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 چك نمودن و
 آماده كار شود

2 قدرت :
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چوك ديده شو

) همواره سيم

) شرايط محيط
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 دي خارج ميشو

ر بعدي در منو ميرود

تعريف گردد (پيش تن
مقدارافزايش نوها و

تعريف گردد.(پيش تنظ
مقدار پارامترها را هش

نقش شپ بودن دستگاه،
را  DATA/ENTسي

 زي كند

روي سگمنت هاي نش
تغيير در نشاندهن ،دادن
سمت راست در  وطه

ميتواند استپ كند يا خ
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 ستند

ياوواردزاري درايو،

ست در ضمن به پارامتر

ش سرعت روي پانل
، حركت روي منبرنامه

ت سرعت روي پانل  ش
كت روي منوها و كاهش

شاسي در هنگام استپ
ا شاسرت بايستي ابتد

تا همان نقش را باز يد

حركت ر راست جهت
عمول با هر بار فشار د
گري  با چراغك مربو

 نشان ميدهد )

 ور را استارت ميكند

ميP7.04ه به پارامتر

دوديتي ريست ميكند

				

   كليد صفحه

كردهاي زير هس
ح عملكرد شاسي

ريزي نرم افز ي برنامه

است طالعات وارد شده

شاسي افزايش د بعنوان
در ضمن در مد بر .نه)

 ميدهد.

كاهششاسي  د بعنوان
من در مد برنامه، حرك

ن فشار دادن هر دو ش
ميكند و به هنگام استا

QUICK/  فشار دهيرا

برنامه ريزي شيفت بر
در حالت مع ه ميشود.

ديگاندازه گيري شده  
Hz, rpm, A, V, % (

موتو ،پانل استارت از 

ضعيت استارت با توجه

ضعيت فالت بدون محد

L ص روي هاي

 پانل داراي عملك
توضيح

به منوي

تائيد اط

ميتواند
كارخان
انجام م

ميتواند
در ضم

همزمان
بازي م
/JOG

درمد ب
استفاده
مقادير

)%,...

در مد

در وض

در وض

LED از ستفاده

شاسي هاي روي
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مي شود وال 

 بايستي عدد م

كليد 
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سي عامل خطا
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طه مي توانيد خ

دارد و اجانرار 
نيد ،نشاندهنده

به منظور جلوگ

ورد اينورتر فعا

كه  ر مي گردد
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با ك رد نماييد و
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راي شما فراهم

P07.00 وار
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ميباشد.  P7.03ارامتر

DOWN شاسي هاي

و خارج از كنتر ت آزاد
ور كاهش نمي يابد و

طا روشن گردد
ورتيكه يكي از
 فعال نمودن و

الت آرتر در ح
ت نتوانيد اينورت

ي قبلي ،امكان ت

قر 0ي غير از

‐ ‐"مايشگر

 به پارامترها بر

را در پارامتر 0

																	
راه

بر اساس مقداردهي پا

 ت گرد

 ذخيره شده توسط ش

موتور بصورت ، شاسي
لذا با شيب كاهنده دو

 ينرسي بار ميايستد.

ود و چراغ خط
نيد و يا در صو
ت بروز خطا ،با

ه است ، اينور
ز كليد ريست

هاي مدل هاي
  ي سازد .

P را روي عدد

روي نم 
كان دسترسي

0بايستي عدد

				

ب  شاسي فانكشن اين 
  ضعيت جاگ
گرد يا راست اسي چپ

حافظه سرعت كردن 
   1 ديباگ 
  2 ديباگ

  3 ديباگ 

شهردو همزمان ردادن 
ل.  Coast) ميشود(   

صله رها مي شود و با ا

تر مشاهده شو
طا را ريست كن
يد ،در صورت

ز ريست نشده
طا ، با استفاده ا

  تر :

مانند اينورتر ه
 شما فراهم مي

P07.00رامتر 

 با زدن كليد
رد نماييد تا امك

ورد اينورتر ، ب

تعيين
: وض0
: شا 1
:پاك2
: مد3
: مد4
: مد5

فشاربا 
استپ
بالفاص

  ها :

طايي در اينورت
مي توانيد خط
ريف كرده باشي

ي اينورتر هنوز
س از بروز خطا

  . نياز دارد 

سورد اينورت

GD200 نيز م
نورتر را براي
ر صورتيكه پار

مترهاي درايو
P7.00 را وار

عال نمودن پسو

 

يست خطا
ر صورتيكه خط

كمه
يست خطا تعر

ر حاليكه خطاي
ر صورتيكه پس
رسي بيشتري

نظيمات پس

Aنورتر سري

 پارامترهاي اين
 اين منظور در

سترسي به پارام
0ده در پارامتر

 منظور غير فع

	

ري
در
دك
ري

در
در
بر

تن

اين
به
به

دس
شد

به
  



						
 

 	
	

ستيك

شود و 

ي موتور 

                          

 

ت 
 

 ديد 

ورتر 

																
ن تزريق پالس

وتور انجام ميش
  ميكند. مين

هاي محاسباتي

                         

 015.0 مثال نمائيد 

  است 1

را بصورت 
پس از چندو 

را خواهيد 
قادير پالك 

STOP اينو ،

																	
روي ماشين  G

مو لت سكون
درايو را تضم ب
P  كه پارامتر ه

          

                          

وارد اعشار رقم ك

RPM 400عرف 

 380 V است  

 32.0 A است  

 حروف 

 نشان ميدهد و
 وف   

كشد بايستي مق

Pبا زدن كليد 

																
GD200A

حادر DCيان 
مطلوب ملكرد

P02.06 , P0

  ام دهيد .
                

 ميزند.
 ئيم. 

                         

  مقدار تنظيمي
يك با موتورتان پالك 

  

    50.00يد  مثال 

مع 01400د. مثال 

معرف 00380ثال 

معرف 0032.0 مثال 

. نمايشگر حد 
را   ف

نيه موتور حرو
ن عمل طول بك

، با له 

																

P

A  ب اينورتر

 با تزريق جريا
عمو اين مسئله 

02.07, P02

 : اتيك
حل زير را انجا
                 

چشمك م 50
ل زير وارد نما

                            

اساس بر را خود ر
.است  KW 15.0ن

را وارد نمائي مي موتور

ي موتور را وارد نمائيد

موتور را وارد كنيد. مث

.كنيد وارد را موتور ي

Ente را بزنيد
ندهنده حروف

از چند ثا پس
 صورتيكه اين

  .شد
يا درمرحله 
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موتور كتريكي
ستفاده ميكند و
.08, P02.0

استا ونينگ
مراح اينورتر،ن

               
00.ود و عدد

مترهاي جدول
                          

 

موتور توان 0
توانمعرف

نام فركانس 0

نامي سرعت 0

نامي م ولتاژ0

نامي جريان0

 
rو كليد  دهيد

ر دهيد و نشان
نهايتا هيد ديد.

مك ميزند. در
ا رخ نداده باش

 مرحله

																	
راه

 

مدل الكرهاي
خود اس كنترل

9, P02.10 

 . يشودم

روسه اتوتيو
 برق دار كردن
                

شن خواهد بو
وتور را در پارام

                         

مقدار اوليه

0000
0000

0000
0000
0000

تغيير د 2فر به
RUN را فشار
را خواهي  

چشم 50.00
مودن پارامترها
توتيونينگ در

  ي گردد .

				

ي موتور :

 تخمين پارامتر
ي تخمين گر ك
ير پارامترهاي
ونينگ  تعيين م

و اجراي پر
 سازي شرايط

     .ار نمائيد

روش Hzوچك 
ت اطالعات مو
                          

 ح پارامتر
بر حسب 

(KW 

  ي موتور
 )Hz(هرتزور بر 

   موتور
 )RPMور بر دقيقه (

  )V( وتور

  (A) موتور

را از مقدار صف
 Nشاسي سپس 

د و سپس
روشن شده و 

هي در وارد نم
ن از پروسه ات
وسه خارج مي

 پارامترهاي

يگ يا سيستم
سيستمهايدر 

وتيونينگ مقادير
سيستم اتو تيو

ا اينورتر و
ستگاه و آماده 
ه خود را برقد
 خود چراغ كو

بايست حله مي
                         

شرح
توان موتور ب

(Wكيلووات

نامي فركانس
بر حسب دو

سرعت نامي
بر حسب دو

موولتاژ نامي 

جريان نامي

ر  P00.15ر
سشان ميدهد . 

را خواهيد ديد
 Hz كوچك 

كه اشتباه  كنيد
ور خارج شدن
پارامترها از پر

و تيونينگ

 .اتوتيونيني
يو اين مدل را

از اجراي اتو س
توسط س ،باشد

شروع كار با
س از نصب دس

دستگاه )١
روي پانل )٢
در اين مرح )٣

                         

 نام پارامتر

P02.01 

P02.02  

P02.03  

P02.04 

P02.05 

پارامتر  )4
چشمك زن نش

  انيه
و مجددا چراغ
موتور را چك
كته : به منظو
دون تاثير در پ

	

اتو


دراي
پس
مي

ش
پس
١

٢
٣

 

4
چ
ثا
و
م
نك
بد



						
 

 	
	

ستيك

P02 
دازه 

ور را 
Shif 

ش با 

يهاي 
مكان 

را 
                

																
ن تزريق پالس

2.08 روتور)،

اينورتر اندسيله 

STOP  موتو
ftادن شاسي 

هاي قابل نمايش

ومقادير ورود
ا، هاي مذكور

ورتر خروجي ر
                 

																	
روي ماشين  G

P مقاومت)
ر خودكار بوس

Pو با شاسي  

هر بار فشار د
ليست پارامتره

س خروجي
زمان پارامتره

  يد.

اينو ،نباشد صل
                

																
GD200A

P02.07ور) ،

بي باري) بطو

استارتور را 
ه كم كنيد.  با
.(ل تغيير دهيد 

ر شامل فركانس
ور نمودن همز
 را داشته باشي

متصر به موتور 
                

																

P

A  ب اينورتر

قاومت استاتو
P02جريان ب)

توانيد موتو ي
وانيد زياد يا ك
جريان موتور

 داخلي اينورتر
د تا با مانيتو
سازي بيشتري

روجي اينورتر
.                
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(مقP02.06ي
10. موتور) و

مي RUNسي
ميتو   و 
ولتاژ يا ج ،ور

 ده است)

ن پارامترهاي
ر استفاده كنيد

ن بهينه سه ميزا

AUT  خركابل
ايش مي دهد

																	
راه

ي پارامترهاي
كتانس متقابل

 و شما با شاس
  هاي 

دور موتو ،س
آمد P07.07و

 ديدن همزمان
LCD اينورتر

تور و در نتيجه

TO TUNING

را نما  TEغام

				

يونينگ ،تمامي
P02.0 اندوك)

.  
 برداري است
ر را با شاسي

ي ديدن فركانس
P07.06اي 

 دليل نياز به
D Keypadز 

 تغيير دور موت

G  انجام عمل
ي نمايشگر پيغ

تياتو پروسه 
09شتي موتور)،

بت مي گردد .
ما آماده بهره

د . دور موتور
ايشگر را براي

S در پارامترها

گردد به  مي
، از AI2و 

تري روي بازه

هرگاه براي :
كرده و بر روي

س از اتمام
اندوكتانس نش
گيري شده و ثب

دستگاه شم )
استاپ كنيد
ميتوانيد نما

Shift كليد

پيشنهاده :تك
AI1نالوگ

كاليبراسيون بهت

نكته
 قطع 
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

 

 

	

پس
)
گ
5

نك
آ
ك



						
 

 	
	

ستيك

 ود.

ستگاه 

 

ر بر 
ظيم 

ربرد 

ربرد 

 هاي
 

																
ن تزريق پالس

  ه مي رويم .
الي ) تنظيم شو

مختلف كار دس
 ل نمايد .

ثانيه تنظيم 3ز 
سيكل كاري 

گر اين پارامتر
تنظ 2روي عدد 

ه بيشترين كار

ه بيشترين كار

ه ورودي به و 
.ميشود تبديل 

																	
روي ماشين  G

مترهاي دستگاه
 ( كنترل ترمينا

 ود .

 . ود
كه در مراحل م
 خروجي ارسا
ت بايد كمتر از

زمان س  كرده و

 S1  ااست كه
گرد و اگر بر ر

تمه مي يابد كه

تمه مي يابد كه

شده تبديل ت
ولت 10 به ر

																
GD200A

راغ تنظيم پارام
ايبه معن 1دد 
تنظيم شو 1دد 
تنظيم شو 2دد 

ن را مي دهد ك
وتور فركانس

يف  شده است
پيدا كاهشور

رمينال كنترلي
صورت راستگ

P05.36  خات

P05.41  خات

ولت 10 تا 0 ژ
آمپر 3 جريان و

																

P

A  ب اينورتر

رها حال به سر
يد بر روي عد
بايد برروي عد
بايد برروي عد
ورتر اين امكان
س آن براي مو

P00.12  تعري
ني در تغيير دو

تر به وسيله ت
موتور به ص ور ،

P  شروع و با

P  شروع و با

ولتا به جريان
و ولت 0 به پر
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 تيونينگ :
 بهترين پارامتر
 ترمينال كه باي

كه ب AI1ودي
كه ب AI2ودي
به اينو 4 عدد

 نموده و براساس
P00.11  2و 

، پاسخ زمان ود

پس از استارتر
ن ترمينال مذكو

 مي نمايد . ر

 05.32رامتر

 مي شود .

 05.37رامتر

 ي شود .

اين كه ميباشد
آمپ 0 جريان ه

																	
راه

ز انجام اتوت
حله و انتخاب
كنترل از طريق
عال كردن ورو
عال كردن ورو
پارامتر برروي
ار را انتخاب ن
1ر پارامترهاي

مانها بيشتر شو

 گردش موتور
 از فعال كردن

كارد شروع به
AI1 كه از پار
P05.3 انجام م
AI2 كه از پار
P5.3 انجام مي
م آمپر 3 تا 0 
كه صورت ين

				

رها پس از
گ در چند مرح
تر مربوط به ك
تر مربوط به فع
تر مربوط به فع
 با تنظيم اين پا

A بيشترين مقد
كه در DCCو  

ه مقدار اين زم
  مي يابد .

P براي جهت
، پسظيم شود

صورت چپگرد
وط به ورودي

P05.3  34و

وط به ورودي
 P05.339 و

بين تزريق رت
بدي شود، مي ل

مات پارامتر
تيونينگ اتمامز

P00.0  پارامت
P00.0  پارامت
P00.0  پارامت
P00.0  شما

AI2و  AI1ن

 ACCمانهاي 

ود چون هرچه
ستگاه افزايش

 05.01رامتر

تنظ 1وي عدد 
موتور به صود

رامترهاي مربو
2 پارامترهاي 

رامترهاي مربو
 37 پارامترهاي

كار ورودي ج
AI1,AI اعمال

تنظيم
از پس

1 - 01

2 - 06

3 - 07

4 - 09

بين
زم - 5

شو
دس

پار - 6
رو
شو

پار - 7
با

پار - 8
با

رنج - 9
2

	

 
 
 
 
 
 



						
 

 	
	

ستيك

 ر
 داقل

تي 

 

 

  

																
ن تزريق پالس

د ادير مناسب
حد معموالكه 
 برابر ها متر

ا مقادير دريافت

ساده تناسب
.   
ماكزيمم در 

																	
روي ماشين  G

 
شير،بايد مقا ن

ازآنجاييك شود .
پارام اين رض

 P را متناسب با

ت يك بااشد ، 
كرد وارد طه

درايو خروجي

																
GD200A

هاي پارامتر ر
جريا حداقل ي

 P05.  شتعيين
فر پيش زيرا ت

P5.34,P5.3

 .)شد

آمپر با 1رابر با 
مربو پارامتر ر

خ د ،فركانس

																

P

A  ب اينورتر

در مناسبي بازه
 P05. براي و

.37 (Lower

P5.37, نيست

39هاي پارامتر

ميباش ولت 10 
بر ل شده است

در و آورد ت
باشدداشته  را
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ب بايد فشار شير
34(Upper 

r Limit Of A

P5.32هاي  ر

بايد باشد مپر
برابر ها رامتر
متصل+I1 ي

بدست را يشود
خود مقدار ر

																	
راه

ش و وپورشنال
Limit Of A

P05.32وAI2)

پارامتر متنظي ه

آم 3 از كمتر ي
پا اين فرض ش
ورود به كه ي

مي اعمال لوگ
حداكثر شير ي

				

پرو شير روجي
P05.39وI1)

2 (Lower L

به نيازي ،ست

خروجي جريان
پيش( .دار داد .
شيري خروجي

آنالو ورودي ه
خروجي نريا
  . بود واهد

خر جريان كثر
9(Upeer Lim

imit Of AI1

اس صفر برابر ي

ج حداكثر كه ي
مقدي جريان ، 

خ جريان كثر
به كه ولتاژي ر

جر كه زماني
خو، شده يين

حداك تناسب با
mit Of AI2)

 (1 هاي ارامتر

ن خروجي جريا
  . است صفر
صورتي در ولي

ر ورودي هاي
حدا اگر :مثال

يتوان حداكثر
ترتيب  اين ه

تعي كه قداري

	

مت
) 

پا
ج
ص
و
د
م
مي
هب
مق
 


