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:به نکات زیر توجه شودبرای نصب اینورتر   

دمای بسیار  –رطوبت  –تابش مستقیم نور افتاب  –گردوغبار  بدوناینورتر را در فضای  -5

شتعال نصب گردد.گازهای خورنده یا قابل ا –پائین و باال   

می باشد.درجه سانتیگراد  41تا  01بهترین شرایط محیطی برای اینورتر -2  

لو برای اینورتر در نظر گرفته شود) برای توانهای پایین فاصله هوایی از طرفین داخل تاب -0

(.سانتی متر01 فاصله طرفین  و برای توانهای باال سانتی متر 01فاصله طرفین   

م تابلو شده و از طریق یبرای تابلو فن طوری در نظر گرفته شود  که هوای سرد وارد فر -4

خارج گردد. هوای گرم فنهای اینورتر از سمت باال  

 

 

 

 

 

زمان نصب دقت شود تا براده های فلزی و اجسام رسانا داخل اینورتر قرار نگیرد.در -1  

حتمآ ترمینال ارت را به سیستم ارت شبکه متصل کنید. ارت باید به روش زیر انجام گیرد. -7  

 

 

 

نباشد. متر01فاصله بین اینورتروموتور بیشتر از  - 1  

قطع ووصل کردن تغذیه اینورتراستفاده نشود. برای استارت موتوربه هیچ عنوان از -8  

اگر چند موتور با یک اینورتر راه اندازی می شوند حتما برای هر کدام یک رله حرارتی در  -9

 نظر گرفته شود.

 (واحد ترمز در نظر گرفته شود.  30kwتوان باال)از اینورترهایدر  -53

 

 :ترمینالهای قدرت

 

 

 (22kw~0.75)اینورترهای

  در مدلهایSF:)تک فاز( 

 است.  220vورودی تک فاز Rو Sترمینالهای 

  در مدلهایHF(سه :)فاز 

 است.  380vفاز سهورودی  Rو Sو T ترمینالهای

  ترمینالهایUوV وW.خروجی سه فاز است که مستقیما به موتور متصل می شود 

سه  هایر اینورتردو ( لتو223)مثلث سربندی موتور به صورت  بایداگر اینورتر تک فاز باشد  

 .مراجعه شود پالک موتوربه  باید فاز

  ترمینالهایP وRB  زمانی استفاده میشود که بخواهیم سریع موتور را متوقف کنیم ، در این

 حالت باید به این دو ترمینال یک مقاومت )المنت( متصل شود.

 

 

 (350kw~30)اینورترهای

 

 

  ترمینالهایS وR وT 380ورودی سه فازv  .است 

  ترمینالهایUوV وW.خروجی سه فاز است که مستقیما به موتور متصل می شود 



  ترمینالهایP وN .برای اتصال واحد ترمز می باشد 

 

 

 به صورت زیرمی باشد. ترمز اهم ووات مقاومت

 

 اینورتر اهم وات ولتاژ

220 120 160 0.75 kw 

220 250 90 1.5kw 

220 350 50 2.2 kw 

400 120 700 0.75 kw 

400 250 400 1.5 kw 

400 350 250 2.2kw 

400 600 150 3.7 kw 

400 800 90 5.5 kw 

400 1200 60 7.5 kw 

400 1500 40 11 kw 

400 2000 30 15 kw 

 

 برای توانهای باالتر با دفتر تماس حاصل نمائید.

 

 

 ترمینالهای فرمان:

 ه نمائید.ظزیر مالحترمینالهایی که بیشتر استفاده می گردد را در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.5اینورترهای  ترمینال فرمان درkw به باال یک رله خ(روجی دیگرRN2 وRN3 )

 وجود دارد.

  کیلواهم باشد 1تا  5ولوم باید بین 

 

 

 نحوه تنظیم پارامترها:

 گردد.:برای رفتن به گروهها وهمچنین وارد شدن به پارامترمورد نظراستفاده می Func  کلید

 از این کلید برای ثبت کردن مقدار تغییر داده شده استفاده می گردد. :  STRکلید 

 جهت باال         :

 جهت پایین         :

 فرمان حرکت موتور توسط این کلید  تنظیم گردد 0روی عدد  A02: اگرپارامترRUNکلید 

 انجام می شود.

    

     
 بگذاریم فرمان توقف موتور توسط این کلید  0را روی عدد  A02اگرپارامتر :   

صورت میگیرد. عالوه بر آن برای از بین بردن خطای اعمال شده به اینورتر از این کلید استفاده 

 شود. می

 شود. سرعت موتور از طریق ولوم کنترل میتنظیم گردد  0روی عدد  A01اگرپارامتر ولوم:

 

  اینورتر: پارامترهای مهم جهت تنظیم  

کد 
 پارامتر

 توضیحات عملکرد

 Dتنظیمات گروه 

 تنطیمات نمایش دهنده

 
d01 

 

 
نمایش فرکانس 

 خروجی

پس از تنظیم اینورتر  برای مشاهده فرکانس 
خروجی باید این گزینه را انتخاب 

 (400HZ~0).کرد

d02  9999~0 خروجینمایش جریانA ولوم 



d03 اعمالی به موتورنمایش ولتاژ  نمایش ولتاژ خروجی 

 
d04 

نمایش جهت چرخش 
 موتور

F(   راستگرد :forward) 
r      چپگرد : (revers) 

o       استپ :     (stop) 

d08  نمایش تعداد

 (rpmدور)
0~65530 

 Fتنظیمات گروه 

 پایه تنطیمات
F01 مشاهده مقدار فرکانس تنظیمی بدون  تنطیم فرکانس خروجیRUN  

 کردن موتور

F02 (زمان شتابگیریACC) 

 
0.1~3000sec 

F03 (زمان توقفDEC) 

 
0.1~3000sec 

F04 راستگرد: 0 انتخاب جهت چرخش 

 چپگرد :1

 Aتنطیمات گروه

 تنطیمات پارامترهای اصلی

 

A01 
 

چگونگی تنطیم سرعت 
 موتور

 

 : توسط ولوم روی دستگاه0

 توسط ترمینالهای فرمان :1

 فرمانتوسط شاسی های روی پنل و  :2

 RS-485توسط پورت :3

A02  
چگونگی فرمان حرکت 

 موتور

روی پنل  STOPو RUNتوسط کلید های  :0

 کنترل دور

 : توسط ترمینالهای فرمان 1

 RS-485: توسط پورت 2

A03 Base Frq 
 (فرکانس پایه)

 )به پالک موتور مراجعه شود(

A04 Max Frq 
 )حداکثر فرکانس(

توان در نظر بیشترین حد فرکانس که می 
 گرفت

 تنطیمات ورودی آنالوگ

A05  فرکانس استارت
 خروجی

 4mAو0Vفرکانس خروجی به ازای مقادیر 

A06 10فرکانس خروجی به ازای مقادیر  پایان خروجی فرکانسV20وmA 

A09  انتخاب الگوی فرکانس
 خروجی

 (B10)فرکانس اولیه  Start Frq: شروع با 0

 0HZشروع با  :1

 فرکانس پلهتنظیمات  

A11~ 

A25 

Multi-speed 
)تنظیم  فرکانس های 

 پله(
 

 مقدار ولوم:  0سرعت 

 5Hz: 1سرعت 
 .....10Hz: 2سرعت 

 سرعت میتوان تنظیم کرد16تا 

A26 فرکانسjog 0.5~10HZ 

 V/Fتنظیم مشخصات 

A28     Torque Boost 
 (گشتاور اولیه)      

 حالت دستی: 0

 حالت اتومات :1

A29  اضافه نمودن ولتاژ
 اولیه

 فقط در حالت دستی کار میکند

A30  اضافه نمودن فرکانس
 اولیه

 فقط در حالت دستی کار میکند

A33~ 

A37 

شامل فعال  dcتنظیمات مربوط به  ترمز  DCترمز  

 کردن،فرکانس وقوع ترمز و زمان تاخیر و.....

A38 Frq.upper Limit 
 )حد باالی فرکانس(

 .بیشتر از یک حدی نشودسرعت موتور 

A39 Frq.Lower Limit 
 )حد پائین فرکانس(

 .از یک حدی نشود کمترسرعت موتور 

A53  تنظیم ولتاژ ورودی
 موتور

 .……/LF :200/220/230/240مدلهای 
 ……/HF :380/400/415/440مدلهای 

A65 FAN 

 )فن(

 روش روشن بودن فن:

 : درزمان وصل ولتاژ تغذیه فن روشن میشود.0

: درزمان استارت کردن کنترل دور فن 1

 روشن میشود.

A70~ 

A85 

  PIDتنظیمات 

 Bتنظیمات گروه  

B10 Start Frq 

 )فرکانس اولیه(

زمانی که بخواهیم موتوررا با سرعت بیشترراه 
 اندازی کنیم.

B11 Carrier Frq 

 )فرکانس شنوایی(

مقدار  بکشدموتور سوت  ،حرکت اگردر زمان 
 عددی این پارامتر را بیشترکنید.

B12 Initialization 
Mode 

 )تنظیمات کارخانه(

 کلیه پارامترها پاک می شود. :1



B13  کد کشور برای
Initialization 

 ورژن کره  :0

 اروپا : ورژن1

 ورژن امریکا: 2

B14  مقیاس بندی صفحه
نمایش برای نشان دادن 

RPM موتور 

0.01~99.99 
 20دور:1000 موتور 
 30دور:1500 موتور 
 60دور:3000 موتور 

B25 Stop Mode 

 )روش توقف(

: در حالت عادی با شیب زمانی متوقف 0

 میشود.

: خالص)ولتاژوفرکانس ازسرموتورقطع 1

 میگردد(

B26 0 انتخاب نوع اینورتر :(کاربرد سنگینHeavy) 

 (P-TYPE: کاربرد سبک)1

 Cتنظیمات گروه 
 ورودیتنظیمات 

 
 
 
 
 
 

C01~ 

C06 

  
 
 
 
 

 ترمینالهای ورودی

 6  تا1

 (FW: راستگرد)0

 (RVچپگرد) :1

 Multi-speed(CF1)برای   1:فرمان 2

 Multi-speed(CF2)برای   2: فرمان 3
 Multi-speed(CF3)برای   3: فرمان 4
 Multi-speed(CF4)برای   4: فرمان 5
  jog: فرمان عملکرد 6

 ( USPراه اندازی): فرمان محافظت در 11
:انتخاب سیگنال انالوگ 13

 (ATورودی)جریان/ولتاژ( )

 (RS:فرمان ریست)14

 (STA)   (Wire-3:استارت)حالت 15

 (STP)   (Wire-3: استپ)حالت 16

 (F/R) (Wire-3:چپگرد/راستگرد)حالت 17

C07~ 

C12 

انتخاب حالت 

تا 1ترمینالهای ورودی 

6(NC/N0) 

0   :(NO)normally open 
1   :       (NC)normally closed 

 تنظیمات خروجی
 

C13     
 
 

 خروجی رله االرم    

0:RUNاینورتر(  ) سیگنال ران بودن 
1: FA1 
2: FA2 
3:OL 
4:OD 
5:AL  )سیگنال آالرم( 

 
 
 
 

 
C14 
 

اینورترهای [

[0.75~3.7KW 

 
  11ترمینال

 )ترانزیستوری(

0:RUN)سیگنال ران بودن اینورتر ( 
1: FA1 
2: FA2 
3:OL 
4:OD 
5:AL  )سیگنال آالرم( 

اینورترهای[

[5.5~350KW 

 
  RNO-RN1رله 

 خروجی

0:RUN)سیگنال ران بودن اینورتر ( 
1: FA1 
2: FA2 
3:OL 
4:OD 
5:AL  )سیگنال آالرم( 

 
 

 
 
 
C15 
 
 

اینورترهای [

[0.75~3.7KW 
 
  12ترمینال

 )ترانزیستوری(

0:RUN)سیگنال ران بودن اینورتر ( 
1: FA1 
2: FA2 
3:OL 
4:OD 
5:AL  )سیگنال آالرم( 

اینورترهای[

[5.5~350KW 

 
  RN2-RN3رله 

 خروجی  

0:RUN)سیگنال ران بودن اینورتر ( 
1: FA1 
2: FA2 
3:OL 
4:OD 
5:AL  )سیگنال آالرم( 

C16  انتخاب حالت

 11ترمینال

                          RNO-RN1 رله یا

(NC/N0) 

0   :(NO)normally open 
1   :       (NC)normally closed 

 

C17  انتخاب حالت

 12ترمینال

                          RN2-RN3 رله یا

(NC/N0) 

0   :(NO)normally open 
1   :       (NC)normally closed 

 

C18  
 FMانتخاب خروجی 

 نمایش فرکانس خروجی  :0

 :  نمایش جریان خروجی1
 نمایش ولتاژ خروجی :2
 : نمایش توان خروجی3



 
C25 
 

 
 AMIانتخاب خروجی 

اینورترهای[

[5.5~350KW 
 

 نمایش فرکانس خروجی  :0

 :  نمایش جریان خروجی1
 نمایش ولتاژ خروجی :2
 : نمایش توان خروجی3

 Hتنظیمات گروه 

H01 Auto-tuning 0 :off  Auto-tuning  

1: on     Auto-tuning 

H02   انتخاب نوع روش
 موتور

 : استفاده از رنج استاندارد موتورها0

  Auto-tuning با استفاده از   :1

H03  2.2 ظرفیت موتورL                                         2.2H      
37L                                        3.7H      

    5.5H                                   …. 

H04 2/4/6/8 تعداد قطب موتور 

H05  800~ 0.1 رنج جریان موتورA 

 

 :توضیحات تکمیلی

 .در شکل زیر نمایش داده شده استبرای اینورترهای مختلف  Wire-3حالت 

 

 

 

 

   

  

SW1 :شستی استارت                      SW3:راستگرد -کلید چپ گرد 

SW2 :شستی استپ 

  

 : توضیح خطاها

E04 حفاظت اضافه جریان 

E05 حفاظت اضافه بار 

E07 حفاظت اضافه ولتاژ 

E08 خطایEEPROM 

E09 حفاظت کاهش ولتاژ 

E12 خطای خارجی 

E13 خطایUSP 

E14 حفاظت خطای اتصال زمین 

E17 حفاظت اضافه بار اینورتر 

E20 حفاظت قطع شدن فاز ورودی 

E21  حرارتیخطای 

E34 اتصال کوتاه خروجی 

E60 خطای ارتباطی 

 

 

 

       برخی از پارامترهای مهم که کاربرد بیشتری دارند  برای استفاده عملی از درایو، توجه:

   توضیح داده شده اند. لذا جهت دسترسی به پارامترهای دیگر یا نیاز به توضیحات 

داخل بسته بندی  در موجود (Manual)اندازیوراه بیشتر،به دستورالعمل نصب 

 اینورتر مراجعه فرمائید.

 


