
 IS5مدل   LSراهنماي نصب اينورتر 

  :نكات ايمني

 .ت بسته شوداربدنه اينورتر به  •
 .با دست خشك با كي پد دستگاه كار كنيد •
 .جدا خود داري فرماييد Nاز اتصال سيم نول به ترمينال  •
 .از نصب اينورتر در محيط هاي قابل اشتعال خودداري فرماييد •
 .توان موتور خودداري فرماييداز نصب اينورتر با توان پايين تر از  •
 .كردن اينورتر خودداري فرماييد RUNدر صورت بسته بودن كاور روي دستگاه از  •
از ورود براده چوب،آهن،كاغذ و گرد و غبار و اجسام ديگر به داخل اينورتر جلوگيري  •

 .فرماييد
اطمينان حاصل ) سه فاز يا تك فاز بودن درايو(قبل از اتصال برق ورودي حتما از نوع ورودي  •

 .فرماييد
دقيقخ بعد از قطع برق  10سيم بندي مجدد و انجام عمليات جديد روي اينورتر بايد حداقل  •

 .ورودي انجام شود
در صورت مشاهده هر گونه خطا ،اينورتر را خاموش نموده و با بخش فني شركت تماس  •

 .حاصل فرماييد

  :نحوه نصب اينورتر

تابلو نصب نماييد بطوريكه ذرات گردو غبار و ذرات هادي ط مناسب داخل ياينورتر را در مح •
 .و مواد شيميايي و هواي مرطوب به داخل آن نفوذ نكند

 .دستگاه را بوصرت عموديد داخل تابلو قرار دهيد •
پنج سانتي متر در باال و حداقل ده سانتي متر در پايين فضاي آزاد جهت در طرفين دستگاه  •

 .چرخش هوا در نظر بگيريد
 .نصب دستگاه در برابر تاب مستقيم آفتاب خودداري فرمايداز  •
 .فن تابلو را روي تابلو و در مكاني قرار دهيد تا جريان هوا به راحتي از اينورتر عبور نمايد •
 .ميباشد% 90درجه سانتي گراد و ميزان رطوبت كمتر از ) 50~10‐(دماي كاري اينورتر  •
 .صب شوداينورتر بايد در محل ثابت و بدون لرزش ن •
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 .متفاوت استساختار ترمينال ها با توجه به توان دستگاه 

 .الزم استفاده نماييد ي اينورتر ها از سيم هايي با اندازهدر ورودي و خروج •
ولوم بايد .(جهت نصب ولوم خارجي جهت تغيير فركانس ،از ولوم يك كيلو اهم استفاده نماييد •

 )صل شودمت CM,V1,VRبه ترمينال هاي 
 .استفاده نماييد براي سيم بندي برق ورودي از سر سيم هاي حلقوي با پوشش عايق •
 .از ريختن تكه هاي سيم در داخل اينورتر خودداري فرماييد •

 :قدرت ينال ترم

از اتصال (.استفاده نماييدبه اينورتر   V380جهت اتصال به برق سه فاز  )R,S,T(از اتصال هاي  •
 .)جدا خودداري فرماييد Nسيم نول به پايه 

توجه نماييد بين اينورتر (به موتور استفاده كنيدجهت اتصال اينورتر ) U,V,W(از ترمينال هاي  •
 )و موتور هيچ قطعه الكترونيكي اضافه نشود

 .را به ارت متصل نماييد Gترمينال  •
در اين صورت .(متصل نماييد  P2و   P1هاي ن را به ترمينالآ  DCدر صورت استفاده از چوك  •

 .)را برداريد  P2و   P1 اتصال بين ترمينال هاي

 .قرار دارد  KW 7.5تا   KW 5.5در اينورتر هاي از توان  Pترمينال  •
 .قرار دارد KW 75تا  KW 11در اينورتر هايدر اينورتر هاي از توان  P2و  P1ترميال هاي  •

  :مقاومتترمينال 

 DC(به منظور استفاده از مقاومت ترمز ديناميكي - BRAKE( و واحد ترمز ديناميكي)DB 

UNIT(راهنماي دستگاه مراجعه نماييددفترچه  7.7و  7.6به بخش. 
 .جهت اتصال واحد ترمز ديناميكي به اينورتر مي باشند Nو P2ترمينال هاي  -
 .جهت اتصال مقاومت ترمز ميباشند B2و  B1ترمينال هاي  -
 .داراي ترمز داخلي مي باشندكيلووات  3.7 تا   0.75اينورتر هاي  -
 .كيلو وات  داراي واحد ترمز ديناميكي داخلي مي باشند 7.5تا  0.75اينورتر هاي  -
كيلووات بايد از واحد ترمز ديناميكي خارجي و مقاومت ترمز  15تا  11در اينورتر هاي  -

 .خارجي استفاده شود
در صورتي كه از واحد ترمز خارجي استفاده مي شود بايد مقاومت ترمز به واحد ترمز  -

 )مستقيم مقاومت ترمز به اينورتر خودداري نماييداز اتصال .(خارجي متصل گردد



  :كنترل ترمينال 

 
 توصيف ترمينال

P1 
 P2 ترمينال ورودي چند منظوره

P3 

FX راه اندازي در جهت راستگرد  
RX  چپ گردراه اندازي در جهت  
JOG  عملكرد در حالتJOG 

BX توقف اضطراري  
RST ريست خطا  
CM  ترمينال مشترك براي خروجي هاي ديجيتال  
VR منبع تغذيه جهت پتانسيومتر خارجي 

V1  10-0ترمينال ورودي ولتاژ آنالوگ v)جهت تغيير فركانس(  
I 20-4 ترمينال وردي جريان آنالوگ mA)جهت تغيير فركانس(  

5G   ترمينال مشترك برايV1وI وFM 

FM  مانيتورينگترمينال خروجي آنالوگ جهت  
30A كنتاكت باز(ترمينال خروجي رله خطا(  
30B كنتاكت بسته(ترمينال خروجي رله خطا(  
30C  30ترمينال مشتركA   30و B 
AXA خروجي رله اي چند منظوره  
AXC 

 :جهت نمايش يكي لز خروجي هاي زير بكار ميرود FMترمينال  -

 12-0حداكثر ولتاژ خروجي .(DC LINKفركانس خروجي، جريان خروجي،ولتاژ خروجي ،ولتاژ

 V 1و حد اكثر جريان خروجيmA مي باشد.(  
در .اتصال بسته مي باشند30B-30Cاتصال باز و  30A – 30Cدر حالت عادي ترمينال هاي  -

اتصال باز  30B-30Cاتصال كوتاه و ترمينال هاي  30A – 30Cهنگام بروز خطا ترمينال هاي 
 .ميشود

  .فعال مي شوند CMكليه ترمينال هاي ورودي ديجيتال با اتصال به ترمينال  -
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  :نحوه تغيير پارامتر ها

را انتخاب  DRV,FUN1,FUN2,I/O,APPميتوان يكي از هفت گروه  MODEبه كمك كليد  )1
  .نماييد

به كمك كليد هاي جهت دار باال و پايين مي توانيد پارامتر هاي مورد نظر خود را در گروه  )2
در صورتي كه شماره پارامتر مورد نظر خود را مي دانيد ،آن (مشخص شده انتخاب نماييد

  ).وارد نماييد تا مستقيما به پارامتر دسترسي پيدا كنيد JUMP CODEرا در 

  .جهت وارد شدن به پارامتر انتخابي استفاده نماييد PROGاز كليد  )3

خود را تغيير به كمك كليد هاي جهت دار باال و پايين ميتوانيد مقدار پارامتر مورد نظر  )4
 SHIFTرقمي باشد،ميتوانيد با استفاده از كليد  3يا  2در صورتي كه مقدار پارامتر .(دهيد

 ).گان و صدگان را تغيير دهيدمكان نما را به سمت چپ شيفت داده و مقدار ده

 .تغييرات وارد شده را ذخيره نماييد  ENTبه كمك كليد  )5

 

برمي  DRIVE GROUPدر ميان پارامتر ها ،به اولين پارامتر  SHIFTبا فشار دادن كليد : توجه
 .گرديد

  

  .در ميان پارامتر هاي يك گروه به اولين پارامتر آن گروه بر ميگرديد MODEبا فشار دادن كليد 

  

  )RUN/STOP(روش هاي فرمان روشن و خاموش

  Keypadتوسط  RUN/STOPروش فرمان روشن         -

  .قرار دهيد KEY PADرا روي ) DRIVE MODE)DRV-03در اين حالت پارامتر 

   FX,RX توسط ترمينال هاي RUN/STOPروش فرمان روشن          -

  ..قرار دهيد FX/RXرا روي  )DRIVE MODE)DRV-03در اين حالت پارامتر 
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 جدول پارامتر هاي پر كاربرد دستگاه 
  

 توضيحات LCDنوع نمايش روي   كد پارامتر

DRV-01 ACC.time زمان شتابگيري 

DRV-02 DEC.time زمان توقف 

DRV-03 DRV mode  روشRUN/STOP 

DRV-04 FRQ mode روش تغيير فركانس 

DRV-08 Current نمايش جريان خروجي به موتور 

DRV-09 Speed نمايش دور بر دقيقه موتور)RPM( 

FU1-07 STOP Mode نحوه توقف  

FU1-21 BASE FREQUENCY  فركانسBASE 

FU1-26 TORQUE BOOST  اعمال گشتاورنحوه 

FU1-27 FWD BOOST  راستگردتنظيم مقدار گشتاور در حالت 

FU1-28 REV BOOST  چپگردتنظيم مقدار گشتاور در حالت  

FU1-39 ENERGY SAVE تنظيم درصد ذخيره سازي انرژي)ENERGY SAVING(  

FU2-20 
POWER-ON RUN 

 POWER ON(راه اندازي به محض روشن كردن اينورتر

START( 

FU2-30 MOTOR SELECT توان موتور  

FU2-31 POLE NUMBER هاي موتور تعداد قطب  
FU2-39 CONTROL MODE انتخاب روش كنترل 

FU2-40 AUTO TUNING فعال كردن AUTO TUNING  

FU2-75 DB MODE انتخاب نوع مقاومت ترمز  
FU2-93 PARA . INIT برگرداندن همه پارامتر ها به تنظيمات كارخانه 

I/O 12~14P1~P3 DEFINE  تعريف عملكرد هاي ترمينال هايP1  تاP3 

I/O 40 FM MODE  انتخاب نوع خروجي ترمينال هايFM 

  .استفاده از اين مطلب با ذكر منبع بالمانع است


