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نکات مهم جهت راه اندازی اینورتر :

 - اینورتــر بــه دور از رطوبــت، تابــش مســتقیم آفتــاب، گردو خــاک، ذرات معلق، مــواد خورنــده و به دور 
از تجهیــزات گرمــا زا نظیــر مقاومتهای ضــد رطوبت و... نصــب گردد.

- فــن هــای فریــم تابلــو بــرق طــوری نصــب گردنــد کــه از یــک طــرف هــوا وارد تابلــو گــردد و از طــرف 
دیگــر هــوای گــرم از تابلــو خــارج گــردد.

همانطور که مالحظه می نمایید، اینورتر از باال  10cm و از طرفین  5cm  فضای خالی داشته باشد.
- از دست زدن به ترمینالهای قدرت جهت جلوگیری از شوک الکتریکی جدا بپرهیزید .

- در هنگام نصب از ورود براده های فلزی ناشی از دلر کاری به داخل اینورتر جدا بپرهیزید.
- از آنجایــی کــه اینورتــر بــه علــت پالــس هــای بــا ســرعت بــاالی فرکانــس کریــر دارای جریــان نشــتی 
بیــش از  3.5mA  مــی باشــد، حتمــا از سیســتم ارت مناســب بــه شــکل صحیــح ذیــل اســتفاده نماییــد :

مقاومت سیستم ارت بایستی کمتر از 10 اهم باشد.
جهــت کنتــرل و روشــن خامــوش کــردن موتــور بــه هیــچ عنــوان ازقطــع و وصــل کــردن تغذیــه اینورتــر 

ــتفاده نشود. اس
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- چنانچــه چندیــن موتــور بــا یــک اینورتــر کنتــرل مــی شــود بــرای هر کــدام یــه رلــه حرارتــی در خروجی 
اینورتــر تعبیه نمایید.

- در صــورت اســتفاده از کابــل شــیلدار ، اتصــال شــیلدهای کابلهــای مختلــف بــه یکدیگــر ممنــوع مــی 
باشــد.

ترمینالهای قدرت :

در مدلهای سه فاز  4 :
R,S,T  : سه فاز تغذیه ورودی

:  S2 در مدلهای تکفاز
L1,L2 : ورودی تکفاز 220 ولت است

U,V,W : خروجی اینورتر و ورودی موتور تک فاز است
در مدلهای تکفاز ســربندی موتور بایســتی مثلث 220 ولت باشــد ولی در مدلهای ســه فاز ســربندی بایســتی 

380 ولــت باشــد کــه ســربندی آن بــه نــوع موتور بســتگی دارد.
 +,B : در توانهــای کمتــر از 15kw محــل نصــب مقاومــت ترمــز، در صــورت نیــاز بــه توقــف ســریع یــا در 
کاربردهایــی کــه اینرســی موتــور بســیار زیــاد بــوده و باعــث ایجــاد حالــت regenerative  می شــود.
- و + : در توانهــای باالتــر از 15kw محــل نصــب یونیــت ترمــز، در صــورت نیــاز بــه توقــف ســریع یــا در 
کاربردهایــی کــه اینرســی موتــور بســیار زیــاد بــوده و باعــث ایجــاد حالــت regenerative  می شــود.
الزم بــه ذکــر اســت در توانهــای باالتــر از 15kw مقاومــت ترمــز از طریــق یونیت ترمز بــه اینورتر متصل 

می شــود نه مســتقیم.

Inverter model  
Braking 

unit 

Braking resistor unit 
Braking torque٪  

Power 
Resis

tor Qty. 

SY6600−0R4G-2 

o p t i o n a l  
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1

1

1

1

1

1

1
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SY6600
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−2R2G-4 260W 250Ω  135  

−004G-4 390W 150Ω  135  
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جدول انتحاب مقاومت ترمز به شرح ذیل می باشد : 

ترمینالهای فرمان : 

ترمینالهای پر کاربرد را در ذیل مالحظه بفرمایید :

- ولوم بهتر است 5 کیلو اهم 10 دور )Multi turn ( باشد.

نحوه تنظیم پارامترها : 

کلیــد PRG : بــرای رفتــن بــه گروههــا ، وارد شــدن بــه  منوهــا و بازگشــت بــه صفحــه اصلــی اســتفاده 
مــی شــود.

کلید SET : برای وارد شدن به منوها و  ثبت  تغییرات از آن استفاده می شود.
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کلید                :  جهت باال
کلید                 :  جهت پایین

کلیــد             : کلیــد شــیفت جهــت انتخــاب یــکان، دهــگان، صــدگان و هــزارگان اعــداد تنظیمــی مــورد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

کلیــد RUN :  اگــر پارامتــر P0.01 روی 0  تنظیــم گــردد فرمــان حرکــت موتــور توســط ایــن دکمــه انجام 
میشود.

کلیــد STOP/RESET  : اگــر پارامتــر P0.01 روی 0 تنظیــم گــردد فرمان توقف موتور توســط این 
دکمــه انجــام میشــود. ضمنــا جهــت پــاک کــردن خطاهــا از روی صفحــه نمایشــگر از ایــن دکمــه اســتفاده 

ــود. می ش
کلیــد MF : در صــورت تنظیــم پارامتــر P1.17 روی 1 جهــت معکــوس کــردن جهــت موتور اســتفاده می 

شود.
ولــوم : جهــت تغییــر مقادیــر تنظیمــات و در صورتی کــه پارامتــر P0.03 روی 0 تنظیــم گردد جهت تغییر 

ســرعت موتــور از ولوم صفحه نمایشــگر اســتفاده می گــردد. 

پارامترهای اساسی جهت تنظیم اینورتر :

عملکرد کد پارامتر

0.4 - 999.9KW P3.00 توان نامی موتور
0 - 440V P3.01 ولتاژ نامی موتور

0.1 - 999.9A P3.02 جریان نامی موتور

1.00 - 400HZ P3.03 فرکانس نامی موتور

1 - 9999RPM P3.04 دور نامی موتور
اتوتیونینگ در حالتی که شفت موتور به بار متصل است  1
اتوتیونینگ در حالتی که شفت موتور بی بار و آزاد است  2

توضیحات

تنظیمات پارامتر های موتور 
P3گروه 

Auto Tuningاتو تیونینگ موتور   P3.05

.مقادیر فوق را دقیقا طبق پالک موتور تنظیم نمایید

   : Auto tuning   مراحل اتوتیونینگ
1- پارامتر P0.01 را روی 0 قرار دهید

 2- پارامترهای P3.00 تا P3.04 را دقیقا طبق پالک موتور تنظیم نمایید.  
3- پارامتر P3.05 را روی 1 قرار داده سپس دکمه SET  و در پایان دکمه RUN را فشار دهید. 

توجــه داشــته باشــید بــه هنــگام اتــو تیونینــگ ارتبــاط اینورتــر و موتور قطع نشــده و تــا پایان اتوتیونینــگ و نمایش فرکانــس اصلی صبور باشــید. 
اتوتیونینگ Auto Tuning چه زمانی الزم است ؟   

در صورت انتخاب مد کنترل برداری vector control اتوتیونینگ اجباری می باشد و در صورت انتخاب  مد V / F ضرورتی ندارد.		
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عملکرد کد پارامتر

0 روی پانل کنترلSTOP و  RUNتوسط کلید های 
توسط ترمینالهای فرمان 1

RS485توسط پورت  2
VECTOR CONTROLکنترل پیشرفته برداری  0

V/Fکنترل خطی  1
از روی پانل 0

از روی ولوم پانل 1
AI1                 0-10V        1 ورودی آنالوگ 2
AI2      0-10V / 4-20mA   2 ورودی آنالوگ 3

افزایش و کاهش از طریق شستی 4
افزایش و کاهش از طریق شستی 5

Multi Speedاز طریق تنظیم فرکانس پله ای  6
PIDاز طریق کنترل   7

RS485از طریق پورت  8
9 داخلیPLCاز طریق 

Max Frq.بیشترین حد فرکانس تنظیمی    50 - 400HZ حداکثر فرکانس P0.13
High Frequency Limitبیشترین حد فرکانس عملکرد   حداکثر فرکانس - 0 حد باالی فرکانس P0.14

حداقل فرکانسی که به موتور اعمال می شود حد باالی فرکانس - 0 حداقل فرکانس P0.15

0.1 - 3600s ACCزمان شتابگیری  P0.16

0.1 - 3600s DECزمان توقف  P0.17
پاک کردن خطای احتمالی از حافظه 1

بازگشت به تنظیمات اولیه 2
P0.19بازگشت به تنظیمات کارخانه

مد کنترل موتور

P0.03چگونگی تنظیم سرعت موتور

P0.02

چگونگی فرمان حرکت موتور P0.01

توضیحات

تنظیمات اولیه
P1گروه 

عملکرد کد پارامتر

پس ازبازگشت انرژی برق اینورترروشن نمیشود 0
پس ازبازگشت انرژی برق اینورترروشن میشود 1

JOGفرکانس  P2.08
1سرعت  0 - 400HZ P2.09 -

...  و2سرعت  0 - 400HZ P2.23

توضیحات

1تنظیمات جانبی 

P1گروه 

P1.12عملکرداینورتربه هنگام خاموشی برق

0.5 - 60HZ

P2گروه 

2تنظیمات جانبی 

Multi Speedتنظیم فرکانسهای پله ای 
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هانطــور کــه مالحظــه مــی فرماییــد جهــت انتخــاب پلــه هــای ســرعت 4 ترمینــال ورودی بایســتی بــه 
صــورت باینــری بــه ترمینــال CM وصــل شــوند تــا پله مــورد نظر انتخــاب گــردد. مثال بــرای انتخاب 
پلــه 11 بایســتی ترمینالهــای 1 ، 2 و 4 همزمــان بــه ترمینــال CM  متصل شــوند و مقــدار پله برابر 

بــا مقــدار تنظیمــی در پارامتــر P2.19 )پلــه 11( خواهــد بود. 

Correct Wrong

R S     T             B            U     V    W
POWER         OPTION        MOTOR

  

X1   X2   CM   10   AI  GND   A1   B1   C1

ولوم

رد
تگ

س
را

رد
پگ

چ

ك
تر

ش
م

سط
ر و

س

جى
رو

 خ
له

ر

Freque
ncy  
  
Termin
al 

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

Termin
al ۱ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Termin
al ۲ 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Termin
al ۳ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

Termin
al ٤ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

output 
voltage

VN

Output 
frequency

P4.04

0 P4.05 P4.06 F

P4.03
P4.07

BASE

Fmax

output voltage

output frequency
1

2
3

0

X3      X4     CM

T1      T2    

افزایش سرعت

کاهش سرعت

مشترك

STOP
RUN

K

FWD

Xi

REV

COM

عملکرد کد پارامتر

حالت خطی 0
حالت مربعی 1
برابر 1.5 دارای گشتاور 2
برابر 1.2 دارای گشتاور 3

P4.01  - P4.08  به صورت انتخابی 4
0 - 440V ولتاژ اولیه P4.01

10 - 400HZ فرکانس اولیه P4.02
0 - P4.04 1ولتاژ میانی  P4.03

P4.03 - 100% 2ولتاژ میانی  P4.04
0 - P4.06 1فرکانس میانی P4.05

P4.05 - 400HZ 2فرکانس میانی P4.06
ولتاژ اولیه 20% - 0 گشتاور اولیه P4.07

0 - 10% لغزش P4.08
غیر فعال 0

فعال، یعنی در صورت نوسان جزئی ولتاژ آن را 
تثبیت می کند 1

P4.09  تنظیم اتوماتیک ولتاژAVR

توضیحات

V/Fتنظیمات 
P4گروه 

V/Fمد کنترل  P4.00
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مد کنترل V/F حالت های 0 تا 3 :

مد کنترل V/F انتخابی حالت 4 :

Correct Wrong

R S     T             B            U     V    W
POWER         OPTION        MOTOR

  

X1   X2   CM   10   AI  GND   A1   B1   C1

ولوم

رد
تگ

س
را

رد
پگ

چ

ك
تر

ش
م

سط
ر و

س

جى
رو

 خ
له

ر

Freque
ncy  
  
Termin
al 

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

Termin
al ۱ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Termin
al ۲ 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Termin
al ۳ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

Termin
al ٤ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

output 
voltage

VN

Output 
frequency

P4.04

0 P4.05 P4.06 F

P4.03
P4.07

BASE

Fmax

output voltage

output frequency
1

2
3

0

X3      X4     CM

T1      T2    

افزایش سرعت

کاهش سرعت

مشترك

STOP
RUN

K

FWD

Xi

REV

COM

Correct Wrong

R S     T             B            U     V    W
POWER         OPTION        MOTOR

  

X1   X2   CM   10   AI  GND   A1   B1   C1

ولوم

رد
تگ

س
را

رد
پگ

چ

ك
تر

ش
م

سط
ر و

س

جى
رو

 خ
له

ر

Freque
ncy  
  
Termin
al 

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

Termin
al ۱ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Termin
al ۲ 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Termin
al ۳ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

Termin
al ٤ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

output 
voltage

VN

Output 
frequency

P4.04

0 P4.05 P4.06 F

P4.03
P4.07

BASE

Fmax

output voltage

output frequency
1

2
3

0

X3      X4     CM

T1      T2    

افزایش سرعت

کاهش سرعت

مشترك

STOP
RUN

K

FWD

Xi

REV

COM

عملکرد کد پارامتر

   2-Wire control mode 1                        1 کنترل دو سیمه مد 0
   2-Wire control mode 2                        2 کنترل دو سیمه مد 1
   3-Wire control mode 1                       1 کنترل سه سیمه مد 2

   3-Wire control mode 2                           2 کنترل سه سیمه مد 3
1 فرمان راستگرد موتور XIورودی دیجیتال  P6.02

2 فرمان چپگرد موتور X2ورودی دیجیتال  P6.03

3 ریست کردن خطا X3ورودی دیجیتال  P6.04
4 راستگردJog فرمان  X4ورودی دیجیتال  P6.05
5 چپگردJog فرمان  X5ورودی دیجیتال  P6.06

1ترمینال سرعت پله ای  6 X6ورودی دیجیتال  P6.07
2ترمینال سرعت پله ای  7 X7ورودی دیجیتال  P6.08

3ترمینال سرعت پله ای  8
4ترمینال سرعت پله ای  9

ترمینال افزایش سرعت موتور در حالت افزایش از طریق شستی  14
ترمینال کاهش سرعت موتور در حالت کاهش از طریق شستی  15

ترمینال کنترل سه سیمه 17
19 داخلیPLCترمینال فرمان 

(راستگرد یا چپگرد)عملکرد به هنگام حرکت موتور 2 Programable relay 1 P6.09
عملکرد به هنگام رسیدن به یک فرکانس مشخص تنظیمی 4 Open collector 1 P6.10

FDT1عملکرد به هنگام رسیدن به فرکانس  5
FDT2عملکرد به هنگام رسیدن به فرکانس  6

عملکرد به هنگام رسیدن به حد باالی فرکانس 7
عملکرد به هنگام رسیدن به حداقل فرکانس 8

عملکرد به هنگام اضافه بار 9
عملکرد به هنگام اضافه ولتاژ 10

عملکرد به هنگام اضافه جریان 11
عملکرد به هنگام سیگنال اضافه جریان 16

توضیحات

I/Oپارامترهای ورودی و خروجی 
P6گروه 

مد کنترل راستگرد و چپگرد P6.00
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خروجی آنالو گ AO1 از نوع
 ولتاژی و بین 0 تا 10 ولت است.

خروجی آنالو گ AO2 از نوع ولتاژی 
 بین 0 تا 10 ولت  و جریانی بین  4 تا 20

 میلی آمپر می باشد که از طریق دیپ سوییچ 
I-V قابل انتخاب است.

-  پارامترهــای تنظیــم پلــه هــای ســرعت موتــور در حالــت PLC  داخلــی بــا پارامترهــای  ســرعت 
پلــه ای گــروه P2  یکــی مــی باشــد.

عملکرد کد پارامتر

فقط یک سیکل عمل می کند 0
تا صدور فرمان قطع سیکلهارا تکرار می کند 1

2 با فرکانس آخرین سیکل ادامه می دهد
ثانیه 0

دقیقه 1

FW     Acc/Dec Time1 0
FW     Acc/Dec Time2 1
FW     Acc/Dec Time3 2
FW     Acc/Dec Time4 3
REV   Acc/Dec Time1 4
REV   Acc/Dec Time2 5
REV   Acc/Dec Time3 6
REV   Acc/Dec Time4 7

عدم عملکرد  0

1 از حافظه پاک می شودPLCپس از خاموشی نقطه کار 

نقطه کار ذخیره شده و پس از روشن شدن از همان نقطه 
ادامه می دهد 2

P9.32

P9.01 واحد زمان

3600S - 0مدت زمان عملکرد تک تک پله ها در یک سیکل T1-T15

جهت و زمان شتابگیری و توقف تک تک پله ها

عملکرد حافظه به هنگام خاموشی برق

0 - 400HZ M1-M15 تنظیم سرعت تک تک پله ها

P9.17-
 P9.31

P2.09-
P2.23
P9.02-
P9.16

توضیحات

 داخلیPLCپارامترهای 
P9گروه 

PLCبرنامه ریزی سیکلهای عملکرد  P9.00

عملکرد کد پارامتر

فرکانس در حال کار موتور  0
فرکانس تنظیمی موتور 1

جریان خروجی 2
ولتاژ خروجی 3

گشتاور خروجی 4
Dcbusمقدار ولتاژ  5

6 کنترلPIDرفرنس 
7 کنترلPIDفیدبک 
AI1مقدار  8
AI2مقدار  9

توضیحات

AO1پارامتر خروجی آنالوگ   

P8گروه 

P8.00AO1
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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 
ــت  ــر از 10  ول ــور کمت ــه سنس ــاژ تغذی ــد ولت ــت فرمایی ــد، دق ــتفاده نمایی ــر اس ــه اینورت تغذی
بــوده و جریــان مصرفــی آن کمتــر از 50mA باشــد. در غیــر اینصورت از منبع تغذیه جداگانه اســتفاده 

نمایید.
2. سنســور بــا خروجــی 20mA-4 بهتــر و ارزانتــر از سنســور بــا خروجــی 10v-0 مــی باشــد، زیــرا 
خروجــی جریــان نویــز نمیگیــرد، پیچیدگی کمتــری دارد و می تــوان از اتصال دو ســیمه جهت ارتبــاط آن 

بــا اینورتــر اســتفاده کرد.
3 . در صــورت اســتفاده از منبــع تغذیــه اینورتــر پایــه out  منبــه تغذیــه را بــه ورودی آنالــوگ A1 یــا 
A2 ، پایــه V+ سنســور را بــه خروجــی +10v اینورتــر و خروجــی ارت بــه سیســتم ارت متصــل گردد.
4. در صورت اســتفاده از سنســور جریانی از ورودی آنالوگ A2 اســتفاده نموده و دیپ ســوییچ مربوط 

بــه A2 را روی حالــت جریانــی 20mA-4 قرار دهید.
5. پارامتر P0.01 را روی 1 ،   پارامتر P0.03 را روی 7  قرار دهید.

عملکرد کد پارامتر

کنترل مثبت 0
کنترل منفی یعنی عملکرد اینورتر عکس مقدار فیدبک سنسور می باشد 1

از طریق تنظیمات پانل 0
AI1   1از طریق ورودی آنالوگ  1
AI2   2 از طریق ورودی آنالوگ 2

RS485از طریق پورت  3
از طریق ولوم پانل 4

AI1   1از طریق ورودی آنالوگ  0
AI2   2از طریق ورودی آنالوگ  1

10V - 0 می باشدBar 5 ولت معادل 5 باشد، Bar 10 تا 0مثال چنانچه سنسور فیدبک  مقدار رفرنس از طریق پانل PA.03
10-0.00 به کار می رودover shoot , under shootجهت تنظیم  Proportional gainنسبت گین    PA.08

جهت جلوگیری از عکس العمل های سریع و لرزش فیدبک به کار می رود 0.01-99.99s Integral timeانتگرال زمان فیدبک گیری  PA.09
غیر فعال 0 روشهای کنترل استراحت پمپ به هنگام 

PIDفرمان شروع به کار از طریق خود اینورتر و شرایط  1 عدم مصرف
فرمان شروع به کار از طریق ترمینالهای فرمان 2 PID Sleep control

زمان تاخیر جهت آغاز زمان استراحت 

Delay time of sleeping

فرکانسی که در آن به پمپ اجازه استراحت داده 

PIDمی شودالبته در صورت عدم مصرف و تشخیص 

Sleeping frequency

Delay time of waking
فرکانسی که در آن موتور حق استراحت نداشته 

و بایستی پس از تاخیر لحاظ شده شروع به کار کند

Waking value

 باشدPA.18مقدار آن بایستی اندکی کمتر از 
  و در محل تشخیص داده می شودPIDمیزان آن به هنگام تنظیم  .

این زمان جهت جلوگیری از افت دور موتور و
 ثانیه تنظیم می گردد1 سرعت عمل در پاسخگویی به کاهش مقدار فیدبک حدود 

این زمان جهت جلوگیری از خطا و روشن و خاموش شدن مکرر 
 ثانیه در نظر گرفته می شود300 معموال حدود 

جهت انتخاب مقدار این فرکانس بایستی حد دو چیزبا هم مقایسه گردد، 
حد فیدبک مورد قبول و فرکانس در آن فیدبک پس مقدار

 PA.18را روی همان فرکانس در فیدبک مورد قبول قرار می دهیم 

PA.16

توضیحات

PIDپارامترهای کنترل 

PAگروه 

PIDکنترل  PA.00

PA.01انتخاب رفرنس

انتخاب کانال فیدبک PA.02

0.00 - 100% PA.20

0 - 3600s

PA.180.00-400HZ

زمان تاخیر جهت آغاز عملکرد پمپ در حین استراحت
0.0 - 60s PA.19

PA.17

عملکرد کد پارامتر

کنترل مثبت 0
کنترل منفی یعنی عملکرد اینورتر عکس مقدار فیدبک سنسور می باشد 1

از طریق تنظیمات پانل 0
AI1   1از طریق ورودی آنالوگ  1
AI2   2 از طریق ورودی آنالوگ 2

RS485از طریق پورت  3
از طریق ولوم پانل 4

AI1   1از طریق ورودی آنالوگ  0
AI2   2از طریق ورودی آنالوگ  1

10V - 0 می باشدBar 5 ولت معادل 5 باشد، Bar 10 تا 0مثال چنانچه سنسور فیدبک  مقدار رفرنس از طریق پانل PA.03
10-0.00 به کار می رودover shoot , under shootجهت تنظیم  Proportional gainنسبت گین    PA.08

جهت جلوگیری از عکس العمل های سریع و لرزش فیدبک به کار می رود 0.01-99.99s Integral timeانتگرال زمان فیدبک گیری  PA.09
غیر فعال 0 روشهای کنترل استراحت پمپ به هنگام 

PIDفرمان شروع به کار از طریق خود اینورتر و شرایط  1 عدم مصرف
فرمان شروع به کار از طریق ترمینالهای فرمان 2 PID Sleep control

زمان تاخیر جهت آغاز زمان استراحت 

Delay time of sleeping

فرکانسی که در آن به پمپ اجازه استراحت داده 

PIDمی شودالبته در صورت عدم مصرف و تشخیص 

Sleeping frequency

Delay time of waking
فرکانسی که در آن موتور حق استراحت نداشته 

و بایستی پس از تاخیر لحاظ شده شروع به کار کند

Waking value

 باشدPA.18مقدار آن بایستی اندکی کمتر از 
  و در محل تشخیص داده می شودPIDمیزان آن به هنگام تنظیم  .

این زمان جهت جلوگیری از افت دور موتور و
 ثانیه تنظیم می گردد1 سرعت عمل در پاسخگویی به کاهش مقدار فیدبک حدود 

این زمان جهت جلوگیری از خطا و روشن و خاموش شدن مکرر 
 ثانیه در نظر گرفته می شود300 معموال حدود 

جهت انتخاب مقدار این فرکانس بایستی حد دو چیزبا هم مقایسه گردد، 
حد فیدبک مورد قبول و فرکانس در آن فیدبک پس مقدار

 PA.18را روی همان فرکانس در فیدبک مورد قبول قرار می دهیم 

PA.16

توضیحات

PIDپارامترهای کنترل 

PAگروه 

PIDکنترل  PA.00

PA.01انتخاب رفرنس

انتخاب کانال فیدبک PA.02

0.00 - 100% PA.20

0 - 3600s

PA.180.00-400HZ

زمان تاخیر جهت آغاز عملکرد پمپ در حین استراحت
0.0 - 60s PA.19

PA.17
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6. در صورت اســتفاده از سنســور جریانی پارامتر PA.02 را روی 1  و در صورت اســتفاده از سنســور 
ولتــاژی پارامتــر PA.02 را روی 0 قرار دهید.

7 . پارامتر PA.03 مربوط به ست پوینت می باشد.
 بــه عنــوان مثــال جهت عملکرد بوســتر پمپ و تثبیت فشــار روی مقــدار 5bar مقدار مد نظر بایســتی 
حــدودا روی 5v باشــد. البتــه جهــت دســتیابی بــه مقــدار دقیــق بهتــر اســت در حیــن عملکــرد بوســتر 
پمــپ یــا هر سیســتم حلقه بســته دیگــری، پارامتــر PH.00 را روی 10 قــرار داده و با رســیدن عقربه 
مانــو متــر بــه 5bar مقــدار ولتــاژ نمایــش داده شــده روی صفحــه اینورتــر را ثبــت نماییــد. ایــن 

ولتــاژ همــان مقــدار ســت پوینــت )PA.03 ( خواهــد بــود.
8 . پارامتــر PA.08 جهــت جلوگیــری از پــرش مقــدار تنظیمــی بــه باالتــر و پایین تر از ســت پوینت می 
باشــد و تنهــا راه تنظیــم آن ســعی و خطــا مــی باشــد. به این شــکل که مقدار فــوق را آنقــدر تغییر دهید 

تــا کمترین پــرش به هنــگام تغییــرات دور موتور ایجاد شــود.
9 . پارامتــر PA.09 زمــان پاســگویی مــی باشــد، کــم بــودن مقــدار فــوق باعــث تنبلــی سیســتم و زیــاد 
بــودن آن باعــث واکنــش ســریع و گاهــا بــی مــورد مــی شــود. معمــوال مقــدار تنظیمــی کارخانــه مناســب 

مــی باشــد.
10 . در برخــی از کاربردهــا نظیــر بوســتر پمــپ در ســاعت هــای کمــی مصــرف و یــا نبــود مصــرف ماننــد 
 stand شــده و در حالت آمــاده بــه کار یــا sleep نیمــه هــای شــب بهتــر اســت بوســتر پمــپ خامــوش یــا
 wake بــه حالــت sleep باشــد و در صــورت کاهــش فشــار ناشــی از مصــرف  بــه ســرعت از حالــت  by

up  یــا بیــداری تغییــر وضعیــت 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 پارامترهــای ذیــل بــه دقــت تنظیــم گردنــد :
- پارامتر PA.16 روی 1 تنظیم گردد.

- پارامتــر PA.17 یعنــی زمــان تاخیــری جهــت sleep بایســتی روی مقــدار مناســب ماننــد 300 ثانیــه 
تنظیــم گــردد، فرامــوش نکنیــم کــه حالــت sleep بایســتی حداقــل 200  ثانیــه باشــد تــا عــدم مصرف 
احــراز گــردد. ضمنــا در صــورت شــروع مصــرف به هنــگام شــمارش زمــان جهــت sleep ، زمان تنظیمی 

مجــددا شــمارش می شــود.
ــن  ــد. مقــدار ای ــاق بیافت ــت sleep اتف ــه در آن بایســتی حال ــر PA.18 مقــدار فرکانســی ک - پارامت
فرکانــس برابــر بــا فرکانســی مــی باشــد کــه حداکثــر فشــار یــا فیدبــک را عقربــه نمایشــگر نشــان مــی 

دهــد.
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- پارامتــر PA.19 زمــان تاخیــر جهــت wake up و یــا روشــن نمــودن پمــپ مــی باشــد کــه ایــن زمان 
بایســتی جهــت جلوگیــری از افــت فشــار، حداقل ممکــن مثال 1 ثانیه باشــد.

- پارامتر PA.20 مقداری است که در آن اینورتر بایستی wake up یا به اصطالح بیدار شود.
این مقدار معموال کمی کمتر از مقدار sleep یعنی پارامتر PA.18 می باشد.

عملکرد کد پارامتر

غیر فعال 0
حفاظت جهت موتور هایی که با دور نامی کنترل می شوند 1

حفاظت جهت موتور هایی که با دور متغیر کنترل می شوند 2
: نحوه تنظیم 

(جریان نامی پالک موتور/ اینورترGجریان )×100+5%

غیر فعال 0
فعال 1

120 - 150% مقدار تنظیمی حفاظت اضافه ولتاژ Pd.03
فقط اضافه جریان را در سرعت نامی سنجیده و عمل می کند 0

0 - 60s مقدار تاخیر در عملکرد حفاظت اضافه بار Pd.06
غیر فعال 0

5تا1 دفعه قابل انتخاب می باشد5تا  1ریست خطا های احتمالی بین 
پس از زمان تاخیری فوق و در صورت فعال بودن، ریست اتوماتیک عمل می کند 2.0 - 20s زمان تاخیر ریست  Pd.11

فعال 0 عملکرد رله قابل برنا مه ریزی 
غیر فعال 1 به هنگام ریست اتوماتیک
غیر فعال 0

Runعملکرد تنها در حالت حرکت موتور    1
Run & Stopعملکرد در هر دو حالت حرکت و استاپ موتور    2

فعال 0
غیر فعال 1

فعال 0
غیر فعال 1

مرز فعال شدن خطای افت ولتاژ  440V-360 ظاهر می گرددLV به کمتر از مقدار تنظیمی برسد خطای Dcbusچنانچه ولتاژ  Pd.16

20%-150%

توضیحات

Protectionsپارامترهای حفاظتی 

Pdگروه 

حفاظت اضافه بار موتور Pd.00

Pd.05

حفاظت اضافه ولتاژ Pd.02

Pd.01مقدار تنظیمی حفاظت اضافه بار موتور

اضافه جریان را در هر سرعتی و با جریان آن سرعت مقایسه و عمل می کند

چنانچه به افزایش جریان اولیه و لحظه ای حساس هستید با فعالکردن این حفاظت و 
تنظیم دقیق مقدار ان که درصدی از جریان نامی پالک موتور است و پس از سپری 

 حرکت موتور قطع و خطای اضافه بار نمایان می شودPd.06شدن تاخیر پارامتر 

Pd.15

عملکرد به هنگام خطای ولتاژ ورودی

عملکرد به هنگام خطای ولتاژ خروجی

Pd.12

Pd.13نحوه عملکرد حفاظت افت ولتاژ

Pd.14

Pd.10ریست اتوماتیک خطاها

1
فعال کردن حفاظت اضافه بار اولیه Pd.04

20 - 180% مقدار تنظیمی حفاظت اضافه بار اولیه
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عملکرد کد پارامتر

فرکانس تنظیمی 0
فرکانسی که موتور در حال چرخش می باشد 1

جریان خروجی 2
ولتاژ خروجی 3

DCbusولتاژ  4
درصد اضافه بار موتور 5

سرعت نامی تنظیم شده 6
سرعتی که موتور در حال چرخش است 7

گشتاور خروجی 8
PIDمقدار رفرنس تنظیمی  9

PIDمقدار فیدبک  10
AI1    1 مقدار ورودی آنالوگ 11

AI2    2مقدار ورودی آنالوگ  12
Counterمقدار شمارنده جانبی     14

فرکانس تنظیمی 0
سرعت نامی تنظیم شده 1

DCbusولتاژ  2
AI1    1 مقدار ورودی آنالوگ 3
AI2    2 مقدار ورودی آنالوگ 4

I/O Stateوضعیت ورودی و خروجیها        5
Counterمقدار شمارنده جانبی     6
PIDمقدار رفرنس تنظیمی  7

PIDمقدار فیدبک  8

0 - 100 درجه حرارت رادیاتور اینورتر PH.04
نمایش آخرین خطای اتفاق افتاده PH.06
نمایش دومین خطای اتفاق افتاده PH.07
نمایش سومین خطای اتفاق افتاده PH.08

PH.09 در خطای آخرDcbusمقدار ولتاژ 
مقدار جریان موتور در خطای آخر PH.10

مقدار فرکانس تنظیمی در خطای آخر PH.11
مقدار فرکانس موتور در خطای آخر PH.12

ساعت کارکرد کلی اینورتر PH.14

:مقدار تنظیمی جهت نمایش دقیق سرعت 
(30× سرعت نامی پالک موتور )/1500 

توضیحات

Display Parametersپارامترهای نمایشی 
PHگروه 

ضریب نمایش سرعت PH.02

PH.00

PH.01

پارامترهایی که در حالت حرکت
 موتور می توان انتخاب کرده و مالحظه نمود

 Run state

پارامترهایی که در حالت 
استاپ موتور می توان انتخاب کرده و

Stop state مالحظه نمود 

0.01-99.99

:  UP / DOWN روش کنترل سرعت موتور با استفاده از شستی یا 
- پارامتر P0.03 روی 4 تنظیم گردد.

 P6.05 و P6.04 یعنی X4 و X3 ورودی های دیجیتال -
را به ترتیب روی مقادیر 14 و 15 تنظیم نمایید.
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  روش کنتــرل ســه ســیمه )روشــن و خامــوش از طریــق شســتی اســتارت ، اســتپ و جهــت از طریــق کلیــد دو 
حالته( :

ــی  ــر X2 یعن ــی P6.02 را روی 1,  پارامت ــه X1 یعن ــوط ب ــر مرب ــر P6.00 را روی 2 ، پارامت - پارامت
ــد    ــل را ببندی ــدار ذی ــوده و م ــم نم ــی P6.06 را روی 17 تنظی ــر X5  یعن P6.03 را روی 1,	پارامت

ــتند( : ــال هس ــای دیجیت )X2  ، X1 و X3 ورودیه
K : کلید دو حالته جهت اعمال جهت ،

 حالت باز راستگرد و حالت بسته چپگرد
 می باشد.

 RUN: شستی استارت 
  STOP  : شستی استپ
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خطاها :

روش برطرف کردن مهمترین دالیل بروز خطا شرح خطا کد خطا

 Errors       خطــا ݣݣݣها
زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 

استفاده نمایید  زمانAcc کم است

  خطای افزایش جریان به

هنگام شتابگیری موتور oc1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید" بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

با Megger اتصاالت موتور را چک نمایید موتور اتصال بدنه است
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ  ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای افزایش جریان به 

هنگام توقف موتور
oc2

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد خطای افزایش جریان به 

هنگام 

چرخش موتور با 

دور نامی 

oc3
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده 

و Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

 مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید
توان اینورتر درست انتخاب نشده و یا توان اینورتر را افزایش دهید"

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید زمان Acc کم است

خطای حفاظت از

 ماژول های 

 Acc به هنگام IGBT 
occ1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

بار موتور تغییرات ناگهانی دارد شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود 
مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 

توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

فرکانس استارت را کاهش دهید فرکانس استارت باالست

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای حفاظت از 

ماژول های 

 Dec به هنگام IGBT 

occ2

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده
تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
خطای حفاظت از مازول 

های IGBT به هنگام 

چرخش موتور بادورنامی 

occ3
پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده و 

Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر  چک نمایید اتصال بدنه موتور
خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام شتابگیری موتور
ou1ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

مقدار زمان Acc را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمر استفاده نمایید کوتاهی زمان شتابگیری 

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر چک نمایید اتصال بدنه موتور

خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام توقف موتور
ou2

حرکت های ناگهانی بار را که سبب اینرسی شدید 
می شود کاهش دهید اینرسی شدید بار

مقدار زمان Dec را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمز  استفاده نمایید کوتاهی زمان توقف

نشتی جریان موتور به زمین را برطرف نمایید موتور اتصال زمین است خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام حرکت ثابت موتور
ou3ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

محیط اطراف اینورتر را با نصب فن و کولر گازی 
خنک نمایید دمای رادیاتور باال رفته

افزایش دمای 

رادیاتور 2

oH1
و

oH2

کانال هوای رادیاتور مسدود شده و یا از اجسام 
خارجی پر شده، لطفا آن را تمییز نمایید مسدود شدن کانال هوای رادیاتورها

لطفا فن هارا چک نمایید در صورت خرابی آنها را 
تعویض نمایید خرابی فن

قسمت مربوط به کنترل فن و دما داخل اینورتر 
آسیب دیده است خرابی واحد کنترل فن و دما

سنسور دما آسیب دیده آن را تعویض نمایید خرابی سنسور دما

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید کاهش ولتاژ ورودی یا خرابی منبع 

خطای افت ولتاژ LU منبع تغذیه سوییچینگ آسیب دیده و جهت ݣݣݣتعمیر
اینورتر  را به نمایندگی فروش تحویل نمایید تغذیه سوییچینگ

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار

 اینورتر
oL1

از استارتهای پی در پی و سریع بپرهیزید و یا از 
مقاومت ترمز استفاده نمایید استارت پی در پی و سریع

جریان عبوری بیش از حد تنظیمی است. مقدار 
جریان تنطیمی را افزایش داده و یا مشکل را 

برطرف نمایید
عبور جریان باالتر ببش از زمان 

زمان Acc و Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید Dec و Acc مجاز کم بودن

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

توان اینورتر برای کاربرد فوق کم می باشد. از 
اینورتری با توان باالتر استفاده نمایید اتنخاب نادرست اینورتر

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار موتور oL2

شفت موتور گیر کرده و یا بار به شدت نوسان 
دارد که باعث اعمال گشتاور باالیی می شود درگیری شفت موتور و یا بار

جریان عبوری از موتور بیش از حد مجاز می باشد عبور جریان باال
زمان حفاظت اضافه بار موتور کم می باشد لطفا 

آن را افزایش دهید کم بودن زمان حفاظت اضافه بار

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

مقدار و زمان جریان تزریق dc زیاد می باشد لطفا 
آن را کاهش دهید dc باال بودن تنظیمات ترمز

یکی از فازهای ورودی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای وردی مشکل دارد خطای فازهای ورودی LP

یکی از فازهای خروجی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای خروجی مشکل دارد خطای فازهای خروجی SP

فیش کابل نمایشگر اینورتر را چک و آن را کامال 
متصل نمایید شل بودن کابل نمایشگر Keypad خطای اتصال ER03

لطفا اینورتر را ریست نموده و دوباره تنظیم 
نمایید،   تنظیمات کنترل سه سیمه و غیره 

مشکل دارد
تنظیمات اینورتر مشکل دارد خطای تنظیمات ER04

کابل ارتباطی ورودی Rs485 قطع شده است قطع بودن ارتباط 

Rs485 خطای ارتباطی ER05

مقدار تنظیمی baud rate صحیح نمی باشد آن 
را تغییر دهید baud rate خطای

اتصال پورت Rs485 و یا جهت آن غلط می باشد 
لطفا آن را چک نمایید Rs485 خطای اتصال

وقفه در تنظیمات Rs485 زیاد است آن را کاهش 
time - out failure دهید Rs485 وقفه در اتصال

تنظیمات مربوط به پروتوکل Modbus صحیح 
نمی باشد تنظیمات نا درست

تنظیمات گروه FA مربوط به کنترل PID نادرست 
می باشد خطای تنظیمات

خطای ورودی آنالوگ ER06 سیگنال آنالوگ قطع شده لطفا سیمها و سنسور
ها را چک نمایید قطعی سیگنال آنالوگ

کابلهای ورودی موتور به اینورتر متصل نیست
اتو تیونینگ موتور کامل

 نمی شود
خطای تیونینگ موتور ER07 پارامترهای پالک موتور به درستی تنظیم

نگردیده و یا موتور دوباره سیم پیچی شده است

دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگردانید، در 
صورت عدم رفع خطا دستگاه را جهت تعمیر به 

نزدیک ترین نمایندگی تحویل نمایید

آسیب سنسورهای واحد سنجش 

جریان
خطای واحد سنجش جریان ER09

جهت رفع نویز و خطای حاصل از تجهیزات اطراف 
اینورتر آنها را از اینورتر دور نموده و یا از فیلتر 

هارمونیک استفاده نمایید
نویز تجهیزات جانبی روی اینورتر خطای خارجی ER12

در صورت عملکرد غیر ضروری حفاظت فوق 
حساسیت مقادیر Fd.04 تا Fd.06 را کاهش دهید مقدار جریان از Fd.05 فراتر رفته وارنینگ اضافه بار OL

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Acc کم است



روش برطرف کردن مهمترین دالیل بروز خطا شرح خطا کد خطا

 Errors       خطــا ݣݣݣها
زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 

استفاده نمایید  زمانAcc کم است

  خطای افزایش جریان به

هنگام شتابگیری موتور oc1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید" بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

با Megger اتصاالت موتور را چک نمایید موتور اتصال بدنه است
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ  ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای افزایش جریان به 

هنگام توقف موتور
oc2

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد خطای افزایش جریان به 

هنگام 

چرخش موتور با 

دور نامی 

oc3
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده 

و Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

 مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید
توان اینورتر درست انتخاب نشده و یا توان اینورتر را افزایش دهید"

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید زمان Acc کم است

خطای حفاظت از

 ماژول های 

 Acc به هنگام IGBT 
occ1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

بار موتور تغییرات ناگهانی دارد شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود 
مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 

توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

فرکانس استارت را کاهش دهید فرکانس استارت باالست

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای حفاظت از 

ماژول های 

 Dec به هنگام IGBT 

occ2

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده
تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
خطای حفاظت از مازول 

های IGBT به هنگام 

چرخش موتور بادورنامی 

occ3
پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده و 

Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر  چک نمایید اتصال بدنه موتور
خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام شتابگیری موتور
ou1ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

مقدار زمان Acc را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمر استفاده نمایید کوتاهی زمان شتابگیری 

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر چک نمایید اتصال بدنه موتور

خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام توقف موتور
ou2

حرکت های ناگهانی بار را که سبب اینرسی شدید 
می شود کاهش دهید اینرسی شدید بار

مقدار زمان Dec را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمز  استفاده نمایید کوتاهی زمان توقف

نشتی جریان موتور به زمین را برطرف نمایید موتور اتصال زمین است خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام حرکت ثابت موتور
ou3ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

محیط اطراف اینورتر را با نصب فن و کولر گازی 
خنک نمایید دمای رادیاتور باال رفته

افزایش دمای 

رادیاتور 2

oH1
و

oH2

کانال هوای رادیاتور مسدود شده و یا از اجسام 
خارجی پر شده، لطفا آن را تمییز نمایید مسدود شدن کانال هوای رادیاتورها

لطفا فن هارا چک نمایید در صورت خرابی آنها را 
تعویض نمایید خرابی فن

قسمت مربوط به کنترل فن و دما داخل اینورتر 
آسیب دیده است خرابی واحد کنترل فن و دما

سنسور دما آسیب دیده آن را تعویض نمایید خرابی سنسور دما

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید کاهش ولتاژ ورودی یا خرابی منبع 

خطای افت ولتاژ LU منبع تغذیه سوییچینگ آسیب دیده و جهت ݣݣݣتعمیر
اینورتر  را به نمایندگی فروش تحویل نمایید تغذیه سوییچینگ

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار

 اینورتر
oL1

از استارتهای پی در پی و سریع بپرهیزید و یا از 
مقاومت ترمز استفاده نمایید استارت پی در پی و سریع

جریان عبوری بیش از حد تنظیمی است. مقدار 
جریان تنطیمی را افزایش داده و یا مشکل را 

برطرف نمایید
عبور جریان باالتر ببش از زمان 

زمان Acc و Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید Dec و Acc مجاز کم بودن

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

توان اینورتر برای کاربرد فوق کم می باشد. از 
اینورتری با توان باالتر استفاده نمایید اتنخاب نادرست اینورتر

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار موتور oL2

شفت موتور گیر کرده و یا بار به شدت نوسان 
دارد که باعث اعمال گشتاور باالیی می شود درگیری شفت موتور و یا بار

جریان عبوری از موتور بیش از حد مجاز می باشد عبور جریان باال
زمان حفاظت اضافه بار موتور کم می باشد لطفا 

آن را افزایش دهید کم بودن زمان حفاظت اضافه بار

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

مقدار و زمان جریان تزریق dc زیاد می باشد لطفا 
آن را کاهش دهید dc باال بودن تنظیمات ترمز

یکی از فازهای ورودی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای وردی مشکل دارد خطای فازهای ورودی LP

یکی از فازهای خروجی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای خروجی مشکل دارد خطای فازهای خروجی SP

فیش کابل نمایشگر اینورتر را چک و آن را کامال 
متصل نمایید شل بودن کابل نمایشگر Keypad خطای اتصال ER03

لطفا اینورتر را ریست نموده و دوباره تنظیم 
نمایید،   تنظیمات کنترل سه سیمه و غیره 

مشکل دارد
تنظیمات اینورتر مشکل دارد خطای تنظیمات ER04

کابل ارتباطی ورودی Rs485 قطع شده است قطع بودن ارتباط 

Rs485 خطای ارتباطی ER05

مقدار تنظیمی baud rate صحیح نمی باشد آن 
را تغییر دهید baud rate خطای

اتصال پورت Rs485 و یا جهت آن غلط می باشد 
لطفا آن را چک نمایید Rs485 خطای اتصال

وقفه در تنظیمات Rs485 زیاد است آن را کاهش 
time - out failure دهید Rs485 وقفه در اتصال

تنظیمات مربوط به پروتوکل Modbus صحیح 
نمی باشد تنظیمات نا درست

تنظیمات گروه FA مربوط به کنترل PID نادرست 
می باشد خطای تنظیمات

خطای ورودی آنالوگ ER06 سیگنال آنالوگ قطع شده لطفا سیمها و سنسور
ها را چک نمایید قطعی سیگنال آنالوگ

کابلهای ورودی موتور به اینورتر متصل نیست
اتو تیونینگ موتور کامل

 نمی شود
خطای تیونینگ موتور ER07 پارامترهای پالک موتور به درستی تنظیم

نگردیده و یا موتور دوباره سیم پیچی شده است

دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگردانید، در 
صورت عدم رفع خطا دستگاه را جهت تعمیر به 

نزدیک ترین نمایندگی تحویل نمایید

آسیب سنسورهای واحد سنجش 

جریان
خطای واحد سنجش جریان ER09

جهت رفع نویز و خطای حاصل از تجهیزات اطراف 
اینورتر آنها را از اینورتر دور نموده و یا از فیلتر 

هارمونیک استفاده نمایید
نویز تجهیزات جانبی روی اینورتر خطای خارجی ER12

در صورت عملکرد غیر ضروری حفاظت فوق 
حساسیت مقادیر Fd.04 تا Fd.06 را کاهش دهید مقدار جریان از Fd.05 فراتر رفته وارنینگ اضافه بار OL

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Acc کم است

روش برطرف کردن مهمترین دالیل بروز خطا شرح خطا کد خطا

 Errors       خطــا ݣݣݣها
زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 

استفاده نمایید  زمانAcc کم است

  خطای افزایش جریان به

هنگام شتابگیری موتور oc1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید" بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

با Megger اتصاالت موتور را چک نمایید موتور اتصال بدنه است
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ  ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای افزایش جریان به 

هنگام توقف موتور
oc2

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد خطای افزایش جریان به 

هنگام 

چرخش موتور با 

دور نامی 

oc3
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده 

و Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

 مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید
توان اینورتر درست انتخاب نشده و یا توان اینورتر را افزایش دهید"

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید زمان Acc کم است

خطای حفاظت از

 ماژول های 

 Acc به هنگام IGBT 
occ1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

بار موتور تغییرات ناگهانی دارد شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود 
مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 

توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

فرکانس استارت را کاهش دهید فرکانس استارت باالست

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای حفاظت از 

ماژول های 

 Dec به هنگام IGBT 

occ2

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده
تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
خطای حفاظت از مازول 

های IGBT به هنگام 

چرخش موتور بادورنامی 

occ3
پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده و 

Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر  چک نمایید اتصال بدنه موتور
خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام شتابگیری موتور
ou1ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

مقدار زمان Acc را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمر استفاده نمایید کوتاهی زمان شتابگیری 

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر چک نمایید اتصال بدنه موتور

خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام توقف موتور
ou2

حرکت های ناگهانی بار را که سبب اینرسی شدید 
می شود کاهش دهید اینرسی شدید بار

مقدار زمان Dec را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمز  استفاده نمایید کوتاهی زمان توقف

نشتی جریان موتور به زمین را برطرف نمایید موتور اتصال زمین است خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام حرکت ثابت موتور
ou3ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

محیط اطراف اینورتر را با نصب فن و کولر گازی 
خنک نمایید دمای رادیاتور باال رفته

افزایش دمای 

رادیاتور 2

oH1
و

oH2

کانال هوای رادیاتور مسدود شده و یا از اجسام 
خارجی پر شده، لطفا آن را تمییز نمایید مسدود شدن کانال هوای رادیاتورها

لطفا فن هارا چک نمایید در صورت خرابی آنها را 
تعویض نمایید خرابی فن

قسمت مربوط به کنترل فن و دما داخل اینورتر 
آسیب دیده است خرابی واحد کنترل فن و دما

سنسور دما آسیب دیده آن را تعویض نمایید خرابی سنسور دما

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید کاهش ولتاژ ورودی یا خرابی منبع 

خطای افت ولتاژ LU منبع تغذیه سوییچینگ آسیب دیده و جهت ݣݣݣتعمیر
اینورتر  را به نمایندگی فروش تحویل نمایید تغذیه سوییچینگ

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار

 اینورتر
oL1

از استارتهای پی در پی و سریع بپرهیزید و یا از 
مقاومت ترمز استفاده نمایید استارت پی در پی و سریع

جریان عبوری بیش از حد تنظیمی است. مقدار 
جریان تنطیمی را افزایش داده و یا مشکل را 

برطرف نمایید
عبور جریان باالتر ببش از زمان 

زمان Acc و Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید Dec و Acc مجاز کم بودن

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

توان اینورتر برای کاربرد فوق کم می باشد. از 
اینورتری با توان باالتر استفاده نمایید اتنخاب نادرست اینورتر

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار موتور oL2

شفت موتور گیر کرده و یا بار به شدت نوسان 
دارد که باعث اعمال گشتاور باالیی می شود درگیری شفت موتور و یا بار

جریان عبوری از موتور بیش از حد مجاز می باشد عبور جریان باال
زمان حفاظت اضافه بار موتور کم می باشد لطفا 

آن را افزایش دهید کم بودن زمان حفاظت اضافه بار

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

مقدار و زمان جریان تزریق dc زیاد می باشد لطفا 
آن را کاهش دهید dc باال بودن تنظیمات ترمز

یکی از فازهای ورودی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای وردی مشکل دارد خطای فازهای ورودی LP

یکی از فازهای خروجی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای خروجی مشکل دارد خطای فازهای خروجی SP

فیش کابل نمایشگر اینورتر را چک و آن را کامال 
متصل نمایید شل بودن کابل نمایشگر Keypad خطای اتصال ER03

لطفا اینورتر را ریست نموده و دوباره تنظیم 
نمایید،   تنظیمات کنترل سه سیمه و غیره 

مشکل دارد
تنظیمات اینورتر مشکل دارد خطای تنظیمات ER04

کابل ارتباطی ورودی Rs485 قطع شده است قطع بودن ارتباط 

Rs485 خطای ارتباطی ER05

مقدار تنظیمی baud rate صحیح نمی باشد آن 
را تغییر دهید baud rate خطای

اتصال پورت Rs485 و یا جهت آن غلط می باشد 
لطفا آن را چک نمایید Rs485 خطای اتصال

وقفه در تنظیمات Rs485 زیاد است آن را کاهش 
time - out failure دهید Rs485 وقفه در اتصال

تنظیمات مربوط به پروتوکل Modbus صحیح 
نمی باشد تنظیمات نا درست

تنظیمات گروه FA مربوط به کنترل PID نادرست 
می باشد خطای تنظیمات

خطای ورودی آنالوگ ER06 سیگنال آنالوگ قطع شده لطفا سیمها و سنسور
ها را چک نمایید قطعی سیگنال آنالوگ

کابلهای ورودی موتور به اینورتر متصل نیست
اتو تیونینگ موتور کامل

 نمی شود
خطای تیونینگ موتور ER07 پارامترهای پالک موتور به درستی تنظیم

نگردیده و یا موتور دوباره سیم پیچی شده است

دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگردانید، در 
صورت عدم رفع خطا دستگاه را جهت تعمیر به 

نزدیک ترین نمایندگی تحویل نمایید

آسیب سنسورهای واحد سنجش 

جریان
خطای واحد سنجش جریان ER09

جهت رفع نویز و خطای حاصل از تجهیزات اطراف 
اینورتر آنها را از اینورتر دور نموده و یا از فیلتر 

هارمونیک استفاده نمایید
نویز تجهیزات جانبی روی اینورتر خطای خارجی ER12

در صورت عملکرد غیر ضروری حفاظت فوق 
حساسیت مقادیر Fd.04 تا Fd.06 را کاهش دهید مقدار جریان از Fd.05 فراتر رفته وارنینگ اضافه بار OL

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Acc کم است
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روش برطرف کردن مهمترین دالیل بروز خطا شرح خطا کد خطا

 Errors       خطــا ݣݣݣها
زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 

استفاده نمایید  زمانAcc کم است

  خطای افزایش جریان به

هنگام شتابگیری موتور oc1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید" بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

با Megger اتصاالت موتور را چک نمایید موتور اتصال بدنه است
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ  ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای افزایش جریان به 

هنگام توقف موتور
oc2

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد خطای افزایش جریان به 

هنگام 

چرخش موتور با 

دور نامی 

oc3
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده 

و Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

 مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید
توان اینورتر درست انتخاب نشده و یا توان اینورتر را افزایش دهید"

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید زمان Acc کم است

خطای حفاظت از

 ماژول های 

 Acc به هنگام IGBT 
occ1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

بار موتور تغییرات ناگهانی دارد شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود 
مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 

توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

فرکانس استارت را کاهش دهید فرکانس استارت باالست

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای حفاظت از 

ماژول های 

 Dec به هنگام IGBT 

occ2

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده
تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
خطای حفاظت از مازول 

های IGBT به هنگام 

چرخش موتور بادورنامی 

occ3
پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده و 

Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر  چک نمایید اتصال بدنه موتور
خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام شتابگیری موتور
ou1ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

مقدار زمان Acc را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمر استفاده نمایید کوتاهی زمان شتابگیری 

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر چک نمایید اتصال بدنه موتور

خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام توقف موتور
ou2

حرکت های ناگهانی بار را که سبب اینرسی شدید 
می شود کاهش دهید اینرسی شدید بار

مقدار زمان Dec را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمز  استفاده نمایید کوتاهی زمان توقف

نشتی جریان موتور به زمین را برطرف نمایید موتور اتصال زمین است خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام حرکت ثابت موتور
ou3ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

محیط اطراف اینورتر را با نصب فن و کولر گازی 
خنک نمایید دمای رادیاتور باال رفته

افزایش دمای 

رادیاتور 2

oH1
و

oH2

کانال هوای رادیاتور مسدود شده و یا از اجسام 
خارجی پر شده، لطفا آن را تمییز نمایید مسدود شدن کانال هوای رادیاتورها

لطفا فن هارا چک نمایید در صورت خرابی آنها را 
تعویض نمایید خرابی فن

قسمت مربوط به کنترل فن و دما داخل اینورتر 
آسیب دیده است خرابی واحد کنترل فن و دما

سنسور دما آسیب دیده آن را تعویض نمایید خرابی سنسور دما

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید کاهش ولتاژ ورودی یا خرابی منبع 

خطای افت ولتاژ LU منبع تغذیه سوییچینگ آسیب دیده و جهت ݣݣݣتعمیر
اینورتر  را به نمایندگی فروش تحویل نمایید تغذیه سوییچینگ

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار

 اینورتر
oL1

از استارتهای پی در پی و سریع بپرهیزید و یا از 
مقاومت ترمز استفاده نمایید استارت پی در پی و سریع

جریان عبوری بیش از حد تنظیمی است. مقدار 
جریان تنطیمی را افزایش داده و یا مشکل را 

برطرف نمایید
عبور جریان باالتر ببش از زمان 

زمان Acc و Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید Dec و Acc مجاز کم بودن

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

توان اینورتر برای کاربرد فوق کم می باشد. از 
اینورتری با توان باالتر استفاده نمایید اتنخاب نادرست اینورتر

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار موتور oL2

شفت موتور گیر کرده و یا بار به شدت نوسان 
دارد که باعث اعمال گشتاور باالیی می شود درگیری شفت موتور و یا بار

جریان عبوری از موتور بیش از حد مجاز می باشد عبور جریان باال
زمان حفاظت اضافه بار موتور کم می باشد لطفا 

آن را افزایش دهید کم بودن زمان حفاظت اضافه بار

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

مقدار و زمان جریان تزریق dc زیاد می باشد لطفا 
آن را کاهش دهید dc باال بودن تنظیمات ترمز

یکی از فازهای ورودی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای وردی مشکل دارد خطای فازهای ورودی LP

یکی از فازهای خروجی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای خروجی مشکل دارد خطای فازهای خروجی SP

فیش کابل نمایشگر اینورتر را چک و آن را کامال 
متصل نمایید شل بودن کابل نمایشگر Keypad خطای اتصال ER03

لطفا اینورتر را ریست نموده و دوباره تنظیم 
نمایید،   تنظیمات کنترل سه سیمه و غیره 

مشکل دارد
تنظیمات اینورتر مشکل دارد خطای تنظیمات ER04

کابل ارتباطی ورودی Rs485 قطع شده است قطع بودن ارتباط 

Rs485 خطای ارتباطی ER05

مقدار تنظیمی baud rate صحیح نمی باشد آن 
را تغییر دهید baud rate خطای

اتصال پورت Rs485 و یا جهت آن غلط می باشد 
لطفا آن را چک نمایید Rs485 خطای اتصال

وقفه در تنظیمات Rs485 زیاد است آن را کاهش 
time - out failure دهید Rs485 وقفه در اتصال

تنظیمات مربوط به پروتوکل Modbus صحیح 
نمی باشد تنظیمات نا درست

تنظیمات گروه FA مربوط به کنترل PID نادرست 
می باشد خطای تنظیمات

خطای ورودی آنالوگ ER06 سیگنال آنالوگ قطع شده لطفا سیمها و سنسور
ها را چک نمایید قطعی سیگنال آنالوگ

کابلهای ورودی موتور به اینورتر متصل نیست
اتو تیونینگ موتور کامل

 نمی شود
خطای تیونینگ موتور ER07 پارامترهای پالک موتور به درستی تنظیم

نگردیده و یا موتور دوباره سیم پیچی شده است

دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگردانید، در 
صورت عدم رفع خطا دستگاه را جهت تعمیر به 

نزدیک ترین نمایندگی تحویل نمایید

آسیب سنسورهای واحد سنجش 

جریان
خطای واحد سنجش جریان ER09

جهت رفع نویز و خطای حاصل از تجهیزات اطراف 
اینورتر آنها را از اینورتر دور نموده و یا از فیلتر 

هارمونیک استفاده نمایید
نویز تجهیزات جانبی روی اینورتر خطای خارجی ER12

در صورت عملکرد غیر ضروری حفاظت فوق 
حساسیت مقادیر Fd.04 تا Fd.06 را کاهش دهید مقدار جریان از Fd.05 فراتر رفته وارنینگ اضافه بار OL

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Acc کم است

روش برطرف کردن مهمترین دالیل بروز خطا شرح خطا کد خطا

 Errors       خطــا ݣݣݣها
زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 

استفاده نمایید  زمانAcc کم است

  خطای افزایش جریان به

هنگام شتابگیری موتور oc1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید" بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

با Megger اتصاالت موتور را چک نمایید موتور اتصال بدنه است
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ  ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای افزایش جریان به 

هنگام توقف موتور
oc2

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد خطای افزایش جریان به 

هنگام 

چرخش موتور با 

دور نامی 

oc3
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده 

و Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

 مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید
توان اینورتر درست انتخاب نشده و یا توان اینورتر را افزایش دهید"

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید زمان Acc کم است

خطای حفاظت از

 ماژول های 

 Acc به هنگام IGBT 
occ1

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید بار اینورتر سنگین است
 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده

تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 
را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

بار موتور تغییرات ناگهانی دارد شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود 
مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 

توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

فرکانس استارت را کاهش دهید فرکانس استارت باالست

زمان Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Dec کم است

خطای حفاظت از 

ماژول های 

 Dec به هنگام IGBT 

occ2

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
در صورت پایین بودن دایمی ولتاژ، تپ ترانس 

را افزایش دهید ولتاژ شبکه پایین است

 پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده
تنظیمات موتور صحیح نیست و Auto tune نمایید

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

شل و غیر عادی بودن بار موتور چک شود  بار موتور تغییرات ناگهانی دارد
خطای حفاظت از مازول 

های IGBT به هنگام 

چرخش موتور بادورنامی 

occ3
پارامترهای پالک موتور را دقیق وارد کرده و 

Auto tune نمایید تنظیمات موتور صحیح نیست

مد کنترل اینورتر را روی vector  قرار دهید و یا 
توان اینورتر را افزایش دهید توان اینورتر درست انتخاب نشده

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر  چک نمایید اتصال بدنه موتور
خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام شتابگیری موتور
ou1ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

مقدار زمان Acc را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمر استفاده نمایید کوتاهی زمان شتابگیری 

موتور اتصال بدنه است لطفا با مگر چک نمایید اتصال بدنه موتور

خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام توقف موتور
ou2

حرکت های ناگهانی بار را که سبب اینرسی شدید 
می شود کاهش دهید اینرسی شدید بار

مقدار زمان Dec را افزایش دهید یا از مقاومت 
ترمز  استفاده نمایید کوتاهی زمان توقف

نشتی جریان موتور به زمین را برطرف نمایید موتور اتصال زمین است خطای افزایش ولتاژ به 

هنگام حرکت ثابت موتور
ou3ولتاژ ورودی را چک نمایید مشکل ولتاژ تغذیه

محیط اطراف اینورتر را با نصب فن و کولر گازی 
خنک نمایید دمای رادیاتور باال رفته

افزایش دمای 

رادیاتور 2

oH1
و

oH2

کانال هوای رادیاتور مسدود شده و یا از اجسام 
خارجی پر شده، لطفا آن را تمییز نمایید مسدود شدن کانال هوای رادیاتورها

لطفا فن هارا چک نمایید در صورت خرابی آنها را 
تعویض نمایید خرابی فن

قسمت مربوط به کنترل فن و دما داخل اینورتر 
آسیب دیده است خرابی واحد کنترل فن و دما

سنسور دما آسیب دیده آن را تعویض نمایید خرابی سنسور دما

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید کاهش ولتاژ ورودی یا خرابی منبع 

خطای افت ولتاژ LU منبع تغذیه سوییچینگ آسیب دیده و جهت ݣݣݣتعمیر
اینورتر  را به نمایندگی فروش تحویل نمایید تغذیه سوییچینگ

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار

 اینورتر
oL1

از استارتهای پی در پی و سریع بپرهیزید و یا از 
مقاومت ترمز استفاده نمایید استارت پی در پی و سریع

جریان عبوری بیش از حد تنظیمی است. مقدار 
جریان تنطیمی را افزایش داده و یا مشکل را 

برطرف نمایید
عبور جریان باالتر ببش از زمان 

زمان Acc و Dec را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید Dec و Acc مجاز کم بودن

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

توان اینورتر برای کاربرد فوق کم می باشد. از 
اینورتری با توان باالتر استفاده نمایید اتنخاب نادرست اینورتر

ولتاژ شبکه برق افت کرده لطفا در صورت امکان 
آن را اصالح نمایید افت ولتاژ ورودی

خطای اضافه بار موتور oL2

شفت موتور گیر کرده و یا بار به شدت نوسان 
دارد که باعث اعمال گشتاور باالیی می شود درگیری شفت موتور و یا بار

جریان عبوری از موتور بیش از حد مجاز می باشد عبور جریان باال
زمان حفاظت اضافه بار موتور کم می باشد لطفا 

آن را افزایش دهید کم بودن زمان حفاظت اضافه بار

تنظیمات v/f را اطالح نموده و یا از مد کنترل 
vector استفاده نمایید v/f خطا در تنظیمات

مقدار و زمان جریان تزریق dc زیاد می باشد لطفا 
آن را کاهش دهید dc باال بودن تنظیمات ترمز

یکی از فازهای ورودی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای وردی مشکل دارد خطای فازهای ورودی LP

یکی از فازهای خروجی قطع شده، افت کرده و یا 
نشتی دارد لطفا آنها را دقیقا چک نمایید فازهای خروجی مشکل دارد خطای فازهای خروجی SP

فیش کابل نمایشگر اینورتر را چک و آن را کامال 
متصل نمایید شل بودن کابل نمایشگر Keypad خطای اتصال ER03

لطفا اینورتر را ریست نموده و دوباره تنظیم 
نمایید،   تنظیمات کنترل سه سیمه و غیره 

مشکل دارد
تنظیمات اینورتر مشکل دارد خطای تنظیمات ER04

کابل ارتباطی ورودی Rs485 قطع شده است قطع بودن ارتباط 

Rs485 خطای ارتباطی ER05

مقدار تنظیمی baud rate صحیح نمی باشد آن 
را تغییر دهید baud rate خطای

اتصال پورت Rs485 و یا جهت آن غلط می باشد 
لطفا آن را چک نمایید Rs485 خطای اتصال

وقفه در تنظیمات Rs485 زیاد است آن را کاهش 
time - out failure دهید Rs485 وقفه در اتصال

تنظیمات مربوط به پروتوکل Modbus صحیح 
نمی باشد تنظیمات نا درست

تنظیمات گروه FA مربوط به کنترل PID نادرست 
می باشد خطای تنظیمات

خطای ورودی آنالوگ ER06 سیگنال آنالوگ قطع شده لطفا سیمها و سنسور
ها را چک نمایید قطعی سیگنال آنالوگ

کابلهای ورودی موتور به اینورتر متصل نیست
اتو تیونینگ موتور کامل

 نمی شود
خطای تیونینگ موتور ER07 پارامترهای پالک موتور به درستی تنظیم

نگردیده و یا موتور دوباره سیم پیچی شده است

دستگاه را به تنظیمات کارخانه برگردانید، در 
صورت عدم رفع خطا دستگاه را جهت تعمیر به 

نزدیک ترین نمایندگی تحویل نمایید

آسیب سنسورهای واحد سنجش 

جریان
خطای واحد سنجش جریان ER09

جهت رفع نویز و خطای حاصل از تجهیزات اطراف 
اینورتر آنها را از اینورتر دور نموده و یا از فیلتر 

هارمونیک استفاده نمایید
نویز تجهیزات جانبی روی اینورتر خطای خارجی ER12

در صورت عملکرد غیر ضروری حفاظت فوق 
حساسیت مقادیر Fd.04 تا Fd.06 را کاهش دهید مقدار جریان از Fd.05 فراتر رفته وارنینگ اضافه بار OL

زمان Acc را افزایش دهید و یا از مقاومت 
استفاده نمایید  زمان Acc کم است

توجــه : در راهنمــای فــوق ســعی گردیــده بــه پارامترهــای مهمــی کــه در بســیاری از صنایــع کاربــرد دارنــد اشــاره گــردد، لذا جهت 
کاربردهــای خــاص بــا تنظیمــات خاص بــه دفترچــه راهنمــای اینورتر فــوق مراجعــه فرمایید


