقدار RPM موتور پالك روي بر شده درج )RPM( 1440/1720 

P1.4 P2.1.4 موتور نامی جریان مقدار)(Amp جریان نامی 

P1.5 P2.1.5 موتور توان ضریب )Kw( 0.85 

P1.6 P2.1.6 

 درایو به شده متصل موتور نوع

 القایی موتور: 0

 PM: موتور سنکرون 1

0 

P1.7 P2.1.7 1.5 )آمپر حسب بر(اینورتر  دهی جریان محدودیت * Inom 

P1.8 P2.1.8 

 :درایو کنترلی مد

 فرکانس کنترل: 0

 )Vector Control( باز حلقه برداري کنترل: 1

0 

P1.9 P2.1.9 

 V/f منحنی نوع

 خطی: 0

 )انحنا داراي( خطی غیر: 1

 تعریف قابل: 2

0 

P1.15 P2.1.15 

 )Torque Boost( گشتاور تقویت

 فعال غیر: 0

 : فعال1

0 

P1.17 ـــــــــ 

 چاپر واحد سازي فعال

 فعال غیر: 0

 همیشه –: فعال 1

0 

                                                           
 می باشند. M1در منوي  MRو در فریم  Mدر منوي  MIاین پارامترها در فریم  .7
 می باشند. M2در منوي  MRو در فریم  Pدر منوي  MIاین پارامتر ها در فریم  .8
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 RUNدر حالت  –: فعال 2

P1.19 P2.1.19 

 )Auto Tuninig( موتور خودکار شناسایی

 فعال غیر: 0

 ) شود ارسال خودکار، شناسایی جهت Start فرمان باید کردن، ذخیره و تنظیم از بعد( فعال: 1

0 

P1.21 P2.1.21 

 )overvoltage( ولتاژ اضافه کنترلر

 فعال غیر: 0

 )استاندارد حالت( فعال: 1

1 

P1.22 P2.1.22 

 )Under Voltage( ولتاژ کاهش کنترلر

 فعال غیر: 0

 فعال: 1

1 

P1.25 P2.1.25 

 انرژي مصرف سازي بهینه سیستم

 فعال غیر: 0

 فعال: 1

1 

P2.1 P2.2.1 

 : استاپ/استارت فرمان ارسال محل تعیین

 دیجیتال هاي ترمینال: 0

 صنعتی شبکه: 1

 کیپد: 2

0 

P2.2 P2.2.2 

 :استارت نحوه انتخاب

 )Ramp( اندازي راه زمان اساس بر: 0

 )Flying Start( موتور فرکانس از شتابگیري: 1

0 

P2.3 P2.2.3 

 :استاپ نحوه انتخاب

 )Coasting( بار) لختی(اینرسی تحت توقف: 0

 تنظیم قابل زمان با توقف: 1

0 

P2.4 P2.2.4 2 ٩دیجیتال هاي ورودي براي "استاپ /استارت " منطق 

P2.5 P2.2.5 

  Remote یا Local حالت انتخاب

 )Remote control( دور راه از حالت: 0

 )Local Control( محلی حالت: 1

0 

P2.6 P2.2.6 

 )Local( محلی فرمان حالت در حرکت جهت انتخاب

 راستگرد: 0

 چپگرد: 1

0 

P2.7 P2.2.7 

 پد کی استاپ دکمه عملکرد تنظیم

 .باشد می فعال پد کی حالت در فقط: 0

 )کنترل محل از نظر صرف( فعال همیشه: 1

1 

P2.9 P2.2.9 

 پد کی هاي دکمه کردن قفل

 .هستند آزاد ها دکمه همه: 0

 قفل می باشد. LOC/REM: دکمه 1

0 

P3.1 P2.3.1 خروجی فرکانس کمترین مقدار )Hz( 0.0 

                                                           
 به منظور تنظیم این پارامتر به راهنماي اصلی سازنده مراجعه کنید. .9
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P3.2 P2.3.1 خروجی فرکانس ماکسیمم مقدار )Hz( 320 

P3.3 P2.3.3 

 فرکانس تنظیم محل تعیین

 )P3.4 پارامتر در شده تنظیم فرکانس( 0 فرض پیش فرکانس: 1

 پد کی: 2

 صنعتی شبکه: 3

 )AI1( اول آنالوگ ورودي: 4

 )AI2( دوم آنالوگ ورودي: 5

 )بسته حلقه کنترل(  PIDخروجی: 6

7 :AI1 + AI2 )دوم و اول آنالوگ سیگنال مجموع( 

 10باتون پوش صورت به دیجیتال ورودي: 8

7 

P3.4 P2.3.4 0 فرض پیش فرکانس ( Preset Speed 0 ) 5 

P3.5 P2.3.5 1 فرض پیش فرکانس ) ( Preset Speed 1  10 

P3.6 P2.3.6 2 فرض پیش فرکانس ( Preset speed 2 ) 15 

P3.7 P2.3.7 3 فرض پیش فرکانس  ( Preset Speed 3 ) 20 

P3.8 P2.3.8 4 فرض پیش فرکانس  ( Preset Speed 4 ) 25 

P3.9 P2.3.9 5 فرض پیش فرکانس  ( Preset Speed 5 ) 30 

P3.13 P2.3.13 شیب تنظیم  Motor potentiometer)Hz/Sec ( 5 

P4.1 P2.4.1 1 کاهشی و افزایشی شتاب انحناي مقدار تنظیم )Sec( 0 

P4.2 P2.4.2 1افزایشی  شتاب مقدار تنظیم )Sec( 3 

P4.3 P2.4.3 1 کاهشی شتاب مقدار تنظیم )Sec( 3 

P4.4 P2.4.4 2 وکاهشی افزایشی شتاب انحناي مقدار تنظیم )Sec( 0 

P4.5 P2.4.5 2 افزایشی شتاب مقدار تنظیم )Sec( 10.0 

P4.6 P2.4.6 2 کاهشی شتاب مقدار تنظیم )Sec( 10.0 

P4.9 P2.4.9 ترمز قدرت DC )آمپر حسب بر( Inom-motor 

P4.10 P2.4.10 ترمز زمان مدت DC فرکانس از P4.11 )Sec( 0.00 

P4.11 P2.4.11 ترمز اعمال شروع فرکانس DC توقف حین در )Hz( 1.5 

P4.12 P2.4.12 ترمز اعمال زمان مدت DC استارت فرمان اعمال لحظه از )Sec( 0.0 

P5.1 P2.5.1 
 :2و  1 سیگنال کنترل

 ورودي این کردن فعال وسیله به شود، داده تخصیص دیجیتالی ورودي به ها کاربري این که هنگامی

 مجوز. (کرد اعمال ، P2.4 پارامتر به توجه با را توقف یا حرکت فرمان توان می تال،یدیجهاي 

 )چپگرد/راستگرد حرکت

1 

P5.2 P2.5.2 2 

P5.3 P2.5.3 

 )Reverse( جهت تغییر

 ورودي آن کردن فعال با شود، داده تخصیص دیجیتال هاي ورودي از یکی به کاربري این که هنگامی

" استارت/استاپ" در کاربري این: توجه. کند می چرخش به شروع عکس درجهت موتور دیجیتال،

 P2.4=1 باید کاربري این از استفاده هنگام در.  گیرد می قرار استفاده مورد) نگهدار خود( اي لحظه

 نگه خود صورت به. (کند ارسال عکس جهت در را استارت فرمان کاربري این دیجیتال ورودي تا باشد

 )دار

0 

                                                           
10. Motor Potentiometer 
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P5.8 P2.5.8 

preset speed B0, B1, B2 
 هاي سرعت و کرد ایجاد اي پله هاي سرعت توان می دیجیتال هاي ورودي به توابع این تخصیص با

 .نمود ایجاد دیجیتال هاي ورودي توسط را مختلف

 
 

4 

P5.9 P2.5.9 5 

P5.10 P2.5.10 0 

P5.17 P2.5.17 

 موتور گرم پیش تابع سازي فعال

 DC جریان توان می مذکور، دیجیتال تحریک و دیجیتال هاي ورودي از یکی به تابع این تخصیص با

 .گردد موتور شدن گرم باعث تا کرد تزریق موتور استاتور به را

0 

P6.1 P2.6.1 

 اول آنالوگ ورودي مقیاس انتخاب

 )10~0( درصد 100 تا  0:0

 )10~2( درصد 100 تا 20: 1

0 

P6.5 P2.6.5 

 دوم آنالوگ ورودي مقیاس انتخاب

 )10V , 0~20mA~0( درصد 100 تا  0:0

 )10V , 4~20mA~2( درصد 100 تا  1:20

0 

P8.1 P2.8.1 

 RO1 - اول خروجی رله عملکرد تعریف

 استفاده بدون: 0

 کار به آماده حالت در تحریک:  1

 کار حالت در تحریک: 2

 خطا حالت در تحریک: 3

 هشدار حالت در تحریک: 5

 حرکت جهت تغییر هنگام در تحریک: 6

2 

P8.2 P2.8.2 
 RO2 - خروجی رله عملکرد تعریف

 P8.1  مشابه
3 

P8.3 P2.8.3 
 DO3  - خروجی دیجیتال عملکرد تعریف

 P8.1  مشابه
1 

P8.4 P2.8.4 

 )RO2( دوم اي رله خروجی کنتاکت نوع تعریف

 NO  صورت به کنتاکت: 0

 NC  صورت به کنتاکت: 1

0 

P8.5 P2.8.5 تاخیر مقدار تعریف On Delay دوم رله )RO2 (0 ثانیه حسب بر 

P8.6 P2.8.6 تاخیر مقدار تعریف OFF Delay دوم رله )RO2 (0 ثانیه حسب بر 

P9.1 P2.9.1 1 آنالوگ خروجی براي کمیت تعیین 
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 خروجی فرکانس: 1

 خروجی جریان: 2

 خروجی ولتاژ: 8

P13.2 P2.13.2 

 ولتاژ کاهش بروز هنگام در العمل عکس تعیین

 )ماند می استاپ حالت در ولی( العمل عکس بدون: 1

 )coasting( درایو خروجی قطع و فالت اعالم: 2

1 

P13.3 P2.13.3 

 زمین به اتصال خطاي بروز هنگام در العمل عکس تعیین

 العمل عکس بدون: 0

 آالرم: 1

 )P2.3 پارامتر اساس بر( استاپ مد به شدن وارد و فالت اعالم: 2

 )Coasting( درایو خروجی قطع و خطا اعالم: 3

2 

P13.4 P2.13.4 
 خروجی فاز قطعی هنگام العمل عکس تعیین

 P13.3  پارامتر مشابه
2 

P13.5 P2.13.5 
 روتور شدن قفل هنگام در العمل عکس تعیین

 P13.3  پارامتر مشابه
0 

P13.6 P2.13.6 
 موتور ناگهانی شدن بار بی هنگام در العمل عکس تعیین

 P13.3  پارامتر مشابه
0 

P13.7 P2.13.7 
 موتور دماي اضافه هنگام در العمل عکس تعیین

  P13.3 پارامتر مشابه
2 

P13.28 ـــــــــ 
 ورودي فاز قطعی بروز هنگام در العمل عکس تعیین

 P13.3  مشابه
3 

P16.1 P2.16.1 

 )موتور در شبنم از جلوگیري منظور به( موتور گرم پیش تابع نمودن فعال نحوه

 استفاده عدم: 0

 شود فعال استاپ حالت در همیشه: 1

 شود کنترل دیجیتال ورودي توسط: 2

0 

P16.2 P2.16.2 جریان تزریق مقدار DC 0.5 گرم پیش تابع شدن فعال حالت در*Inom 

P17.1 P2.17.1 

 ): شود می داده نمایش اندازي راه wizard در قفط پارامتر این( کاربري نوع تعیین

 عمومی کاربري: 0

 پمپ: 1

 فن: 2

 باال گشتاور کاربري: 3

 ـــــــــ

P17.2 P2.17.2 

 :پارامترها نمایش عدم یا نمایش

 پارامترها تمامی نمایش: 0

 )Quick setup parameters( اساسی پارامترهاي نمایش: 1

1 

 )MR(فریم سایز  "S سیستم" منوي پارامترهاي

P4.2 0 کارخانه تنظیمات به کردن ریست ـــــــــ 

P4.3 ـــــــــ ناخواسته تغییرات از حفاظت براي گذاري پسورد ـــــــــ 

 )MRو سخت افزار (فریم سایز  I/O: پارامتر هاي مربوط به M4منوي 
V4.1.1 … V4.1.6 ـــــــــ ششم تا اول دیجیتال هاي ورودي وضعیت نمایش 
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 ـــــــــ )%( اول ورودي آنالوگ جاري مقدار نمایش V4.1.7 ـــــــــ

 ـــــــــ )%( خروجی آنالوگ جاري مقدار نمایش V4.1.12 ـــــــــ

 ـــــــــ اول خروجی رله وضعیت V4.1.13 ـــــــــ

 ـــــــــ Back up باتري وضعیت V4.5.1 ـــــــــ

 P4.6.1.1 ـــــــــ

 ): MR فریم( فن کاري مد

 روشن همیشه: 0

 داخلی تجهیزات دماي با متناسب: 1

1 

 P4.6.2.1 ـــــــــ

 ):دینامیکی ترمز( چاپر واحد کاري مد

 غیرفعال: 0

 Run حالت در فعال: 1

 Stopو  Run: فعال در حالت 2

0 

 P4.7.2 ـــــــــ

 فرض پیش نمایش صفحه تعیین

 شده داده نمایش صفحه آخرین: 0

 P4.7.3  پارامتر توسط شده تعیین صفحه: 1

 )main menu( اصلی منوي: 2

 )control page( کنترل صفحه: 3

0 

 ـــــــــ فرض پیش صفحه عنوان به) index توسط( خاص صفحه تعیین P4.7.3 ـــــــــ

 min( 5( زمینه پس نور ماندن روشن زمان مدت P4.7.5 ـــــــــ

 )MR(فریم سایز  "M5تنظیمات کاربر "پارامتر هاي منوي 

 متغییر زبان انتخاب P5.1 ـــــــــ

 ـــــــــ پارامترها از گرفتن M5.5 back Up ـــــــــ

 ـــــــــ کارخانه تنظیمات به بازگردانی B5.5.1 ـــــــــ

 ـــــــــ )Set 1( تنظیمات اول دسته عنوان به فعلی پارامترهاي مقدار سازي ذخیره B5.5.4 ـــــــــ

 ـــــــــ اجرا منظور به set 1 پارامترهاي) Load( بارگذاري B5.5.5 ـــــــــ
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 خطا ها تعدادي از لیست .12

 توصیف خطا کد خطا

FT 1 موتور ماندن بار زیر یا موتور کوتاه اتصال از ناشی (جریان اضافه( 

FT 2 ورودي ولتاژ اضافه یا اینورتر به موتور سمت از انرژي برگشت از ناشی (ولتاژ اضافه( 

FT 3 زمین به یا موتور بدنه به کابل اتصال (زمین خطاي( 

FT 8 سیستمی خطاي 

FT 9 ورودي ولتاژ سطح کاهش یا ورودي فاز قطعی علت به( ولتاژ کاهش خطاي( 

FT 10 ورودي فاز قطعی 

FT 11 خروجی فاز قطعی 

FT 12 ترمز مقاومت یا ترمز واحد در مشکل 

FT 13 محیط دماي بودن پایین علت به( اینورتر دماي کاهش( 

FT 14 یا الکترونیکی برد دماي بودن باال heatsink درایو 

FT 15 موتور روي زیاد بار گیري قرار( روتور شدن قفل( 

FT 16 شفت روي بر مکانیکی بار شدن اضافه یا موتور شفت شدن قفل از ناشی( موتور بار اضافه( 

FT 17 موتور شدن بار بی 

FT 29 موتور دماي اضافه( موتور ترمیستور خطاي( 

FT 32 فن مناسب عمکرد عدم 

FT 41 دماي بودن باال  IGBT 

FT 51 خارجی خطاي )external trip( 

FT 57 حین در خطا بروز  Auto Tuning 

 

 )fault resetخطا ( کردن پاك .13

 بار یک حالت این در .)زن چشمک صورت به( شود می داده نمایش پد کی صفحه روي بر خطا کد ،) fault( خطا بروز هنگام در: MIفریم سایز 

 .شود پاك خطا تا دهید فشار را  back/resetدکمه

 دکمه سپس و شود نمایان زن چشمک صورت به صفحه روي بر خطا باید حتما :توجه back/reset شود داده فشار. 

 و رفته) یابی عیب منويM3 ( منوي به اینکه یا دارید نگه چند لحظه و داده فشار را Back/reset دکمه خطا، رویت از پس فریم، این : درMRفریم سایز 

 .دهید فشار را OK و کرده یک را) خطا کردن ریستM3.2 ( پارامتر مقدار


