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نحوه خواندن پالک اینورتر : 

: SY5000 جدول توان و جریان انواع سری های
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1.2  Nameplate Introduction: 
 
1.2.1Denomination rules 
 

 
 
 
 
 
 
1.2.2 Nameplate

SANYU 
MODEL:   SY5000-2R2G-4 
POWER:   2.2 KW 
INPUT:    3PH  AC380V  50HZ 
OUTPUT:  5.0A  0~300HZ 
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1.3  VFD Series Type 
 

Voltage Classes Rated Power（（KW）） 
Rated Output 
Current（（A）） 

Adapted Motor
（（KW）） 

220V 1-phase 

0.4 2.4 0.4 
0.75 4.5 0.75 
1.5 7 1.5 
2.2 10 2.2 

380V 3-phase 

0.4 1.2 0.4 
0.75 2.5 0.75 
1.5 3.7 1.5 
2.2 5.0 2.2 
4.0 9.0 4.0 
5.5 13 5.5 
7.5 17 7.5 
11 25 11 
15 30 15 

 
 
 
1.4  Technical Index and Specification 
 
 Input 

Rated Voltage, 
Frequency 

3-phase（（4#sereis））380V;50/60HZ 
1-phase（（S2#series））220V;50/60HZ 

Allowed 
Voltage Range 

3-phase（（4#series））320V～～460V 
1-phase（（S2#series））160V～～260V 
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SY 5000

ابعاد اینورتر جهت نصب :
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Model Motor 
power 

A
（（mm
）） 

B(mm
) 

H1(mm) H(mm) W(mm) D(mm) d(mm
) 

Weight(Kg) 

SY5000-0R7G-4 0.75 106 174.5 160 167 118 184.5 3.5 1.95 
SY5000-1R5G-4 1.5 
SY5000-2R2G-4 2.2 
SY5000-004G-4 4.0 148.5 236 177 184 160 247 6.0 4.6 
SY5000-5R5G-4 5.5 
SY5000-7R5G-4 7.5 
SY5000-011G-4 11 206 305 199 206 220 320 6.5 9.3 
SY5000-015G-4 15 
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سایز کی پد :

ترمینال های قدرت :

ترمینال های فرمان : 
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and heat dissipation. The service life of VFD lies in installing environment and operation condition. But even in standard 
environment, a long-term continuous running can guarantee a life of no more than 5 years for electrolytic capacitor and 
about 3 years for cooling fan. An update or a thorough maintenance in advance is recommended. 
 
2.2  Installing Direction and Space 
To ensure a good cooling cycle, the VFD must be installed vertically, and keep enough space from surroundings. 
 
2.3  Appearance and Dimension of Keypad 

 

 
 

2.4  Whole Structure   
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2.9  Control Loop Terminal Function Table 
 
Functional Specification of Control Loop Terminal 

Category Terminal 
Number Functions Specification 

Multi-functiona
l Digital Input 
Terminal 

X1 
Effective when short circuit between(X1、、X2、、X3、、
X4、、X5、、X6、、X7））～～COM, and the functions are set 
by parameters F7.00～～F7.06(common port: COM) 
 INPUT, 0～～24V level signal, low 

level effective, 5mA. 

X2 
X3 
X4 
X5 
X7 

X6 
X6 can work as one of the multi-functional 
terminals, also as high-speed pulse input terminal 
with programming, see F7.05. 

Digital Output 
Terminal 

Y1 Multi-functional programmable collector open 
circuit output channel 2, can be programmed as 
DO terminal of various functions (common port: 
COM) 

OUTPUT, maximum load 
current≤50mA. Y2 
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2.6  Major Loop Terminal Wiring 
 
 

                               
2.7  Major Loop Terminal Diagram 

 
2.8  Control Loop Terminal Diagram 



6

SY 5000

دیاگرام کلی و نحوه وایرینگ : 
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 ت�مین�ل ه�ی ورودی دیجیت�ل

X1 (FWD) 

X2 (REV) 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

 

 ) ma ٥٠ت�مین�ل ه�ی م�لتی ف�نکشن ق�بل ب�ن�مه ری�ی ( ح�اکث� ج�ی�ن 

Y1 

Y2 

Do 

 

 ) ma AI1: ()AI2: 0 – 10 V ٢٠-٠و  v ١٠-٠ورودی ه�ی آن�ل�گ ( رنج 

AI1 

AI2 

 

 خ�وجی ه�ی آن�ل�گ

AO1 

AO2 

 TA-TB = NCرله ه�ی خ�وجی ق�بل ب�ن�مه ری�ی 

       TA-TC = NO                                                           

TA1/TA2 

TB1/TB2 

TC1/TC2 

 ma +24 ٢٠٠ولت داخلی ح�اکث� ج�ی�ن  ٢٤منبع 

 

 جمپ� ه�ی روی ب�د این�رت� جهت تنظیم :

JP3هنگ�م ک�ر ب� سنس�ر ج�ی�نی ب�یستی دیپ س�ئیچ ردیف چه�رم (  ) را از ح�لت   Vin به   Cin  تغیی� وضعیت داد . 

 

 

 نح�ه ک�ر ب� کی پ� : 
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2.5  Basic Running Wiring  
The wiring parts of VFD include major loop and control loop. Open the cover of I/O terminals, users can see the major 
loop terminal and control loop terminal, and must conduct the wiring according to the following diagram. 
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جدول توضیح ترمینال ها :

جمپر های روی برد اینورتر جهت تنظیم :

هنگام کار با سنسور جریانی بایستی دیپ سوئیچ ردیف چهارم ) JP3 ( را از حالت Vin به Cin تغییر 
وضعیت داد .
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 نح�ه ک�ر ب� کی پ� : 

 

 16 

conduct corresponding jumper on master control board according to signal type. 
▲  Connecting week analog signal is easily affected by external disturbance. So wiring should be as short as possible. 
The external control line should be set with isolating device or shielding line, and should be grounded. 
▲  Input order signal line and frequency meter should be wired separately with shielding, and away from major loop 
wiring. 
▲  Control loop wiring should be over 0.75 mm2, and STP (shielded twisted pair) is recommended. The connecting part 
of control loop terminals should be enameled with tin, or process metal joint with cold pressing. 
▲  While connecting analog signal output devices, malfunction may occur because of interference from VFD, which can 
be solved by fixing with capacitor or ferrite bead to the analog signal output device. 
2.10  Dial Switch 
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SY 5000

نحوه کار با کی پد : 
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 رفتن و ی� خ�رج ش�ن از ب�ن�مه ه�

 
 

 ج� به ج�یی بین اع�اد تنظیمی یک�ن ، دهگ�ن ، ص�گ�ن و ه�ارگ�ن

 

 

 وارد ش�ن به من� ه� و ثبت تغیی�ات 

 

 

 میت�ان از آن به عن�ان چپگ�د ی� ج�گ ی� م�ارد دیگ� استف�ده ک�د FE.01ب� تنظیم پ�رامت� 

 

 

 ف�م�ن ح�کت م�ت�ر

 
 

 ف�م�ن ت�قف م�ت�ر و همچنین پ�ک ک�دن خط� ه�ی روی صفحه نم�یشگ�

 

ب�ش� میت�ان از آن جهت تغیی�  F0.07 = 0جهت تغیی� مق�دی� تنظیم�ت و همچنین اگ� 

 س�عت م�ت�ر استف�ده ک�د

 
 

 اف�ایش مق�دی� جهت

 

 

 جهت ک�هش مق�دی�

 

 پ�رامت� ه�ی مهم جهت تنظیم این�رت� ( ات� تی�نینگ ) :

 

 مق�دی� زی� دقیق� طبق پ�ک م�ت�ر ب�یستی وارد ش�ن� :
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 999.9KW F2.01～0.4 ت�ان

 HZ F2.02 3000 - 0.01 ف�ک�نس

 rpm F2.03 60000 - 0 س�عت

 v F2.04 999 - 0 ولت�ژ

 A F2.05 6553.5 - 0.1 ج�ی�ن

 : ات�تی�نینگ در ح�لت متصل به ب�ر ١ ات�تی�نینگ

 : ات�تی�نینگ در ح�لت بی ب�ری ٢

F2.16 

 

 ) :  Auto tuningم�احل ات�تی�نینگ ( 

 ق�ار دهی� . ٠را روی  F0.06پ�رامت�  -١

 را دقیق� طبق پ�ک م�ت�ر تنظیم نم�یی� . F2.05ت�  F2.01پ�رامت� ه�ی  -٢

 را فش�ر دهی� . RUNرا زده و در پ�ی�ن دکمه  Enterق�ار داده سپس دکمه  ١را در ح�لت زی� ب�ر روی  F2.16پ�رامت�  -٣

 اصلی صب�ر ب�شی� .ارتب�ط م�ت�ر ب� این�رت� قطع نش�ه و ت� پ�ی�ن ات�تی�نینگ و نم�یش ف�ک�نس ت�جه داشته ب�شی� به هنگ�م ات�تی�نینگ 

 ض�ورتی ن�ارد . V/Fات�تی�نینگ اجب�ری میب�ش� و در ص�رت انتخ�ب م�  Vector controlنکته : در ص�رت انتخ�ب م� کنت�ل ب�داری 

 استف�ده ش�د ت� این�رت� آسیب نبین� . Vectorص�ف� جهت ک�رب�د پمپ و فن میب�ش� بن�ب�این سعی ش�د همیشه از م�  V/Fت�جه : م� 

 

 تنظیم�ت اولیه : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 

 
 

3 Operation Panel and Operation Method 

3.1  Operation Panel Keys 

                   
 

Key Name Function Description 

 
programmin
g/escape key Enter or escape from programming 

 
shift/monito
r key 

Choose the bit of the data which is to be set and modified when the VFD is 
in edit status; switch monitor parameter to be shown when the VFD is in 
other modes. 
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پارامتر های مهم جهت تنظیم اینورتر ) اتو تیونینگ ( :

مقادیر زیر دقیقا طبق پالک موتور بایستی وارد شوند :

 : ) Auto tuning ( مراحل اتوتیونینگ

1- پارامتر F0.06 را روی 0 قرار دهید .
2- پارامتر های F2.01 تا F2.05 را دقیقا طبق پالک موتور تنظیم نمایید .

 RUN را زده و در پایان دکمه Enter را در حالت زیر بار روی 1 قرار داده سپس دکمه F2.16 3- پارامتر
را فشار دهید .

توجه داشته باشید به هنگام اتوتیونینگ ارتباط موتور با اینورتر قطع نشده و تا پایان اتوتیونینگ و 
نمایش فرکانس اصلی صبور باشید .

نکته : در صورت انتخاب مد کنترل برداری Vector control اتوتیونینگ اجباری میباشد و در صورت 
انتخاب مد V/F ضرورتی ندارد .

 Vector صرفا جهت کاربرد پمپ و فن میباشد بنابراین سعی شود همیشه از مد V/F توجه : مد
استفاده شود تا اینورتر آسیب نبیند .
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SY 5000

تنظیمات اولیه : 
 

9 
 

٠ :v/f 

١ :v/f پیش�فته 

٢ :vector control (open loop) 

٣ :close loop ( RESERVE ) 

 

 

 م� کنت�لی

F0.05 

 

 

 

 

 : از ط�یق پ�نل کنت�ل٠

 : ت�سط ت�مین�ل ه�ی ف�م�ن١

 : از ط�یق شبکه٢

 

 نح�ه ف�م�ن ح�کت

F0.06 

 : از ط�یق دکمه ه�ی جهت ب�� و پ�یین٠

 اف�ایش و ک�هش از ط�یق شستی: ١

 : از ط�یق شبکه٢

 میلی آمپ�)  ٠-٢٠ولت) ( ٠-١٠(   ١: ورودی آن�ل�گ ٣

 ولت ) ٠-١٠(  ٢: ورودی آن�ل�گ ٤

 : پ�لس٥

٦ :plc داخلی 

 Multi speed: ف�ک�نس پله ای ٧

 PID: از ط�یق کنت�ل ٨

 : پت�نسی�مت� روی کی پ�٩

 

 

 

 

 

 چگ�نگی تنظیم س�عت م�ت�ر

F0.07 

Low frequency: 50 – 300 HZ  

High frequency: 50 – 3000 HZ 

 F0.15 ح�اکث� ف�ک�نس

[F0.17] – [F0.15] ح� ب��ی ف�ک�نس F0.16 

0.00 HZ – [F0.16] ح�اقل ف�ک�نس F0.17 

0: Low frequency 

1: High frequency 

 F0.18 م� ف�ک�نس خ�وجی

0.1 – 3600 s  زم�ن شت�بگی�یACC F0.19 

0.1 – 3600 s  زم�ن ت�قفDEC F0.20 

 : ب�زگشت به تنظیم�ت اولیه به ج� پ�رامت� ه�ی م�ت�ر١

 ه�به تنظیم�ت اولیه تم�می پ�رامت� : ب�زگشت٢

 

 تنظیم ک�رخ�نه

FE.13 

 

 

 تنظیم گ�دد . ٢ق�ار دهی� و در ح�لت سه ف�ز روی  ١روی  F0.05نکته : در ح�لت تکف�ز بهت� است م� کنت�لی را ب� استف�ده از پ�رامت� 

 پ�رامت� ه�ی کمکی : 

 

 

 

 

 

 

 



11

نکته : در حالت تکفاز بهتر است مد کنترلی را با استفاده از پارامتر F0.05 روی 1 قرار دهید و در حالت 
سه فاز روی 2 تنظیم گردد .

پارامتر های کمکی : 
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 : ف�ک�نس راه ان�ازی٠

: ت�م� + ف�ک�نس در ١

 لحظه است�رت

 F1.00 م�  است�رت 

 
0.00 – 50 HZ ف�ک�نس لحظه راه ان�ازی F1.01 

0.00 – 100 s  ت�خی� در ف�ک�نس راه ان�ازی F1.02 

 DEC: ب� شیب ن�ولی ٠

١ :coast to stop   قطع )

 ب�ق از روی م�ت�ر )

 

 م� ت�قف

 

F1.08 

 

0.00 – [F0.16] ف�ک�نس ج�گ راستگ�د F1.20 

0.00 – [F0.16] ف�ک�نس ج�گ چپگ�د F1.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنت�ل :  V/Fتنظیم�ت 
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 : از ط�یق کی پ�٠

 (AI1) ١: از ط�یق ورودی آن�ل�گ ١

 (AI2) ٢: از ط�یق ورودی آن�ل�گ ٢

 : از ط�یق شبکه٣

 F4.12 نح�ه تنظیم گشت�ور

 F4.13 مق�ار گشت�ور تنظیمی از ط�یق کی پ� % 200+ _ 200-

 (دکمه ه�ی ب�� و پ�یین) )١ست (کی پ� : ٠

١ :AI1 

٢ :AI2 

 

ک�ن�ل تنظیم س�عت جهت راستگ�د در م� 

 گشت�ورکنت�ل 

F4.14 

(شستی ب�� و پ�یین  )٢ست (: کی پ� ٠

 ت�مین�ل ه�)

١ :AI1 

٢ :AI2 

ک�ن�ل تنظیم س�عت جهت چپگ�د در م� 

 کنت�ل گشت�ور

F4.15 

0 – 10 S زم�ن شیب اف�ایش گشت�ور F4.18 

0 – 10 S زم�ن شیب ک�هش گشت�ور F4.19 

 : ف�م�ن س�عت٠

 : ف�م�ن گشت�ور١

 : ف�م�ن ولت�ژ٢

 

 (AI1) ١ف�م�ن ورودی م�ب�ط به آن�ل�گ 

F6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : کیل� وات دستگ�ه چ�پ رول ک�غ� ٢٫٢ب�ای م�ت�ر  یک نم�نه ب�ن�مه جهت تنظیم کنت�ل گشت�ور

 

تنظیمات V/F کنترل : 
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 : ح�لت خطی٠

 ب�اب� ١٫٣: دارای گشت�ور ١

 ب�اب� ١٫٥: دارای گشت�ور ٢

 ب�اب� ١٫٧: دارای گشت�ور ٣

 : ح�لت م�بعی٤

 ) F5.01 – F5.06: به ص�رت انتخ�بی ( ٥

 

 

 V/Fم� کنت�ل 

F5.00 

 
0 – F1  ١ف�ک�نس F5.01 

0 – V1  ١ولت�ژ F5.02 

F1 – F2  ٢ف�ک�نس F5.03 

V1 – V2  ٢ولت�ژ F5.04 

F2 – F2.02  ٣ف�ک�نس F5.05 

V2 – F2.04  ٣ولت�ژ F5.06 

 F5.07 می�ان گشت�ور راه ان�ازی ولت�ژ اولیه  ٪٣٠ – ٠

مق�ار ف�ک�نس در  ٠ -ف�ک�نس م�ت�ر 

 راه ان�ازی گشت�ور 

F5.08 

 F5.09 لغ�ش % 200 – 0

 

 

 

 

 

 

 کنت�ل گشت�ور از ط�یق ول�م خ�رجی : �تتنظیم

 : س�عت٠

 : گشت�ور١

 F4.10 کنت�ل س�عت و گشت�ور
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تنظیمات کنترل گشتاور از طریق ولوم خارجی :
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 : از ط�یق کی پ�٠

 (AI1) ١: از ط�یق ورودی آن�ل�گ ١

 (AI2) ٢: از ط�یق ورودی آن�ل�گ ٢

 : از ط�یق شبکه٣

 F4.12 نح�ه تنظیم گشت�ور

 F4.13 مق�ار گشت�ور تنظیمی از ط�یق کی پ� % 200+ _ 200-

 (دکمه ه�ی ب�� و پ�یین) )١ست (کی پ� : ٠

١ :AI1 

٢ :AI2 

 

ک�ن�ل تنظیم س�عت جهت راستگ�د در م� 

 گشت�ورکنت�ل 

F4.14 

(شستی ب�� و پ�یین  )٢ست (: کی پ� ٠

 ت�مین�ل ه�)

١ :AI1 

٢ :AI2 

ک�ن�ل تنظیم س�عت جهت چپگ�د در م� 

 کنت�ل گشت�ور

F4.15 

0 – 10 S زم�ن شیب اف�ایش گشت�ور F4.18 

0 – 10 S زم�ن شیب ک�هش گشت�ور F4.19 

 : ف�م�ن س�عت٠

 : ف�م�ن گشت�ور١

 : ف�م�ن ولت�ژ٢

 

 (AI1) ١ف�م�ن ورودی م�ب�ط به آن�ل�گ 

F6.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : کیل� وات دستگ�ه چ�پ رول ک�غ� ٢٫٢ب�ای م�ت�ر  یک نم�نه ب�ن�مه جهت تنظیم کنت�ل گشت�ور
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 : ح�لت خطی٠

 ب�اب� ١٫٣: دارای گشت�ور ١

 ب�اب� ١٫٥: دارای گشت�ور ٢

 ب�اب� ١٫٧: دارای گشت�ور ٣

 : ح�لت م�بعی٤

 ) F5.01 – F5.06: به ص�رت انتخ�بی ( ٥

 

 

 V/Fم� کنت�ل 

F5.00 

 
0 – F1  ١ف�ک�نس F5.01 

0 – V1  ١ولت�ژ F5.02 

F1 – F2  ٢ف�ک�نس F5.03 

V1 – V2  ٢ولت�ژ F5.04 

F2 – F2.02  ٣ف�ک�نس F5.05 

V2 – F2.04  ٣ولت�ژ F5.06 

 F5.07 می�ان گشت�ور راه ان�ازی ولت�ژ اولیه  ٪٣٠ – ٠

مق�ار ف�ک�نس در  ٠ -ف�ک�نس م�ت�ر 

 راه ان�ازی گشت�ور 

F5.08 

 F5.09 لغ�ش % 200 – 0

 

 

 

 

 

 

 کنت�ل گشت�ور از ط�یق ول�م خ�رجی : �تتنظیم

 : س�عت٠

 : گشت�ور١

 F4.10 کنت�ل س�عت و گشت�ور
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SY 5000

یک نمونه برنامه جهت تنظیم کنترل گشتاور برای 
موتور 2.2 کیلو وات دستگاه چاپ رول کاغذ :
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 SY5000م�ل  Torque Controlتنظیم�ت 

Function 

Code 

Name Modification 

F0.05 Control mode 2: Open Loop Vector Control 

F2.01 Motor’s rated power ٢٫٢ 

F2.02 Motor’s rated freq. ٥٠ 

F2.03 Motor’s rated speed ١٤٤٠ 

F2.04 Motor’s rated voltage ٣٨٠ 

F2.05 Motor’s rated current ٩ 

F2.16 Motor tuning 1：Static tuning 

F0.06 Operation Command Channel 1 : Terminal Run Command Channel 

F4.10 Speed and torque control 1：Torque 

F4.12 Torque command 1：AI1 

F4.14 Speed limit channel 1 of torque control mode (forward) 2：AI2 

F4.15 speed limit channel 1 of torque control mode (reverse) 2：AI2 

F4.18 Torque rise time      0-10S 0.1 

F4.19 Torque decline time     0-10S 0.1 

F4.20 Electromotion torque limit of vector mode 100% 

F4.21 Braking torque limit of vector mode 100% 

F4.22 Torque detection action 3：cut off output after over torque 

detected during constant speed 

F4.23 Torque detection level 130 

F4.24 Torque detection time      0-10s 0.1s 

 

 

 م� کنت�لی دو سیمه و سه سیمه : 

 

 ١: دو سیمه م� ٠

 ٢: دو سیمه م� ١

 ١: سه سیمه م� ٢

 ٢: سه سیمه م� ٣

 

 م�

 

 

F7.11 

 

 ٢ه� دو هم ب�ای راه ان�ازی به ک�ر می�ون� و هم تعیین جهت راستگ�د و چپگ�د ام� در م�  K2و  K1شستی  ١در ح�لت کنت�ل دو سیمه م� 

وصل ش�د چپگ�د در غی� اینص�رت راستگ�د خ�اه�   K2ب�ای تعیین جهت که اگ�  K2ب�ای راه ان�ازی و ت�قف به ک�ر رفته و شستی  K1شستی 

 ب�د.
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 1: دو سیمه مد 0

 2: دو سیمه مد 1

 1: سه سیمه مد 2

 2: سه سیمه مد 3

 

 مد

F7.11 

 

ستی ش 2هر دو هم برای راه اندازی به کار میروند و هم تعیین جهت راستگرد و چپگرد اما در مد  K2و  K1شستی  1در حالت کنترل دو سیمه مد 

K1  برای راه اندازی و توقف به کار رفته و شستیK2  برای تعیین جهت که اگرK2   وصل شود

 چپگرد در غیر اینصورت راستگرد خواهد بود.

 

 

 

دستگاه به  K1وصل باشد در اینصورت با وصل کلید  K3در صورتی عمل میکنند که کلید  K1 , K2کلید های  1در حالت کنترل سه سیمه مد 

باید وصل باشد تا کلید های دیگر عمل  K3همانند مد اول کلید  2متوقف میشود . در مد  K3استگرد راه اندازی میشود و در صورت قطع حالت ر

 K1در صورت وصل بودن  K2وصل باشد به بیان دیگر  K1هنگامی قادر به وصل و تغییر جهت میباشد که کلید  K2کنند با این تفاوت که کلید 

 عمل میکند .

 

 

 

 :  پارامتر های خروجی آنالوگ
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 1: دو سیمه مد 0

 2: دو سیمه مد 1

 1: سه سیمه مد 2

 2: سه سیمه مد 3

 

 مد

F7.11 

 

ستی ش 2هر دو هم برای راه اندازی به کار میروند و هم تعیین جهت راستگرد و چپگرد اما در مد  K2و  K1شستی  1در حالت کنترل دو سیمه مد 

K1  برای راه اندازی و توقف به کار رفته و شستیK2  برای تعیین جهت که اگرK2   وصل شود

 چپگرد در غیر اینصورت راستگرد خواهد بود.

 

 

 

دستگاه به  K1وصل باشد در اینصورت با وصل کلید  K3در صورتی عمل میکنند که کلید  K1 , K2کلید های  1در حالت کنترل سه سیمه مد 

باید وصل باشد تا کلید های دیگر عمل  K3همانند مد اول کلید  2متوقف میشود . در مد  K3استگرد راه اندازی میشود و در صورت قطع حالت ر

 K1در صورت وصل بودن  K2وصل باشد به بیان دیگر  K1هنگامی قادر به وصل و تغییر جهت میباشد که کلید  K2کنند با این تفاوت که کلید 

 عمل میکند .

 

 

 

 :  پارامتر های خروجی آنالوگ

در حالت کنترل دو سیمه مد 1 شستی K1 و K2 هر دو هم برای راه اندازی به کار میروند و هم تعیین 
جهت راستگرد و چپگرد اما در مد 2 شستی K1 برای راه اندازی و توقف به کار رفته و شستی K2 برای 

تعیین جهت که اگر K2  وصل شود چپگرد در غیر اینصورت راستگرد خواهد بود.

در حالت کنترل سه سیمه مد 1 کلید های K2 , K1 در صورتی عمل میکنند که کلید K3 وصل باشد در 
اینصورت با وصل کلید K1 دستگاه به حالت راستگرد راه اندازی میشود و در صورت قطع K3 متوقف 

میشود . در مد 2 همانند مد اول کلید K3 باید وصل باشد تا کلید های دیگر عمل کنند با این 
تفاوت که کلید K2 هنگامی قادر به وصل و تغییر جهت میباشد که کلید K1 وصل باشد به بیان دیگر 

K2 در صورت وصل بودن K1 عمل میکند .

مد کنترلی دو سیمه و سه سیمه : 
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 SY5000م�ل  Torque Controlتنظیم�ت 

Function 

Code 

Name Modification 

F0.05 Control mode 2: Open Loop Vector Control 

F2.01 Motor’s rated power ٢٫٢ 

F2.02 Motor’s rated freq. ٥٠ 

F2.03 Motor’s rated speed ١٤٤٠ 

F2.04 Motor’s rated voltage ٣٨٠ 

F2.05 Motor’s rated current ٩ 

F2.16 Motor tuning 1：Static tuning 

F0.06 Operation Command Channel 1 : Terminal Run Command Channel 

F4.10 Speed and torque control 1：Torque 

F4.12 Torque command 1：AI1 

F4.14 Speed limit channel 1 of torque control mode (forward) 2：AI2 

F4.15 speed limit channel 1 of torque control mode (reverse) 2：AI2 

F4.18 Torque rise time      0-10S 0.1 

F4.19 Torque decline time     0-10S 0.1 

F4.20 Electromotion torque limit of vector mode 100% 

F4.21 Braking torque limit of vector mode 100% 

F4.22 Torque detection action 3：cut off output after over torque 

detected during constant speed 

F4.23 Torque detection level 130 

F4.24 Torque detection time      0-10s 0.1s 

 

 

 م� کنت�لی دو سیمه و سه سیمه : 

 

 ١: دو سیمه م� ٠

 ٢: دو سیمه م� ١

 ١: سه سیمه م� ٢

 ٢: سه سیمه م� ٣

 

 م�

 

 

F7.11 

 

 ٢ه� دو هم ب�ای راه ان�ازی به ک�ر می�ون� و هم تعیین جهت راستگ�د و چپگ�د ام� در م�  K2و  K1شستی  ١در ح�لت کنت�ل دو سیمه م� 

وصل ش�د چپگ�د در غی� اینص�رت راستگ�د خ�اه�   K2ب�ای تعیین جهت که اگ�  K2ب�ای راه ان�ازی و ت�قف به ک�ر رفته و شستی  K1شستی 

 ب�د.
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SY 5000

ورودی های دیجیتال :

برای درک بهتر نحوه عملکرد این پارامتر ها بهتر است با مثالی توضیح داد . برای نمونه اگر F7.00 را 
روی 5 تنظیم کنید با اتصال ترمینال های COM  و X1 درایو به حالت JOG چپگرد موتور را راه اندازی 

میکند .
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دستگ�ه به  K1وصل ب�ش� در اینص�رت ب� وصل کلی�  K3در ص�رتی عمل میکنن� که کلی�  K1 , K2کلی� ه�ی  ١در ح�لت کنت�ل سه سیمه م� 

ب�ی� وصل ب�ش� ت� کلی� ه�ی دیگ�  K3هم�نن� م� اول کلی�  ٢مت�قف میش�د . در م�  K3ح�لت راستگ�د راه ان�ازی میش�د و در ص�رت قطع 

در ص�رت وصل  K2وصل ب�ش� به بی�ن دیگ�  K1غیی� جهت میب�ش� که کلی� هنگ�می ق�در به وصل و ت K2عمل کنن� ب� این تف�وت که کلی� 

 عمل میکن� . K1ب�دن 

 

 

 

 :  پ�رامت� ه�ی خ�وجی آن�ل�گ

 ١تنظیم کنی� از ط�یق خ�وجی آن�ل�گ  ٤را روی  F6.21ب�ای درک بهت� نح�ه عملک�د این پ�رامت� ه� بهت� است ب� مث�لی ت�ضیح داد . ب�ای نم�نه اگ� 

 میت�ان می�ان ج�ی�ن خ�وجی دستگ�ه را جهت م�نیت�رینگ استف�ده ک�د .

 : ف�ک�نس خ�وجی قبل لغ�ش٠

 : ف�ک�نس خ�وجی بع� لغ�ش١

 : ف�ک�نس تنظیمی٢

 : س�عت م�ت�ر٣

 : ج�ی�ن خ�وجی٤

 : ولت�ژ خ�وجی ٥

 DCBUS: ولت�ژ ٦

 کنت�ل PID: رف�نس ٧

 کنت�ل PID: فی�بک ٨

 AI1: مق�ار ٩

 AI2: مق�ار ١٠

 ف�ک�نس پ�لس ورودی : ١١

 : گشت�ور ج�ری١٢

 : ش�ر ج�ی�ن١٣

 : مق�ار شبکه١٤

 F6.21 (AO1) ١خ�وجی آن�ل�گ 

 F6.22 (AO2) ٢خ�وجی آن�ل�گ  

 DO F6.23 
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 ورودی ه�ی دیجیت�ل :

تنظیم کنی� ب� اتص�ل ت�مین�ل ه�ی  ٥را روی  F7.00ب�ای درک بهت� نح�ه عملک�د این پ�رامت� ه� بهت� است ب� مث�لی ت�ضیح داد . ب�ای نم�نه اگ� 

COM   وX1  درای� به ح�لتJOG م�ت�ر را راه ان�ازی میکن� . چپگ�د 

 

 

 

 

 

 

 : ح�کت راستگ�د١

 : ح�کت چپگ�د٢

 F7.00      X1 (FWD) ١ورودی دیجیت�ل 

 F7.01       X2 (REV) ٢ورودی  (F7.11) سیمه ٣: کنت�ل ٣

 F7.02   X3 ٣ورودی  : ج�گ راستگ�د٤

 F7.03   X4 ٤ورودی  : ج�گ چپگ�د٥

 : اف�این�ه ف�ک�نس١٢

 : ک�هن�ه ف�ک�نس١٣

 F7.04   X5 ٥ورودی 

 : م�لتی ف�ک�نس١٨و١٧و١٦و١٥

 داخلی PLC: ف�م�ن ٣٨

 F7.05   X6 ٦ورودی 

 F7.06   X7 ٧ورودی  

 تنظیم�ت رله ه�ی خ�وجی : 

F7.20ب�ای درک بهت� نح�ه عملک�د این پ�رامت� ه� بهت� است ب� مث�لی ت�ضیح داد . ب�ای نم�نه اگ�  تنظیم کنی� ب� استف�ده از تیغه ه�ی  ٣را روی  

NO , NC رله ه�ی   TA , TB , TC میت�ان به عن�ان خط� (  FAULT. استف�ده نم�د ( 

 

 : هنگ�م ح�کت راستگ�د١

 : ح�کت چپگ�د٢

 : هنگ�م خط�٣

Y1 F7.18 

٤ :FDT1  ١سطح ف�ک�نس تنظیم ش�ه Y2 F7.19 

٥ :FDT2  ٢سطح ف�ک�نس تنظیم ش�ه R1 F7.20 

�رم در زم�ن اض�فه ب�ر تنظیم ش�ه در قسمت پ�رامت� ه�ی ١١ : آ

 ) PA.12حف�ظتی ( 

R2 F7.21 

 

 کنت�ل : PIDتنظیم�ت 

 

 

 

 

پارامتر های خروجی آنالوگ : 

برای درک بهتر نحوه عملکرد این پارامتر ها بهتر است با مثالی توضیح داد . برای نمونه اگر F6.21 را 
روی 4 تنظیم کنید از طریق خروجی آنالوگ 1 میتوان میزان جریان خروجی دستگاه را جهت مانیتورینگ 

استفاده کرد.
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تنظیمات رله های خروجی : 

برای درک بهتر نحوه عملکرد این پارامتر ها بهتر است با مثالی توضیح داد . برای نمونه اگر F7.20  را 
روی 3 تنظیم کنید با استفاده از تیغه های NO , NC رله های TA , TB , TC میتوان به عنوان خطا 

)FAULT( استفاده نمود .

تنظیمات PID کنترل :
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 : از ط�یق تنظیم�ت پ�نل٠

 (AN1)  ١: ورودی آن�ل�گ ١

 (AN2) ٢: ورودی آن�ل�گ ٢

 RS485: از ط�یق پ�رت ٤

 : از ط�یق ول�م پ�نل٦

 

 

 انتخ�ب رف�نس

F8.01 

 F8.02 مق�ار رف�نس از ط�یق پ�نل ٠ - ١٠٠%

 ١: ورودی آن�ل�گ ٠

 ٢: ورودی آن�ل�گ ١

 F8.03 انتخ�ب ک�ن�ل فی�بک

 PROPORTIONAL GAIN  F8.05 نسبت گین  ٠٫٠١ – ١٠٠

0.01 – 10 S  انتگ�ال زم�ن فی�بک گی�یINTEGRAL TIME F8.06 

 F8.15 ف�ک�نسی که در آن پمپ به است�احت می�ود ٠ – ٢٠٠%

 F8.16 ف�ک�نس بی�اری ٠ - ٢٠٠%

0 – 3600 S زم�ن ت�خی� جهت اغ�ز ف�ک�نس است�احت F8.17 

0 – 3600 S  زم�ن ت�خی� جهت اغ�ز عملک�د پمپ در حین

 است�احت

F8.18 

 

 کنت�ل :  PIDروش تنظیم سیستم پیش�فته حلقه بسته 

در ص�رتی که جهت ک�هش ه�ینه ه� و پ�یین ب�دن ج�ی�ن مص�فی می خ�اهی� از منبع تغ�یه این�رت� استف�ده نم�یی� ، دقت ف�م�یی� ولت�ژ  -١

 ب�ش� . در غی� اینص�رت از منبع تغ�یه ج�اگ�نه استف�ده نم�یی� . ٥٠MAولت ب�ده و ج�ی�ن مص�فی آن کمت� از   ٣٢ت�  ١٠تغ�یه سنس�ر 

می ب�ش� ، زی�ا خ�وجی ج�ی�ن ن�ی� نمیگی�د ، پیچی�گی کمت�ی دارد و  ١٠V-٠بهت� و ارزانت� از سنس�ر ب� خ�وجی  ٢٠MA-٤سنس�ر ب� خ�وجی  -٢

 می ت�ان از اتص�ل دو سیمه جهت ارتب�ط آن ب� این�رت� استف�ده ک�د .

 ١٠V+سنس�ر را به خ�وجی  V+، پ�یه  AI2ی�  AI1منبع تغ�یه را به ورودی آن�ل�گ  OUTدر ص�رت استف�ده از منبع تغ�یه این�رت� پ�یه  -٣

 این�رت� و خ�وجی ارت به سیستم ارت متصل گ�دد .

( جمپ� به ح�لت ج�ی�نی تغیی� دهی� . استف�ده نم�ده و دیپ س�ئیچ م�ب�طه را AI1در ص�رت استف�ده از سنس�ر ج�ی�نی از ورودی آن�ل�گ  -٤

JP3  رویCIN ( ق�ار گی�د 

 ق�ار دهی� . ٨را روی  F0.07، پ�رامت�   ١را روی  F0.06پ�رامت�  -٥

 ق�ار دهی� . ١و در ص�رت استف�ده از سنس�ر ولت�ژی آن را روی  ٠را روی  F8.03در ص�رت استف�ده از سنس�ر ج�ی�نی پ�رامت�  -٦

 م�ب�ط به ست پ�ینت میب�ش� . F8.02پ�رامت�  -٧

را  d-15ب�ر بهت� است در حین عملک�د ب�ست� پمپ ی� ه� سیستمی پ�رامت�  ٥به عن�ان مث�ل جهت عملک�د ب�ست� پمپ و تثبیت فش�ر روی مق�ار 

 پ�ینت ثبت نم�یی� .  ض�ب نم�ده و آن را در مق�ار ست ١٠ب�ر مق�ار نش�ن داده ش�ه را در  ٥رویت کنی� در لحظه رسی�ن فش�ر به مق�ار 

جهت جل�گی�ی از پ�ش مق�ار تنظیمی به ب�� ت� و پ�یین ت� از ست پ�ینت می ب�ش� و تنه� راه تنظیم آن سعی و خط� می ب�ش�  F8.05پ�رامت�  -٨

 به هنگ�م تغیی� دور م�ت�ر ایج�د ش�د .. به این شکل که مق�ار ف�ق را انق�ر تغیی� دهی� ت� کمت�ین پ�ش 

زم�ن پ�سخگ�یی میب�ش� ، زی�د ب�دن مق�ار ف�ق ب�عث تنبلی سیستم و کم ب�دن آن ب�عث واکنش س�یع و گ�ه� بی م�رد  F8.06� پ�رامت -٩

 می ش�د . معم�� مق�ار تنظیمی ک�رخ�نه من�سب میب�ش� .

ب بهت� است ب�ست� پمپ خ�م�ش و در ب�خی از ک�رب�د ه� نظی� ب�ست� پمپ در س�عت ه�ی کمی مص�ف و ی� نب�د مص�ف م�نن� نیمه ه�ی ش -١٠

 در ح�لت ام�ده به ک�ر ب�ش� و در ص�رت ک�هش فش�ر ن�شی از مص�ف به س�عت تغیی� ح�لت داده و پمپ را روشن نم�ی� .
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 ورودی ه�ی دیجیت�ل :

تنظیم کنی� ب� اتص�ل ت�مین�ل ه�ی  ٥را روی  F7.00ب�ای درک بهت� نح�ه عملک�د این پ�رامت� ه� بهت� است ب� مث�لی ت�ضیح داد . ب�ای نم�نه اگ� 

COM   وX1  درای� به ح�لتJOG م�ت�ر را راه ان�ازی میکن� . چپگ�د 

 

 

 

 

 

 

 : ح�کت راستگ�د١

 : ح�کت چپگ�د٢

 F7.00      X1 (FWD) ١ورودی دیجیت�ل 

 F7.01       X2 (REV) ٢ورودی  (F7.11) سیمه ٣: کنت�ل ٣

 F7.02   X3 ٣ورودی  : ج�گ راستگ�د٤

 F7.03   X4 ٤ورودی  : ج�گ چپگ�د٥

 : اف�این�ه ف�ک�نس١٢

 : ک�هن�ه ف�ک�نس١٣

 F7.04   X5 ٥ورودی 

 : م�لتی ف�ک�نس١٨و١٧و١٦و١٥

 داخلی PLC: ف�م�ن ٣٨

 F7.05   X6 ٦ورودی 

 F7.06   X7 ٧ورودی  

 تنظیم�ت رله ه�ی خ�وجی : 

F7.20ب�ای درک بهت� نح�ه عملک�د این پ�رامت� ه� بهت� است ب� مث�لی ت�ضیح داد . ب�ای نم�نه اگ�  تنظیم کنی� ب� استف�ده از تیغه ه�ی  ٣را روی  

NO , NC رله ه�ی   TA , TB , TC میت�ان به عن�ان خط� (  FAULT. استف�ده نم�د ( 

 

 : هنگ�م ح�کت راستگ�د١

 : ح�کت چپگ�د٢

 : هنگ�م خط�٣

Y1 F7.18 

٤ :FDT1  ١سطح ف�ک�نس تنظیم ش�ه Y2 F7.19 

٥ :FDT2  ٢سطح ف�ک�نس تنظیم ش�ه R1 F7.20 

�رم در زم�ن اض�فه ب�ر تنظیم ش�ه در قسمت پ�رامت� ه�ی ١١ : آ

 ) PA.12حف�ظتی ( 

R2 F7.21 

 

 کنت�ل : PIDتنظیم�ت 
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روش تنظیم سیستم پیشرفته حلقه بسته PID کنترل : 

1- در صورتــی کــه جهــت کاهــش هزینــه هــا و پاییــن بــودن جریــان مصرفــی مــی خواهیــد از منبــع تغذیــه 
اینورتــر اســتفاده نماییــد ، دقــت فرماییــد ولتــاژ تغذیــه سنســور 10 تــا 32  ولــت بــوده و جریــان مصرفــی 

آن کمتــر از 50MA باشــد . در غیــر اینصــورت از منبــع تغذیــه جداگانــه اســتفاده نماییــد .
2- سنســور بــا خروجــی MA 20 -4 بهتــر و ارزانتــر از سنســور بــا خروجــی V 10-0 مــی باشــد ، زیــرا خروجــی 
جریــان نویــز نمیگیــرد ، پیچیدگــی کمتــری دارد و مــی تــوان از اتصــال دو ســیمه جهــت ارتبــاط آن بــا اینورتــر 

اســتفاده کــرد .
 ، AI2 یا AI1 منبــع تغذیــه را بــه ورودی آنالــوگ OUT 3- در صــورت اســتفاده از منبــع تغذیــه اینورتــر پایــه

پایــه +V سنســور را بــه خروجــی V 10+ اینورتــر و خروجــی ارت بــه سیســتم ارت متصــل گردد .
4- در صــورت اســتفاده از سنســور جریانــی از ورودی آنالــوگ AI1 اســتفاده نمــوده و دیــپ ســوئیچ 

مربوطــه را بــه حالــت جریانــی تغییــر دهیــد .) جمپــر JP3 روی CIN قــرار گیــرد (
5- پارامتر F0.06 را روی 1  ، پارامتر F0.07 را روی 8 قرار دهید .

6- در صــورت اســتفاده از سنســور جریانــی پارامتــر F8.03 را روی 0 و در صــورت اســتفاده از سنســور 
ولتــاژی آن را روی 1 قــرار دهیــد .

7- پارامتر F8.02 مربوط به ست پوینت میباشد .
بــه عنــوان مثــال جهــت عملکــرد بوســتر پمــپ و تثبیــت فشــار روی مقــدار 5 بــار بهتــر اســت در حیــن 
عملکــرد بوســتر پمــپ یــا هــر سیســتمی پارامتــر d-15 را رویــت کنیــد در لحظــه رســیدن فشــار بــه مقــدار 5 

بــار مقــدار نشــان داده شــده را در 10 ضــرب نمــوده و آن را در مقــدار ســت پوینــت ثبــت نماییــد . 
8- پارامتــر F8.05 جهــت جلوگیــری از پــرش مقــدار تنظیمــی بــه بــاال تــر و پاییــن تــر از ســت پوینــت 
میباشــد و تنهــا راه تنظیــم آن ســعی و خطــا مــی باشــد . بــه ایــن شــکل کــه مقــدار فــوق را انقــدر تغییــر 

دهیــد تــا کمتریــن پــرش بــه هنــگام تغییــر دور موتــور ایجــاد شــود .
ــم  ــتم و ک ــی سیس ــث تنبل ــوق باع ــدار ف ــودن مق ــاد ب ــد ، زی ــخگویی میباش ــان پاس ــر F8.06 زم 9- پارامت
بــودن آن باعــث واکنــش ســریع و گاهــا بــی مــورد مــی شــود . معمــوال مقــدار تنظیمــی کارخانــه مناســب 

میباشــد .
10- در برخــی از کاربــرد هــا نظیــر بوســتر پمــپ در ســاعت هــای کمــی مصــرف و یــا نبــود مصــرف ماننــد نیمــه 
هــای شــب بهتــر اســت بوســتر پمــپ خامــوش و در حالــت امــاده بــه کار باشــد و در صــورت کاهــش فشــار 

ناشــی از مصــرف بــه ســرعت تغییــر حالــت داده و پمــپ را روشــن نمایــد .
جهــت رســیدن بــه هــدف فــوق کــه تاثیــر بــه ســزایی در کاهــش تلفــات مکانیکــی و افزایــش صرفــه 

جویــی در مصــرف انــرژی دارد بایســتی پارامتــر هــای ذیــل بــه دقــت تنظیــم گــردد : 
پارامتــر F8.17 زمــان تاخیــر جهــت اغــاز اســتراحت بایــد حداقــل 200 ثانیــه باشــد تــا عــدم مصــرف احــراز 
گــردد . ضمنــا در صــورت شــروع مصــرف بــه هنــگام شــمارش زمــان جهــت اســتراحت ، زمــان تنظیمــی 

مجــددا شــمارش میشــود .
ــا  ــا حداکثــر فشــار ی ــر ب ــر  F8.15 مقــدار فرکانســی کــه بایــد پمــپ بــه حالــت اســتراحت بــرود، براب پارامت

ــه نمایشــگر نشــان میدهــد. فیدبــک کــه عقرب
پارامتــر F8.18  زمــان تاخیــر جهــت اغــاز شــروع بــه کار پمــپ و روشــن نمــون آن میباشــد کــه ایــن زمــان 

بایســتی جهــت جلوگیــری از افــت فشــار حداقــل ممکــن 1 ثانیــه باشــد . 
پارامتــر F8.16  مقــداری اســت کــه اینورتــر بایــد در آن پمــپ را روشــن کنــد بــه اصطــالح بیــدار شــود . ایــن 

مقــدار معمــوال کمــی کمتــر از مقــدار اســتراحت میباشــد .
- پارامتــر هــایPA.21  و PA.22 بــرای حفاظــت از میــزان قطعــی کانــال فیدبــک بــه کار میــرود . کــه بــا 
تنظیــم آن میتــوان در هنــگام خرابــی سنســور و پاییــن آمــدن بیــش از حــد مقــدار فیدبــک بــا توجــه بــه 

ــه عمــل آورد . ــری ب ــر هــا از خســارات وارده جلوگی ــن پارامت ــر تعییــن شــده در ای مقادی
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توجه : پارامتر P7.09 در صورت فعال بودن باعث میشود تا  دستگاه هنگام وصل مجدد برق 
) هنگام قطعی ( به صورت خودکار روشن شود .

یک نمونه برنامه برای پمپ 1.5 کیلو وات 1440 دور 7 امپر تنظیم روی فشار 4 بار :
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جهت رسی�ن به ه�ف ف�ق که ت�ثی� به س�ایی در ک�هش تلف�ت مک�نیکی و اف�ایش ص�فه ج�یی در مص�ف ان�ژی دارد ب�یستی پ�رامت� ه�ی 

 به دقت تنظیم گ�دد : ذیل 

ث�نیه ب�ش� ت� ع�م مص�ف اح�از گ�دد . ضمن� در ص�رت ش�وع مص�ف به  ٢٠٠زم�ن ت�خی� جهت اغ�ز است�احت ب�ی� ح�اقل  F8.17پ�رامت� 

 هنگ�م شم�رش زم�ن جهت است�احت ، زم�ن تنظیمی مج�دا شم�رش میش�د .

 

 

 

 

 

 ت�ضیح�ت مق�ار تنظیمی پ�رامت�

FE.13 2 RESET 

F2.01 1.5 power 

F2.02 50 frequency 

F2.03 1440 SPEED 

F2.04 380 VOLTAGE 

F2.05 7 CURRENT 

F2.16 1 AUTO TUNING (ENTER+RUN) 

F0.05 2 VECTOR CONTROL 

F0.06 1 TERMINAL 

F0.07 8 SOURCE FREQUENCY(PID) 

F0.15 50 MAX FREQUENCY 

F0.16 50 UPPER LIMIT 

F0.19 8 ACC 

F0.20 8 DEC 

F7.09 1 عملک�د هنگ�م وصل ب�ق ی� راه ان�ازی مج�د 

F8.02 40 SET POINT PID(SENSOR) 

F8.05 20 PROPORTIONAL GAIN 

F8.06 0.3 INTEGRAL GAIN 

F8.12 2 MODE SLEEP 

F8.15 101 SLEEP 

F8.16 90 WAKE UP 
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SY 5000

توجه : سرعت اول یا همان X0 مقدار فرکانسی است که به هنگام اعمال فرمان راستگرد یا چپگرد 
روی صفحه نمایشگر ظاهر شود .

پارامتر های مربوط به PLC داخلی : 

 

18 
 

مق�ار  F8.15 پ�رامت� 

ف�ک�نسی که ب�ی� 

پمپ به ح�لت 

است�احت ب�ود، ب�اب� 

ب� ح�اکث� فش�ر ی� 

فی�بک که عق�به 

نم�یشگ� نش�ن 

 می�ه�.

زم�ن   F8.18پ�رامت� 

 ث�نیه ب�ش� .  ١ت�خی� جهت اغ�ز ش�وع به ک�ر پمپ و روشن نم�ن آن میب�ش� که این زم�ن ب�یستی جهت جل�گی�ی از افت فش�ر ح�اقل ممکن 

ت مق�اری است که این�رت� ب�ی� در آن پمپ را روشن کن� به اصط�ح بی�ار ش�د . این مق�ار معم�� کمی کمت� از مق�ار است�اح  F8.16پ�رامت� 

 میب�ش� .

ب�ای حف�ظت از می�ان قطعی ک�ن�ل فی�بک به ک�ر می�ود . که ب� تنظیم آن میت�ان در هنگ�م خ�ابی سنس�ر و  PA.22و  PA.21پ�رامت� ه�ی  -

 پ�یین آم�ن بیش از ح� مق�ار فی�بک ب� ت�جه به مق�دی� تعیین ش�ه در این پ�رامت� ه� از خس�رات وارده جل�گی�ی به عمل آورد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ب�ر  ٤تنظیم روی فش�ر امپ�  ٧دور  ١٤٤٠کیل� وات  ١٫٥یک نم�نه ب�ن�مه ب�ای پمپ 

 

در ص�رت فع�ل ب�دن ب�عث میش�د ت�  دستگ�ه هنگ�م وصل مج�د ب�ق ( هنگ�م قطعی ) به ص�رت خ�دک�ر روشن ش�د  P7.09ت�جه : پ�رامت� 

. 

 داخلی :  PLCپ�رامت� ه�ی م�ب�ط به 

 .میکن� : فقط یک سیکل عمل٠

 : حفظ مق�دی� بع� از یک سیکل١

: در مح�وده زم�نی تعیین ش�ه ٢

 .سیکل ه� تک�ار میش�ن�

: ت� ص�ور ف�م�ن قطع سیکل ه� را ٣

 .تک�ار میکن�

 

 

 PLC ک�ریم� 

F9.00 

 : ات�م�تیک٠

: وارد ک�دن دستی از ط�یق ت�مین�ل ١

 ه�ی م�لتی ف�نکشن

 

 plcح�لت ورودی عملک�د 

F9.01 

 ذخی�ه: ع�م ٠

 : ذخی�ه اط�ع�ت١

 

عملک�د ح�فظه به هنگ�م 

 خ�م�شی ب�ق

F9.02 

F8.17 300 DELAY TIME SLEEP 

F8.18 0.1 DELAY TIME WAKE UP 

FA.20 2  

FA.21 20 FEED BACK DISCONNECTION 

FA.22 5 FEED BACK DISCONNECTION TIME 
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 : عملک�د از هم�ن نقطه اول٠

 : عملک�د از نقطه ی ت�قف ی� خط�١

: عملک�د از نقطه ی ت�قف ی� خط� در ٢

 ضبط ش�هف�ک�نس 

 

نح�ه عملک�د بع� از روشن 

 ش�ن و راه ان�ازی مج�د

F9.03 

سیکل مح�وده زم�نی ب�ای  65535 - 1

 م�اوم

F9.04 

 : ث�نیه٠

 : دقیقه١

 F9.05 واح� زم�ن

0.01 – UPPER LIMIT �تنظیم س�عت تک تک پله ه F9.06 – F9.21 

 

0.0 – 65535.5 

 

 

م�ت زم�ن عملک�د پله ه� در 

 یک سیکل

F9.23 , F9.25 , F9.27 , 

F9.29 , F9.31 , 

F9.33 , F9.35 , F9.37, 

F9.39 , F9.41, 

F9.43 , F9.45 , F9.47,F9.49 

,F9.51 ,F9.53 

 

 

 

 

 

 

 مق�ار ف�ک�نسی است که به هنگ�م اعم�ل ف�م�ن راستگ�د ی� چپگ�د روی صفحه نم�یشگ� ظ�ه� ش�د . X0ت�جه : س�عت اول ی� هم�ن 

 : plcکیل� وات ب� ب�ن�مه  ٥.٧یک نم�نه ب�ن�مه راه ان�ازی ق�لی ش�یی 
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: plc یک نمونه برنامه راه اندازی قالی شویی 5.7 کیلو وات با برنامه
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 ت�ضیح�ت مق�ار تنظیمی  پ�رامت�

FE.13 2 ریست 

F0.05 2 VECTOR 

F2.01 7.5 ت�ان م�ت�ر 

F2.02 50 ف�ک�نس 

F2.03 س�عت م�ت�ر ١٤٠٠ 

F2.04 380 ولت�ژ 

F2.05 ج�ی�ن م�ت�ر طبق پ�ک  ١٥٫٦ 

F2.16 1 ENTER + RUN 

F0.06 1 ف�م�ن ت�مین�ل 

F0.07 6 PLC 

F0.15 110 ح�اکث� س�عت 

F0.16 110 ح� ب��ی س�عت 

F0.19 40  زم�ن ب��رون�هACC 

F0.20 60  زم�ن پ�یین رون�هDEC 

F1.01 3.5 ف�ک�نس راه ان�ازی 

F1.02 0.3 ت�خی� در ف�ک�نس راه ان�ازی 

F7.01 5  ج�گ چپگ�دX2 

F7.02 1   راستگ�دX3 

F7.04 7  ریستX5 

F9.06 6.4  ٧س�عت اول 

F9.07 27.8  ٢٥س�عت دوم 

F9.08 54.6  ٦٠س�عت س�م 

F9.09 100  ١١٠س�عت چه�رم 

F9.10 -4.6  ٥س�عت پنجم- 

F9.23 10 زم�ن اول 

F9.25 25 زم�ن دوم 

F9.27 35 زم�ن س�م 

F9.29 210 زم�ن چه�رم 

F9.31 75 زم�ن پنجم 

FA.01 120 می�ان اض�فه ب�ر 
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جهت تنظیم پارامتر های FC.03  که مربوط به تخلیه DCBUS میباشد از رابطه زیر میتوان استفاده 
نمود :
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 ت�ضیح�ت مق�ار تنظیمی  پ�رامت�

FE.13 2 ریست 

F0.05 2 VECTOR 

F2.01 7.5 ت�ان م�ت�ر 

F2.02 50 ف�ک�نس 

F2.03 س�عت م�ت�ر ١٤٠٠ 

F2.04 380 ولت�ژ 

F2.05 ج�ی�ن م�ت�ر طبق پ�ک  ١٥٫٦ 

F2.16 1 ENTER + RUN 

F0.06 1 ف�م�ن ت�مین�ل 

F0.07 6 PLC 

F0.15 110 ح�اکث� س�عت 

F0.16 110 ح� ب��ی س�عت 

F0.19 40  زم�ن ب��رون�هACC 

F0.20 60  زم�ن پ�یین رون�هDEC 

F1.01 3.5 ف�ک�نس راه ان�ازی 

F1.02 0.3 ت�خی� در ف�ک�نس راه ان�ازی 

F7.01 5  ج�گ چپگ�دX2 

F7.02 1   راستگ�دX3 

F7.04 7  ریستX5 

F9.06 6.4  ٧س�عت اول 

F9.07 27.8  ٢٥س�عت دوم 

F9.08 54.6  ٦٠س�عت س�م 

F9.09 100  ١١٠س�عت چه�رم 

F9.10 -4.6  ٥س�عت پنجم- 

F9.23 10 زم�ن اول 

F9.25 25 زم�ن دوم 

F9.27 35 زم�ن س�م 

F9.29 210 زم�ن چه�رم 

F9.31 75 زم�ن پنجم 

FA.01 120 می�ان اض�فه ب�ر  
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 میب�ش� از رابطه زی� میت�ان استف�ده نم�د : DCBUSکه م�ب�ط به تخلیه  FC.03جهت تنظیم پ�رامت� ه�ی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : multi speedسه پله س�عت از ط�یق ف�م�ن  هیک نم�نه ب�ن�مه جهت راه ان�ازی م�ردون ب

FA.15 3 کنت�ل ف�ز 

FC.00 1  حف�ظتDC BUS 

FC.03 40  می�ان تخلیهDC BUS 
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یک نمونه برنامه جهت راه اندازی ماردون به
: multi speed سه پله سرعت از طریق فرمان 
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Parameters Set Description 

FE.13 2 RESET 

F2.01 1.1 POWER(KW) 

F2.02 50 FREQUENCY 

F2.03 1400 SPEED 

F2.04 220 VOLTAGE 

F2.05 4.5 CURRENT 

F2.16 1 ENTER + RUN (AUTO TUNING) 

F0.05 1 V/F ADVANCE 

F0.06 1 TERMINAL ON 

F0.07 7 Multi speed 

F0.19 1 Acc 

F1.08 1 FREE STOP 

F7.00 1 (FWD) X1 (SPEED 50) 

F7.02 16 X3 (SPEED 15) 

F0.20 1 Dec 

F0.07 7 multi speed 

F9.06 50 speed 1 

F9.12 15 speed 3 (X4) 

F9.08 25 speed 2 (x3) 

F7.03 17 x4 (speed 25) 
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پارامتر های حفاظتی :

- پارامتــر هــای PA.12 و PA.13 بدیــن صــورت عمــل میکننــد کــه هــرگاه بخواهیــم اینورتــر در میــزان 
خاصــی از اضافــه بــار و یــا حتــی اینکــه بخواهیــم بــا افزایــش 1 آمپــر  هــم نســبت بــه جریــان نامــی دســتگاه 
 P7.20 قطــع شــود و یــا بــه مــا آالرم دهــد میتــوان آن هــا را تنظیــم کــرد و ســپس بــا قــرار دادن پارامتــر

روی 11 از رلــه هــای اینورتــر اســتفاده نمــود .
ــا  ــرود . کــه ب ــال فیدبــک بــه کار می ــزان قطعــی کان ــرای حفاظــت از می ــر هــای PA.21 و PA.22 ب - پارامت
تنظیــم آن میتــوان در هنــگام خرابــی سنســور و پاییــن آمــدن بیــش از حــد مقــدار فیدبــک بــا توجــه بــه 

مقادیــر تعییــن شــده در ایــن پارامتــر هــا از خســارات وارده جلوگیــری بــه عمــل آورد .
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 پ�رامت� ه�ی حف�ظتی :

 : غی� فع�ل٠

: حف�ظت جهت م�ت�ر ه�یی که ب� دور ن�می کنت�ل ١

 .میش�ن�

 .دور متغی� کنت�ل میش�ن�: م�ت�ر ه�یی که ب� ٢

 

 حف�ظت اض�فه ب�ر م�ت�ر

FA.00 

 FA.01 �ار تنظیمی حف�ظت اض�فه ب�ر م�ت�رمق ٢٠ - ١٢٠%

 : غی� فع�ل ٠

 : فع�ل١

 FA.02 حف�ظت افت ولت�ژ

١٨٠ – ٢٨٠:      ٢٢٠ 

٣٣٠ - ٤٨٠:      ٣٨٠ 

 FA.03 مق�ار تنظیمی حف�ظت افت ولت�ژ

٣٥٠ – ٣٩٠:     ٢٢٠ 

٦٠٠ - ٧٨٠:     ٣٨٠ 

 FA.04 مق�ار تنظیمی حف�ظت اض�فه ولت�ژ

�رم حف�ظت اض�فه ب�رمق ٢٠ - ٢٠٠%  FA.12 �ار تنظیمی آ

0 – 30 S رم حف�ظت اض�فه ب�رمق�ا�  FA.13 ر ت�خی� در آ

 : غی� فع�ل٠

 : فقط خ�وجی١

 : فقط ورودی٢

 : هم ورودی ،  هم خ�وجی٣

 

 حف�ظت کنت�ل ف�ز ورودی و خ�وجی

FA.15 

مق�ار حف�ظت قطعی ک�ن�ل فی�بک از  % 100 – 0

 PIDط�یق 

FA.21 

0 – 3600 S  مق�ار ت�خی� در حف�ظت قطعی ک�ن�ل

 فی�بک

FA.22 

 

 

 

 

ب�ین ص�رت عمل میکنن� که ه�گ�ه بخ�اهیم این�رت� در می�ان خ�صی از اض�فه ب�ر و ی� حتی اینکه بخ�اهیم ب�  PA.13و  PA.12پ�رامت� ه�ی  -

�رم ده� میت�ان آن ه� را تنظیم ک�د و سپس ب� ق�ار دادن پ�رامت�  ١اف�ایش  آمپ�  هم نسبت به ج�ی�ن ن�می دستگ�ه قطع ش�د و ی� به م� آ

P7.20  استف�ده نم�د .از رله ه�ی این�رت ١١روی � 

ب�ای حف�ظت از می�ان قطعی ک�ن�ل فی�بک به ک�ر می�ود . که ب� تنظیم آن میت�ان در هنگ�م خ�ابی سنس�ر و  PA.22و  PA.21پ�رامت� ه�ی  -

 . پ�یین آم�ن بیش از ح� مق�ار فی�بک ب� ت�جه به مق�دی� تعیین ش�ه در این پ�رامت� ه� از خس�رات وارده جل�گی�ی به عمل آورد
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پارامتر های  مهم در مانیتورینگ اینورتر ) نمایشگر (  :
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 :  ( نم�یشگ� ) مهم در م�نیت�رینگ این�رت�  پ�رامت� ه�ی

0 – F0.15 ف�ک�نس خ�وجی d-00 

0 – F0.15 ف�ک�نس تنظیمی d-01 

0 – 6553.5 A ج�ی�ن خ�وجی d-05 

0 – 999 v ولت�ژ خ�وجی d-06 

 d-07 گشت�ور خ�وجی 200%+ – 200-

0 – 999 v  ولت�ژDCBUS d-12 

0 – 999 v ولت�ژ ورودی d-13 

0 – 10 v  مق�ار تنظیمی ست پ�ینتPID d-14 

0 – 10 v مق�ار فی�بک d-15 

0 – 10 v/20ma  ١مق�ار ورودی آن�ل�گ d-16 

0 – 10 v  ٢مق�ار ورودی آن�ل�گ d-17 

 

 ج�اول م�ب�ط به ارتب�ط�ت شبکه :

رف�نس ف�م�ن و ف�ک�نس روی م�ب�س و  س�عت انتق�ل و آدرس دهی و ن�ع در ق�م اول تنظیم�ت م�ب�ط به درای� ب�ی� انج�م ش�د از جمله 

 ف�مت داده که ب� ت�جه به پ�رامت� ه�ی زی� ص�رت میگی�د .
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جداول مربوط به ارتباطات شبکه :

توجه : با استفاده از ترمینال های روی اینورتر میتوان به شبکه مدباس از طریق RS 485 متصل شد.
توجه : برای هر devise یک آدرس مجزا باید در نظر گرفت.

توجه : Baud rate و Data format باید در تمام دستگاه های مرتبط از طریق RS 485 یکسان انتخاب شود .

ــس روی  ــان و فرکان ــس فرم ــه رفرن ــود از جمل ــام ش ــد انج ــو بای ــه درای ــوط ب ــات مرب ــدم اول تنظیم در ق
مدبــاس و  ســرعت انتقــال و آدرس دهــی و نــوع فرمــت داده کــه بــا توجــه بــه پارامتــر هــای زیــر صــورت 

میگیــرد .
 

 84 

FA.29-FA.3
5 reserved — — 0 ◆◆ 

FB Group - RS485 Communication Parameters 

FB.00 Protocol 0：：MODBUS 
1：：user-defined 

1 0 × 

FB.01 
Local address 0：：broadcast address   1～～

247：：slave 
1 1 × 

FB.02 Baud rate setting 

0：：2400BPS 
1：：4800BPS 
2：：9600BPS 
3：：19200BPS 
4：：38400BPS 
5：：115200BPS 

1 3 × 

FB.03 Data format 

0：：no parity（（N，，8，，1））for RTU 
1：：even parity（（E，，8，，1））for RTU 
2：：odd parity（（0，，8，，1））for RTU 
3：：no parity（（N，，8，，2））for RTU 
4：：even parity（（E，，8，，2））for RTU 
5：：odd parity（（0，，8，，2））for RTU 
ASCII mode is reserved at 
present 

1 0 × 

FB.04 Response delay 0～～200ms 1ms 5 × 
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 متصل ش� . RS485ت�جه : ب� استف�ده از ت�مین�ل ه�ی روی این�رت� میت�ان به شبکه م�ب�س از ط�یق 

 یک آدرس مج�ا ب�ی� در نظ� گ�فت . deviseت�جه : ب�ای ه� 

 یکس�ن انتخ�ب ش�د . Rs485ب�ی� در تم�م دستگ�ه ه�ی م�تبط از ط�یق  Data formatو  Baud rateت�جه : 

 ف�م�ن ه�ی مهمی که از ط�یق شبکه اعم�ل می ش�د :

 پ�رامت� آدرس

2000 H CONTROL COMMAND INPUT 

0001 H FORWARD 

0009 H REVERSE 

0003 H STOP 

2001 H FREQUENCY SETTING 

0000 H – 5000 H 0 – 50 Hz 

 

فرمان های مهمی که از طریق شبکه اعمال می شود :
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Forward jog 
Send frame：：  01H  06H  2000H  0002H  03CBH 
Return frame：：01H  06H  2000H  0002H  03CBH 

Reverse jog 
Send frame：：  01H  06H  2000H  000AH  020DH 

Return frame：：01H  06H  2000H  000AH  020DH 

Set F8.00 parameter at 1 
Send frame：：  01H  06H  0800H  0001H  4A6AH 

Return frame：：01H  06H  0800H  0001H  4A6AH 

MODBUS reference frequency 40HZ 
Send frame：：  01H  06H  2001H  0FA0H  D642H 

Return frame：：01H  06H  2001H  0FA0H  D642H 

MODBUS PID reference 5V 
Send frame：：  01H  06H  2003H  01F4H  721DH 

Return frame：：01H  06H  2003H  01F4H  721DH 

MODBUS PID feedback 4V 
Send frame：：  01H  06H  2004H  0190H  C237H 
Return frame：：01H  06H  2004H  0190H  C237H 

MODBUS torque set at 80% 
Send frame：：  01H  06H  2002H  0320H  22E2H 
Return frame：：01H  06H  2002H  0320H  22E2H 

User password check （（address AD00H and 
1C00H interchangeable）） 

Send frame：：  01H  06H  AD00H  0001H  68A6H 
Return frame：：01H  06H  AD00H  0001H  68A6H 
Send frame：：  01H  06H  1C00H  0001H  4F9AH 
Return frame：：01H  06H  1C00H  0001H  4F9AH 



28

SY 5000

 

28 
 

 ولت�ژ ورودی چک ش�د 

شــــفت م�ت�ر گی� ک�ده و ی� ب�ر به شــــ�ت 

ت�ور  ن�ســـــ�ن دارد که ب�عث اعم�ل گشـــــ

 .ب��یی میش�د

ج�یــ�ن عب�ری از م�ت�ر بیش از حــ� مجــ�ز 

 میب�ش�.

حفـــ�ظـــت اضـــــــ�فـــه بـــ�ر م�ت�ر کم زمـــ�ن 

 میب�ش� لطف� آن را اف�ایش دهی�.

م�ت  م�  V/Fتنظی ی� از  را اصـــــ�ح نم�ده 

 .استف�ده نم�یی�  VECTORکنت�ل 

یق  زیـــ�د  DCمقـــ�ار و زمـــ�ن ج�یـــ�ن ت�ر

 میب�ش� آن را ک�هش دهی�.

 

 

 

 افت ولت�ژ ورودی 

 درگی�ی شفت م�ت�ر و ی� ب�ر

 عب�ر ج�ی�ن ب��

 حف�ظت اض�فه ب�رکم ب�دن زم�ن 

  V/Fخط� در تنظیم�ت 

 ب�� ب�دن تنظیم�ت ت�م� 

 

 

 

 خط�ی اض�فه ب�ر م�ت�ر

E-08 

ولتـــ�ژ شـــــبکـــه ب�ق افـــت ک�ده لطفـــ� در 

 ص�رت امک�ن ان را اص�ح نم�یی� .

یع  از اســـــتـــ�رت هـــ�ی پی در پی و ســـــ�

ی� از مق�ومت ت�م� اســـــتف�ده  ی� و  بپ�هی�

 .نم�یی� 

تنظیمی اســـــت ج�ی�ن عب�ری بیش از ح� 

ان را اف�ایش دهی� و ی� مشکل را ب� ط�ف 

 .نم�یی�

را اف�ایش دهیــ� یــ� از   ACC,DECزمــ�ن

 مق�ومت ت�م� استف�ده نم�یی� .

را اصـــــ�ح نم�یی� ی� از م�  V/Fتنظیم�ت 

VECTOR .�استف�ده کنی 

ت�ان این�رت� ب�ای ک�رب�د ف�ق کم میب�ش� 

از ایـنـ�رتـ�ی بـــ� تـ�ان بـــ��تـ� اســــــتـفـــ�ده 

 نم�یی�.

 

 

 افت ولت�ژ ورودی 

 است�رت پی در پی و س�یع

 عب�ر ج�ی�ن ب��ت�

 ACC , DECکم ب�دن زم�ن 

 V/Fخط� در تنظیم�ت 

 انتخ�ب ن�درست این�رت�

 

 

 خط�ی اض�فه ب�ر این�رت�

E-09 

یکی از ف�ز ه�ی ورودی قطع شــــ�ه ،افت 

 .ک�ده و ی� نشتی دارد چک ش�د

 

 .ف�ز ه�ی ورودی مشکل دارد

 

 خط�ی ف�ز ه�ی ورودی 

E-12 

یکی از ف�ز ه�ی خ�وجی قطع شــــ�ه ،افت 

 .ک�ده و ی� نشتی دارد چک ش�د

 

 .ف�ز ه�ی خ�وجی مشکل دارد

 

 خط�ی ف�ز ه�ی خ�وجی

E-13 
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 ک� خط� ش�ح خط� مهمت�ین د�یل ب�وز خط� روش ب� ط�ف ک�دن

را اف�ایش دهی� ی� از مق�ومت  ACCزم�ن 

 استف�ده کنی�.

ق�ار  VECTORمـــ� کنت�ل این�رت� را روی 

 دهی�.

م�ت�ر را دقیق وارد ک�ده و پــ�رامت� هــ�ی 

 ات� تی�نینگ نم�یی� .

 ب� مگ� اتص��ت م�ت�ر را چک کنی� .

در صــ�رت پ�یین ب�دن دایمی ولت�ژ ، تپ 

 ت�انس را اف�ایش دهی�.

 

 کم است ACCزم�ن 

 ب�ر این�رت� سنگین است

 تنظیم�ت م�ت�ر صحیح نیست

 م�ت�ر اتص�ل ب�نه دارد

 ولت�ز شبکه پ�یین است

 

 

اض�فه ج�ی�ن به هنگ�م خط�ی 

 شت�بگی�ی

E-01 

را افـــ�ایـــش دهـــیـــ� و یـــ� از  DECزمـــ�ن 

 مق�ومت استف�ده نم�یی�

ق�ار  VECTORمـــ� کنت�ل این�رت� را روی 

 دهی� .

قیق وارد  پـــ�رامت� هـــ�ی پ�ک م�ت�ر را د

 ک�ده و ات�تی�نینگ نم�یی�.

در صـــــ�رت پ�یین ب�دن دایمی ولت�ژ تپ 

 ت�انس را اف�ایش دهی�

 

 

 کم است DECزم�ن 

 ب�ر این�رت� کم است

 تنظیم�ت م�ت�ر صحیح نیست

 ولت�ز شبکه پ�یین است

 

 

خط�ی اض�فه ج�ی�ن در هنگ�م 

 ت�قف

E-02 

 شل و غی� ع�دی ب�دن م�ت�ر چک ش�د .

پــ�رامت� هــ�ی م�ت�ر را دقیق وارد ک�ده و 

 ات�تی�نینگ نم�یی�.

ق�ار دهی� و  VECTORم� کنت�ل را روی 

 ی� ت�ان این�رت� را اف�ایش دهی�.

 

 ب�ر م�ت�ر تغیی�ات ن�گه�نی دارد 

 تنظیم�ت م�ت�ر صحیح نیست 

 ت�ان این�رت� درست انتخ�ب نش�ه 

 

خط�ی اض�فه ج�ی�ن به هنگ�م 

 چ�خش م�ت�ر ب� دور ن�می 

E-03 

م�ت�ر اتص�ل ب�نه است لطف� ب� مگ� چک 

 ش�د .

 نم�یی�.ولت�ژ ورودی را چک 

م�ن  ق�ار ز ی� از   ACCم ی�  را اف�ایش ده

 مق�ومت ت�م� استف�ده کنی�.

 

 اتص�ل ب�نه م�ت�ر

 مشکل ولت�ژ تغ�یه

 ک�ت�هی زم�ن شت�بگی�ی

 

خط�ی اف�ایش ولت�ژ به هنگ�م 

 شت�بگی�ی

E-04 

م�ت�ر اتص�ل ب�نه است لطف� ب� مگ� چک 

 ش�د .

 ولت�ژ ورودی را چک نم�یی�.

م�ن  ق�ار ز ی� از   DECم ی�  را اف�ایش ده

 مق�ومت ت�م� استف�ده کنی�.

 

 اتص�ل ب�نه م�ت�ر

 این�سی ش�ی� ب�ر

 ک�ت�هی زم�ن ت�قف

 

خط�ی اف�ایش ولت�ژ به هنگ�م 

 ت�قف

E-05 

ــه زمین را ب�ط�ف  ــ�ن م�ت�ر ب نشـــــتی ج�ی

 .نم�یی� 

 .ولت�ژ ورودی را چک نم�یی� 

 م�ت�ر اتص�ل زمین است

 مشکل ولت�ژ تغ�یه

اف�ایش ولت�ژ به هنگ�م خط�ی 

 ح�کت ث�بت م�ت�ر

E-06 

 DCBUS E-07افت ولت�ژ  مشکل ولت�ژ تغ�یه .ولت�ژ ورودی چک ش�د

جدول خطا ها :
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 ولت�ژ ورودی چک ش�د 

شــــفت م�ت�ر گی� ک�ده و ی� ب�ر به شــــ�ت 

ت�ور  ن�ســـــ�ن دارد که ب�عث اعم�ل گشـــــ

 .ب��یی میش�د

ج�یــ�ن عب�ری از م�ت�ر بیش از حــ� مجــ�ز 

 میب�ش�.

حفـــ�ظـــت اضـــــــ�فـــه بـــ�ر م�ت�ر کم زمـــ�ن 

 میب�ش� لطف� آن را اف�ایش دهی�.

م�ت  م�  V/Fتنظی ی� از  را اصـــــ�ح نم�ده 

 .استف�ده نم�یی�  VECTORکنت�ل 

یق  زیـــ�د  DCمقـــ�ار و زمـــ�ن ج�یـــ�ن ت�ر

 میب�ش� آن را ک�هش دهی�.

 

 

 

 افت ولت�ژ ورودی 

 درگی�ی شفت م�ت�ر و ی� ب�ر

 عب�ر ج�ی�ن ب��

 حف�ظت اض�فه ب�رکم ب�دن زم�ن 

  V/Fخط� در تنظیم�ت 

 ب�� ب�دن تنظیم�ت ت�م� 

 

 

 

 خط�ی اض�فه ب�ر م�ت�ر

E-08 

ولتـــ�ژ شـــــبکـــه ب�ق افـــت ک�ده لطفـــ� در 

 ص�رت امک�ن ان را اص�ح نم�یی� .

یع  از اســـــتـــ�رت هـــ�ی پی در پی و ســـــ�

ی� از مق�ومت ت�م� اســـــتف�ده  ی� و  بپ�هی�

 .نم�یی� 

تنظیمی اســـــت ج�ی�ن عب�ری بیش از ح� 

ان را اف�ایش دهی� و ی� مشکل را ب� ط�ف 

 .نم�یی�

را اف�ایش دهیــ� یــ� از   ACC,DECزمــ�ن

 مق�ومت ت�م� استف�ده نم�یی� .

را اصـــــ�ح نم�یی� ی� از م�  V/Fتنظیم�ت 

VECTOR .�استف�ده کنی 

ت�ان این�رت� ب�ای ک�رب�د ف�ق کم میب�ش� 

از ایـنـ�رتـ�ی بـــ� تـ�ان بـــ��تـ� اســــــتـفـــ�ده 

 نم�یی�.

 

 

 افت ولت�ژ ورودی 

 است�رت پی در پی و س�یع

 عب�ر ج�ی�ن ب��ت�

 ACC , DECکم ب�دن زم�ن 

 V/Fخط� در تنظیم�ت 

 انتخ�ب ن�درست این�رت�

 

 

 خط�ی اض�فه ب�ر این�رت�

E-09 

یکی از ف�ز ه�ی ورودی قطع شــــ�ه ،افت 

 .ک�ده و ی� نشتی دارد چک ش�د

 

 .ف�ز ه�ی ورودی مشکل دارد

 

 خط�ی ف�ز ه�ی ورودی 

E-12 

یکی از ف�ز ه�ی خ�وجی قطع شــــ�ه ،افت 

 .ک�ده و ی� نشتی دارد چک ش�د

 

 .ف�ز ه�ی خ�وجی مشکل دارد

 

 خط�ی ف�ز ه�ی خ�وجی

E-13 
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 ک� خط� ش�ح خط� مهمت�ین د�یل ب�وز خط� روش ب� ط�ف ک�دن

را اف�ایش دهی� ی� از مق�ومت  ACCزم�ن 

 استف�ده کنی�.

ق�ار  VECTORمـــ� کنت�ل این�رت� را روی 

 دهی�.

م�ت�ر را دقیق وارد ک�ده و پــ�رامت� هــ�ی 

 ات� تی�نینگ نم�یی� .

 ب� مگ� اتص��ت م�ت�ر را چک کنی� .

در صــ�رت پ�یین ب�دن دایمی ولت�ژ ، تپ 

 ت�انس را اف�ایش دهی�.

 

 کم است ACCزم�ن 

 ب�ر این�رت� سنگین است

 تنظیم�ت م�ت�ر صحیح نیست

 م�ت�ر اتص�ل ب�نه دارد

 ولت�ز شبکه پ�یین است

 

 

اض�فه ج�ی�ن به هنگ�م خط�ی 

 شت�بگی�ی

E-01 

را افـــ�ایـــش دهـــیـــ� و یـــ� از  DECزمـــ�ن 

 مق�ومت استف�ده نم�یی�

ق�ار  VECTORمـــ� کنت�ل این�رت� را روی 

 دهی� .

قیق وارد  پـــ�رامت� هـــ�ی پ�ک م�ت�ر را د

 ک�ده و ات�تی�نینگ نم�یی�.

در صـــــ�رت پ�یین ب�دن دایمی ولت�ژ تپ 

 ت�انس را اف�ایش دهی�

 

 

 کم است DECزم�ن 

 ب�ر این�رت� کم است

 تنظیم�ت م�ت�ر صحیح نیست

 ولت�ز شبکه پ�یین است

 

 

خط�ی اض�فه ج�ی�ن در هنگ�م 

 ت�قف

E-02 

 شل و غی� ع�دی ب�دن م�ت�ر چک ش�د .

پــ�رامت� هــ�ی م�ت�ر را دقیق وارد ک�ده و 

 ات�تی�نینگ نم�یی�.

ق�ار دهی� و  VECTORم� کنت�ل را روی 

 ی� ت�ان این�رت� را اف�ایش دهی�.

 

 ب�ر م�ت�ر تغیی�ات ن�گه�نی دارد 

 تنظیم�ت م�ت�ر صحیح نیست 

 ت�ان این�رت� درست انتخ�ب نش�ه 

 

خط�ی اض�فه ج�ی�ن به هنگ�م 

 چ�خش م�ت�ر ب� دور ن�می 

E-03 

م�ت�ر اتص�ل ب�نه است لطف� ب� مگ� چک 

 ش�د .

 نم�یی�.ولت�ژ ورودی را چک 

م�ن  ق�ار ز ی� از   ACCم ی�  را اف�ایش ده

 مق�ومت ت�م� استف�ده کنی�.

 

 اتص�ل ب�نه م�ت�ر

 مشکل ولت�ژ تغ�یه

 ک�ت�هی زم�ن شت�بگی�ی

 

خط�ی اف�ایش ولت�ژ به هنگ�م 

 شت�بگی�ی

E-04 

م�ت�ر اتص�ل ب�نه است لطف� ب� مگ� چک 

 ش�د .

 ولت�ژ ورودی را چک نم�یی�.

م�ن  ق�ار ز ی� از   DECم ی�  را اف�ایش ده

 مق�ومت ت�م� استف�ده کنی�.

 

 اتص�ل ب�نه م�ت�ر

 این�سی ش�ی� ب�ر

 ک�ت�هی زم�ن ت�قف

 

خط�ی اف�ایش ولت�ژ به هنگ�م 

 ت�قف

E-05 

ــه زمین را ب�ط�ف  ــ�ن م�ت�ر ب نشـــــتی ج�ی

 .نم�یی� 

 .ولت�ژ ورودی را چک نم�یی� 

 م�ت�ر اتص�ل زمین است

 مشکل ولت�ژ تغ�یه

اف�ایش ولت�ژ به هنگ�م خط�ی 

 ح�کت ث�بت م�ت�ر

E-06 

 DCBUS E-07افت ولت�ژ  مشکل ولت�ژ تغ�یه .ولت�ژ ورودی چک ش�د
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بسی�ری از صن�یع ک�رب�د دارن� اش�ره گ�دد، ل�ا جهت ک�رب�ده�ی خ�ص ب� ت�جه : در راهنم�ی ف�ق سعی گ�دی�ه به پ�رامت�ه�ی مهمی که در 

 تنظیم�ت خ�ص به دفت�چه راهنم�ی این�رت� ف�ق م�اجعه ف�م�یی�.

 

محیط اط�اف این�رت� را ب� نصـــب فن و ک�ل� 

 گ�زی خنک نم�یی�.

ک�ن�ل ه�ای رادی�ت�ر مســـ�ود شـــ�ه و ی� 

پ� شــ�ه لطف� آن را تمیی� از اجســ�م خ�رجی 

 کنی�.

لطفــ� فن هــ� را چــک نمــ�ییــ� در صـــــ�رت 

 خ�ابی آن ه� را تع�یض نم�یی� .

قسـمت م�ب�ط به کنت�ل فن و دم� داخل 

 این�رت� اسیب دی�ه است.

ســـنســـ�ر دم� اســـیب دی�ه آن را تع�یض 

 نم�یی�.

 

 

 دم�ی رادی�ت�ر ب�� رفته

مســـــــ�ود شـــــــ�ن کـــ�نـــ�ل هـــ�ای 

 ه�رادی�ت�ر

 فنخ�ابی 

 خ�ابی واح� کنت�ل دم� و فن

 خ�ابی سنس�ر دم�

 

 

 اف�ایش دم�

E-15 , 

E-16 

 ک�بل ارتب�طی ورودی قطع ش�ه است.

ظیمی  تن صـــــحیح  BAUD RATEمقـــ�ار 

 نمیب�ش� آن را تغیی� دهی� .

ــ� جهــت آن غلط  ٤٨٥اتصــــــ�ل پ�رت  و ی

 میب�ش�

زی�د اســـت آن  RS485وقفه در تنظیم�ت 

 TIME-OUT FAILUREرا ک�هش دهی� 

 MODBUSتنظیم�ت م�ب�ط به پ�وت�کل 

 صحیح نمیب�ش�.

 

 

 قطع ب�دن ارتب�ط 

 BAUD RATEخط�ی 

 RS485خط�ی اتص�ل 

 RS485وقفه در اتص�ل 

 تنظیم�ت ن� درست

 

 

 RS485خط�ی ارتب�طی 

E-17 

فیش ک�بل نم�یشگ� این�رت� را چک و آن را 

 ک�م� متصل نم�یی�

 E-18 پ�ارتب�ط کی  شل ب�دن ک�بل نم�یشگ�

ک�بل ه�ی ورودی م�ت�ر به این�رت� متصل 

 نیست .

ستی تنظیم  پ�رامت� ه�ی پ�ک م�ت�ر به در

ی� م�ت�ر دوب�ره ســـــیم پیچی  نگ�دی�ه و 

 ش�ه است.

 

 

 ات�تی�نینگ م�ت�ر ک�مل نمیش�د

 

 

 خط�ی تی�نینگ م�ت�ر

E-21 

توجه : در راهنمای فوق سعی گردیده به پارامترهای مهمی که در بسیاری از صنایع کاربرد دارند 
اشاره گردد، لذا جهت کاربردهای خاص با تنظیمات خاص به دفترچه راهنمای اینورتر فوق مراجعه 

فرمایید.
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