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 پارامتر ھای مھم کاربردی

تنظيم  واحد محدوده تغييرات نام پارامتر کد
 کارخانه

F00.00 Parameter 

group 

display control 

 

نوع نمايش 
 پارامترھا

0:Basic list mode 

و گ)روه خطاھ)ای  F03ت)ا  F00 نمايش پارامترھ)ای اص)لی (تنھ)ا گروھ)ای : 0
F26  (.نمايش داده می شوند 

1:Middle list mode 

 نمايش تمام پارامترھا به غير از گروه پارامترھای رزرو و مجازی.: 1

2:Senior list mode  

 نمايش تمام پارامترھا :2

3:User list mode 

نمايش پارامترھايی که توسط کاربر انتخاب شده اند و پارامترھای : 3
  مانيتورينگ

1 0 

F00.14 Parameter 

operation 

control 

 

بازگشت به تنظيمات 
 کارخانه

000: No action 

 : غيرفعال000

010: All parameters return to default.(not include fault 

record parameter group(F26 group) parameter).  

 ثبتکه مربوط به  26Fگروه  جز (به  برگشت به تنظيمات کارخانه: 010

 )خطاھا می باشد

020: Except for motor parameter: all parameters return 

to default.(not include F15 and F26 group parameter).  

که مربوط  26F (به جز پارامترھای گروه برگشت به تنظيمات کارخانه: 020
 )15F پارامترھای موتور و گروهبه ثبت خطاھا می باشد 

 

030: Extension parameter return to default.(only 

F21~F24 group parameter return to default).  

 .F24تا  F21رزرو  : برگشت به تنظيمات کارخانه برای گروه ھای 030

040: Virtual parameter return to default.(only F20 group 

parameter return to default).  

  .F20 پارامترھای مجازی گروه ه برای: برگشت به تنظيمات کارخان040

050: Fault record return to default.(only fault record 

parameter group(F26 group)parameter return to 

default)  

  .F26: برگشت به تنظيمات کارخانه برای گروه ثبت خطاھا  050

1 000 
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  کاربردی مھم ھای پارامتر

تغييراتمحدوده  نام پارامتر کد تنظيم  واحد 
 کارخانه

F00.24 Motor control 

mode 

 

 مد کنترلی موتور

 

 

0: V/F control（（（（object to torque control））））  

  گشتاور پشتيبانی نمی کند)  کنترل(از حالت  V/F:کنترل 0

1: speed less sensor vector control 1（（（（compare to 

speed less sensor vector control 2，，，，this control mode 

is more suitable for asynchronous motor≤160KW，，，， 

support speed and torque control））））  

موتورھای کنترل برای اين مد ( 1نوع   انکودردون : مد وکتور کنترل ب1
کنترل  مد کيلووات مناسب تر است، پشتيبانی از 160آسنکرون کمتر از 
 سرعت و گشتاور)

2: speed sensor vector control（（（（support asynchronous 

motor speed and torque control））））  

سرعت و گشتاور موتور ھای جھت کنترل ( با انکودر : مد وکتور کنترل2
 )آسنکرون

3:speed less sensor vector control 2（（（（only support 

asynchronous motor speed control，，，，this control mode 

is more suitable for motor ≥185KW））））  

فقط پشتيبانی از کنترل سرعت ( 2نوع  : مد وکتور کنترل بدون انکودر3
  )و با:تر. کيلووات 185 ای آسنکرونموتور ھ

1 0 

F01.00 Main frequency 

input channel 

selection 

 

انتخاب کانال فرمان 
 فرکانس

0: Opera9on keyboard digital setup  

 دکمه ھای با: و پايين و ولوم کی پد :0

1: AI1 analog setup  

  ميلی آمپر 4- 20ولت يا   AI1 (0-10( 1: ورودی آنالوگ 1

2: AI2 analog setup  

 ميلی آمپر 4-20ولت يا   10تا  – AI2 (10( 2: ورودی آنالوگ 2

3:Terminal UP/DOWN adjus9ng setup 

 up/down: ورودی ديجيتال 3

4:Communication provide( Communication address: 

1E01).  

 شبکه از طريق :4

5:EAI1 analog setup.  

  )EAI1: ورودی آنالوگ کارت توسعه (5

6:EAI2 analog setup  

 )EAI2: ورودی آنالوگ کارت توسعه (6

7:High speed pulse setup (X8 terminal need choose the 

suitable function)  

ظيمات :زم بايد تن X8: ورودی پالس سرعت با: (برای ورودی ديجيتال 7

1 0 
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  ).انجام شود

 

8:Terminal pulse setup (X8 terminal need choose the 

suitable function)  

 )بايد تنظيمات :زم انجام شود X8: ورودی پالس (برای ورودی ديجيتال 8

9:Terminal encoder setup(X1:X2 connect the encoder 

punctuation input)  

و تنظيم پارامتر  X2و  X1انکودر (اتصال به ورودی ھای  : از طريق9
F08.30(  

10～～～～14: Reserved  

 : رزرو10

 

 

 پارامتر ھای مھم کاربردی

تنظيم  واحد محدوده تغييرات نام پارامتر کد
 کارخانه

F01.11 upper limit 

frequency 

 حد با:ی فرکانسی

Low limit frequency～～～～600.00Hz 

ھرتز 600حد پايين فرکانسی تا   

 

0.01Hz 50.00Hz 

F01.12 Low limit 

Frequency 

 حد پايين فرکانسی

0.00Hz～～～～upper limit frequency 

 ھرتز تا حد با:ی فرکانسی 0

0.01Hz 0.40Hz 

F01.13 Low limit 

frequency run 

mode 

تنظيمات حد پايين 
 فرکانس

0:As low limit frequency run.  

 از حد پايين فرکانسی حرکت: 0

1:As seEng frequency run.  

 از تنظيمات فرکانس حرکت:1

2:As zero frequency run. 

  از فرکانس صفر حرکت: 2

3:Sleep: PWM clocked at sleep mode.  

  مد خواب PWMاز ک?ک  حرکت: 3

1 2 
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 پارامتر ھای مھم کاربردی

پارامترنام  کد تنظيم  واحد محدوده تغييرات 
 کارخانه

F01.15 Run command 

channel 

selection 

انتخاب نحوه استپ 
 استارت

0:Opera9on keyboard run control.  

 کی پد  :0

1:Terminal run command control  

 ترمينال خارجی: 1

2:Communica9on run command control.  

  از طريق شبکه: 2

1 0 

F01.17 Acceleration 

9me 1 

زمان افزايش 
 سرعت

1~60000(Accelera9on 9me is interval accelerate from 

zero frequency to upper limit frequency)  

  

  )تا حد با:ی فرکانس 0از فرکانس  ثانيه (مدت زمان افزايش 60000تا  1

1 

 

طبق 
نوع 
 موتور

F01.18 Deceleration 

9me 1 

کاھش سرعتزمان   

1～～～～60000(decelera9on 9me is the interval decelerate 

from upper limit frequency to zero frequency.)  

  

 )0از حد با:ی فرکانس تا فرکانس  ثانيه (مدت زمان کاھش 60000تا  1

طبق  1
نوع 
 موتور

F01.19 Acc/Dece time 

unit  

واحد زمان 
افزايش/کاھش 

  سرعت

0：：：：0.01s  

 ثانيه 0.01: 0

1：：：：0.1s  

 ثانيه 0.1: 1

2：：：：1s  

 ثانيه 1: 2

1 1 

F02.04 DC braking 

current when 

starting 

 

  DCشدت تزريق 

 آغاز حرکت

0.0～～～～100.0%（（（（G type inverter rated current））））        

        

 جريان نامی اينورتر در حالت جنرال %100تا  0

0.1% 30.0% 

F02.05 DC braking 

time when 

starting 

 

 DCزمان تزريق 

 آغاز حرکت

 0.0～～～～30.0s  

 

 ثانيه

0.1s 0.0s 
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ھای مھم کاربردیپارامتر  

تنظيم  واحد محدوده تغييرات نام پارامتر کد
 کارخانه

F02.11 

 

Stop mode 

 نوع توقف

0: Decelera9on stop.  

 F01.18: کاھش سرعت مطابق زمان 0

1: Free stop  

 : توقف آزاد1

2: Decelera9on + DC braking stop. 

  

 F01.18کاھش سرعت مطابق زمان +  DC : ترمز2

1 0 

F02.16 Stop DC 

braking current 

 شدت جريان تزريق

DC انتھای حرکت  

                        0.0～～～～100.0%））））G type inverter rated current（（（（        

 جريان نامی اينورتر در حالت جنرال %100تا  0

0.1% 0.0% 

F02.17 Stop DC 

braking time 

 DCزمان تزريق 

 انتھای حرکت

0.0～～～～30.0 s 

  ثانيه

0.1s 0.0s 

F02.22 Energy 

consumption 

braking 

selection  

  

فعال کردن تخليه 
ولتاژ در مقاومت 

 ترمز

0:No energy consump9on braking  

 : غيرفعال0

1:Energy consump9on braking 1(No braking 

while halting).  

 (در کليه حالت ھا) 1انرژی مصرفی ترمز نوع : 1

2: Energy consump9on braking 2(Braking while 

halting).  

 (فقط ھنگام ايست ) 2: انرژی مصرفی ترمز نوع 2

1 0 
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F03.00 V/F curve set 

 

 V/Fتنظيم منحنی 

0: Constant torque curve 

  : منحنی گشتاور ثابت0

1: Degression torque curve 1 (2.0 power)  

 1: منحنی گشتاور نزولی 1

2: Degression torque curve 1 (1.7 power)  

 2: منحنی گشتاور نزولی 1

3: Degression torque curve 3 (1.2 power)  

 3: منحنی گشتاور نزولی 1

4: User self-defined setting V/F curve 

(Confirmed by F03.04~F03.11)  

   F03.11تا  F03.04 پارامترھای استفاده ازبا  V/Fمنحنی  تنظيم: 4

1 0 

F03.01 Torque boost 

mode 

گشتاورنوع افزايش   

0：：：：Manual boost.  

 : حالت دستی0

1：：：：Auto torque boost  

 : حالت اتوماتيک1

1 0 

F03.02 Torque boost 

گشتاور افزايش  

طبق  0.1% 12.0%～～～～0.0
نوع 
 موتور

 

 مھم کاربردیپارامتر ھای 

تنظيم  واحد محدوده تغييرات نام پارامتر کد
 کارخانه

F04.09 Carrier freq. 

فرکانس حامل (کليد 
 زنی)

0.5～～～～16.0K  

  کيلو ھرتز

0.1K  طبق
نوع 
 موتور
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F05.00 protocol 

selection 

 

 انتخاب پروتکل

 

0: Modbus protocol .  

 : پروتکل مدباس0

1: Reserved  

 : رزرو1

2: Profibus protocol .（（（（Extend effective））））  

 : پروتکل پروفيباس (کارت توسعه )2

3: CANlink protocol .（（（（Extend effective））））  

 (کارت توسعه )  CANlink: پروتکل 3

4: CANopen protocol .（（（（Extend effective））））  

 (کارت توسعه )  CANopen: پروتکل 4

5: Free protocol 1.（（（（Can realize all the function 

parameter modifica9on of EN500/EN600））））  

 ( توانايی دريافت تمام پارامترھا) 1: پروتکل آزاد نوع 5

6: Free protocol 2.（（（（Can realize part of the 

function parameter modification of 

EN500/EN600））））  

  ( توانايی دريافت برخی پارامترھا) 2: پروتکل آزاد نوع 6

1 0 

F05.01 Baud rate 

configuration 

 

 

سرعت  تنظيمات
 انتقال

Units digit: Free protocol and Modbus Baud rate 

Selection  

 ديجيت يکان : انتخاب سرعت انتقال مدباس و پروتکل آزاد

0: 300BPS 

1: 600BPS 

2: 1200BPS 

3: 2400BPS 

4: 4800BPS 

5: 9600BPS 

6: 19200BPS 

7: 38400BPS 

8: 57600BPS 

Tens digit: Profibus-DP Baud rate selection  

 ديجيت دھگان: انتخاب سرعت انتقال پروفيباس

0: 115200BPS 

1: 208300BPS 

2: 256000BPS 

3: 512000BPS 

Hundreds digit: CanLink and CANopen Baud 

rate selection  

 CANopen و  CanLinkديجيت صدگان : انتخاب سرعت انتقال  

0: 20K 

1: 50K 

2: 100K 

1 005 
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3: 125K 

4: 250K 

5: 500K 

6: 1M 

 

 پارامتر ھای مھم کاربردی

تنظيم  واحد محدوده تغييرات نام پارامتر کد
 کارخانه

F05.02 Data format 

 

داده ھا انتقال فرمت  

 

Units digit: Free protocol and Modbus protocol data 

format   

  داده ھای مدباس و پروتکل آزادديجيت يکان : نوع 

0：：：：1-8-1 format，，，，no parity，，，，RTU 

1: 1-8-1 format，，，，even parity，，，，RTU 

2: 1-8-1 format，，，，odd parity，，，，RTU 

3: 1-7-1 format，，，，no parity，，，，ASCII 

4: 1-7-1 format，，，，even parity，，，，ASCII 

5: 1-7-1 format，，，，odd parity，，，，ASCII 

Tens digit: Profibus_DP protocol data format  

 نوع داده ھای پروتکل پروفيباس   ديجيت دھگان :

0: PPO1 communica9on format 

1: PPO2 communica9on format 

2: PPO3 communica9on format 

3: PPO5 communica9on format 

Hundreds digit: Modbus agreement or free 

protocol response selection  

 ت صدگان : انتخاب واکنش پروتکل آزاد يا قرارداد مدباسديجي

0:respond mainframe demand, and respond data 

package 

1:respond mainframe demand and without 

response  

1 000 
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 پارامتر ھای مھم کاربردی

تنظيم  واحد محدوده تغييرات نام پارامتر کد
 کارخانه

F05.03 Local address 

شبکه آدرس  

0～～～～247 

  آدرس اينورتر جھت ترتيب قرار گرفتن در شبکه 

1 1 

F08.26 FWD/REV 

operating 

mode selection 

نحوه استپ استارت 
از طريق ترمينال 

 ھای ورودی

0: Two-wire control mode 1 

  1: کنترل دوسيمه نوع 0

1: Two-wire control mode 2  

 2: کنترل دو سيمه نوع 1

2: Two-wire control mode 3（（（（monopulse control 

mode））））  

 پالس) (کنترل مونو 3: کنترل دو سيمه نوع 2

3: Three-wire control mode 1  

  1: کنترل سه سيمه نوع 3

4: Three-wire control mode 2  

   2: کنترل سه سيمه نوع 4

1 0 

F14.00 Speed/torque 

control 

Selection  

  

انتخاب مد کنترلی 
 سرعت يا گشتاور

0: speed control 

  : کنترل سرعت 0

1: torque control（（（（This parameter is valid when 

F00.24=1 or 2））））  

يا  1روی  F00.24: کنترل گشتاور ( اين پارامتر زمانی فعال می شود که 1
 تنظيم شده باشد. )  2

1 0 

F15.01 Asynchronous 

motor rated 

Power  

  

توان موتور 
 آسنکرون

0.1～～～～6553.5KW  

 کيلووات

0.1KW  طبق
نوع 
 موتور

F15.02 Asynchronous 

motor rated 

Voltage 

ولتاژ موتور 
 آسنگرون

1～～～～690V 

 ولت

1V  طبق
نوع 
 موتور
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 پارامتر ھای مھم کاربردی

تنظيم  واحد محدوده تغييرات نام پارامتر کد
 کارخانه

F15.03 Asynchronous 

motor rated 

Current  

  

جريان موتور 
  آسنکرون

0.1～～～～6553.5A  

  آمپر

0.1A  طبق
نوع 
 موتور

F15.04 Asynchronous 

motor rated 

Frequency  

  

فرکانس موتور 
  آسنکرون

0.00～～～～600.00Hz  

  ھرتز

0.01Hz  طبق
نوع 
 موتور

F15.05 Asynchronous 

motor rated 

rotational 

speed  

  

دور موتور 
 آسنکرون

0～～～～60000r/min  

 دور در دقيقه

1r/min  طبق
نوع 
 موتور

F15.06 Asynchronous 

motor poles 

No.  

  

تعداد قطب ھای 
 موتور آسنکرون

1～～～～7 1 2 

F15.19 Motor 

parameter 

self-tuning 

selection  

  

 تيون انتخاب نوع
پارامترھای  خودکار

  موتور

0: Inac9on  

 : غيرفعال0

1: asynchronous motor stop to self-adjusting  

توقف. وقتی امکان بی بار کردن موتور  تيون خودکار موتور در حالت: 1
 وجود ندارد.

2: asynchronous motor rotate no-load to 

self-adjusting  

 در حالت بدون بار به ھمراه حرکت موتور : تيون خودکار2

3: Reserved  

  : رزرو3

1 0 

F27.00 User password  

  

 قفل کاربر

00000～～～～65535 1 00000 
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 گروه پارامترھای مربوط به نمايشگر

 محدوده تغييرات نمايش حالت انتخاب شده توسط کارخانه کد

C-00 تنظيم پارامتر   نمايش فرکانس حين شتاب و توقفF00.01 در حالت حرکت  

  استاپ   در حالت F00.07تنظيم پارامتر 

C-01 تنظيم پارامتر   نمايش فرکانس تنظيم شدهF00.02 در حالت حرکت  

  در حالت استاپ F00.08تنظيم پارامتر 

  

C-02 تنظيم پارامتر  نمايش جريان خروجیF00.03 در حالت حرکت  

 در حالت استاپ F00.09تنظيم پارامتر 

 

C-03 تنظيم پارامتر  نمايش ولتاژ خروجیF00.04 در حالت حرکت  

 در حالت استاپ F00.010تنظيم پارامتر 

 

C-04  باسنمايش ولتاژ DC  تنظيم پارامترF00.05 در حالت حرکت  

  در حالت استاپ F00.011تنظيم پارامتر 

 

C-05 تنظيم پارامتر   نمايش دمای اينورترF00.06 در حالت حرکت  

 در حالت استاپ F00.012تنظيم پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 ENجدول خطاھای سری 

 کد

 نقص

 نوع نقص

 

 اقدام :زم دليل ممکن

E-01 افزايش زمان شتاب  زمان شتاب خيلی کوتاه است  اضافه جريان ھنگام شتاب گرفتن 

،تنظيم جبران  V/Fتنظيم منحنی  V/Fبھبود منحنی 

گشتاور دستی يا انخاب حالت 
  جبران گشتاور اتوماتيک

برای  speed searchتنظيم   شروع دوباره چرخش موتور

  شروع مجدد حرکت موتور

ولتاژ ورودی بررسی  ولتاژ ورودیکمبود   

 افزايش توان اينورتر  کم بودن توان اينورتر 

ارتباط بين  بررسی سيم ھای  قطعی فاز خروجی در مد وکتور
موتور و درايو و سربندی 

 موتور

E-02 افزايش زمان توقف  زمان توقف خيلی کوتاه است  اضافه جريان در ھنگام توقف 

استفاده از مقاومت ترمز يا   است اينرسی بار خيلی زياد
 افزايش توان مقاومت ترمز

 با:بردن توان اينورتر  توان اينورتر کم است

E-03  اضافه جريان ھنگام حرکت با
 سرعت ثابت

مکانيکی دستگاه بررسی تغيير ناگھانی در بار  

 افزايش زمان شتاب و توقف زمان شتاب و توقف خيلی کم است

ولتاژ ورودی بررسی ورودیکمبود ولتاژ   

 افزايش توان اينورتر کم بودن توان اينورتر

E-04 ولتاژ ورودی بررسی افزايش ولتاژ ورودی اضافه ولتاژ درھنگام شتاب  

 افزايش زمان شتاب کم بودن زمان شتاب

برای  speed searchتنظيم  شروع دوباره چرخش موتور

 شروع مجدد حرکت موتور



 
20 

E-05 ولتاژ در ھنگام توقف اضافه  افزايش زمان توقف زمان توقف خيلی کوتاه است 

استفاده از مقاومت ترمز يا  اينرسی بار خيلی زياد است
 افزايش توان مقاومت ترمز

E-06  اضافه ولتاژ ھنگام حرکت با
  سرعت ثابت

  ولتاژ ورودی بررسی  افزايش ولتاژ ورودی

  افزايش زمان شتاب و توقف  زمان شتاب و توقف خيلی کم است

 نصب راکتور  تغييرات غيرعادی ولتاژورودی

  استفاده از مقاومت ترمز  اينرسی بار خيلی زياد است

E-07  اضافه ولتاژ منبع تغذيه ی 
  اينورترفرمان 

منبع تغذيه ی ورودی يا  بررسی  ولتاژ ورودی نامناسب
  ارسال برای سرويس

E-08 ولتاژ ورودی بررسی  کمبود ولتاژ ورودی  کمبود ولتاژ ھنگام حرکت  

E-09 افزايش زمان شتاب  زمان شتاب خيلی کوتاه است  حفاظت اضافه بار اينورتر  

 DCکاھش جريان تزريق   ترمز بسيار زياد است  DC تزريق

  وافزايش زمان تزريق

،تنظيم جبران  V/Fتنظيم منحنی   V/Fبھبود منحنی 
گشتاور دستی يا انخاب حالت 

  جبران گشتاور اتوماتيک

در  speed searchتنظيم   شروع دوباره چرخش موتور
  ھنگام شروع دوباره

  ولتاژ ورودی بررسی  کمبود ولتاژ ورودی

  با:بردن توان اينورتر  بار بسيار زياد است

E-10 

A-10 

،تنظيم جبران  V/Fتنظيم منحنی   V/Fبھبود منحنی   حفاظت اضافه بار موتور
گشتاور دستی يا انخاب حالت 

  جبران گشتاور اتوماتيک

  ولتاژ ورودی بررسی  کمبود ولتاژ ورودی

  استفاده از گيربکس  حرکت موتور با سرعت کم و بار زياد

  تنظيم درست حفاظت  تنظيم نادرست حفاظت اضافه بار

  بار بررسی  شدن موتورتغيير ناگھانی در بار يا قفل 

E-11 

A-11 

جريان موتور کمتر از حد پايين تعريف شده در   حفاظت در مقابل کمبود بار
  اينورتر

 F19.08و  F19.09پارامترھای 

  .کنيد را بررسی

 زير بار بودن موتور را بررسی  موتور زير بار نيست
  .کنيد

E-12 سه فاز ورودی و  بررسی  اشکال در برق سه فاز ورودی  قطعی در فاز ورودی
  اتصا:تش

  ارسال جھت سرويس  اشکال در برد تغذيه

  ارسال جھت سرويس  اشکال در برد فرمان
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E-13 سيم بين موتور و درايو بررسی  اشکال در سيم کشی قدرت بين موتور و درايو  قطعی در فاز خروجی  

  سيم پيچ ھای موتور بررسی  نامتعادل بودن سه فاز خروجی ھنگام استارت

  ارسال جھت سرويس  اشکال در برد تغذيه

  ارسال جھت سرويس  اشکال در برد فرمان

E-14  حفاظتIGBT اضافه جريان گذرا  

سيم بندی بررسی اتصال کوتاه فاز به فاز يا فاز به زمين  

تمييز کردن فن ومسير گردش  سوختن فن يا بسته شدن را گردش ھوا
ھوا ، در صورت لزوم تعويض 

                                فن   

 کاھش دمای محيط افزايش زياد دمای محيط

افزايش جريان زياد به دليل قطعی در فاز 
 خروجی

سيم بندیبررسی   

 ارسال جھت سرويس آسيب ديدن منبع تغذيه و کاھش ولتاژ درايو

 ارسال جھت سرويس در برد فرمان اشکال

E-15  اتصال به زمين ھنگامی که درايو
  دارای خروجی است

سيم ھای بين موتور  بررسی  اتصال زمين در موتور
سيم پيچی بررسی ودرايو ،

 ،تعويض و يا تعمير موتور 

  ارسال جھت سرويس آسيب ديدن تجھيزات اندازه گيری جريان

E-16  ھنگام روشن اتصال به زمين در
  کردن دستگاه

سيم ھای بين موتور بررسی   اتصال زمين در موتور
کردن سيم پيچی  بررسیودرايو ،

 ،تعويض و يا تعمير موتور

 جابه جايی کابل ھای موتور  سيم ھای ورودی و خروجی برعکس ھستند

 ارسال جھت سرويس  آسيب ديدن تجھيزات اندازه گيری جريان

E-17 

A-17 

به صورت پيوسته به مدت  A-17اع?م آ:رم  از حد اينورتر گرمای بيش
  دقيقه 30

 تمييز کردن مجرای تھويه ھوا

 تمييز کردن مجرای تھويه ھوا بسته شدن مجرای ھوا

 کاھش فرکانس کرير افزايش بيش  از حد دمای محيط

 تعويض فن آسيب ديدن فن

E-18 

A-18 

 خطای خروجی

 

 

فرمانی که به معنای خطای فعال شدن ترمينال 
 خروجی تعريف شده

غير فعال کردن ترمينال فرمان 
 مرتبط
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E-19  اشکال در مدار اندازه گيری
 جريان

 اتصال دوباره سيم اتصال سيم برد فرمان

 ارسال جھت سرويس اشکال در منبع تغذيه

 آسيب ديدن تجھيزات اندازه گيری جريان

E-20 در برد فرمان به دليل عوامل محيطی خطا   خطای نويز بيرونی
  (نويز)

ريست کردن دستگاه با دکمه ی 
STOP/RESET يا نصب فيلتر  

E-21 قطع و وصل برق ورودی اگر   آسيب داخلی   اخت?ل داخلی
خطا ھمچنان باقی بود ارسال 

  جھت سرويس

E-22 

A-22 

کردن پارامترھای ريست  PIDتنظيمات نامناسب پارامترھای  PIDاز دست دادن داده ھای 
  مربوطه

سيم بندی داده ھای  بررسی  PIDقطعی داده ھای 
 PIDبيرونی 

  ارسال جھت سرويس  اشکال در برد کنترل

E-23 

A-23 

  پارامترھای مربوطه ريست شود  اشکال در تنظيمات مربوط به قطعی فيدبک PIDخطا در فرکانس فيدبک 

سيم بندی سيگنال فيدبک   قطع شدن سيگنال فيدبک
  شود بررسی

  ارسال جھت سرويس  آسيب ديدن کنترل برد

E-24 

A-24 

ريست کردن پارامترھای  PIDتشخيص مقدار نامناسب  PIDنامناسب بودن مقدار 
  مربوطه

  ارسال جھت سرويس  اشکال در برد کنترل

E-25 ھنگام روشن فعال بودن ترمينال فرمان استارت   حفاظت ترمينال استارت
  شدن

  ترمينال فرمان استارت بررسی

E-26 

A-26 

  مناسب buad rateتنظيم  buad rateنامناسب بودن   قطع ارتباط شبکه

Lارسال جھت سرويس  اشکال در ارتباط س  

 F05.04تنظيم پارامترھای   نامناسب بودن پارامترھای شبکه

,F05.05  

E-27 رزرو    

E-28 رزرو   

E-29 رزرو   

E-30 

A-30 

خواندن و نوشتن غلط 
E2PROM 

ريست خطا از طرق دکمه ی   اشکال ھنگام خواندن و نوشتن پارامترھا
STOP/RESET  يا ارسال جھت

  سرويس
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E-31 ارسال جھت سرويس خطای سنسور دما اخت?ل در تشخيص دما 

 آسيب ديدن مدار تشخيص دما

E-32 متناسب با پ?ک موتور  پارامترھای تنظيم شده اشکال تيون خودکار
 نيست

 تنظيم درست طبق پ?ک موتور

انتخاب اينورتر متناسب با  جريان غيرعادی ھنگام تيون کردن
 موتور

سيم بندی موتوربررسی  خطای سيم بندی موتور  

E-33 

A-33 

  ارسال جھت سرويس  اشکال در برد قدرت  خطای کنتاکتور

  تعويض کنتاکتور  اشکال در کنتاکتور

E-34  ارسال جھت سرويس    1خطای کارخانه  

E-35  ارسال جھت سرويس    2خطای کارخانه  

E-36 

A-36 

  خنک کردن دمای محيط  افزايش دمای محيط  لينک DCافزايش دمای خازن 

انتخاب اينورتر متناسب با   ظرفيت خازن اينورتر بسيار کم است
  موتور

 DC کننده تعويض فن خنک  فن خنک کننده آسيب ديده است

  لينک

E-37 

 

انکودر و سيم ارتباطی  بررسی  آسيب ديدن انکودر يا قطعی سيم آن  قطعی انکودر
  آن

E-38 

 

  افزايش زمان شتاب  زمان شتاب خيلی کوتاه است  حفاظت افزايش سرعت

  انتخاب اينورتر با توان با:تر  توان اينورتر کم است

تنظيم نامناسب پارامترھای افزايش سرعت 
F19.40  وF19.39  

تنظيم پارامترھای افزايش 
  سرعت مناسب با موقعيت

E-39 افزايش زمان شتاب و توقف  زمان شتاب و توقف خيلی کم است  حفاظت انحراف سرعت  

  انتخاب اينورتر با توان با:تر  توان اينورتر کم است

پارامترھای ذکر تنظيم مناسب  F19.42و  F19.41تنظيم نامناسب پارامترھای 
  شده

E-40  قطعی در پالسZ قطعی در سيم فاز   فيدبکZ سيم فاز   انکودرZ  بررسیانکودر را 

  نماييد

E41-50 رزرو      

A-51  خطای مربوط به فرمان فرکانس
  اصلی يا کمکی

 F01.03و F01.00پارامترھای   خطای تنظيم پارامترھا

  نبايد در يک حالت تنظيم شوند
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A-52 

پارامترھای مربوط به تعريف   تتنظيم چند ورودی ديجيتال در يک مقدار  مربوط به ورودی ديجيتالخطای 
بررسی ورودی ھای ديجيتال را 

  کنيد

  

LOCH1 دکمه   قفل کی پد  قفل کی پدESC/MENU  را به مدت
  ثانيه نگه داريد 2
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