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 را انتخاب نموده ايد از شما سپاسگزاريم. SSInverterصنعتگر عزيز از اينكه اينورتر 

 مطلوب با قابليت هاي كامل و قطعات با كيفيت SSInverterاز سري اينورترهاي جديدترين نسل  SSI3300اينورتر 
با انتخاب اين دستگاه مي توانيد عملكردي ثابت و اطمينان توليد گرديده است.  طراحي وبا بررسي بازار صنعت ايران 

 بخشي را تجربه نماييد.
را به همراه پارامترهاي  SSI3300ر اين است كه عملكرد و ويژگي هاي اينورترهاي راهنما سعي ب ي در اين كتابچه

اصلي ، خطاها و جدول رفع خطاها به حضورتان معرفي نماييم و برخي از تجربيات نصب را در خدمت شما مصرف 
 كننده گرامي قرار دهيم.

 
 

 نماييد.براي حفاظت بيشتر از دستگاه از تابلو استفاده 
 براي اتصال ورودي و خروجي از كابل با ضخامت مناسب و سر سيم و يا كابلشو استفاده نماييد.

براي اتصال ولتاژ ورودي حتما از كليد و يا فيوز مناسب كه امكان قطع و وصل از شبكه را به راحتي ايجاد نمايد ، 
 استفاده نماييد.

) از چوك يا فيلتر كاهش هارمونيك مي توانيد  R.S.Tبل از ورودي ( براي ورودي و كاهش هارمونيك بعد از كليد و ق
 استفاده نماييد.

متر است  50) با كابلشو يا سر سيم به صورت محكم اتصال يابد و در مواردي كه طول بيشتر از  U.V.Wخروجي به ( 
 ) استفاده نماييد.du/dtمي بايست از چوك خروجي (

 
 
 

 ابطال باعث كه شرايطي ماه خدمات پس از فروش مي باشد. 60ماه گارانتي و  12شامل  SSInverterدستگاه 
  :است ذيل شرح به گردد مي نامه ضمانت
 اندازي راه و نصب در اشتباه .1
 واردكننده شركت از مجوز بدون دستگاه تعمير .2
 دستگاه KW اشتباه انتخاب و نادرست استفاده  .3
 غيراصولي نقل و حمل از ناشي ديدگي آسيب و شكستگي .4
 رساندن آسيب باعث كه خروجي يا و ورودي در كوتاه اتصال هرگونه يا و شبكه نوسانات از ناشي اشكاالت .5

 .شود
 

 
 
 
 

 نكات ايمني

 ضمنانت دستگاه
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 محدوده تنظيم فركانس : .1

 مي باشد. 0Hz~600 Hzمحدوده تنظيم فركانس بين  Vector Controlدر مد  
 مي باشد.  0Hz~1200 Hzمحدوده تنظيم فركانس بين  V/Fدر مد  

تنظيم مي گردد.  1K~15KHفركانس كرير حامل: فركانس كرير به طور اتوماتيك نسبت به ويژگي هاي بار بين  .2
 حداكثر فركانس مي باشد. X 0.1%و در تنظيم آنالوگ  0.01Hzدقت تنظيم فركانس در تنظيم ديجيتال 

 مد كنترلي : .3
 Open Loop Vector Control 
 V/F Control 

 . گشتاور راه اندازي :4
 گشتاور راه اندازي 0.5Hz-%180يا راه اندازي سنگين :  Gدر حالت  
 گشتاور راه اندازي 0.5Hz%120پمپ و فن يا راه اندازي سبك :  Pدر حالت  

 )Open Loop Vector Flax Control( 200:1تنظيم دامنه سرعت  .4
 

 
 

 قابل تنظيم است %30~%1كنترل گشتاور راه اندازي از  
 Multi-Point V/Fتنظيم جداگانه سه نقطه از خط  
 جهت تنظيم ولتاژ و فركانس به صورت جداگانه V/F Separtionداراي  

 
 
 

 0.5Hzدر فركانس  %200گشتاور راه اندازي باال به صورت اتوماتيك  
 به باال 0.4Hzحركت نرم و يكنواخت از فركانس  
 دقت تنظيم دور بسيار باال فركانس رفرنس نسبت به فركانس خروجي 
براي كاربردهايي كه براي  %1و  0.5Hzبسيار نرم و پيوسته از فركانس  Torque controlكنترل گشتاور :  

Tention از كن ها نياز مي باشد.(كشش) گشتاور كنترل در جمع كن ها و ب 
 

 
 

 PID كنترل 
 RS485-RTUمدباس  
 قابليت تركيب رفرنس ها از چند جاي مختلف 
 براي استفاده رفرنس و فيدبك 50KHzورودي و خروجي پالس  

 اطالعات اوليه

V/F  مدبرخي از ويژگي هاي  

Vector Control برخي از ويژگي  
  

عموميبرخي از ويژگي هاي    
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فركانس براي كاربردهاي پمپ ها و هواسازهاي  Sleepبا درصد كاهش (افت) فيدبك و  Wake-Upقابليت  
 صنعتي و خانگي

به صورت جرياني و فركانس براي كاربرد در  ) Mechanical Braking Funtionكنترل ترمز مكانيكي (  
 جرثقيل ها و آسانسورهاي كارگاهي

 
 

 متصل مي گردد. RSTبه ترمينال هاي  380Vيا  220Vولتاژ ورودي براساس انتخاب درايو  
 متصل گرديد از سالمت موتور و كابل ها مطمئن گرديد. UVWالكترو موتور به ترمينال هاي  
 وصل مي گردد. +و  PBبه ترمينال هاي  22KWمقاومت ترمز تا توان  
كه به صورت كد :  11KW/15KWداراي دو توان مصرفي مي باشد. مثال :  SSI3300اينورترهاي  

SSI3300-4T011GB/015PB  دستگاه براساس توضيحات زير  روي دستگاه تايپ شده است كه بهتر است
 انتخاب شود:

 

گشتاور راه اندازي و گشتاور ثابت همانند  %180: براي كاربردهاي با گشتاور باال تا  11KW Gتوان  
اكسترودر و كانوايرهاي حمل مواد ، حركت طولي و عرضي جرثقيل و اكثر ماشين آالت كه نياز به گشتاور 

 )CTثابت و پيوسته دارند. (
ها و فن ها و  و گشتاور متغيير براي كاربردهايي مانند پمپ %150: با گشتاور و راه اندازي  15KW Pتوان  

 )VTهاي و گشتاور متغيير استفاده مي شود. ( سيستم هاي تهويه هوا و بار
براي اتنخاب درست و صحيح حتما قبل از خريد موارد مصرف خود را تعيين نماييد و با كارشناس فروش 

SSInverter .مشاوره نماييد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در نصب موارد ذيل رعايت گردد
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 220V~380V+20%-15%ولتاژ ورودي  .1
 فيوز مناسب با جريان درايو انتخاب شود. .2
 كليد يا كنتاكتور قطع جريان الكتريكي استفاده شود. .3
 براي كاهش هارمونيك در مواقع الزم نصب گردد. ACRچوك ورودي  .4
 22KWمقاومت ترمز براي بارهايي كه برگشت انرژي الكتريكي دارند تا  .5

 با يونيت داخلي و باالتر به همراه يونيت خارجي نصب گردد. 
 متر نصب گردد. 50براي طول كابل بيشتر از  OCRچوك خروجي  .6
 الكتروموتور .7

  

 نحوه اتصال به قطعات جانبي
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0 

 0 غيرفعال

 F0-28 تنظيمات اوليه

 برگشت به تنظيمات اوليه
 F0-20 1پارامترهاي موتور و بجز  

 2 پاك كردن كليه پارامترهاي ثبت شده

 3 ذخيره كردن پارامترهاي كاربر
 4 بازيابي پارامترهاي كاربر

 

 قرار دهيد F0-28=1براي برگشت به تنظيمات كارخانه  *

 

 تنظيم اوليه
1.Flax vector control      بدون فيدبك 
2 .V/F                              ولتاژ / فركانس 

 F0-03 مد كنترلي

 
 
: از مــد كنترلــي وكتــور بــراي مــواردي كــه ســرعت نســبت بــه رفــرنس دقــت بــااليي نيــاز داشــته باشــد و بايــد  1

ــه روش  ــا ب ــرد و ي ــرل ك ــك كنت ــاال و اتوماتي ــورت ب ــه ص ــتاور  Tentionگشــتاور را ب ــا گش ــرل و ي (كشــش) كنت
 استفاده مي كنيم. (Torque control) كنترل نياز داريم

اين مد كنترلي در مواردي مانند : دستگاه هاي جمع كن و باز كن سيم و كابل و كاغذ و يا دستگاه هاي برش و اندازه 
گيري دستگاه هاي تزريق پالستيك براي كاهش مصرف انرژي ، پمپ ها و فن هاي دور ثابت براي تهويه هوا كه نياز 

ه باشد استفاده مي شود و بايد توجه داشت در مدكنترلي وكتور حتما بايد موتور اتوتيون به صرفه جويي انرژي داشت
  F4 گروه شود يعني

 
 
ولتاژ و فركانس را ميتوان كنترل كرد. گشتاور  F2: در اين مد با تناسب ثابت و قابل تعريف گروه  V/F: مد كنترل  2

ميتوان انتظار داشت. اين مد كنترلي در :  مدكنترليدر اين از راه اندازي بسيار باال در زمان هاي راه اندازي را 
 الكسترودرها ، آسيابها و كانوايرهاي حمل مواد استفاده ميشود.

 استفاده مي شود. V/Fدرصد از موارد براي تنظيم دستگاه از مد  85در *
 
 
 

 تنظيمات ابتدايي

Vector كنترل 

V/F كنترل 

 برگشت به تنظمات كارخانه
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 انتخاب نوع گشتاور )1

0 
G:0  كاركردپيوسته %180  باگشتاور 

P:1  150راه اندازي نرمال  باگشتاور% G/P F0-01 

 پارامترهاي موتور )2
F4-01 :توان الكترو موتور KW                                F4-02 :ولتاژ الكترو موتور V 
F4-03 :قطب هاي الكترو موتور تعداد                         F4-04 :جريان الكترو موتور I 
F4-05 :فركانس الكترو موتور Hz                              F4-06 :دور الكتروموتور RPM 

 كردن به صورت اتوماتيك تنظيم مي شود. با اتوتيون F4-11تا  F4-07 از پارامترهاي
 

استفاده  F4-00    كه همان به صورت اتوماتيك ست كردن موتور با اينورتر مي شود كه از پارامتر) اتوتيون كردن : 3
 بگيرد . بايد قرار 0مي شود كه البته در صورت غيرفعال بودن روي 

 

بعد از تنظيمات دقيق پارامترهاي موتور از روي پالك الكترو موتور در صورتي كه شفت الكترو موتور آزاد است به 
 ت زير عمل كنيد : صور

 2را روي  F4-00 (حتما موتور شفتش آزاد باشد)اگر مي خواهيد اتوتيون با گردش موتور كامل و دقيق داشته باشيد
 را انتخاب نماييد. 1و اگر ميخواهيد اتوتيون بدون گردش الكترو موتور داشته باشيد  دهيد قرار

ثانيه حداكثر طول مي  60بزنيد و مدت زمان  Keypad از رويرا  RUN فرمان 2و يا  1بعد از انتخاب پارامترهاي 
 كشد تا الكترو موتور تيون شود و در صورت بدون خطا بودن مي توانيد از دستگاه استفاده نماييد.

 
 
 
دستگاه را استفاده مي نماييد نيازي به اتوتيون كردن نيست ولي بهتر است براي حفاظت الكترو  V/Fزمانيكه در مد  

 موتور حتما پارامترهاي زير را تنظيم نماييد :
F4-01  توان الكترو موتور كه براساسKW كيلو وات مي باشد 
F4-04  جريان الكترو موتور كه براساسA .آمپر مي باشد 

 
 
  
  
 

مي گذاريم و در صورتي كه مي  0را روي  F0-04در صورتي كه مي خواهيم تنظيمات از روي كيپد اعمال شود 
 RS485مي گذاريم و درصورت استفاده از شبكه  1خواهيم از طريق ترمينال ورودي عمل كنيم پارامتر را روي 

(Communication control)  بگذاريم. 2را روي 
 درصفحه بعد شماتيك تنظيمات به وضوح عنوان گرديده است.

 

 موتورتنظيمات 

 توجـــــــــه

 كه براي شروع به كار بايد اعمال شودابتدايي تنظيمات 

 Run/Stopفرمان حركت/توقف يا همان 
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را براي  24V+باشد و زمانيكه  NPNرا براي مشترك فرمان انتخاب ميكنيم سلكتور بايد روي  COMزمانيكه  *

 قرار بگيرد. PNPمشترك فرمان انتخاب ميكنيم سلكتور بايد روي 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تنظيمات دو ســيم

 تنظيمات سه ســيم 
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 NPN  ياPNP در حالت سه سيمه همانند دو سيمه است، در حالت سه سيمه بايد پارامترهاي زير تنظيم شود: 
 F5-02 = 3                               (خودنگهدار) DI3ترمينال          

 F5-11 = 2                              مد اول سه سيمه                
 

   RS485 F0-04 = 2فرمان حركت و توقف از روي مدباس  
 پارامترهاي مربوط به مدباس را مطالعه نماييد و به راه اندازي مدباس مراجعه نماييد.

 
مي توان  طريق 9حالت به  9~0تنظيم فركانس اصلي  F0-06رفرنس تغييرات سرعت ( فركانس خروجي )  

 فركانس خروجي ( دور موتور ) را تنظيم نمود
 قابل تنظيم است باال/ پايين ( توسط كيپد ) يا پوش پاتون كه از طريق ورودي ديجيتال Up/Downبه صورت  0
 F0-06 = 0) بدون ثبت مقدار نهايي(

 تنظيم مي گردد. F0-11مقدار اوليه در پارامتر 
  F0-06 =1 با ثبت آخرين فركانس تنظيمي در موقع استوپ 0. همانند پارامتر 1
   AI1 0~10V      F0-06 =2. تنظيم از طريق آنالوگ ولتاژي 2

     AI2 0~20mA    F0-06 =3.  تنظيم از طريق آنالوگ ولتاژ و جريان 3
و جريان ورودي در ترمينال  AI2و  AI1ولت در ترمينال هاي  10~0مي تواند با آناليز ولتاژ ورودي  SSI3300درايو 

0~20mA AI2  فركانس خروجي به موتور را تنظيم نمايد كه در پارامترF5-45  نوع منحني انتخاب مي شود و
 مي باشد. AI2براي  F5-20~F5-24و پارامتر  AI1براي تنظيمات  F5-15~F5-19پارامترهاي 

 انتخاب نماييد. AI2براي  3و يا  AI1براي  2بتدا پارامتر : استفاده از پتانسيومتر ( ولوم ) براي تنظيم دور ا 1مثال 
 پتانسيومتر ( ولوم ) را به شكل زير سربندي نماييد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 را انتخاب نموديد بايد سلكتور ولتاژ يا جريان را درست انتخاب نماييد AI2توجه اگر 
 
 

 توجـــــــــه
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 يا منبع ولتاژ جرياني به شكل زير سربندي نماييد. PLCبراي ارتباط از طريق 
 
 
 
 
 
 
 

 فقط به صورت ولتاژي قابليت كاركرد دارد AI1نكته : 
 
 
 

سرعت پيش تنظيم را دارا مي باشد كه از طريق ديجيتالهاي ورودي اين عملكرد  16قابليت   F0-06=4 اين پارامتر
 صورت مي گيرد.

فركانس هاي  و F5استفاده مي كنيم. اين ترمينالها در گروه  DI7و  DI6و  DI5و  DI4براي مثال از ترمينال هاي 
 تنظيم مي گردد. FCمربوطه در گروه 

 DI4→F5-03=12سرعت اول    
    DI5→F5-04=13سرعت دوم    
 DI6→F5-05=14سرعت سوم   
 DI7→F5-06=15سرعت چهارم 

 اين سرعتها انتخاب مي شوند با ارزش عدديكه به صورت باينري 
DI4→2Pسرعت اول :    

0 

DI5→2Pسرعت دوم :    

1
P   
DI6→2Pسرعت سوم :   

2 

DI7→2Pسرعت چهارم : 

3 

 به جدول مراجعه نماييد.
 HZبه صورت فركانس   1برابر با  %به صورت  0برابر FC-53پارامتر 

 به معني خاموش يا قطع جريان = 0
 به معني روشن يا وصل جريان = 1
 
 
 

 

 تنظيمات چندسرعته
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 DI4 DI5 DI6 DI7 
FC-00 0 0 0 0 0سرعت 
FC-01 0 0 0 1 1سرعت 
FC-02 0 0 1 0 2سرعت 
FC-03 0 0 1 1 3سرعت 
FC-04 0 1 0 0 4سرعت 
FC-05 0 1 0 1 5سرعت 
FC-06 0 1 1 0 6سرعت 
FC-07 0 1 1 1 7سرعت 
FC-08 1 0 0 0 8سرعت 
FC-09 1 0 0 1 9سرعت 
FC-10 1 0 1 0 10سرعت 
FC-11 1 0 1 1 11سرعت 
FC-12 1 1 0 0 12سرعت 
FC-13 1 1 0 1 13سرعت 
FC-14 1 1 1 0 14سرعت 
FC-15 1 1 1 1 15سرعت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مدار الكتريكي
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است يك عملكرد پيوسته با زمان و سرعت هاي مختلف را به مصرف  FC ين نوع عملكرد كه تابع برنامه هاي گروها
 F0-06=5كننده مي تواند ارائه دهد.

سرعتها همانند تابع قبلي  ( چند سرعته ) قابل تعريف مي باشد. زمان هر سرعت به صورت جدول زير تعريف مي 
.شود  

 زمان شتاب گيري و كاهش سرعت زمان عملكرد مرحله سرعت پارامتر سرعت

FC-00 سرعت صفر FC-18 FC-19 
FC-01 سرعت اول FC-20 FC-21 
FC-02 سرعت دوم FC-22 FC-23 
FC-03 سرعت سوم FC-24 FC-25 
FC-04 سرعت چهارم FC-26 FC-27 
FC-05 سرعت پنجم FC-28 FC-29 
FC-06 سرعت ششم FC-30 FC-32 
FC-07 سرعت هفتم FC-32 FC-33 
FC-08 سرعت هشتم FC-34 FC-35 
FC-09 سرعت نهم FC-36 FC-39 
FC-10 سرعت دهم FC-40 FC-41 
FC-11 سرعت يازدهم FC-42 FC-43 
FC-12 سرعت دوازدهم FC-44 FC-45 
FC-13 سرعت سيزدهم FC-46 FC-47 
FC-14 سرعت چهاردهم FC-48 FC-49 
FC-15 سرعت پانزدهم FC-50 FC-51 

 
 ثانيه قابل تعريف مي باشد. 6500.0~0.0مقدار زمان عملكرد هر استپ را مشخص مي كند كه از  : زمان عملكرد

 كه براساس چهار زمان شتاب گيري و كاهش سرعت يكي را انتخاب مي كنيد.زمان شتاب گيري و كاهش سرعت : 
0→ F0-23=ACC1   F0-24=DEC1 
1→ F7-03=ACC2   F7-04=DEC2 
2→ F7-05=ACC3   F7-06=DEC3 
3→ F7-07=ACC4   F7-08=DEC4 

 
 
 
 

PLC ساده 
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 FC-17 :حافظه 
 مي شود.نحافظه  ثبت در هم خاموش و هم توقف:   0
 ندارد. ثبت درحافظهحافظه دارد، در حالت توقف ثبت در در حالت خاموش   :  1
 دارد.ثبت در حافظه حافظه ندارد، در حالت توقف  ثبت در در حالت خاموش:   2
 حافظه دارد.ثبت در در هر دو حالت :   3

 PLC   : FC-16تكرار عملكرد برنامه 
 پس از يكبار عملكرد توقف مي كند.:  0

 بعد از هر استپ توقف مي كند.:   1
 سيكل حركتي دائم تكرار مي شود.:   2
 
 
 

را داريد. با توجه به  FAرا انتخاب كنيد ، در حال حاضر نياز به تنظيم گروه  PIDكنترل فرايند  F0-06=6در پارامتر 
عملكرد فرايند كار شما را كنترل  FAمنابع رفرنس و فيدبك كه مي توانند براساس فركانس يا گشتاور باشد اين گروه 

 را ارائه مي نماييد.پمپ هاي ساختماني  مي كند. براي روشن شدن اين عملكرد مثال بوستر
 
 

اينورتر كه در قبل توضيح داده ايم تابع   F0-04و فرمان حركت و توقف  F4گروه بعد از تعريف پارامترهاي موتور 
F0-06=6   را انتخاب مي نماييم و گروهFA .را تنظيم مي نماييم 
FA-00=0  انتخاب سورس كه در پارامترFA-01 .تنظيم مي شود 

FA-01=50.0%  زمانيكهFA-00=0  باشد. اين پارامتر به عنوان درصد مقايسه با فيدبك استفاده مي شود ، اگر
بار فشار  5% به معني  50% تنظيم مي كنيد كه  10بار باشد براي تثبيت هر بار فشار شما  10~0سنسور فشار شما 

 بار است. 10~0در سنسور  
FA-03=1  20~4تعيين ورودي فيدبك يا سنسور فشار است كه چون سنسورهاي رايج در بازارmA  استAI2  را

 انتخاب مي كنيد.
 قرار مي دهيد. F5-20=2.00Vبه صورت جريان پارامتر  AI2براي تنظيم سطح عملكرد 

 قرار دهيد Iديپ سوئيچ                         روي 
 

 AI2سنسور به »  -« سنسور اتصال دهيد و از    »  +« اينورتر را به  24Vاي درايو مدار اتصال سنسور به ترمينال ه
 اتصال دهيد.

 
 

 تعداد تكرار سيكل زماني و حافظه نگهداري از عملكرد

PID 

 مثال = بوسترپمپ
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 اتصال دهيد ( اتصال كوتاه ) GNDرا به  COMبراي اتصال ولتاژ سنسور و اينورتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA-07≤2.00S  2.00براي پاسخگويي سريع به تغييرات كمتر از S .افزايش فركانس خروجي)(سرعت تنظيم نماييد 
 براي جلوگيري از آسيب ديدن مكانيزم بوستر پمپ در زمان قطع يا خرابي سنسور پارامترهاي زير را تنظيم نماييد :

FA-13=5.0%  حــداقل جريــان عبــوري از سنســور كــه در صــورت پــايين تــر آمــدنAI2  بعــد از  %5.0از مقــدار
 را نمايش مي دهد. Err32درايو فالت  FA-14=20.0Sزمان 

براي اينكه در ايران الكترو پمپ هاي مصرفي درصد زيادي از آن ها پمپ هاي سانتريفيوژ هستند و عملكرد اين پمپ 
 40است و هيچگونه تقويت فشاري ندارند محدوده عملكرد را بايد تنظيم نمود مثال بين  منتفيها در دورهاي پايين 

اين فرايند را  Sleepو  Wake – Up تثبيت نماييد كه اصطالحا با برنامه هاي  هرتز كاركرد الكترو پمپ را 50الي 
براي فعال كردن اين  L6-00=2براي اين منظور پيش بيني شده است.  L6-05الي  L6-00كنترل مي نمايند. گروه 

مكش و دمش پمپ  اين پارامتر را براساس فشار و عملكرد پمپ تنظيم نماييد كه براساس نوع L6-01گروه الزم است 
 هرتز تنظيم مي كنيم. 42الي  40مي توانيد تنظيم كنيد ، كه ما معموال بين 

 L6-02=20.0S  زمان تاخير :Sleep 
L6-03=10% )  مقدار افت فشار از فشار تنظيمي بوستر پمپ به صورت درصد براي :Wake – Up بيدار باش و (

 فعال شدن بوستر پمپ 
L6-04=0.5S  اجرا : زمان تاخيرWake – Up 

7 ) .F0-06=7 ( : ارتباط سريال 
 DI5تغييرات فركانس براساس پالس ورودي . 8

 تنظيم حداكثر فركانس : 
F0-14=50HZ تنظيم حداكثر فركانس : 
F0-16=50HZ  1200.0~50.1: تنظيم سطح باالي فركانس ميزان تنظيماتHZ 
F0-23=10.0S  زمان شتاب گيري فركانس :ACC 
F0-24=10.0S  زمان كاهش فركانس :DEC 
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RUN  وضعيت درايو :AC .را نشان مي دهد 
 (سبزرنگ) يعني درايو در وضعيت راه اندازي مي باشد. ONخاموش بودن حالت توقف را نشان ميدهد و  

L/D/C  درايو :AC .را با استفاده از صفحه كليد,ترمينال و ارتباطات (شبكه) نشان ميدهد 
OFF ,كنترل صفحه كليد را نشان مي دهدON  نشان دهنده كنترل با ترمينال است و كنترل ارتباطات(شبكه)را با

 چشمك زدن نشان مي دهد.
FWD/REV  :ON  نشان دهنده حالت كنترل گشتاوراست,جالتauto-tuning مك زدن به آرامي نشان را با چش

 مي دهد و وضعيت خطا را با چشمك زدن تند نشان مي دهد.
 
 
 

 رقمي قادر به نمايش مرجع فركانس,فركانس خروجي,داده هاي نظارت و كدهاي خطا مي باشد. 5صفحه نمايشگر 
 Hz/RPM/A/%/V : 

V .مقادير ولتاژ را نشان مي دهد : 
 درصد مقاديرها را نشان مي دهد. : %
A .مقاديرآمپر خروجي را نشان مي دهد : 

RPM .مقادير سرعت را نشان مي دهد : 
Hz .مقدار فركانس را نشان ميدهد : 

 كيلووات سه فاز 5.5~1.5كيپد توان هاي تكفاز و 

 توضيح جهت مقادير

 LEDتوضيح جهت نمايشگر 
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 كليد نام كليد توابع

 برنامه نويسي/خروجي ورود به برنامه يا منوي خروج از سطح
 

  راه اندازي اندازي مي كندبا فشار دادن اين كليد درايو شروع به راه 

 با فشار دادن اين كليد درايو در حالت راه اندازي متوقف
مي شودو وقتي درايو دچار خطا ميشود با فشار اين كليد خطا  

 F7-27ريست ميشود با توجه به تنظيمات 

  ريست/توقف

انجام تابع سويچي(مانند سويچ فرمان سريع) با توجه به 
 F7-28تنظيمات 

 تابعه ايچند 
 

واردشدن به منو سطح و تاييد پارامترهاي تنظيم شده (فشار 
 ) و افزايش و كاهش كد تابع  Enterوسط 

ورود و كاهش و 
  افزايش برنامه

پارامترهاي نمايش د اده شده را به نوبه خود درحالت توقف يا 
درحال اجرا انتخاب كنيد و در هنگام اصالح پارامترها روي رقمها 

 كنيدشيفت 

 چند تابع اي
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 24V (1~2A)منبع تغذيه  
 عدد رله دوكنتاكت براي چشم هاي باال و پايين 2 
 2-0-1يك عدد كليد  

نحوه تنظيم آن ذكر شد) سپس فرمان حركت  6ابتدا پارامترهاي مربوط به تنظيمات موتور را انجام دهيد (در صفحه 
F0-04=1  وسلكتورDI  را رويPNP  توضيح داده شد) 7و  6قراردهيد(درصفحه 

 )10و  9انجام ميدهيم (شرح در صفحه  F0-06=4سپس فرمان عملكرد رفرنس را براي تنظيمات چند سرعتِ 
 

 FC-53=1         HZ تعيين فركانس و درصد
 FC-00=10 HZ سرعت كند
 FC-01=50 HZ سرعت تند

 
 
 

 F5-36=120.0 sec حركت باال
 F5-38=120.0 sec حركت پايين

اين زمان به صورت دلخواه براي كاركردپله برقي مجموع سرعت تند و كند تنظيم مي شود كه هربار با تحريك چشم 
 تا زمان تنظيمي شمارش مي كند  0الكترونيكي تايمر از 

 F5-36,38,40=0.0~3600.0sec 
 .از زمان حركت باال و پايين باشد بايد كمتردر نظر داشته باشيد زمان حركت دورتند 

 F5-40=60.0secزمان حركت دور تند         
 

  استفاده نماييدDI4 0Tمی توان از  0Temergency 0TStop0T جهت  
 

0T                                                    F5-03=45                  
0T                                                    F5-13=01000 

 
  استفاده نماييد 1استفاده نماييد,جهت نشانگرفالت از رله  2از رله  F6-01=1مكانيكيجهت كنترل ترمز 

 
 
 
 

 پله برقي نيمه اتوماتيك با تعيين جهت حركت دستي

 آيتم هاي مورد نياز

 زمان كاركرد پله برقي بعد از تحريك چشم الكترونيكي
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 نحوه سيم بندي دستگاه 
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 نقشه اتصالت به درايو
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 تنظيم نماييد. F4پارامترهاي  6ابتدا تنظيمات موتور را از صفحه 
 تنظيم نماييد. 7و  6را در صفحه  F0-04=1فرمان حركت و توقف را را 

مي باشد كه در صورت استفاده از جوي استيك يا پتاسيومتـــــر  9و  8انتخاب رفرنس براي تغيير فركانس صفحه 
F0-06=2  و چند سرعتهF0-04=4 .براي حالت چند سرعته پارامترهاي ذيل را براساس جوي استيك تنظيم نماييد 

 قرار ميدهيد. FC-53=1ابتدا 
  

 DI2 FC-00=10 HZو   DI1سرعت اول 

 DI4  FC-01=20 HZ , F5-03=12 سرعت دوم

 DI5  FC-03=30 HZ , F5-04=13 سرعت سوم

 DI6  FC-07=40 HZ , F5-05=14 سرعت چهارم

 DI7  FC-15=50 HZ , F5-06=15 پنجمسرعت 

 
 در تعداد سرعت كمتر فركانسها را خود تنظيم نماييد.نكته :  

 
 
 
 

استفاده  TA-TCبهتر است از يك كنتاكتور يا رله سه كنتاك استفاده نماييد از رله اول ترمينالها  ترمز مكانيكي :
 گردد.

 F6-00=3 
 F7-22=1.5 HZ باز شدن ترمز

 F7-23=5.0 ~20.0% بسته شدن ترمز

 

 تاوركرين -جرثقيل 

 گردان-شاريوت  –حركت قالب 

 كنترل ترمز و حوضه مغناطيسي (موتور گردان)
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 RB-RAاز يك كنتاكتور يا رله سه كنتاكت استفاده نماييد.از رله دوم ترمينالهاي بهتر است  كنترل حوضه گردان :
 استفاده نماييد.

 F6-01=34 
 F7-55=10.00HZ حوضه مغناطيسي باز شدن

 F7-56=10.0 ~50.0% حوضه مغناطيسيبسته شدن 

 
رله استفاده ميكند چون در فركانسهاي پايين بايد فعال شود و  N.Cتوجه داشته باشيد حوضه مغناطيسي از تيغه هاي 

 زمانيكه ترمز پشت موتور فعال است ولتاژ حوضه مغناطيسي بايد قطع شود.
 ترمز گردان بايد خودنگهدار داشته باشد.: نكته  

 F2-01=1.5%~3.0% :افزايش گشتاور موتور 

   *مهم*نكته 

وجود دارد با جابه جا كردن  PVو  GVدر بعضي از قالبهاي تاوركرين ها كه موتور  كنترل و حفاظت قطع موتور :
نماييد كه  لموتور با كنتاكتور يا دستي قدرت و سرعت تاوركرين را تغيير مي دهند كه بايد حفاظت قطع موتور را فعا

 جلوگيري نمايد. ردر صورت قطع موتور از سقوط با

Enable   حفاظت فعال F9-28=1 

 F9-29=10~20% جريان موتور

 F9-30=0.5 ~1.0 sec زمان تاخير فالت

 
 در صورت عدم حوضه مغناطيسي موتور گردان براي توقف بهتر پارامترهاي ذيل را تنظيم نماييد.نكته :  

 
 D.C F1-14=1.00 ~ 3.00 HZ فركانس اعمال تزريق 

 D.C F1-15=0.2 ~ 1.0 sec تاخير در اعمال تزريق 

 D.C F1-16=10 ~70% جريان تزريق 

 D.C F1-17=2.0 ~ 10.0 sec زمان تزريق  
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 نحوه سيم بندي دستگاه 
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 نقشه ترمز مكانيكي و حوضه مغناطيسي
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اين بخش به توضيح در خصوص اخطارهاي دستگاه مي پردازيم. خواهشمنديم در صورت بروز هر يك از اين موارد  در
 سريعا به رفع مشكل اقدام نماييد.

 راه حل علت احتمالي توضيحات خطا نمايش خط

Err01 
واحد حفاظتي 

 اينورتر

خروجي مدار به زمين اتصال كوتاه كرده -1
 است

 بااليي داردماژول حرارت -2
 اتصاالت داخلي درايو باز است-3
برداصلي كنترل و يا برد درايو و يا -4

 ماژول مشكل دارد

 از بين بردن خطاي خروجي -1
فيلتر هوا و فن خنك كننده چك -2

 شود
بررسي شود كابل ها به صورت -3

 صحيح نصب شده باشد

Err04 

(جريان باال با 
افزايش شتاب 

سرعت) 
acceleration 
 (اضافه جريان)

خروجي مدار به زمين اتصال كوتاه كرده -1
 است

 پارامترهاي موتور درست نيست-2
 زمان افزايش شتاب سرعت كم است-3
 افزايش گشتاور و يا ولتاژ درست نيست-4
 ولتاژ پايين است-5
عمليات راه اندازي بر روي موتور دوار -6

 انجام مي شود
 ميكندبار ناگهاني در طول شتاب اضافه -7
 مدل توان اينورتر از موتور كوچكتر است-8

 از بين بردن خطاي خروجي -1
موتور را به صورت اتوماتيك راه -2

 اندازي كنيد
 زمان افزايش سرعت را افزايش دهيد-3
گشتاور افزايش و يا منحني ولتاژ و -4

 فركانس تنظيم شود
 ولتاژ با دامنه مجاز تنظيم شود-5
حال راه سرعت چرخش موتور در -6

 اندازي قبل توقف انتخاب شود
 بار اضافه بر روي موتور حذف شود-7
 اينورتر با توان باالتري انتخاب شود-8

Err05 

جريان باال با 
كاهش سرعت 

deceleration 
 (اضافه جريان)

خروجي مدار به زمين اتصال كوتاه كرده -1
 است

 پارامترهاي موتور درست نيست-2
 استزمان كاهش سرعت كم -3
 ولتاژ پايين است-4
بار نگه داري در طول كاهش سرعت -5

 اضافه مي شود
 قسمت ترمز و مقاومت ترمز نصب نيست-6

 از بين بردن خطاي خروجي -1
موتور را بصورت اتوماتيكي راه -2

 اندازي كنيد
 زمان كاهش سرعت را افزايش دهيد-3
 ولتاژ با دامنه مجاز تنظيم شود-4
 كنيدبار اضافه را حذف -5
قسمت ترمز و مقاومت ترمز را وصل -6

 كنيد
 گين افزايش القايي را كاهش دهيد-7
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Err06 

 درجريان باال 
سرعت ثابت موتور 
acceleration 
 (اضافه جريان)

خروجي مدار به زمين اتصال كوتاه -1
 كرده است

 پارامترهاي موتور درست نيست-2
 ولتاژ پايين است-3
بار ناگهاني در طول كاهش شتاب -4

 اضافه مي شود
 مدل توان اينورتر از موتور كوچكتر است-5

 از بين بردن خطاي خروجي -1
موتور را به صورت اتوماتيكي راه -2

 اندازي كنيد
 ولتاژ با دامنه مجاز تنظيم شود-3
 بار اضافه را حذف كنيد-4
 انتخاب شوداينورتر با توان باالتري -5

Err08 

افزايش شتاب 
سرعت 

acceleration 
 (اضافه جريان)

 ولتاژ ورودي باال است-1
نيرو خروجي اينورتر در حالت شتاب -2

 سرعت موتور
 شتاب سرعت كوتاه است-3
واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب -4

 نشده است
 پارامترهاي موتور درست نيست-5

 ولتاژ با دامنه مجاز تنظيم شود-1
نيروي خروجي لغو و يا از مقاومت -2

 ترمز استفاده شود
 زمان شتاب سرعت را زياد كنيد-3
 مقاومت ترمز به درايو وصل نيست-4

Err09 

افزايش شتاب 
سرعت 

deceleration 
 (اضافه ولتاژ)

 ولتاژ ورودي باال است-1
نيرو خروجي اينورتر درحالت شتاب -2

 سرعت موتور
 ستافزايش شتاب سرعت كوتاه ا-3
واحد ترمز و مقاومت ترمز نصب -4

 نشده است

 ولتاژ با دامنه مجاز تنظيم شود-1. 
نيروي خروجي لغو و يا از مقاومت -2

 ترمز استفاده شود
زمان افزايش شتاب سرعت را زياد -3

 كنيد
 مقاومت ترمز به درايو وصل نيست-4

Err10 
سرعت ثابت 

constantspeed 
 (اضافه ولتاژ)

 باال استولتاژ ورودي -1
نيرو خروجي اينورتر در حالت شتاب -2

 سرعت موتور

 ولتاژ با دامنه معمولي تنظيم شود-1
 مقاومت ترمز به درايو وصل نيست-2

Err12 
Unervoltage 

 (افت ولتاژ)

 خطاي سريع در قدرت رخ داده است-1
ولتاژ ورودي بيش ازمحدوده -2

 مجازاست
 در مدار افت كرده است DCولتاژ-3
يكسو كننده و بافر مقاومت  در پل-4

 خطا رخ داده است
 در برد قدرت اينورترخطا رخ داده-5

 خطا را ريست كنيد-1
ولتاژ ورودي را در محدوده مجاز -2

 تنظيم كنيد
با نمايندگي پس از فروش تماس -3

 بگيريد
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Err13 
اينورتر درحالت اضافه 

 بار

روي شفت موتور سنگين و قفل بار -1
 شده است

توان اينورتر كوچكتر از توان موتور -2
 است

بار را كاهش داد يا موتور را بررسي -1
كنيد و يا دستگاه را چك كنيد كه آيا 

 روتور قفل شده است
 اينورتر با توان باالتري انتخاب شود-2

Err14 
موتور در حالت اضافه 

 بار

بيش از حد كم  F9-01 پارامتر -1
 است

بار روي شفت موتور سنگين و قفل -2
 شده است

توان اينورتر كوچكتر از توان موتور -3
 است

را درست تنظيم  F9-01 پارامتر -1
 كنيد

بار را كم كنيد و يا موتور را چك -2
 كنيد كه روتور قفل نباشد

 اينورتر با توان باالتري انتخاب كنيد-3

Err15 
حرارت اينورتر باال 

 است

 محدوده دما بيش از حد مجاز است-1
 فيلتر هوا بست شده است-2
 فن دستگاه خراب شده است-3
مقاومت حرارتي حسگر ماژول -4

 آسيب ديده است
 ماژول اينورتر آسيب ديده است-5

 دماي محيط را كم كنيد-1
 فيلتر فن را تميز كنيد-2
 فن خراب را تعويض كنيد-3
را مقاومت حرارتي حسگر ماژول  -4

 تعويض كنيد
 ماژول اينورتر را تعويض كنيد-5

Err17 
خطاي جريان دريافت 

 شد

 اتصاالت داخلي شل مي شوند-1
 دستگاه HALLمعيوب است -2
 برد قدرت و كنترل معيوب است-3

همه اتصاالت را به درستي نصب -1
 كنيد

با نمايندگي پس از فروش تماس  -2
 بگيريد

Err20 
جريان مدار به زمين 

 كوتاه كرده اتصال
 كابل و يا موتور را عوض كنيد موتور اتصال بدنه كرده است

Err23 
فاز قدرت ورودي قطع 

 است

 ورودي برق سه فاز نوسان دارد-1
 برد قدرت اينورتر خطا رخ داده است-2
براثر رعدوبرق در برد اينورتر خطا -3

 رخ داده است
 در برد كنترل خطا رخ داده است-4

 از بين بردن خطاي خروجي -1
با خدمات پس از فروش تماس  -2

 بگيريد
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Err24 
فاز قدرت خروجي 

 قطع است

در كابل اتصال اينورتر به موتور خطا -1
 رخ داده است

اينورترخروجي سه فاز هنگاميكه با -2
 موتور راه اندازي ميشود باالنس نيست

 در برد اينورتر خطا رخ داده است-3
 در ماژول اينورتر خطا رخ داده است-4

 از بين بردن خطاي خروجي -1
بررسي كنيد كه سيم پيچ سه فازي -2

 موتور مشكلي نداشته باشد
با نمايندگي پس از فروش تماس  -3

 بگيريد

Err25 
خطاي در اجراي رم 

 فلش دستگاه
 تعويض كنيد برد كنترل را رم فلش معيوب شده است

Err27 
خطاي در ارتباط با 

 شبكه

 ارتباط در حالت غيرمعمول است-1
 دركابل درارتباط خطا رخ داده است-2
به  F8پارامترهاي ارتباط در گروه -3

 صورت صحيح تنظيم نشده است

 كابل كاپيوتر را چك كنيد-1
 كابل ارتباط را چك كنيد-2
تنظيمات پارامتري ارتباط را به -3

 انجام دهيددرستي 
Err28 

خطاي از دستگاههاي 
 جانبي نصب به اينورتر

در دستگاه هاي خروجي كه به اينورتر 
نصب هستن خطا رخ داده است و يا در 
سيگنال ورودي ديجيتال خطا رخ داده 

 است

 خطا را ريست كنيد

Err29 
افزايش سرعت بيش از 

 حد مجاز

بارسنگين است وزمان شتاب سرعت -1
Acceleration بيش ازحدكم است 

 F9-32و  F9-31پارامترهاي -2
 درست تنظيم نيست

را  Accelerationزمان شتاب -1
 افزايش دهيد

را به  F9-32و  F9-31پارامترهاي -2
 درستي تنظيم كنيد

Err30  يك خطا تعريف شده
 توسط كاربر

DI ديجيتال ورودي تعريف شده توسط
 كاربر به يك سيگنال خطا مي دهد

 كنيد خطا را ريست

Err31  دو خطا تعريف شده
 توسط كاربر

DI ديجيتال ورودي تعريف شده توسط
 كاربر به دو سيگنال خطا مي دهد

 خطا را ريست كنيد

Err32 
 PIDدر حالت قطع 

 است
 PIDفيدبك در پارامتر  FA-13مقدار 

 كم تنظيم شده است
را  PIDسيگنال فيدبك را چك كنيد و 

 تنظيم كنيدFA-13 با مقادير مناسب پارامتر

Err33 
خطاي محدود جريان 

 باال

 بار برروي شفت موتور سنگين است-1
 accelerationزمان شتاب -2

 سرعت بيش از حد كم است

بار را كاهش داده يا موتور را بررسي -1
كنيد و يا موتور را چك كنيد كه روتور 

 قفل نشده باشد
 accelerationزمان شتاب  -2

 سرعت را زياد كنيد
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Err34 بارگذاري شدن 
تشخيص داده شده كه مقادير       

F9-28toF9-30  بيشتر از پارامترهاي
 از حالت تنظيم كارخانه است

خطا را ريست كنيد و يا پارامتر را     
F9-28toF9-30 ريست كنيد 

Err35 
خطاي تغذيه كنترل 

 قدرت

 در محدوده مجاز نيست واتاژ ورودي-1
روشن و خاموش كردن برق بيش از -2

 حد معمول است

واتاژ ورودي در محدوده مجاز تنظيم -1
 كنيد

 شبكه برق را چك كنيد-2

Err37 
خطاي ذخيره سازي 

 اطالعات
DSP  خطاي ارتباط بينEEPROM 

 رخ داده است

 برد كنترل را تعويض كنيد-1
با نمايندگي پس از فروش تماس -2

 بگيريد

Err39 زمان راه اندازي جريان 
تنظيم ضمن جريان راه اندازي درايو 

 بيشتر از پارامتر F7-38مي باشد. 
 خطا را ريست كنيد

Err40 
زمان راه اندازي 

 متراكم
زمان مجموع راه اندازي در تنظيم 

 مقادير پارامتر F7-20نيست. 
تنظيم اوليه در پارامتر را پاك كنيد و 

 را تنظيم كنيد F7-20مجددا 

Err42 
خطاي تعويض موتور 

 در حين اجرا
تغييراتي در راه اندازي موتور و يا 

 ترمينال درايو ايجاد شده است
بعد از اينكه درايو متوقف شد تعويض 

 موتور را انجام دهيد

Err46 

قطع اتصال كنترل 
ارتباطات فرعي با 

 اصلي

گروه تنظيم نيست و يا دستگاه -1
 نيستفرعي تنظيم 

كابل ارتباطي مشكل دارد و يا -2
پارامترهاي مربوط به شبكه درست 

 تنظيم نشده است 

پارامتر گروه شبكه را تنظيم و يا -1
 ريست كنيد

كابل ارتباطي و يا پارامترهاي گروه -2
F8 را تنظيم كنيد 

  


