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نکات حائز اهمیت تنظیم پارامتریک و جدول کامل

تنظیمات پارامتریک درایوهای سری 



شاهل )جْت تٌظین پاراهترّای سرٍ درایَ استَى در خظَص تؼییي هقادیر پاراهتریک هَتَر 

.استفادُ هیشَد  Pn840از پاراهتر ( تَاى ًاهی ، هذل ٍ ّوچٌیي ًَع اًکذر

چگًَگی اًجام تٌظیوات فَق از قرار زیر بَدُ کِ هیتَاًیذ با تَجِ بِ لیبل هَتَر اقذام بِ 

.برًاهِ ریسی ًواییذ
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در جذٍل زیر هقادیر هربَط بِ اًَاع هَتَر برای تٌظیوات هربَطِ آٍردُ شذُ است
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 PN005.3از پاراهتر (EML,EMG,EMJ)جْت تٌظین ًَع هَتَر  Pn840بؼذ از تٌظیوات پاراهتر 
.استفادُ هی گردد
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هَتَراز ًَع   TYPEهیلی هتر باشذ ٍ  130فقط در طَرتی کِ اًذازُ فلٌچ هَتَر  PN840.1پاراهتر

B  استفادُ شَد طفرتٌظین گردد ٍ در غیر ایي طَرت هی بایست از هقذار ػذدی  یکباشذ بایذ  .

EML-10APB-22

Motor Type
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بایذ برق درایَ قطغ ٍ ٍطل شَد تا ایي پاراهترّا رخیرُ  PN840    ٍPN005.3بؼذ از تٌظین پاراهتر 

Fn001ّوچٌیي بْتر است بَسیلِ . گردد

البتِ بایذ تَجِ داشت کِ ایي دٍ پاراهتر بؼذ از ریست . پاراهترّای درایَ بِ حالت کارخاًِ برگردد

.تغییر ًویکٌٌذ ٍ تٌْا بایذ تَسط کاربر تغییر کٌٌذ
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درایَ بِ طَرت َّشوٌذ با ایي است کِ  Pronet-AMGّای خظَص درایَ در حائس اّویت ًکتِ 

ٍطل شذى کابل اًکذر ًَع اًکذر را تشخیض هی دّذ، سایر پاراهتر ّای هربَط بِ تَاى ٍ ًَع 

.بَدُ کِ در ابتذا ػٌَاى گردیذ AMFهَتَر در ایي درایَ شبیِ درایَ 

بیت بَدُ کِ   23ٍ  20دارای قابلیت پشتیباًی هَتَرّای دارای اًکذر  Pronet-AMGدرایَ هذل 

هی شًَذ تقسین  AFB  ٍAFDبیت شرکت استَى بِ دٍ هذل   20ایي طیف از هَتَرّای

.هی باشذ TYPEدٍ قادر بِ پشتیباًی ّر  Pronet-AMGدرایَ هذل کِ 


