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 توصيه هاي ايمني

 

  ولت باشد.220. سطح ولتاژ ورودي بايستي 1

.در اين صورت سرو UنكنيدUولت وصل 220.هرگز سرو موتور را مستقيما به شبكه برق شهري تك فاز 2
 را بايستي با سرو درايو خود راه اندازي نماييد. ESTUNموتورآسيب خواهد ديدو تمامي سرو موتورهاي 

. جا به جا كردن سوكتهاي قدرت،انكودر و سوكت فرمان در حالتيكه سرو درايو به برق متصل است اكيداً 3
ممنوع مي باشد. بايستي قبل از جدا نمودن سوكتها، ابتدا برق سرو درايو را قطع كنيد و سپس سوكتها را 

 نماييد. قطع ويا وصل

 دقيقه صبر نماييد.اين موضوع به دليل باقي 5. پس از اينكه تغذيه سرو موتور را قطع مي كنيد، حداقل 4
ماندن ولتاژ در خازنهاي داخلي درايو مي باشد.به اين ترتيب از شوك الكتريكي جلوگيري مي شود. حتماًبه 

 چراغ شارژ روي درايو توجه كنيد، اين چراغ بايد خاموش شده باشد.

.براي نصب تجهيزات در اطراف سرو درايو، بايد حداقل فاصله تجهيزات از كناره هاي چپ و راست درايو 5
 سانتيمتر رعايت شود.سرو درايو در حال 5تجهيزات از باال وپايين درايو  سانتيمتر و حداقل فاصله10حداقل 

كار گرما توليد مي كند.به همين دليل در حين نصب سرو درايو  بايد به اين نكته توجه شود كه سرو درايو 
فضاي كافي براي تبادل گرماي ايجاد شده داشته باشد. همچنين توجه شود كه سرو داريو در معرض 

 ارتعاش، شوك وگازهاي غليظ قرار نگيرد.

 .براي اينكه نويزو اختالل در خط سيگنال و زمين وجود نداشته باشد، موارد زير را رعايت نماييد:6
A.كابلهاي ولتاژ باال را از كابل فرمان جدا نماييد. 
B.كابلها را تا آنجاييكه ممكن است كوتاه انتخاب كنيد. 
C اهم باشد.100.از سيم زمين استفاده كنيد.مقاومت اين سيم نبايد بيشتر از  
D.بين سرودرايو و سروموتور هيچ نويز فيلتري قرار ندهيد . 
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.موتور را در زير بارهاي سنگين به صورت متناوب قطع ووصل نكنيد. اين كار باعث  بوجود آمدن توان 7
برگشتي به موتور درهنگام توقف ميشود. اين توان اگر از مقدار مجاز بيشتر شود، باعث آالرمهاي مكـرر 

 ميگردد. 

. هيچگاه سروموتور را بوسيله قطع ووصل مكرر برق تغذيه درايو فعال و غير فعال نكنيد وحتي توصيه مي 8
 S/ONشود اگر سروموتورداراي حركت وتوقف متناوب است اين كار را با قطع و وصـل ورودي سـيگنال 

نيزانجام ندهيد، بلكه اين كار را بوسيله قطع ووصل ورودي پالس انجام دهيد.روشن و خاموش نمودن مكرر 
 سرو موتور باعث كم شدن عمر مفيد قطعات داخلي درايو مي گردد. 
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 فصل اول - نصب و ابعاد

  شرايط نصب سرو درايو و سرو موتور1-1

 نگهداري سرو در انبار:

 درجه 60-الي 20در هنگام نگهداري سرو در انبار، كابلهاي آنرا جدا كنيد. دماي مجازنگهداري سرو، بين
 سانتيگراد است.

 نصب سرو درايو:

نصب ناصحيح سرو درايو باعث ايجاد مشكالتي در آن مي گردد.به دستورات زير درهنگام نصب توجه 
 فرماييد.

 مشخصات محل نصب درايو:

اگر درايو را در يك تابلو برق نصب ميكنيد، سايز و مشخصات آن را به گونه اي انتخاب كنيد كه حرارت  -1
 درجه سانتيگراد تجاوز نكند.40اطراف درايو از 

اگر سرو درايو را در نزديكي يك منبع توليد حرارت نصب ميكنيد، بايد توجه داشته باشيد كه درايو  -2
درجه سانتيگراد تجاوز 40مستقيماً در معرض مستقيم حرارت قرار نگيرد و حرارت اطراف درايو از 

 نكند.

 محل نصب درايو را از منابع ايجاد لرزش كامالً ايزوله نماييد. -3

در هنگام نصب توجه به اين مطلب ضروري است كه درايو در معرض گازهاي خورنده قرار نگيرد. اثر  -4
گازهاي خورنده فوري نميباشد، بلكه اين گازها به مرورزمان باعث فرسودگي و معيوب شدن قطعات 
داخلي درايو ميشوند. پس اقدامات الزم جهت اجتناب از قرار گرفتن درايو در اين محيطهارا مبذول 

 فرماييد.

 محيط اطراف درايو نبايد خيلي گرم ويا مرطوب و يا داراي غبارهايي مانند پودر آهن باشد.   -5
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 آشنايي با روش نصب درايو:

به منظورايجاد گردش هوا در داخل درايو همانطوريكه در شكل زير نمايش داده شده درايوبايد برروي يك 
 ديواره نصب گردد.

 

 

 روش نصب چند درايو كنار يكديگر:

 اگر چند درايو را كنار هم نصب ميكنيد، حداقل فاصله بين درايوها بايدمانند شكل زير رعايت شود.
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 شرايط محيطي اطراف درايو:
درجه سانتيگراد تعيين شده است.اين دما براي زمانهاي طوالني بايد به 55 تا0دماي مجازاطراف درايو -1

 جه تنزل يابد. رد45كمتر از 

 % باشد.90ميزان رطوبت مجازبايستي زير  -2
 باشد.4.9ميزان ارتعاش درايو نبايد بيشتر از            -3
  بايستي درايو از يخزدگي وغلظت محيط محافظت شود.  -4

 معرفي مشخصات درايو1-2

 

 معرفي اجزاي درايو:
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 پنل كنترل اپراتور:

 

 بررسي ليبل سرو درايو:
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 قبل از اتصال برق به درايو موارد زير را چك نمائيد:

  متصل باشد.Tو Rبرق ورودي تكفاز مربوط به تغذيه مدار بين ترمينالهاي  -1

  درايو را به پين هاي متناظر در كانكتور قدرت موتور متصل نماييد.W وU،Vترمينالهاي  -2

بعد از قطع برق تغذيه درايو، پنج دقيقه صبر كنيد سپس به پيچ هاي درايو دست بزنيدوگرنه ممكن  -3
 است برق باقيمانده در خازن هاي داخلي درايو باعث شوك در شما شود.

 

 مشخصات يك سرو خوب :

پاسخ فركانسي باال: در واقع اين همان زمان عكس العمل موتور پس از وارد شدن فرمان به درايو است.  -1
 500 برابر Pronet هرتز و در سرو درايوهاي سري300برابر EDBوEDCاين مقدار در سرو درايوهاي 

 هرتز مي باشد.

 زاويه و پالسي كه به آن داده مي شود را به هيچ وجه گم نكند. -2

 عمر باال و سازگاري بيشتر با اكثر محيط هاي كاري داشته باشد. -3

 

 چك نمودن محصول هنگام تحويل:

 نام و مدل سرو خود را چك فرماييد. -1

 شافت موتور را چك نمائيد. آن بايستي به صورت كامالً روان توسط دست بچرخد. -2

 هيچگونه ضرب خوردگي نبايستي بر روي درايو يا موتور وجود داشته باشد. -3

 هيچگونه پيچ خوردگي يا تورفتگي نبايستي بر روي درايو وجود داشته باشد. -4
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 ابعاد سروموتور:1-3
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 ابعاد سرودرايو:1-4

 

 

 

 بدون فن خنك كننده:
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 فصل دوم- سيم بندي

   سيم بندي واتصاالت موتور و درايوها2-1

 
 سيم بندي درايو:

كابلهاي قدرت درايو و ساير دستگاهها را از سيم هاي فرمان درايو كامالً مجزا نموده و آنهارا در دو داكت كانال 
 سانتيمتر 30جدا از هم قراردهيد. به طوري كه حداقل فاصله بين سيمهاي فرمان و كابلهاي قدرت بيشتراز 

 شود. سيمهاي فرمان از نوع شيلددار استاندارد انتخاب گردد.
 مترتعيين شده است وحداكثر طول مجاز در كابل انكودر 3حداكثر طول مجاز در وروديهاي پالس درايو 

 مترمي باشد.20درايو
طول مجاز درسيمهاي ورودي و خروجي فرمان درايو بدون محدوديت بوده، اما بايد افت ولتاژو اثر نويز مسير مد 

 نظر قرار گيرد.
 :توجه

  دقيقه بپرهيزيد.1ازقطع و وصل برق درايو به صورت متناوب با فاصله زماني كمتر از 
قطع و وصل متناوب برق درايو باعث ايجاد شوك در مدارات اصلي به خصوص خازنها وفيوزها شده وباعث معيوب 

 شدن آنها ميگردد.
 

 معرفي ترمينال هاي مدار اصلي درايو:

R, T: بين آنها وصل ميگردد. ولت220تك فاز ترمينال هاي تغذيه مدار قدرت درايو هستند كه  

U, V, W :.ترمينالهاي اتصال به موتور هستند 

E:همانياGround.اتصال بدنه يا اتصال زمين است كه به سيم زمين و بدنه موتور متصل مي گردد , 

P, N:خارجي  اين ترمينالها مربوط به اضــافــه نمــودن يــك مقاومتRegenerativeاز اتصال . درايو استبه
 شديداً اجتناب كنيد؛Nو Pمستقيم مقاومت خارجي بين ترمينالهاي 
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 2-2سيگنالهاي ورودي وخروجي:

 شماره پين نام تشريح

 به صورت سيگنال هاي signو pulseولت ،زماني كه سيگنال هاي ورودي  5 ورودي تغذيه
  به سرو اعمال مي شود. Open Collector  ورودي

PL 1 

 به شرح زير مي باشد:Pn049نوع خروجي باتوجه به مقدار 

   : به عنوان خروجي ترمز0

نشان دهنده رسيدن به موقعيت موردنظرمي باشد(مانند خروجي Position : درمد1
COIN  عمل مي كند.) ودرمدSpeedبيانگر رسيدن به سرعتV-CMPميباشد .

 بيشترشود.Pn027وياPn026زماني كه گشتاورخروجي ازمقدار ، CLTبه عنوان خروجي: : 2

 . ،حالت آماده به كارسرو، زماني كه آالرمي وجودنداردS-RDYبه عنوان خروجي: : 3

  انكدر از درايوC: خروجي پالس 4

BRK 2 

  به شرح زير مي باشد:Pn050نوع خروجي باتوجه به مقدار 

 : به عنوان خروجي ترمز0

بيانگر speed نشاندهنده رسيدن به موقعيت مورد نظر مي باشدودر مد position: در مد 1
  مي باشد.V-CMPرسيدن به سرعت 

 بيشتر pn027 ويا pn026، زماني كه گشتاور خروجي از مقدار CLT: به عنوان خروجي 2
 شود.

 ، حالت آماده به كار سرو، زماني كه آالرمي وجود ندارد.S-RDY: به عنوان خروجي 3

  انكدر از درايوC: خروجي پالس 4

COIN 3 

 ALM 4 خروجي آالرم  درايو
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 شماره پين نام تشريح

 I/O COM 5زمين مشترك پايه هاي 

  به شرح زير مي باشد:Pn051 باتوجه به مقدار ورودينوع 

  آالرم را ريست مي نمايد.ALM-RST : به عنوان ورودي 0

 ،آفست موجود در مد كنترلي موقعيت را از بين مي برد.CLR: به عنوان ورودي 1

  عمل مي نمايد.P-CON: به عنوان ورودي 2

 عمل مي كند.P-OT: به عنوان ورودي 3

 عمل مي كند.N-OT: به عنوان ورودي 4

ALM-RST/ 

PN-OT 

6 

  به شرح زير مي باشد:Pn052 باتوجه به مقدار ورودينوع 

  آالرم را ريست مي نمايد.ALM-RST : به عنوان ورودي 0

 ،آفست موجود در مد كنترلي موقعيت را از بين مي برد.CLR: به عنوان ورودي 1

  عمل مي نمايد.P-CON: به عنوان ورودي 2

 عمل مي كند.P-OT: به عنوان ورودي 3

 عمل مي كند.N-OT: به عنوان ورودي 4

CLR 7 

 A PAO 8انكودرفاز پالس خروجي

/PAO 18 

 B  PBO 9خروجي پالس انكودر فاز

/PBO 19 

 C PCO 10خروجي پالس انكودر فاز 

/PCO 20 
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 شماره پين نام تشريح

 PULS 11 ورودي پالس

/ PULS 12 

 SIGN 13 ورودي تعيين جهت

/ SIGN 14 

 S-ON 15 ورودي فعال سازي سرو

 24VIN 16+ ولت خارجي24ورودي تغذيه

 homing ZPS 17ورودي سيگنال موقعيت صفر جهت پروسه 

 
 نحوه اتصاالت ورودي ها وخروجي ها:2-3

 اتصاالت ورودي پالس:
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  12VDCويا5VDC با تغذيه sinkاتصال ورودي پالس          

  R1=560Ω  ̴ 820Ω: مقدار مقاومت 12Vدرتغذيه 

  R1=82Ω  ̴ 200Ω: مقدار مقاومت 5Vدرتغذيه 

 
 

 اتصاالت خروجيهاي ديجيتال درايو :
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 اتصاالت ورودي درايو:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خروجي انكودرموتور : اتصاالت
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 :نحوه اتصاالت كانكتور قدرت وانكدر2-4
 

 
 

EMJ 

 (CMP-JE26-05)كانكتور پالستيكي ضدآببا

 EMJ 

 (CMP-JB26-05)كانكتور پالستيكي معموليبا
 نوع موتور

 
 شماره پين سيگنال رنگ

 U phase 1 آبي 

 V phase 2 قرمز

 W phase 3 مشكي

 FG 4 سبز/زرد

 
 شماره پين سيگنال رنگ

 U phase 1 قرمز

 V phase 2 آبي

 W phase 3 سفيد

 FG 4 سبز/زرد

 

اتصاالت كابل 
 قدرت

  

 

 

اتصاالت كابل 
 انكودر
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 سيم كشي ترمز مكانيكي موتور:2-5

 
 

 

 دقت R1 ميلي آمپر است. بنابراين در انتخاب رله 50: جريان مجاز خروجي هاي ترانزيستوري درايو 1نكته
 نمائيد، كه بوبين رله بيشتر از جريان مجاز نباشد.

 تنظيم گردد.0 مي بايست روي عدد Pn050: مطابق اين سيم كشي پارامتر 2نكته
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 :نقشه اتصاالت سرو درايو2-6
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  سيم كشي قدرت سرو درايو:2-7

 

  :220Vترتيب سيم بندي تغذيه ورودي درايو بصورت تكفاز فاز
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 ديجيتال فصل سوم- پنل اپراتوري

 

  عملگرهاي اصلي3-1

 كار با پنل اپراتوري:

 

مينامد، همانطور كه در شكل زير نمايش داده  Digital Operatorآنرا به نامESTUNدر واقع پنل اپراتوري كه 
 قسمتي تشكيل يافته كه براي نمايش حاالت وتنظيم پارامترها وتوابع 5 كليد ويك نمايشگر 4شده است، از 

 سرو مورد استفاده قرار ميگيرند
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 روش انتخاب مد وتوابع اصلي:

همانطور كه گفته شد، پنل اپراتوري جهت تنظيم پارامترها وهمچنين مانيتورينگ مقادير مورد استفاده قرار 
 ميگيرد.در پنل، چهار مدنمايش وجود دارد كه ميتوان با هر بار فشار كليد مدآن را تغيير داد.

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 نمايش وضعيت پنل:

   در اين حالت، يكسري از اطالعات مربوط به حاالت كاري و وضعيت كنوني سرو با فرمت باينري و كد نمايش 
داده مي شود، كه در زير  به تشريح اين مد مي پردازيم. وقتي شما سرو را روشن مي كنيد به صورت پيش فرض 

وارد اين MODEآنچه در پنل نمايش داده مي شود. همين مد مي باشد در غير اين صورت ميتوان با فشار كليد 
 حالت نمايش شد.
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  نمايش وضعيت در مد هاي كنترلي مختلف:3-2

 

 

 نمايش وضعيت در مد هاي كنترلي مختلف:

 Speed/Torqueمد كنترلي  Position مدكنترلي شماره

 Data Bit توضيحات Data Bit توضيحات

هنگامي كه اختالف بين موقعيت واقعي موتور و موقعيت  1
رفرنس ورودي كمتر از مقدار مشخص شده در پارامتر 

Pn030 شود، اين نشانگر روشن و در غير اين صورت  
 خاموش مي گردد

Positioning 
Complete 

هنگامي كه اختالف بين سرعت واقعي موتور و سرعت 
رفرنس ورودي كمتر از مقدار مشخص شده در پارامتر 

Pn029 شود، اين نشانگر روشن و در غير اين صورت 
 خاموش مي گردد

Speed 
Coincidence 

 روشن و با فعال شدن  Base Blockهنگام توقف سرو، 2

 .سرو خاموش مي گردد
Base Block ،هنگام توقف سروBase Block  روشن و با فعال شدن 

 .سرو خاموش مي گردد
Base Block 

روشن بودن اين نمايشگر بيانگر وصل بودن تغذيه قسمت  3
 كنترل است.

Control 
Power ON 

روشن بودن اين نمايشگر بيانگر وصل بودن تغذيه 
 قسمت كنترل است.

Control 
Power ON 

چنانچه پالسي به ورودي رفرنس وارد شود، اين نشانگر  4
 روشن و در غير اين صورت، خاموش مي گردد

Reference 
Pulse Input 

 10چنانچه مقدار سرعت رفرنس ورودي از 
درصدسرعت نامي بيشتر شود، اين نشانگر روشن و در 

 غير اين صورت خاموش مي گردد.

Speed 
Reference 

Input 

با وارد شدن سيگنال پاك كننده شمارنده خطا، اين  5
 .نشانگر روشن و در غير اين صورت، خاموش مي گردد

Error 
Counter 

Clear Input 

چنانچه مقدار گشتاور رفرنس ورودي از گشتاور 
تنظيمي بيشتر شود، اين نشانگر روشن و در غير اين 
صورت خاموش مي شود مقدارگشتاور تنظيمي برابر 

 .درصد حداكثر گشتاور تنظيم شده است10

Torque 
Reference 

Input 

وقتي تغذيه در حالت معمولي باشد، اين شاخص روشن و  6
 .در غير اين صورت خاموش است

Power 
Supply 

وقتي تغذيه در حالت معمولي باشد، اين شاخص روشن 
 و در غير اين صورت خاموش است

Power 
Supply 

بيشتر   درصدسرعت نامي10چنانچه سرعت موتور از  7
شود، اين نشانگر روشن است و اگر سرعت موتور كمتر 

 باشد، اين نشانگر خاموش مي شود.

Rotation 
detection 

output 

 درصدسرعت نامي بيشتر 10چنانچه سرعت موتور از 
شود، اين نشانگر روشن است و اگر سرعت موتور كمتر 

 باشد، اين نشانگر خاموش مي شود.

Rotation 
detection 

output 
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  نمايش كدها:

 

 

 

 

  انتخاب وتنظيم عملگرهاي اصلي3-3

 كاركردن در مد تنظيم پارامترها:

 در اين مد از طريق پارامترها عملكرد سرو انتخاب ويا تنظيم ميشوند.
براي آشنايي بيشترنمونه اي از روش تعويض مقدار يك پارامتر در زير نشان داده ميشود. هنگام تغيير پارامترها 

 قرار 100را كه در آن عدد Pn012مقادير مجاز آنها را نيزدر نظر داشته باشيد.براي مثال ميخواهيم مقدار
  مقداردهي كنيم:85گرفته،با عدد

 
 نمايش تشريح رديف

  ، وارد مد تنظيم پارامترها مي شويم.MODEابتدا با فشار دكمه  1
  وارد شماره پارامتر مذكور ميشويم.DECوياINCبا فشار كليد  2
  وارد محتواي پارامتر مي شويم.ENTERبا فشار كليد  3
  مقدار داخل پارامتر را تغيير مي دهيم.DECو INCبا فشار كليدهاي  4
عدد تنظيمي شروع به چشمك زدن مي كند. در صورت انصراف از ENTERبا فشار كليد  5

 مي توان بدون هيچ تغييري در آن، از پارامتر خارج شد.MODEتغيير پارامتر، با فشار كليد 
 

  مقدار تنظيم شده در داخل پارامتر ذخيره مي شود.ENTERبا فشار دوباره كليد  6
 

 

 نشانه كد شرح

  Base Block سرو غير فعال است

  RUn سرو فعال است

  Alarm Status نمايش آالرم
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 عملكرد مد مانيتور:3-4

و نيز  و خروجي اين مد به كاربر اجازه مي دهدكه مقادير وروديهاي رفرنس وضعيت سيگنالهاي ورودي
 پارامترهاي داخلي سرو را در نمايشگر مشاهده نمايد.

 استفاده از مد مانيتور:

 دراينجا مثالي از روش استفاده از اين مد بسيار كارآمد را نشان ميدهيم.
مي خواهيم ميزان سرعت تنظيم شده توسط ورودي رفرنس سرعت را نمايش دهيم. طبق جدولي كه در پايين 

را فعال نمود: براي مثال اگر ورودي رفرنس، ولتاژ آنالوگ باشد، با تغيير Un001به بررسي آن ميپردازيم، بايد 
 .مشاهده نمودUn001ولتاژ آنالوگ ورودي ميتوان سرعت متناسب با اين مقدار ولتاژ را بر حسب دور بر دقيقه در 

 نمايش تشريح رديف
  مد مانيتور را انتخاب مي نمائيم.، MODEابتدا با استفاده از كليد  1

  وارد شماره مانيتور مربوطه مي شويم.DECو INCسپس با استفاده از كليدهاي  2

  محتواي آن را مشاهده مي كنيم.ENTERحال با فشار كليد  3

  دوباره به قسمت انتخاب مد اصلي باز مي گرديمENTERبا فشار دوباره كليد  4

 حاالت مختلف نمايش در مد مانيتور:

 شرح شماره

 

 

 

     نمايش وضعيت با فرمت بيتي

 

Un000 نمايش سرعت واقعي موتور بر حسب دور بر دقيقه 
Un001 نمايش مقداررفرنس ورودي آنالوگ سرعت بر حسب دور بر دقيقه 
Un002 مقدارگشتاورداخلي برحسب درصد 
Un003  نمايش مقدارگشتاورتنظيم شده درورودي رفرنس گشتاوربرحسب درصد 
Un004 تعداد پالس انكودر بر اساس زاويه انكودر 
Un005 وضعيت ورودي هاي سرو درايو 
Un006 وضعيت سيگنال هاي انكودر 
Un007 1/1 سرعت برمبناي پالس بانسبت گيربكس 
Un008  پالس1موقعيت جاري با دقت 
Un009  پالس)10000 دور ( 1موقعيت جاري با دقت  
Un010  پالس1تعداد پالس دريافتي رفرنس با دقت 
Un011  پااس)10000 دور ( 1تعداد پالس دريافتي رفرنس با دقت  
Un012  پالس 1اختالف پالس رفرنس با موقعيت جاري (خطاي موقعيت)با دقت 
Un013  پااس)10000 دور ( 1اختالف پالس رفرنس با موقعيت جاري (خطاي موقعيت)با دقت  
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  :Un مربوط به پارامترهاي Bit Data جدول توضيحات

Related I/O Signal Content displayed I/O Bit 
No. 

Monitor 
No. 

1CN-15(/S-ON) Servo ON  

Input 
Signal 

0  

 

 

Un005 

1CN-6(/ALM- RST) Alarm reset 1 

1CN-7(/CLR) Clear error counter 2 

1CN-17(/ZPS) Zero position signal 3 

No signal No display  4,5,6 

1CN-4 (/ALM) Servo alarm  

Output 
signal 

7 

1CN-3 (/COIN) Positioning complete 
(speed achieves) 

8 

1CN-2 (/BRK) Mechanical braking 
released 

9 

 

Related I/O Signal Content displayed I/O Bit No. Monitor No. 

2CN-12/13(PG-W) W-phase  

Input Signal 

0  

U006 2CN-5/6(PG-V) V-phase 1 

2CN-10/11(PG-U) U-phase 2 
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  انتخاب وتنظيم عملگرهاي كمكي3-5

 

 Fn000-ثبت آالرمها:1

 آالرم آخر كه در سرو رخ داده است دسترسي پيدا  كرد.در زير روش نمايش 10از طريق اين تابع ميتوان به 
 آالرمهاي ذخيره شده نشان داده شده است.

 نمايش تشريح رديف
  .توابع كمكي را انتخاب كنيدMODEابتدا با استفاده از كليد  1
   تابع مربوط به ذخيره آالرمها را انتخاب كنيد.DECوINCسپس با استفاده از كليدهاي  2
 محتواي آالرم به نمايش در مي آيد كه اولين آنها آخرين آالرم رخ ENTERبا فشار كليد 3

 داده شده است.
 

 مي توانيد توابع قبلي را به ترتيب ببينيد.DECو INCبا فشار كليدهاي  4
 

 

   دوباره به مدهاي اصلي باز گرديد.ENTERبا فشار كليد 5
  و نگه داشتن آن به مدت يك ثانيه اين كار انجام ميگيرد.ENTERنكته: اگر ميخواهيد همه آالرمها را پاك كنيد با فشار كليد 

 

 Fn001-باز گرداندن مقادير پارامترها به مقادير پيش فرض كارخانه:2

بدين وسيله ميتوان بوسيله اين تابع كليه پارامترهاي سرو را به حالت پيش فرض كارخانه برگرداند. در زير روش 
 استفاده از اين تابع را نمايش ميدهيم.
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 نمايش تشريح رديف
  توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب مي نماييم.MODEبا استفاده از كليد  1
  شماره تابع مورد نظر را انتخاب مي نماييم.DECو INCبا استفاده از كليدهاي  2
  كلمه زير در صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.ENTERبا فشار كليد  3
  بر روي صفحه نمايش ظاهر گردد.Endرا فشار داده تا كلمه ENTERبه مدت يك ثانيه كليد  4

 حال مقادير پارامترها به مقدار پيش فرض باز گشته است.

 

 Fn002-راه اندازي سرو در مددستي:3

در واقع اين مدي است كه كاربر ميتواند سرودرايو وسروموتور خود را بدون  استفاده  از كنترلر خارجي تست 
فعال ميگردد كه در زير به توضيح آن Fn002در سرو تعبيه شده كه توسط  JOGكند.براي اين كار تابعي به نام 

 .ميپردازيم
 نمايش تشريح رديف

  توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب مي نماييم.MODEبا استفاده از كليد  1
  شماره تابع مورد نظر را انتخاب مي نماييم.DECو INCبا استفاده از كليدهاي  2
  كلمه زير  بر روي نمايشگر به نمايش در مي آيد.ENTERبا فشار كليد  3
  سروموتور را فعال مي نماييم.MODEحال با استفاده از فشار كليد  4
 مي توانيم سروموتور را به چپ و راست بچرخانيم.DECو INCسپس با استفاده از كليدهاي  5

 
 
 

 

  دوباره به مدهاي اصلي باز مي گرديم.ENTERبا فشار كليد  6
  ايفا     JOG تعيين مي گردد. الزم به ذكر است كنترلر خارجي هيچ نقشي در مد Pn032درJOG  سرعت موتور در مد نكته:

 نمي كند و اين تست هم زير بار و هم بدون بار مي تواند صورت گيرد. 
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 Fn003تنظيم اتومات  افست مرجع در مد سرعت:-4

خاطر وجود افست عددي در تنظيمات درايو  و يا افست ولتاژي در  موتور در مد سرعت ودر مد گشتاوربه
  باعث يك چرخش بسيار خفيف در شافت موتور مي گردد، كه با توجه به 1mVخروجي كنترلر حتي درحد 

دقت باال در وروديهاي آنالوگ يك امر طبيعي محسوب ميگردد. براي رفع اين مشكل بايد ابتدا بعد از اتصال 
 وصفر نمودن ولتاژ T-REFوروديهايTorque ودرمد V-REF وروديهايSPEEDدر مد كنترلر به ورودي آنالوگ

  مشكل افست حل ميشود.Fn003 متصل شده است، از طريق تابع  خروجي كنترلر كه به ورودي درايو

بوسيله اين تنظيم ميزان ورودي آنالوگ درايو ( كه معموالً توسط خروجي آنالوگ كنترلر خارجي وارد ورودي 
آنالوگ درايو مي شود ) به صورت اتومات توسط درايو تشخيص داده ميشود وبه عنوان نقطه رفرنس يا نقطه صفر 

 موتور در نظر گرفته ميشود.
 

 
 

 در زير  نحوه تنظيم توضيح داده ميشود.
 نمايش تشريح رديف

  ابتدا ورودي آنالوگ درايو را به خروجي كنترلر وصل كنيد و ولتاژ را صفر نماييد. 1
  توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب نماييد. MODEبا استفاده از كليد  2
   شماره تابع مورد نظر را انتخاب نماييد.DEC و INCبا استفاده از كليدهاي  3
   را فشار دهيد، عبارت روبرو  ظاهر مي گردد.Enterكليد  4
  را فشار دهيد بدين ترتيب عبارت روبرو شروع به چشمك زدن مي كند.MODEسپس كليد  5

در زماني كمتر از يك ثانيه عبارت روبرو بر روي نمايشگر ظاهر مي شود. اين پايان تنظيم  6
 اتومات افست است.

 

  دوباره به مدهاي اصلي باز خواهيد گشت.ENTERبا فشار كليد  7
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 چك نمودن ورژن نرم افزار:5-

 نمايش تشريح رديف
  توابع كمكي را در صفحه نمايشگر انتخاب نماييد. MODEبا استفاده از كليد  1
   شماره تابع مورد نظر را انتخاب نماييد.DEC و INCبا استفاده از كليدهاي 2

   ورژن نرم افزار نشان داده مي شود.ENTERبا فشار كليد  3

   دوباره به مدهاي اصلي باز مي گرديد.ENTERبا فشار كليد  4
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 فصل چهارم : معرفي پارامترها

 پارامترهاي ضروري:4-1

 توضيحات پارامتر

Pn000 
 

  صورت مي گيرد.CN1كانكتور 15 شدن سرو توسط پايه شماره RUN، عمل Pn000=0در صورت تنظيم
 . قرار مي گيردRUN، با وصل شدن تغذيه درايو سرو در حالت Pn000=1در صورت تنظيم

Pn001 در صورت تنظيمPn001=0  وPn051=3، محدود كردن حركت سرو در جهت راستگرد ، با استفاده از ميكرو سوئيچ و اتصال آن
 ) صورت مي گيرد.CN1كانكتور 6(پايه شماره P-OTبه پايه 

با وصل شدن تغذيه، حركت سرو در جهت راستگرد نامحدود مي شود.و ديگر نيازي به ميكرو سوئيچ ،Pn001=1در صورت تنظيم
  نمي باشد.

Pn002 در صورت تنظيم Pn002=0 وPn052=4، محدود كردن حركت سرو در جهت چپگرد ، با استفاده از ميكرو سوئيچ و اتصال آن
 ) صورت مي گيرد.CN1كانكتور   7(پايه شماره N-OTبه پايه 

با وصل شدن تغذيه، حركت سرو در جهت چپگرد نامحدود مي شود.و ديگر نيازي به ميكرو سوئيچ ،Pn002=1در صورت تنظيم
  نمي باشد

Pn006 .جهت چرخش سرو را مشخص مي نمايد 
 : راستگرد[0]
 : چپگرد[1]

Pn041 .مدكنترل درايو را مشخص مي كند 
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 پارامترهاي مرتبط با مدهاي كنترلي متفاوت:4-2

 Internal Positionتنظيمات اوليه جهت مد كنترلي
 شامل (7 ~ 0)  مختلفمرحله حركتي 8كنترلري كه از ،مي توان يك كنترلر داخلي براي سرو تعريف نمود  مد كنترلي دراين

 تشكيل شده باشد . زمانهاي شتاب و توقف ،مقدار حركت،جهت،سرعت
 توضيحات پارامتر

Pn041=1 تعيين مد كنترلي 

Pn068 

 تعيين نحوه چرخش:
 :اجراي كليه مراحل تعيين شده[0]
 :اجراي يك مرحله[1]

Pn069 
 

در صورتي كه مقدار اين پارامتر صفر باشد ، سرو به صورت چرخشي به ترتيب مراحل تعيين شده را طي مي كند 
 مربوط به هر مرحله ، توقف دارد .Pn112  ̴Pn119و پس از اتمام هر مرحله ، متناسب با پارامتر 

در صورتي كه مقدار اين پارامتر يك باشد، سرو به صورت مداوم مراحل تعيين شده را طي نمي كند وپس از هر 
 مرحله بعدي برنامه اجرا مي شود.P-CONمرحله، متوقف شده  پس از فعال شدن پايه كنترلي 

Pn070 

 نوع برنامه:
[0]:incremental(افزايشي) 
[1]:absolute(مطلق) 

Pn072,Pn073 .تعيين كننده شماره مرحله شروع و انتهاي برنامه عملكرد موتور مي باشد 

Pn080  
̴Pn095 

 تعيين كننده مسافت حركتي سرو از مرحله اول الي مرحله هشتم مي باشد.
 پارامتر براي يك موقعيت مي باشد 2كه هر مي باشند،  موقعيت مختلف از لحاظ ميزان دوران 8تعيين كننده

 را پالس(كمتر از يك دور)1با دقت موقعيتPn081  و دور1موقعيت با دقتPn080بدين صورت كه پارامتر 
مشخص مي كند كه مجموع اين دو پارامتر مقدار يك مرحله حركت را تعيين مي كنند. عدد مثبت در اين 

 پارامترها بيانگر حركت راستگرد و عدد منفي بيانگر حركت چپگرد است .

پالس سرو يك دور مي چرخد) با قرار 10000پالس (با توجه به اينكه به ازاي 2500مثال در انكودر افزايشي 
  ويك ربع دورحركت مي نمايد.  سرو يك دور Pn081در 2500 و مقدار Pn080در 1دادن مقدار 

Pn096  
̴Pn103 

  مي باشد.7 ~ 0مربوط به مراحل  تعيين كننده سرعت

Pn104  
̴Pn111 

  مي باشد.7 ~ 0تعيين كننده زمان شيب استارت و استپ  هر يك از  مراحل 

Pn112  
̴Pn119 

  مي باشد.7 ~ 0تعيين كننده زمان توقف بين هر يك ازمراحل 
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 External Position( pulse train)تنظيمات اوليه جهت مد كنترلي
 كنترل نمود. سرو را  حركتمي توان ، PLC خارجي مانند دراين حالت با ارسال پالس توسط كنترلر

  )10000 ) / (60( فركانس پالس ارسالي كنترلر × rpm =سرعت چرخش سرو برحسب 
 )10000( تعدادپالس ارسالي كنترلر ) /(  =مقدار حركت سرو

 توضيحات پارامتر

Pn041=0 تعيين مد كنترلي 

Pn008 تعيين كننده مد پالس ورودي به سرو 

Pn013  نوسانات سرعت كاهش مي يابد.1000گين حلقه سرعت، با افزايش اين پارامتر(حداكثر تا مقدار ( 

Pn014  نوسانات سرعت كاهش مي يابد.10ثابت زماني انتگرال حلقه سرعت, با كاهش اين پارامتر(حداقل تا مقدار ( 

Pn015  نوسانات سرعت كاهش مي يابد.100گين حلقه موقعيت، با افزايش اين پارامتر(حداكثر تا مقدار ( 

Pn022 , Pn023  از تقسيم مقدار تعيين شده درPn022 بر Pn023.نسبت ضريب گيربكس الكترونيكي تعيين مي شود 
  باشد.اين ضريب روي سرعت وموقعيت سرو تاثير مي گذارد.100تا 0.01مقدار اين نسبت بايد عددي بين 

Pn030 خروجي نشانگر تثبيت موقعيت(/COIN) پس از رسيدن به موقعيت مورد نظر فعال مي گردد و محدوده
  تعيين مي گردد.Pn030موقعيت ،توسط 

 

Pn058 تعيين محدوده فركانس ورودي 
  است.500khz: زماني كه فركانس پالس ورودي كمتر از [0]
  است.300khz: زماني كه فركانس پالس ورودي كمتر از [1]
  است.100khz: زماني كه فركانس پالس ورودي كمتر از [2]
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 Internal Speed (Contact reference)تنظيمات اوليه جهت مد كنترلي 
 مي چرخد. Pn038سرو با سرعت ثابت تعيين شده در 

 توضيحات پارامتر

Pn041=2 تعيين مد كنترلي 

Pn048 را تعيين مي نمايد  سرعت داخلي . 

Pn019 زمان شيب استارت 

Pn020 زمان شيب توقف 

Pn021  زمان شيب شروع وتوقف به شكلS 

Pn029  هنگامي كه اختالف بين سرعت واقعي موتور و
 شده در تعييننس ورودي كمتر از مقدار رسرعت رف

فعال مي (V-CMP)خروجي  شود، Pn029پارامتر 
 گردد.
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  پارامترهاي تكميلي :4-2

 (Smoothing)تنظيمات الزم جهت حركت نرم وبدون ضربه 

 توضيحات پارامتر

Pn024 اولين فيلتر زماني رفرنس موقعيت 

Pn025   فيلترfeed forward 

Pn033 فيلتر زماني  رفرنس موقعيت 
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 Homingتنظيمات الزم جهت پروسه 
 با استفاده از اين پروسه مي توانيد سرو را به ابتدا ويا انتهاي مسير حركت منتقل نماييد.

 توضيحات پارامتر

Pn071  
Z=0 فانكشن : Homing.غيرفعال مي باشد 
Z=1 پروسه : Homing فقط پس از دريافت اولين ورودي S/ON.اجرا مي شود ،  
Z=2 پروسه  :Homing پس از هربار فعال شدن ورودي S/ON.اجرا مي شود ،  
Y=0 تغيير جهت حركت پس از برخورد به ليميت سوييچ متصل به ورودي :ZPS 
Y=1 عدم تغيير جهت حركت پس از برخورد به ليميت سوييچ متصل به ورودي : ZPS 

 X=0انجام پروسه :Homingدرجهت راستگرد 
 X=1انجام پروسه :Homingدرجهت چپگرد 

Pn074  سرعت حركت سرو در پروسهHoming در جهت حركت به سمت ليميت سوييچ متصل به ورودي ،ZPS 

Pn075  سرعت حركت سرو در پروسهHoming پس از برخورد به ليميت سوييچ متصل به ورودي ،ZPS 

Pn077 پروسه آفستHomingنمايد مي راتعيين پالس 10,000 بادقت .

Pn078 پروسه آفستHomingنمايد مي راتعيين پالس 1 بادقت .
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 فصل پنجم : ارتباطات

  مي توانند ارتباط برقرار نمايند.RS-232 ، فقط از طريق EDCدرايو هاي سري 

 .RS-232 به كامپيوتر از طريق ارتباط EDCنحوه اتصال سرو درايو 5-1 

  

 

 

 پين 5شماره پين كانكتور 
 EDCسمت درايو

پين 9شماره پين كانكتور 
 سمت كامپيوتر

2 2 

3 3 

4 5 

5 FG 

 پارامترهاي مرتبط جهت برقراري ارتباط مدباس :5-2
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به منظور تنظيم پايه هاي ورودي جهت فعال شدن از طريق مدباس ، بيت متناظر از هر يك از پايه ها از پارامتر 
pn059 تنظيم نماييد.1 را با مقدار  

 

 

 جدول آدرس هاي ارتباط مدباس5-3
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 : 901hمعرفي بيت هاي آدرس 
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  : ليست پارامترهاAضميمه 
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  پس از تنظيم مي بايست برق درايو را يكبار خاموش وروشن نماييد.
  اين پارامتر براي موتورهاي مختلف متفاوت مي باشد.

به منظور تنظيم پايه هاي ورودي جهت فعال شدن از طريق مدباس ، بيت متناظر از هر يك از پايه ها از  
  تنظيم نماييد.1 را با مقدار pn059پارامتر 
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 :ليست آالرم هاBضميمه 

 شماره آالرم شرح داليل خطا راه حل

 ) برق درايو را يكبار خاموش وروشن نماييد.1
دستگاه را به تنطيمات Fn001 از طريق فانكشن ) 2

 كارخانه برگردانيد.
 ) سرو درايو را تعويض نماييد.3

) اگر حين وارد نمودن پارامترها ناگهان تغذيه دستگاه 1
قطع شود با وصل شدن مجدد تغذيه اين آالرم ظاهر مي 

 شود. 
 ) ايرادي در برد دستگاه وجود دارد.2

)در صورت استفاده از ارتباط شبكه و تغيير 3
پارامترها،ممكن است اعداد اشتباه در پارامترها وارد شده 

 باشد.

 A.01  بهم ريختگي پارامترها

 ) سرو درايو را تعويض نماييد.2

. 
 )مدار نمونه برداري آسيب ديده1

 A.02 ايرادي در جريان مدار

 )  فركانس رفرنس موقعيت ورودي را كاهش دهيد.1
 )  مقدار رفرنس سرعت را كاهش دهيد.2
  را تا حد مناسب افزايش دهيد.pn024) مقدار3
 را تا حد مناسب Pn015) مقدارگين موقعيت 4

 افزايش دهيد.
 ضريب گيربكس الكترونيكي را كاهش ) مقدار5

 دهيد.

 ) فركانس رفرنس موقعيت خيلي زياد انتخاب شده است.1
 بسيار كوتاه Acceleration/Deceleration) زمان 2

 انتخاب شده است.
 ) ضريب گيربكس الكترونيكي بسيار بزرگ مي باشد.3
 . بسيار كوچك مي باشدPn015مقدارگين موقعيت ) 4

 

خطاي افزايش سرعت 
از حد ماكزيمم دور 

 موتور
A.03* 

سرو درايو را چك نموده واز U,V,W)  اتصاالت1
 صحت آن اطمينان يابيد.

)گشتاور و اينرسي بار را كاهش داده و يا از يك 2
 موتور با قدرت بيشتر استفاده نماييد.

 ) موتور را تعويض نماييد.  4
را Acceleration/Deceleration ) زمان 5

 افزايش دهيد.
 را كاهش دهيد.start, stop) فركانس 6
 مقاومت ترمز خارجي مناسب را از جدول درايو )7

 انتخاب نموده و روي درايو نصب نماييد.

 ايرادي سمت درايو يا موتور دارد و يا U,V,W) اتصاالت 1
 قطع مي باشد.

) گشتاور مورد نياز بار از گشتاور نامي موتور خيلي باالتر 2
 است.

 بسيار كوتاه Acceleration/Deceleration زمان ) 3
 انتخاب شده است.

  باال مي باشد.start, stop)فركانس 4
) موتوربه دليل بار اكسيال روي شافت و اصطكاك روي 5

بلبرينگها يا دماي محيطي نامناسب، بيش از حد گرم شده 
 است كه باعث افزايش جريان سيم پيچ موتور ميگردد.

) به دليل اضافه جريان شديد و مكرر، سنسورهاي جريان 6
 روي درايو صدمه ديده است.

 ) نياز به استفاده از  مقاومت ترمز خارجي مي باشد.7

 *A.04 خطاي اضافه بار
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 شماره آالرم شرح داليل خطا راه حل

) تعداد پالس هاي رفرنس و دريافتي را بايكديگر 1
 مقايسه نماييد.

 پالس رفرنس را چك نماييد.)2
 كابل انكدر موتور را چك نماييد.)3
 )بخش هاي مكانيكي بار را چك نماييد.4

 ) موتور گير مكانيكي دارد.1
 ) پالس  رفرنس ورودي خارج از رنج مجاز مي باشد.2
 A.05 افزايش خطاي موقعيت  

 ..) كابل انكودرموتور راچك نماييد1
 ) بخش هاي مكانيكي بار را چك نماييد.2
 را تا حد مناسب Pn015) مقدارگين موقعيت 3

 افزايش دهيد.
 را  pn031)مقدار رنج سرريز شمارنده خطا4

 افزايش دهيد.
 position) را افزايش دهيد.pn017)مقدار 5

feed forward) 
 ) مقدار بار و سرعت را كاهش دهيد.6

موتورگيرمكانيكي دارد.) ) 1  
 فركانس پالس رفرنس خيلي باال است.) 2
 

افزايش مقدار  خطاي 
موقعيت از عدد تعيين 

 Pn031شده در 
A.06 

خطاي افزايش بيش از  نسبت گيربكس الكترونيكي بسيار باال انتخاب شده است. مقدارضريب گيربكس الكترونيكي را كاهش دهيد.
 A.07 حد الكترونيك گير

 )اتصاالت كابل ها راچك نماييد.1

 جدا دستگاه قدرت ازكابلهاي انكودررا كابل)2

. نمائيد
 )درايو را تعويض نماييد.3

 )مشكلي در كابل به وجود آمده است.1
 )كابل به خوبي شيلد نشده است.2
 )انكدر موتور صدمه ديده است.3
 )شيلد كابل به خوبي زمين نشده است.4

 Cعدم دريافت پالس 
در چندين دور چرخش 

 موتور
A.09 

 .كابل انكودر واتصاالت آنراچك نماييد)1

 چكUn006 در پارامتر سيگنالهاي انكودررا)2

 .نماييد

. سرودرايوراتعويض نماييد)3

فازهاي خروجي ) حداقل يكي از 1

 A.10 خطاي قطعي انكودر دچار قطعي شده است.PA,PB,PC,PU,PV,PWانكودر

) كابل انكودر را از كابل هاي قدرت دستگاه جدا 1
 نمائيد.

)كابل انكودر راچك نموده و از صحت نحوه 2
 اتصاالت آن اطمينان يابيد

) سرو درايو را تعويض نماييد و سرو درايو معيوب 3
 را جهت تعميرات به شركت ارسال نماييد.

 )كانكتور كابل انكودر دچار قطعي شده است.1
 )انكدر آسيب ديده است.2

خطاي قطع سيگنالهاي  
U,V,W, انكودر 

A.11 
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 شماره آالرم شرح داليل خطا راه حل

را چك نموده و از صحت آن U,V,W)سيم بندي 1
 اطمينان حاصل نماييد.

 و زمين راتوسط مولتي U,V,W) مقاومت بين 2
متر بررسي نماييداگر مقدار آن كمتر از حد معمول 

است سيم پيچي موتور دچار آسيب شده و مي 
 بايست سرو موتور را تعويض نماييد.

 را Acceleration/deceleration)زمان 3
 افزايش دهيد.

 
 
 

 جريان زيادي وارد مدار قدرت شده است.
 A.12 خطاي مدار قدرت

 )درايو را تعويض نماييد.1
 و دماي اطراف درايو )شرايط محيط را تغيير داده2

 را كاهش دهيد.

) درايو با  بار سنگين و براي مدت زمان طوالني در حالت 1
run.بوده است  

 )سرو موتور حركت و توقف متناوب داشته است.2
) دماي اطراف درايو باال بوده وتهويه به خوبي صورت 3

 نگرفته است.
 

 A.13 خطاي افزايش دما

 )را چك نماييد.T وR) ولتاژ تغذيه درايو(بين 1
  را افزايش دهيد.deceleration) زمان 2
  را كاهش دهيد.stop-start )فركانس 3

)مدار اصلي دچار كاهش ولتاژ شده و يا تغذيه براي 1
 لحظاتي قطع شده است.

2(stop-start.با فركانس باال صورت گرفته است  
 A.14 خطاي ولتاژ

)فركانس مناسبي براي پالس ورودي انتخاب 1
 نماييد.

 )تا حد امكان نويز را فيلتر نماييد.2
 و pn022)ضريب گيربكس الكترونيكي (نسبت 3

pn023.را كاهش دهيد ( 

 ) فركانس پالس ورودي بيشتر از حد مجاز مي باشد.1

 )پالس ورودي نويزدار شده است.2
 مناسب نمي باشد.Pn022,Pn023)مقدار 3

خطاي فركانس پالس 
 *A.15 ورودي

 )از تنظيم صحيح پارامترها اطمينان يابيد.1
دستگاه را به تنظيمات Fn001)از طريق فانكشن 2

 كارخانه برگردانيد.

 )پارامترها به درستي تنظيم نشده اند.1
 A.16 پارامترخطاي 

 COIN ,ALM )در اثر به وجودآمدن آالرم هايي مانند 1 
BRK, , Relay, LED 

 

خطاي سيگنال 
 I/Oهاي

A.17 

  ولتاژ تغذيه را چك نماييد.)1
)منبع تغذيه را خاموش نموده و پس از نيم ثانيه 2

 روشن نماييد.

بيشتر از يك سيكل ، قطعي در ورودي تغذيه دستگاه اتفاق 
 افتاده است.

 
 كاهش لحظه اي تغذيه 

 
A.21* 



    راهنماي نصب سروهاي

 -51-  

 

 

 

 
 

 ريست نمودن آالرم:
 آالرم فعلي ريست مي شود. , روي پنل رابه مدت چند ثانيه فشرده Enterجهت ريست نمودن آالرم دكمه 

  استفاده نماييد.1CN-6 (ALM_RST)همچنين مي توانيد از پايه ورودي 
 

 توجه داشته باشيد :
 "*" �� �� ���� ���� ����.)فقط آالرم هاي باعالمت 1

  آالرم را ريست نماييد.1CN-6 (ALM_RST)پايه ورودي )����� ��� ����� �� �� ��� ���� ��� �� ���� 2
  باشد.OFF مي بايست سرو در حالت 1CN-6 (ALM_RST))جهت ريست نمودن آالرم توسط پايه ورودي 3
  را چندثانيه نگه داريد.ENTERدكمه Fn000در مد )جهت ريست نمودن آالرم ها مي بايست4

 شماره آالرم شرح داليل خطا راه حل

 ريست شده است.watchdog )سيستم توسط 1 
 

ريست شدن توسط 
watchdog 

A.25 

شدن RUNايرادي در   شدن برنامه به وجود آمده است.RUNخطايي در   ارتباط بين سرو درايو وموتور را بررسي نماييد.
 برنامه

A.26  
̴ 

A.28 
 مدل سرو درايو و سرو    به درستي تنظيم نشده است.Pn042مقدار پارامتر   مقدار دهي نماييد.0را با عدد Pn042پارامتر 

 A.42 موتور يكسان نمي باشند.

 كابلهاي ارتباطي را بررسي نماييد.
 

  به درستي برقرار نشده است.CANارتباط 
 CANايرادي در ارتباط 

A.60 
̴ 

A.66 


