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  تمهيد
  

هي سلعة  VFD-ELإن إنفرترات سلسلة . المتعدد الوظائف   VFD – ELمن سلسلة DELTAشكرًا إلختيارآم إنفرترات 
  . مصنعة بإستخدام عناصر ذات مواد عالية الجودة وتقنية عالية ومتوفرة بكثرة 

لضمان التشغيل اآلمن . اليومية لإلنفرتر والصيانة، ، ضبط البارامترات ، حصر األعطال هذا الكتيب سيساعدك على الترآيب
   حافظ على هذا الكتيب ووزعه آمرجع على جميع المستخدمين. إقرأ إرشادات األمان قبل توصيل التغذية لإلنفرتر للتجهيزات ،

  . فقط يمكنهم الترآيب ، التشغيل و إجراء الصيانة  لضمان األمان للعمال والتجهيزات ، األشخاص المؤهلين 
إن الفشل . هات الخاصة ، مالحظات الخطر والتحذيرات ي، التنب VFD – ELإقرأ دائمًا هذا الكتيب قبل إستخدام إنفرتر سلسلة 

  . إذا آان لديك أي سؤال ، رجاًء إتصل بموزعك . أو العطل ربما يؤذي الشخص العامل ويتلف التجهيزات 
  

   .ترآيب رجاًء إقرأ ماسبق بعناية من أجل األمان عند ال
  

 : خطر 
  . تغذية الدخل  يجب أن تكون غير موصولة  قبل توصيل أي سلك في االنفرتر 
لتجنب ضرر أو أذى . حتى فصل التغذية ، الشحنة ربما تبقى ساآنة في مكثفات ربط التيار المستمر بجهود عالية وخطرة 

انتظر عشرة دقائق من أجل  تفريغ شحنة تر وء اإلنفررجاًء تأآد من أنه قد تم فصل التغذية قبل فتح غطا، الشخص العامل 
 . المكثفات إلى مستوى جهد آمن

 .  أبدًا ال تعيد تجميع العناصر الداخلية أو التوصيل 
. الخرج / اإلنفرتر قد ينهار بعد إجراء آخر صيانة إذا آانت آابالت التغذية موصلة بشكل غير صحيح على مرابط الدخل 

 . مباشرة إلى منبع التغذية الرئيسي للتيار المتناوب  U/T1 , V/T2 , W/T3نفرتر التوصل مرابط خرج اال
طريقة التأريض يجب أن تتمثل بقوانين أو معايير من الدولة . بإستخدام مرابط التأريض    VFD-ELوصل األرضي إلنفرتر

 . ل األساسي يإرجع إلى مخطط التوص. المجمعة لإلنفرتر 
للمحرآات األحادية التحريضية الثالثية الطور،وليس آات للتحكم بسرعات متغيرة في المحر دم فقطختتس  VFD–ELإن سلسلة

 . الطور 
  

 : تنبيه 
  . أنصاف النواقل تستخدم في االنفرترات لتخفيف ضرر الجهد العالي . التستخدم إختبار الكمون العالي للعناصر الداخلية  – 1
 ساسية خاصة في الكهرباء الساآنة هذه العناصر ذات ح. ى لوحات الدارة المطبوعة هناك عناصر ذات حساسية عالية عل – 2

  . لتجنب تلف هذه العناصر ، التلمس هذه العناصر أو لوحات الدارة بأدوات معدنية أو بيديك العاريتين 
  . ترآيب ، توصيل وصيانة االنفرتر المسموح له  لذلك فقط الشخص المؤهل  – 3

 

  
 : تحذير 

  . ضبط بعض البارامترات يمكن أن يسبب الى دوران المحرك مباشرة بعد تطبيق التغذية على االنفرتر  – 1
الترآب االنفرتر في مكان تكون فيه درجة الحرارة عالية ، معرض بشكل مباشر لضوء الشمس ، رطوبة عالية ، إهتزاز  – 2

  . دفق بالهواء أو األجزاء أو القطع المعدنية زائد ، تآآل الغازات أو السوائل ، أو يكون معرض للغبار المت
  .حريق ، إنفجار أو صدمة آهربائية إن حدوث عطل قد يؤدي الى . فقط إستخدم االنفرترات بالمواصفات الداخلية  – 3
ستخدم مفاعل رجاًء إ. الطبقة العازلة للكابل قد تتلف أو تنهار  فإنعندما يكون الكابل بين االنفرتر والمحرك طويل جدًا ،  – 4

Reactor  إرجع الى الملحق . لتجنب ضرر المحركB  من أجل تفاصيل أآثر.  
) فولت 460فولت لصنف  480وي أصغر أو يسا( فولت  240الجهد األعظمي لالنفرتر يجب أن يكون أصغر أو يساوي   –

 . A  RMS 5000طاعة منبع التيار الرئيسي يجب أن يكون أصغر أو يساوي  وإست
  
  
  
  
  
  
  



  -ب فهرس محتويات الكتا -
  مقدمة   –الفصل األول 

  اإلستالم والفحوصات   -
  معلومات اللوحة اإلسمية    -
 توضيح الموديل  -
 توضيح الرقم التسلسلي   -
  أشكال ومظاهر اإلنفرتر   -
 تعليمات الترآيب   -
 التحضير من أجل الترآيب والتوصيل   -
  الشروط المحيطة   -
 . بين اإلنفرترات بشكل تفرعي   DC-BUSتوصيل جهد الـ :  DC-BUSمشارآة جهد   -
 األبعاد والقياسات  –
  

  الترآيب والتوصيل  –الفصل الثاني 
 التوصيل   -
 التوصيل الخارجي   -
 الدارة الرئيسية   -
  توصيل الدارة الرئيسية   -
 مرابط الدارة الرئيسية   -
 مرابط التحكم   -  
 

  مفاتيح والتشغيل لوحة ال –الفصل الثالث 
  وصف لوحة المفاتيح الرقمية   -  3.1
  آيفية العمل على لوحة المفاتيح الرقمية   -  3.2
  .للوحة المفاتيح الرقمية   Segment LED -7جدول المرجع من أجل إظهار   -  3.3
  .طريق العمل والتشغيل   -  3.4
  التشغيل التجريبي   -  3.5

  
  البارامترات   –الفصل الرابع 

  ملخص ضبط البارامترات   -  4.1
  ضبط البارامترات من أجل التطبيقات   -  4.2
  شرح ضبط البارامترات   -  4.3

  
  حصر األعطال  -الفصل الخامس 

   ( OC )تيار زائد    -  5.1
  عطل أرضي   -  5.2
    ( OV )جهد زائد   -  5.3
   ( LV )جهد منخفض   -  5.4
   ( OH1 )حرارة زائدة   -  5.5
  دة حمولة زيا  -  5.6
  إظهارات لوحة المفاتيح غير طبيعية   -  5.7
   ( PHL )إنقطاع أو فقدان طور من أطوار التغذية   -  5.8
  المحرك اليعمل   -  5.9

  سرعة المحرك التتغير   -  5.10
  عدم قدرة المحرك على االقالع  بالحمل أثناء التسارع   -  5.11
  المحرك اليعمل آما يجب أن يكون   -  5.12
  تحريضي/ تشويش آهرومغناطيسي   -  5.13
  الشروط البيئية  -  5.14
  التأثير على اآلالت األخرى   -  5.15

  
  معلومات رموز األعطال والصيانة   -الفصل السادس 



  معلومات رموز األعطال   -  6.1
  األعطال الشائعة والحلول   -  6.1.1      
  التصفير   -  6.1.2      
   الصيانة والفحوصات  -  6.2

  
  المواصفات   – Aالملحق 
  الملحقات  – Bالملحق 

B .1 -   جميع مقاوملت الكبح  
     B.1.1 -   أبعاد وأوزان مقاومات الكبح  

B.2  -  مخطط قاطع الدارة الغير محمية بفيوز  
B.3  -  مخطط مواصفات الفيوز  
B.4  -   مفاعلAC   

    B.4.1  -   قيمة مفاعل الدخلAC   الموصى بها  
     B.4.2 -   قيمة مفاعل الخرجAC   الموصى بها  

     B.4.3 -   التطبيقات  
B.5  -  مفاعل الطور الصفري( RF220X00A )   
B.6  -   جهاز المتحكم عن بعدRC-01   
B.7  -   لوحة المفاتيحPU06    
    B.7.1  -   وصف لوحة المفاتيح الرقميةVFD – PU06    
    B.7.2  -  ة على الشاشةتوضيح الرسائل المظهر  
    B.7.3  -   مخطط طريقة خطوات العمل  

B.8  -  Fieldbus  Modules   
    B.8.1  -  موديول االتصال لـDeviceNet   ( CME – DN01 ) .  

        B.8.1.1  -   شكل اللوحة وأبعادها  
B.8.1.2         -   التوصيل والضبط  
B.8.1.3         -   منبع التغذية  
B.8.1.4         -   شاشة االظهار الرقميةLEDs    

B.8.2    -  موديول االتصال لـLonWorks   ( CME – LW01 ) .  
        B.8.2.1  -   مقدمة  

B.8.2.2         -   األبعاد  
B.8.2.3         -   المواصفات  
B.8.2.4         -    التوصيل  

    B.8.2.5     -   مؤشراتLED   
B.8.3    -  صال موديول االتProfibus   ( CME – PD01 ) .  

        B.8.3.1  -    مظهر اللوحة  
B.8.3.2         -   األبعاد  
B.8.3.3         -    ضبط البارامترات فيVFD – EL   
B.8.3.4         -  منبع التغذية  

    B.8.3.5     -   عناوينPROFIBUS   
B.8.4    - CME – COP01  ( CANopen ) .  

B.8.4.1         -    سجل المنتج  
B.8.4.2         -   المواصفات  
B.8.4.3         -  العناصر  
B.8.4.4         -   توضيح مؤشرات الليداتLED  وحصر األعطال  

B.9  -   سكة التثبيت &MKE-EP   
 B.9.1   - MKE - EP    

B.9.2    -   فقط للشكل ( سكة التثبيتA   (  
  

  اإلنفرتر المناسب آيفية إختيار  -  Cالملحق 
C.1  -  عالقات االستطاعة  
C.2  -   االحتياطات العامة  
C.3  - آيفية إختيار المحرك المناسب  



  مقدمة  –الفصل األول 
  

يجب أن يخزن  حافظة على مدة الكفالة ، ومن أجل الم. االنفرتر يجب أن يحفظ في علبة أو صندوق أثناء الشحن قبل الترآيب 
شروط التخزين . خدمة عمل االنفرتر أطول مايمكن على عندما يكون غير مستعمل من أجل المحافظة مكان تخزين مناسب 

  : هي 
  
 : تنبيه  
  . ضوء الشمس المباشر أو تأثير الدخان ل خزنه في مكان نظيف وجاف وغير معرض  -  1
   C ~ +60 C 20-  خزنه ضمن مجال درجة حرارة المكان  -  2
  . غير مكثفة   %90 ~ %0   ة محيطةخزنه ضمن مجال رطوب  -  3
  .  KPA ~ 106 KPA 86  خزنه ضمن مجال ضغط هواء  -  4
على أي حال ، إذا آانت الجو المحيط رطب ، يجب عليك أن . يجب تخزينه بشكل مناسب . التضعه على األرض مباشرة  -  5

  . تضع حبيبات ماصة للرطوبة في العلبة 
  . د لك قد يسبب التكاثف والتجمذ فإن. ة الحرارة سريعة ومفاجئة يرات درجالتضعه في مكان يكون فيه تغ  -  6
الينصح بتخزين .  C 30درجة الحرارة يجب اال تكون أعلى من  فإنإذا خزنت االنفرتر ألآثر من ثالثة أشهر ،   -  7

  . االنفرتر أآثر من سنة واحدة ، إن ذلك قد يؤدي إلى تقادم المكثفات الكهروآيميائية  
عندما اليتم إستخدام االنفرتر لمدة طويلة بعد الترآيب على المواقع المختارة أو األمكنة التي تحتوي على الرطوبة والغبار   -  8
  . ه من األفضل لنقل االنفرتر إلى أمكنة محيطة عالية فإن، 
  
  : االستالم والفحص   - 1. 1
الرجاء                         . وصعبة في المصنع قبل شحن السلع في الباخرة خاضعة الختبارات تحكم قاسية VFD – EL سلسلة االنفرتر   

  :اجراء الفحوصات التالية بعد استالم االنفرتر 
  .لعرض معلومات هذه السلسلة   CDتأآد من أن العلبة تحتوي على االنفرتر، وملخص ضبط البارامترات للمستخدم و  -  1
  .أو صك التأمين للتأآد من عدم تضرره أثناء الشحن  عن وحدة الكفالة ابحث  -  2
  .مطابق للرقم التسلسلي المشار إليه على العلبة  آي يكون تأآد من أن الرقم التسلسلي المشار اليه على اللوحة االسمية  -  3
  

  معلومات اللوحة االسمية   - 1.1.1
  .   1HP/0.75KW  3-phase 230 Vعلى سبيل المثال إنفرتر 

  
  
  

  توضيح الموديل   - 1.1.2
  

VFD    اسم السلسلة  
  استطاعة المحرك المناسب   007
EL     سلسلةVFD – EL   
  فولت  115أحادي الطور :  11:       جهد الدخل الرئيسي  23

  فولت  230أحادي الطور :  21                                    
  فولت 230ثالثي الطور :  23                                    
  فولت   460ثالثي الطور :  43                                    

A   نمط النسخة  
  
  
  



  توضيح الرقم التسلسلي   - 1.1.3
  

007EL23A   : استطاعة وصنف وجهد االنفرتر .  
0T  :  تايوان ( المصنع المنتج (  

   2007سنة الصنع :  7
  اسبوع االنتاج :  01

  قم االنتاج  ر 1230
اذا آانت معلومات اللوحة االسمية التتطابق مع طلبية 

الشراء لديك أو اذا آان هناك أية مشاآل ، رجاًء اتصل 
  . بموزعك 

  
  :مظاهر وأشكال االنفرتر   - 1.1.4

  
  

  :البنية والترآيب الداخلي 
  

  :  RFI (Jumper)مكان وصل التجسيرة 

  
  

  : مالحظة 
  يمكن إزالته عن طريق فك البراغي يكون قرب مرابط الدخل آما هو مبين في الشكل السابق و RFI (Jumper)التجسيرة

  



ستخدم إلنقاص التشويش الكهربائي ت  RFI التجسيرة . يسبب التشويش الكهربائي االنفرتر قد يصدر أو:  RFI تجسيرة ال
  . عند خط التغذية ) التداخل من مرتبة الترددات الراديوية (

  . يجب أن تقطع  التجسيرة فإن، )تغذية معزولة( ان االنفرتر مغذى من منبع معزولإذا آ: لرئيسية عن األرضغذية اعزل الت
)   IEC 61800-3وفقًا للنظام(يجب أال تكون موصولة من األرض لتجنب تلف الدارة ) مكثفات الفلتر(إستطاعة التجسيرة 

  .  وإنقاص تيار التسرب األرضي 
  

 :تنبيه 
لذلك رجاًء تأآد من أن دارة التغذية الرئيسية تحتوي مفتاح أو .  RFI ذية على االنفرتر ، التقطع التجسيرةعد تطبيق التغب  -  1

  .  RFI قاطع يقطع التغذية قبل قطع التجسيرة
التوافق  فإنباالضافة لذلك . فولت 1000لجهود العابرة أعلى من ربما يحدث تفريغ الشحنة عندما تكون ا -  2
  .  RFI النفرتر سيكون أقل بعد قطع التجسيرةهرومغناطيسي لالك
  . عندما يكون المنبع الرئيسي مؤرض  RFI التقطع التجسيرة  -  3
منبع التغذية الرئيسي والمحرك يجب أن يكون معزول إذا . عند إجراء إختبار الجهد العالي  RFI اليمكن قطع التجسيرة  -  4

  . تيار التسرب آبير جدًا تم إنجاز إختبار الجهد العالي و
لى األرض سوف يؤدي الى قطعه إذا آان االنفرتر مغذى من نظام ع RFI توصيل التجسيرة فإنتلف االنفرتر ،  لتجنب  -  5

أو النظام المؤرض عند زاوية معينة ) أوم  30أعلى من ( تغذية غير مؤرض أو نظام تغذية مؤرض عن طريق مقاومة عالية 
TN  .  

  
  عليمات الفك والترآيب ت  - 1.1.5

  
  

  إحتياطات الترآيب والتوصيل  – 1.2
  الشروط المحيطة    – 1.2.1   

  : رآب االنفرتر في األمكان التي تحقق الشروط المحيطة التالية 
   
  
  

  العمل

 10C to +50C(14F to122 F) for UL& cUL-  :حرارة الهواء 
  C(14 ~104 F)  ~ -10 40+من أجل التوضع بجانب بعضها

  الغير مكثفة  مسموحة ،%90 أقل من    :الرطوبة المحيطة
     KPA 106 ~ 86  :الضغط الجوي 

  متر  1000أقل من   :إرتفاع موقع الترآيب
 20Hz: 9.80 m/ s2 (1G) max>  االهتزاز

20 ~ 50Hz: 5.88 m/ s2 (0.6G) max 
  
  

  التخزين والنقل
  

  C ~ + 60 C (- 4 F to 140 F) 20-  :الحرارة 
  ، الغير مكثفة مسموحة  % 90أقل من   :الرطوبة المحيطة
  to  106  KPa    86  :الضغط الجوي 

 20Hz : 9.80 m/ s2 (1G) max>  :االهتزاز 
20 ~ 50Hz : 5.88 m/ s2 (0.6G) max 

  نمط البيئة المحيطة بالمصنع جيدة:  2  درجة التلوث 
  



  :أبعاد التوضع والترآيب األصغرية 
  

  : Aبعاد وقياسات الترآيب للشكل األ

  
  

  :  Bاألبعاد وقياسات الترآيب للشكل 

  
  

  : تنبيه 
  . العمل ، تخزين أو نقل االنفرتر بدون تطبيق هذه الشروط قد يسبب تلف االنفرتر   – 1
  !ان عدم التقيد بهذه االحتياطات قد يبطل الكفالة   – 2
  .أما الترآيب باالتجاهات األخرى غير مسموح . ي  بواسطة البراغي رآب االنفرتر عموديًا على سطح جسم عمود – 3
  . اجعل المساحة آافية حول االنفرتر لتبديد الحرارة . االنفرتر سيولد أو سينشر حرارة أثناء العمل  – 4
النفرتر يجب أن ان المادة المصنوع منها ا. درجة عند العمل  90قد ترتفع حتى  )المبرد ( درجة حرارة مبدد الحرارة  – 5

  . تكون غير قابلة لإلحتراق وقادرة على تحمل درجة الحرارة العالية 
 ~ 10    ، درجة حرارة البيئة المحيطة يجب أن تكون ضمن مجال)صندوق مثالً ( عندما يرآب االنفرتر في مكان ضيق – 6

  .ضعيفة  درجة مئوية مع تهوية جيدة  ، الترآب االنفرتر في مكان تكون فيه تهوية  40
  . من االتصاق بمبرد الحرارة . امنع جزيئات الفيبر ، قصاصات الورق ، الغبار المتطاير ، األجزاء المعدنية ، الخ  -  7
. ها يجب أن تكون متجاورة مع بعضها وبمسافات متساوية بين بعضها فإنعند ترآيب عدة انفرترات في نفس الصندوق ،  – 8

  . ر ، استخدم معدن فاصل بين االنفرترات لمنع تبادل الحرارة عند ترآيب انفرتر واحد تحت آخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الترآيب بدون فواصل معدنية بين االنفرترات  الترآيب بفواصل معدنية بين االنفرترات

   
  
  

  : لإلنفرترات بشكل تفرعي    DC – BUSتوصيل جهد الـ ،  DC – BUSمشارآة جهد الـ  – 1.2.2
  .  V 115ير مدعمة في النماذج هذه الوظيفة غ  -  1
  . نها أن تمتص الجهد المتبادل بين االنفرترات والمولد بجهد مستمر عند حالة التباطؤ االنفرترات يمك  -  2
  .  DC – BUSتعزز أو تقوي وظيفة الكبح وتثبت أو تؤمن حالة االستقرار أو الثبات لجهد الـ   -  3
  .  لتقوية وظيفة الكبح بعد التوصيل التفرعي يمكن إضافة وحدة الكبح لتعزيز أو   -  4
  .فقط لإلنفرترات التي لها نفس االستطاعة    DC – BUSيمكن إجراء التوصيل التفرعي لجهد الـ  -  5
الحدود بإستطاعة االنفرترات الموصولة مع ( إنفرترات مع بعضها بشكل تفرعي )  5( إنه من المفضل بوصل حتى   -  6

  . )بعضها على التفرع 
التغذية ) .  التوصيل التفرعي فقط لإلنفرترات التي من نفس االستطاعة ( يجب تطبيق التغذية على جميع االنفرترات  بنفس 

  : والتوصيل آما هو مبين بالشكل التالي ) . تعتمد على النماذج (  480 / 440 / 380 / 230 / 220 / 208
  

  
  . من وحدة الكبح )  -( و ( + ) الى المرابط  موصولة A , Bلألشكال )  -( و ( + ) المرابط 

  
  



 ] ) باإلنش [ األبعاد هي بالميلي متر و : ( األبعاد   –
  

Frame 
A:VFD002EL11A/21A/23A,VFD004EL11A
/21A/23A/43A,VFD007EL21A/23A/43A, 
VFD015EL23A/43A 
Frame B: VFD007EL11A, VFD015EL21A, 
VFD022EL21A/23A/43A, 
VFD037EL23A/43A 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الترآيب والتوصيل –الفصل الثاني 
  

  :  االحتياطات التالية من وتأآد . power اليوجد تغذية على مرابط التحكم والـ من أنه تأآد ، بعد نزع الغطاء األمامي
   

 معلومات التوصيل العامة والرموز المناسبة 
ها فإن، ولذلك   ( cUL ) ، مصانع الوآالء الكنديون  ( UL )مكفولة من المصانع   VFD – ELجميع انفرترات سلسلة 

  .  ( CEC )والرموز الكهربائية الكندية  ( NEC )تستجيب   لمتطلبات الرموز الكهربائية المحلية 
آمقياس " ات التوصيل مالحظ" ويجب ان تنفذ التعليمات المرفقة في فقرة   cULو   ULالترآيب بحاجة ليتالئم مع متطلبات

ارجع الى ملحق نافذة البيانات التقنية لالنفرتر .   cUL & ULاتل جميع الرموز المحلية التي تتجاوز متطلبات . أصغري 
  .واللوحة االسمية للمحرك من أجل المعلومات الكهربائية 

هذه .  VFD - ELء من سلسلة ، الجداول الموصى بها لعدد أجزاء الفيوزات لكل جز Bمواصفات فيوز في الملحق  
  . هي متطلبات قياسية  ULيجب أن تستخدم على جميع الترآيبات حيث أن االستجابة ) أو المكافئات ( الفيوزات 

  
  : تنبيه 

ان الخطأ في التوصيل قد يسبب الى تلف .  R / L1 , S /L2 , T / L3تأآد من أن التغذية هي فقط مطبقة على المرابط   -  1
  . مجال المشار اليه على اللوحة االسمية الجهد والتيار سيتغير ضمن ال.  التجهيزات

  .الكهربائية  ية من الصدمات المفاجئةجميع الوحدات يجب أن تؤرض مباشرة الى مربط التأريض المشترك للحما -  2
  .اء البراغي بسبب االهتزاز على مرابط دارة التغذية الرئيسية لتجنب  إرتخ ًارجاًء تأآد من أن البراغي مثبتة جيد  -  3
  : تأآد من البنود التالية بعد االنتهاء من التوصيل   -  4
A –  ؟جميع التوصيالت صحيحة هل أن  
B –  ؟التوصيالت آاملة وغير ناقصة هل أن جميع  
C –  ؟اليوجد دارة قصر بين المرابط وقطب التأريض هل انت متأآد من أنه   
  

 : خطر 
لتجنب أذى . بجهود خطرة حتى بعد فصل التغذية عن االنفرتر   DC – busهربائية في مكثفات ربما تبقى شحنة آ - 1 

الشخص العامل ، رجاًء تأآد من أن التغذية مفصولة وانتظر عشرة دقائق من أجل تفريغ شحنة المكثفات الى مستويات الجهد 
  .اآلمن قبل فتح غطاء االنفرتر 

  .ب الخبرة الجيدة مسموح لهم انجاز ترآيب االنفرتر ، وتفويضهم للتوصيل فقط األشخاص المؤهلين أو أصحا  -  2
  .تأآد من أن التغذية مفصولة  قبل العمل والتوصيل للحماية من الصدمات الكهربائية   -  3
  

  التوصيل  – 2.1
خط المودم أو خط  التوصل. يجب على جميع المستخدمين توصيل األسالك وفقًا الى مخططات الدارة في الصفحات التالية 

هي منبع التغذية للوحة المفاتيح االختيارية  2و  1النهايات . ألنه قد يسبب تلف دائم  RS – 485الهاتف الى منفذ االتصال 
PU06   فقط واليجوز استخدامها عند االتصالRS – 485  .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 1 for models of VFD-EL Series 
VFD002EL11A/21A, VFD004EL11A/21A, VFD007EL11A/21A, VFD015EL21A, 
VFD022EL21A 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Figure 2 for models of VFD-EL Series 
VFD002EL23A, VFD004EL23A/43A, VFD007EL23A/43A, VFD015EL23A/43A, 
VFD022EL23A/43A, VFD037EL23A/43A 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :  PNPو   NPNالتوصيل من أجل نمط   – 3الشكل 
  
A -   نمط الـNPN  بدون تغذية خارجية :  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
B –  نمط الـNPN   مع تغذية خارجية :  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
C -   نمط الـPNP   بدون تغذية خارجية:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
D -   نمط الـPNP    مع تغذية خارجية:  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :تنبيه 
  .أن تكون منفصلة عن بعضها لتجنب الضرر والتشويش  الدارة الرئيسية ودارة التحكم يجب توصيالت  -  1
  . إنسالخ الطبقة العازلة األمامية عند مرابط التحكم لتجنب قشر أو Shieldاًء إستخدم آابل أسالك التحكم محمي بــ رج -  2
  . النهايتين أواألنبوب من آال  Shieldأوأنبوب من أجل توصيالت التغذية وأرض سلك   Shieldرجاًء إستخدم سلك   -  3
  . التجهيزات إذا طبق عليها جهود عالية / أن تلف الطبقة العازلة لألسالك قد يؤذي الشخص العامل أو تلف الدارات  -  4
، رجاًء خذ بعين االعتبار األعمال الخاطئة للحساسات  لتجنب هذا. بب التشويش توصيالت اإلنفرتر والمحرك قد تس – 5

  . والتجهيزات المحيطة 
على   U/T1 , V/T2 , W/T3موصولة الى مرابط المحرك   U/T1 , V/T2 , W/T3عندما تكون مرابط االنفرتر   -  6

  . لعكس إتجاه دوران المحرك بإستمرار ، بدل بين أي خطين من خطوط المحرك . التوالي 
ة يمكن أن يسبب زيادة في التيار ، عند تبادل االستطاعات الكبير التيار األعظمي فإنرك طويل جدًا، إذا آان آابل المح  -  7

متر  20آابل المحرك جب أن يكون أقل من  فإنلتجنب هذا . تيار التسرب العالي أو اليمكن قراءة التيارات الصغيرة بدقة 
فما   5.5KWمتر لإلستطاعات  50ويجب أن يكون آابل المحرك أقل من . فما دون   KW 3.7لإلنفرترات ذات االستطاعة 

  .  AC  من أجل الكابالت األطول من ذلك يفضل إستخدام مفاعل الخرج أما. فوق 
  . االنفرتر في آالت اللف الكهربائية والمحرآات ذات االستطاعة الكبيرة يجب أن يؤرض بشكل منفصل   -  8
  . إستخدم إرشادات التأريض المتمثلة بقوانين محلية وإحفظها من إحتماالت القصر   -  9

التحتوي على مقاومة آبح داخلية ، يمكن ترآيب مقاومة آبح من أجل هذه األسباب التي يكون   VFD – ELإن سلسلة   - 10
  . من أجل التفاصيل  Bتوقف متكرر ، إرجع إلى الملحق / فيها عطالة الحمل آبيرة جدًا أو تشغيل 

ات يجب أن تؤرض مباشرة الى جميع االنفرتر فإن. في مكان واحد  VFD-ELعند ترآيب عدة إنفرترات من سلسلة  – 11
   .تأآد من أن التأريض اليشكل حلقة مغلقة . مربط التأريض المشترك ، آما هو مبين في الشكل السفلي 

  

  
  
  

  : التوصيل الخارجي   -  2.2
  التوضيحات  البنود

    Aرجاًء اتل متطلبات منبع التغذية المحدد آما هو مبين في الملحق   منبع التغذية
           NFB/ الفيوز 

  )اختياري ( 
اختر الفيوز   Bرجاًء افحص مخطط الملحق . قد يكون هناك تيار متدفق أثناء التغذية 

  . هو اختياري   NFBاستخدام . الصحيح بتيار اسمي 

  المغناطيسيالكونتاآتور
  )اختياري ( 

ينقص من عمر خرج لالنفرتر، هذا س/ رجاًء التستعمل الكونتاآتور المغناطيسي آمفتاح دخل 
  االنفرتر 

مفاعل خط الدخل 
  )اختياري ( المتناوب 

يستعمل لتحسين عامل استطاعة الدخل وإلنقاص التوافقيات وتزويد الحماية من االضطرابات  
، مفاعل الخط المتناوب يجب أن يرآب عندما ...) التمور أو التدفق ، صدمة آهربائية ( 

مرات من استطاعة االنفرتر ،  6أو أآثر ويتجاوز  KVA 500تكون استطاعة منبع التغذية  
  أمتار 10أو مسافة السلك أصغر من  

  
مفاعل الطورالصفري   

  )نواة الملف الخانق ( 

مفاعالت الطور الصفرية تستخدم النقاص خاصية التشويش الراديوي عندما تكون التجهيزات 
. على آال الجانبين الدخل والخرج تأثير انخفاض الضجيج . الراديوية مرآبة قرب االنفرتر 

يحدد  Bالملحق .   MHz 10الى AM  النوعية المخففة تكون جيدة لمجال عرض الزمرة 
 ) .  RF220X00A(مفاعالت الطور الصفرية  



  
  

 
 
 
 
  

فلتر التشويش 
الكهرومغناطيسي        

  )اختياري ( 

تحتوي على  V , 230 V 460جيمع النماذج . يستخدم النقاص التداخل الكهرومغناطيسي 
  .  EMIفلتر داخلي 

مقاومة الكبح ووحدة 
  )اختيارية ( الكبح 

 Bرجاًء ارجع الى المخطط في الملحق . للمحرك ) التباطؤ ( تستخدم النقاص زمن االيقاف 
  . من أجل مقاومات الكبح المحددة 

مفاعل خط الخرج 
  )اختياري ( المتناوب 

التي يكون فيها آابل من أجل تطبيقات . ل آابل المحرك لمحرك تعتمد على طوجهد تموج ازيادة 
  من الضروري ترآيبه الى جانب خرج االنفرتر ، متر 20أآبر من )  متر >20 (المحرك طويل 



  : الدارة الرئيسية  – 2.3
  : توصيل الدارة الرئيسية   - 2.3.1

  
  

  توضيح وظيفة المربط  رمز المربط 
R/L1 , S/L2 , T/L3 ثالثي الطور / أحادي الطور ( ابط دخل التغذية المتناوبة مر(  

U/T1 , V/T2 , W/T3   مرابط خرج االنفرتر لتوصيل المحرك التحريضي الثالثي الطور  
 )   BUEسلسلة ( توصيالت وحدة الكبح الخارجية  - , +

  .توصيل التأريض ، رجاًء تقيد بالتعليمات المحلية 

  
 : تنبيه 

  )  R / L1, S / L2 , T / L3( غذية الرئيسية مرابط الت
عن طريق قاطع بدون فيوز أو قاطع تسرب األرضي الى منبع التغذية )  R / L1 , S / L2 , T / L3( وصل هذه المرابط 

  .األطوار  ن الضروري التقيد بتعاقبليس م. لحماية الدارة ) بعض النماذج للمنابع األحادية الطور ( الثالثية الطور 
في توصيل تغذية الدخل للفصل السريع للتغذية وانقاص االضطرابات عند )  MC( انه ينصح باضافة آنتاآتور مغناطيسي 

 . ماص التموج  R-Cالتي سيكون لها  MCآال النهايتين . تفعيل وظيفة حماية االنفرترات 
آافي لتجنب حدوث شرارة آهربائية بسبب إرتخاء  رجاًء تأآد من أن البراغي في مرابط الدارة الرئيسية مشدودة ومثبتة بشكل

 .وإهتزاز البراغي 
 .  Aرجاًء إستخدم جهد وتيار منظم آما هو مبين في الملحق 

إآتشاف  ، وعند mA 200، رجاًء إختر حساس التيار بحساسية ) قاطع دارة العطل األرضي (  GFCIعند إستخدام النظام 
 . لتجنب الضرر المفاجئ يفصل هذا القاطع  ثانية ، 0.1أقل من بليس هذا التيار 

 / RUNأطفئ االنفرترات باستخدام أمر / شغل .  ON/OFFالتشغل أو تطفئ االنفرترات عن طريق وصل وفصل التغذية 
STOP توقف االنفرترات عن طريق وصل وفصل / اذا آنت بحاجة لتشغيل . التحكم أو لوحة المفاتيح  عن طريق مرابط
 . الينصح بهذه العملية أآثر من مرة في الساعة  هفإنالتغذية ، 

 . التوصل النماذج الثالثية الطور الى منبع تغذية أحادي الطور 
  

   ( U , V , W )مرابط الخرج للدارة الرئيسية 
طرق التحكم بإتجاه الدوران يمكن أن يضبط عن طريق . ضبط المصنع إلتجاه دوران المحرك هو الدوران بإتجاه أمامي 

 . من أجل تفاصيل أآثر  9رجاء إرجع الى المجموعة . رامترات االتصال با
رجاًء إستخدم فلتر . على االنفرتر   U/T1 , V/T2 , W/T3عند الحاجة لترآيب فلتر من طرف الخرج على المرابط 

، إال إذا ) ومة مقا –سعة (  R-Cأو دارة ) تحريضية  –سعة (  L-Cالتستخدم مكثفات تعويض طورية أو دارة . تحريضي 
 .   DELTAزودت بتعليمات أخرى من شرآة 

 . التوصل مكثفات تعويض طورية أو ماصات طورية على مرابط خرج االنفرتر 
 . يجب أن يكون المحرك المرآب مناسب من أجل العمل مع انفرتر 

  
  :   ( - , + )توصيالت مرابط مقاومة الكبح 

 .   ( - , + )داخلية ، وصل مقاومة الكبح الخارجية الى المرابط اذا آان االنفرتر يحتوي على وحدة آبح 
)  BUEسلسلة(كبح الخارجية االختياريةال وصل وحدة.التحتوي على وحدة آبح داخلية VFD–ELسلسلة إنفرترات جميع 

 . من أجل التفاصيل  BUEإرجع الى دليل مستخدم سلسلة . ومقاومة الكبح 
 ) . بدون وصل ( في دارة مفتوحة  ( - , + )إبقي المرابط  عندما اليتم إستخدامها ، رجاًء



  : مرابط الدارة الرئيسية  – 2.3.2

  
  

  
  

  :مالحظة 
Frame A: VFD002EL11A/21A/23A,VFD004EL11A/21A/23A/43A,VFD007EL21A/23A/43A,   
VFD015EL23A/43A 
Frame B: VFD007EL11A, VFD015EL21A, VFD022EL21A/23A/43A, VFD037EL23A/43A 

  
  : مرابط التحكم  – 2.4

 )  mA 16بتيار  NPN( مخطط الدارة للمداخل الرقمية 
  

  



 : توضع مرابط أو أقطاب التحكم 
  

  
  
  
  
  : وظائف ورموز المرابط أو األقطاب  -

  DCMوصل الى  ONفي حالة)NPNنمط (ضبط المصنع  وظيفة المربط  رمز المربط

MI1 وقفت/ أمر الدوران باتجاه أمامي  ON  : التشغيل باتجاه المدخلMI1    
OFF  : يتوقف حسب طريقة التوقف  

MI2  توقف/أمر الدوران باتجاه عكسي  ON  : التشغيل باتجاه المدخلMI2    
OFF  : يتوقف حسب طريقة التوقف  

MI3  ارجع الى البارامترات من   المتعدد الوظائف 3المدخلPr.04.05  حتىPr.04.08   لبرمجة
  المتعددة الوظائف المداخل 

MI4  المتعدد الوظائف 4المدخل  

MI5  المتعدد الوظائف 5المدخل  ON  : 15تيار التفعيل هو mA   
OFF  : ميكرو أمبير  10تيار التسرب المسموح به هو  

MI6  المتعدد الوظائف 6المدخل  

+24 V  منبع جهد الــDC +24VDC , 50 mA used for PNP mode 

DCM القطب المشترك للمداخل الرقمية ويستخدم من أجل نمط   مشترك لإلشارة الرقميةالقطب الNPN    

RA   ريليه الخرج متعدد الوظائف
(N.O) a   

  5A(N.O) / 3A(N.C) 240 VAC            : الحمل األومي 
5A(N.O) / 3A(N.C) 24 VDC 

 1.5A(N.O) / 0.5A(N.C) 240 VAC :  الحمل التحريضي 
1.5A(N.O) / 0.5A(N.C) 24 VDC 

  لبرمجة هذا الخرج    Pr.03.00ارجع الى البارامتر 

RB  ريليه الخرج متعدد الوظائف
(N.C) b  

RC  القطب المشترك لريليه الخرج
  المتعددة الوظائف

+10V 10بجهد   منبع التغذية للمقاومة المتغيرةVDC  3و بتيارmA 
 
 
 

AVI 
 

  مدخل الجهد التشابهي

  

  47kΩ:  الممانعة
  10bits:  الدقة

  =10VDCإلى  0من : المجال
  )Pr.01.00(إلى تردد الخرج األعظمي  0من 

  Pr.02.00, Pr.02.09, Pr.10.00: االختيار
 Pr.04.14 ~ Pr.04.17: الضبط

 
ACM 

 إشارة تحكم تشابهية 
  ) القطب المشترك (

 AFMو آذلك للمخرج  AVIالمشترك من أجل الدخل التشابهي 

 
 
 

AFM 

  10V ،2mAإلى  0من   التشابهي القابل للقياس الخرج
  47Ω:  الممانعة

  آحد أعظمي 2mA:  تيار الخرج
  خانات 8:  الدقة

  10VDC~0:  المجال
 Pr.03.03 to Pr.03.04: الوظيفة



  )AVI,ACM(المداخل التشابهية 
و حاول أن تكون قصيرة   Shieldبـ استخدم اسالك توصيل محمية ، هي سهلة التأثر بالضجيج الخارجي المداخل التشابهية

يمكن أن يحسن عملية  shieldإن وصل سلك محمي بـ ، يض المناسبوذلك مع التأر) 2mأقل من (الطول قدر اإلمكان 
  .ACM الوصل مع المدخل 

اة فما فوق و نو 0.1µFقم بوصل مكثف بسعة رجاًء ،  إذا آانت المداخل التشابهية متأثرة بالضجيج من المحرك التحريضي
 من الفررايت آما هو مبين بالشكل 

  
  

  )MI1~MI6,DCM(المداخل الرقمية 
 .ر بنوعية جيدة لتجنب ظاهرة االرتداد استخدم عناص رجاًء، ح للتحكم بالمداخل الرقميةمفاتيعند استخدام تماسات أو

  عموما
 ألسالك عن بعضها لتتجنب التداخليالت التحكم بعيدة قدر اإلمكان عن توصيالت القدرة و قم بفصل احاول أن تكون توص

  .درجة 90إذا آان ضروريًا اجعلهم متقاطعين بزاوية . ) التشويش(
  .و غير متالمسة مع أي خط قدرة أو مرابط للقدرة  يجب أن تكون توصيالت التحكم لالنفرتر صحيحة

  
  : مالحظة

يمكن أيضًا . يبه بحيث يكون أقرب ما يمكن لالنفرترقم بترآ،  من التداخل الكهرومغناطيسي ترآيب فلتر للتقليل إذا آان يلزم
  . التخفيض من التداخل الكهرومغناطيسي بتخفيض قيمة التردد الحامل

  
  تحذير

العازلية المنهارة لألسالك ربما تسبب ضرر شخصي أو تلحق الضرر بالدارات الداخلية و التجهيزات إذا تالمست مع خط ذو 
  . جهد عالي

  
  الخارجية  خصائص أقطاب التحكم

  توضع أقطاب التحكم الخارجية

  
  

  اإلطار  العزم  السلك
16-24 AWG. 

(1.3-0.2mm2) 
5.1-8.1kgf-cm(4.4-7in-lbf)  A,B 

  
  :مالحظة

  
   :Aاإلطار 

                                       VFD002EL11A/21A/23A, VFD004EL 11A/21A/23A/43A, 
VFD007EL21A/23A/43A VFD015EL23A/43A   

  
       :Bاإلطار 

                                VFD007EL11A, VFD015EL21A, VFD022EL21A/23A/43A, 
VFD037EL/23A/43A  



  لوحة المفاتيح و التشغيل –الفصل الثالث 
  

  وصف لوحة المفاتيح الرقمية -  3.1

  
  .الوضع الحالي لالنفرتر إظهار:  إظهار الحالة -1
  ...وحدات تعريف المستخدم، التيار، الجهد، تعطي معلومات عن التردد:  هاراإلظ لوحة ليدات -2
  .لضبط تردد القيادة:  المقاومة المتغيرة -3
  .يقوم بتشغيل االنفرتر:  RUN زر التشغيل -4
  .مثًال تردد القيادة، لضبط أرقام البارامترات و لتغيير البيانات الرقمية: down/ upمفاتيح  -5
  .للتبديل بين وضعيات اإلظهار المختلفة :  Modeاالمفتاح  -6
  .إليقاف االنفرتر و تصفيره بعد بروز عطل معين: تصفير/إيقاف -7

  :هناك أربع ليدات على لوحة المفاتيح
  .سوف يضيء عندما يتوقف المحرك: ليد التوقف
  .سوف يضيء عندما يكون المحرك في حالة دوران: ليد التشغيل
  .ندما يدور المحرك باالتجاه األماميسوف يضيء ع: ليد أمامي
  .سوف يضيء عندما يدور المحرك باالتجاه العكسي: ليد عكسي

  
  الوصف  مظهرةالرسالة ال

 
  .تظهر تردد القيادة لالنفرتر

 
  U/T1,V/T2 and W/T3  تظهر التردد الفعلي الموجود على مرابط  الخرج

 
  )U=F X Pr.00.05حيث (وحدة تعريف المستخدم 

 
  U/T1,W/T2,V/T3تظهر تيار الخرج على المرابط 

  تظهر حالة عمل االنفرتر في اتجاه الدوران األمامي

  تظهر حالة عمل االنفرتر في اتجاه الدوران العكسي

  )C(قيمة العداد 

  تظهر البارامتر الذي تم اختياره

  تظهر القيمة الحالية للبارامتر الذي تم اختياره

  طل خارجيحالة ع

و ذلك بعد . القيمة المدخلة تقريبًا لمدة ثانية واحدة في حال تم قبول " END"يتم إظهار 
لتعديل ، القيمة الجديدة يتم تخزينها في الذاآرة بشكل آوتوماتيكي، ضبط قيمة البارامتر

  و  إدخال معين استخدم المفاتيح 
  إذا آان اإلدخال غير صالح 'Err'يتم إظهار 

  



                      آيف تعمل على لوحة المفاتيح الرقمية 3.2

  
  .لضبط البارامترات اضغط ، عند اختيار الوضعية: مالحظة

  
  للعودة إلى النمط الذي تختاربإمكانك الضغط على  ، في وضعية ضبط البارامترات: مالحظة

  
  

  مفاتيح الرقميةالجداول المرجعية إلضاءات لوحة اإلظهار على لوحة ال -  3.3

  
  

  طرق التشغيل 3.4
  :طرق التشغيل يمكن أن يتم ضبطها عن طريق

  االتصال التسلسلي 
  أو أقطاب التحكم الخارجية 
  أو لوحة المفاتيح الرقمية 
  



  مصدر أوامر التشغيل  مصدر التردد  طريقة التشغيل
  

التشغيل عن طريق 
  االتصال التسلسلي

 VFD-USB01ك تحتاج الستخدام التحويالت فإن، مبيوترعند الرغبة بالتشغيل من جهاز الك
  . للوصل مع الحاسب IFD8500أو 

  .من أجل التفاصيل  2101Hو 2000Hراجع عناوين االتصال  
 
 
 
 
 

التشغيل عن طريق 
  إشارة خارجية

  
    

 

  :المداخل الخارجية

  
التشغيل من لوحة 
      المفاتيح الرقمية

  

  
  التشغيل التجريبي -  3.5

  و ذلك بالضغط على  F5.0ضبط التردد على القيمة ا -1
  FWDتكرارا حتى تصل إلى  MODEقم أوًال بالضغط على الزر ، اتجاه الدوران من األمامي إلى العكسيإذا أردت تغيير -2

  . حينها تكون قد انتهيت REVلتغيير اتجاه الدوران لالتجاه العكسي  UP/DOWNثانيًا قم بالضغط على األزرار 
  F60.0Hzتأآد من أن اإلظهار الرقمي سوف يعطي ، بعد تطبيق التغذية. 1
  5Hzلضبط التردد لحوالي الـ  اضغط على . 2
و إذا آنت تريد عكس اتجاه الدوران يجب عليك الضغط على ،  للتشغيل على االتجاه األمامي اضغط على المفتاح . 3

  .و إذا أردت التباطؤ حتى الوقوف اضغط المفتاح ، 
  : تأآد من النقاط التالية. 4

 . تأآد من أن المحرك يدور في االتجاه الصحيح
 .تأآد من أن المحرك يدور بشكل مستقر بدون ضجة غير طبيعية و اهتزاز

 . تأآد من أن عمليتي التسارع و التباطؤ ناعمتين
  . رتر بشكل آاملحينها يكون بإمكانك أن تشغل االنف، إذا آانت نتيجة التشغيل التجريبي طبيعية

  
  : مالحظة

  . لحل المشكلة و ارجع على دليل معالجة رسائل األعطال إذا ظهرت أي رسالة عطل قم بإيقاف التشغيل بشكل مباشر. 1
  في حال أن التغذية ال تزال مطبقة على مرابط الدخل  U/T1,V/T2,W/T3  ال تلمس أقطاب الخرج. 2

R/L1,S/L2,T/L3  ات عالية فربما تكون مكثفات الربط ال تزال مشحونة بجهود ذات مستوي،  متوقفًاحتى ولو آان االنفرتر
  . عنها تغذيةحتى ولو تم قطع ال

أو تلمس اللوحات اإللكترونية بواسطة أدوات معدنية أو بواسطة  ال تلمسها، بالعناصر اإللكترونية لتجنب إلحاق الضرر. 3
  . يداك العاريتين

  
  



  راتالبارامت -الفصل الرابع 
  

 فإنفي معظم التطبيقات .  مجموعة و ذلك بحسب الخاصية لسهولة الضبط 11مقسمة إلى  VFD-ELسلسلة إن بارامترات 
  . المستخدم يمكنه إنهاء ضبط آل البارامترات قبل التشغيل بدون الحاجة إلى إعادة الضبط خالل العمل

  :آالتالي هي 11 المجموعات الـ
  خدممترات المستابار: 0المجموعة  •
  مترات األساسيةاالبار: 1المجموعة  •
  مترات طرق التشغيلابار: 2المجموعة  •
  مترات وظائف الخرجابار: 3المجموعة  •
  مترات وظائف الدخلابار: 4المجموعة  •
  مترات السرعات المتعددةابار: 5المجموعة  •
  مترات الحمايةابار: 6المجموعة  •
  مترات المحركابار: 7المجموعة  •
  ترات الخاصةماالبار: 8المجموعة  •
  مترات االتصال التسلسليابار: 9المجموعة  •
 PIDمترات التحكم لـ ابار: 10المجموعة  •

 
  : البارامتراتملخص إعدادات  -  4.1

  . حالة العملأثناء هذه اإلشارة تعني أنه يمكن تغيير قيمة البارامتر  
  . بارامترات المستخدم:  0المجموعة رقم 

 ضبط  داتاإلعدا  شرح البارامتر  البارامتر
  المصنع

 ##  قراءة فقط  رمز وصف استطاعة االنفرتر 00.00
 #.#  قراءة فقط  إظهار التيار االسمي لالنفرتر 00.01

  
  
  
  

00.02 

  
  
  
  

  البارامتراتتصفير 

عمليات القراءة والكتابة على  إجراءيمكن :0
  .البارامترات

  . متراتارافقط يمكن قراءة الب: 1
  . قفل لوحة المفاتيح: 8
على إعدادات ضبط  البارامتراتتم تصفير آل ي: 9

  المصنع و فق اإلعدادات
)50Hz, 230V/400V or 220V/380V( ذلك و

 Pr.00.12رامتر اتبعَا لقيمة الب
ضبط  إعدادات على البارامتراتيتم تصفير آل : 10

  )60Hz, 220V/440V(وفق اإلعدادات المصنع 

  
  
  
  
0  

  
  

00.03  

  
  

تشغيل اختيار اإلظهار عند بدء ال

  ) Fxxx(إظهار قيمة تردد القيادة  0:
  )Hxxx(إظهار القيمة الحالية لتردد الخرج : 1
  إظهار محتويات وحدة تعريف المستخدم: 2
  Pr.00.04راجع البارامتر ، إظهار متعدد الوظائف: 3
 FWD/REVإظهار اتجاه الدوران الحالي : 4

  
  
0  

  
  
  
  
  
  

00.04  
 

  
  
  
  
  
  

محتوى اإلظهار المتعدد 
  الوظائف

  )Uxxx(إظهار محتويات وحدة تعريف المستخدم : 0
  )C(إظهار قيمة العداد : 1
  إظهار حاالت أطراف التوصيل الخارجية: 2
  (u)إظهار قيمة الجهد المستمر : 3
  )E(إظهار قيمة جهد الخرج : 4
 شارة التغذية العكسية التشابهية الـ إظهار قيمة إ: 5

PID )%()b(  
 )n(عامل االستطاعة على الخرج  إظهار قيمة زاوية: 6
  )P(إظهار استطاعة الخرج : 7
  و إشارة التغذية العكسية PIDإظهار إعدادات : 8
  )AVI )V) (Iإظهار : 9

  
  
  
  
  
  
0  
  
  
  



 )ACI )mA) (iإظهار : 10
 
00.05  
 

عامل الضرب المعرف من قبل 
  المستخدم

  
 160.0إلى  0.1من 

  
1.0 

 ##.#  قراءة فقط  إصدار البرنامج الداخلي   00.06
  احتياطي 00.07
 0 9999إلى  0من   إدخال آلمة المرور 00.08
 0  9999إلى  0من   وضع آلمة مرور 00.09
 احتياطي 00.10
 احتياطي 00.11
00.12 
 

اختيار جهد األساس الذي تردده 
50Hz  

0  :230/400V  
1  :220/380V 

0 

  
  :  البارامترات األساسية:  1المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر

 Hz 60.00 600.0إلى  50.00من  (Fmax)تردد الخرج األعظمي  01.00
 Hz 60.00 600.0  إلى  0.10 من )Fbase(تردد الجهد األعظمي  01.01
  255.0Vإلى   0.1Vمن  115V/230Vللسلسلة (Vmax)جهد الخرج األعظمي  01.02

 510.0Vإلى  0.1Vمن  460Vللسلسة 
220.0 
440.0 

 600.0Hz 1.50  إلى 0.1من  (Fmid)تردد النقطة الوسطية  01.03
  255.0Vإلى  0.1Vمن  115V/230Vللسلسلة   )Vmid(جهد النقطة الوسطية  01.04

 510.0Vإلى  0.1Vمن  460Vللسلسة 
10.0 
20.0 

 600.0Hz 1.50إلى  00.1من  )Fmin(تردد الخرج األصغري  01.05
  255.0Vإلى  0.1من  115V/230Vللسلسلة  )Vmin(الخرج األصغري  جهد 01.06

 510Vإلى  0.1من  460Vللسلسلة 
10.0 
20.0 

 110.0 % 120.0إلى  0.1من   الحد األعلى لتردد الخرج 01.07
 0.0 %100.0إلى  .00من   الحد األدنى لتردد الخرج 01.08
01.09  10.0  ثانية 600.0 ~ 0.01 / 600.0 ~ 0.1  زمن التسارع األول 
01.10  10.0 ثانية 600.0 ~ 0.01 / 600.0 ~ 0.1  زمن التباطؤ األول 
01.11  10.0 ثانية 600.0 ~ 0.01 / 600.0 ~ 0.1  زمن التسارع الثاني 
01.12  10.0 ثانية 600.0 ~ 0.01 / 600.0 ~ 0.1  زمن التباطؤ الثاني 
01.13  1.0 ثانية JOG 0.1 ~ 600.0 / 0.01 ~ 600.0زمن تسارع الـ  
01.14  1.0 ثانية JOG   0.1 ~ 600.0 / 0.01 ~ 600.0زمن تباطؤ الـ  
01.15  Pr01.00( 6.00( تردد الخرج األعظمي حتى  Hz 0.10من JOGتردد الـ  
 
 
01.16 

  
  

راجع (التسارع التباطؤ اآللي 
  )إعدادات زمن التسارع التباطؤ

  تسارع تباطؤ خطي: 0
  خطيتباطؤ ، تسارع آلي: 1
  تباطؤ آلي، تسارع خطي: 2
  )ضبط عن طريق الحمل(تسارع تباطؤ آلي : 3
ضبط عن طريق إعدادات زمن (تسارع تباطؤ آلي : 4

  )التسارع التباطؤ

  
  
0 

 0.0  ثانية 10.00 ~ 0.00 / 10.0 ~ 0.0  عند التسارع Sمنحني  01.17
 0.0  ثانية 10.00 ~ 0.00 / 10.0 ~ 0.0  عند التباطؤ Sمنحني  01.18
  ثانية 0.1 بخطوة :0  التباطؤ / خطوة زمن التسارع 01.19

  ثانية 0.01بخطوة : 1
0 

  
 :بارامترات طرق العمل 2:المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر



 
 
 
02.00  

  
  
  

المصدر األول للتحكم بتردد 
  القيادة

  التحكم بالتردد عن طريق لوحة المفاتيح باستخدام: 0
عن طريق المداخل المتعددة أو UP/DOWNلمفاتيح ا

مع حفظ التردد األخير  . UP/DOWNالوظائف 
  . المستخدم

  10Vإلى  0من  AVIالمدخل التشابهي : 1
  20mAإلى  4من  ACIالمدخل التشابهي : 2
  )RS-485 )RJ-45عن طريق منفذ االتصال : 3
  عن طريق المقاومة المتغيرة على لوحة المفاتيح: 4

  
  
  
0  
  
  

 
 
02.01  

  
  

  المصدر األول ألوامر التشغيل

  لوحة المفاتيح الرقمية: 0
الزر .  عن طريق مداخل التحكم الخارجية: 1

STOP/RESET على لوحة المفاتيح مفّعل  
الزر . عن طريق مداخل التحكم الخارجية: 2

STOP/RESET على لوحة المفاتيح غير مفّعل  
. )RS-485 )RJ-45عن طريق منفذ االتصال : 3

  على لوحة المفاتيح مفّعل STOP/RESETالزر 
). RS-485 )RJ-45عن طريق منفذ االتصال : 4

  على لوحة المفاتيح غير مفّعل STOP/RESETالزر 

  
  
0 

 
 
02.02 

  
  

  طريقة التوقف

  دوران حر للمحرك:  EF، توقف حسب زمن التباطؤ: 0
  دوران حر للمحرك:  EF، دوران حر للمحرك: 1
توقف حسب زمن :   EF،زمن التباطؤتوقف حسب : 2

  التباطؤ
  توقف حسب زمن التباطؤ: EF، دوران حر للمحرك: 3

  
  
0 

 12kHz 8إلى  2من  PWMضبط التردد الحامل  02.03
02.04   

  التحكم باتجاه دوران المحرك
  forward/reverseتفّعيل الدوران باتجاهين : 0
  عدم تفعيل الدوران باالتجاه العكسي: 1
  تفعيل الدوران باالتجاه األماميعدم : 2

  
0 

 
 
 
02.05 

  
  
  

  إلغاء قفل التشغيل المباشر

العمل لن تتغير حتى و لو تغيرت  حالة.  غير مفّعل: 0
  )Pr.02.01( حالة مصدر التحكم بأوامر العمل

العمل لن تتغير حتى و لو تغيرت حالة  حالة. مفّعل: 1
  )Pr.02.01( مصدر التحكم بأوامر العمل

تغيرت حالة  إذا  تتغير حالة العمل سوف. مفّعل غير: 2
  )Pr.02.01( مصدر التحكم بأوامر العمل

حالة العمل سوف تتغير إذا  تغيرت حالة . مفّعل: 3
  )Pr.02.01(مصدر التحكم بأوامر العمل 

  
  
  
1  

 
02.06 

  
)ACI)4-20mAإشارة  إنقطاع

  0Hzيتباطئ إلى السرعة : 0
  "AErr"توقف دوران حر و إظهار : 1
  االستمرار بالعمل على آخر تردد قيادة: 2

  
1 

 
02.07 

  
 UP/DOWNنمط 

  على لوحة المفاتيح UP/Down بواسطة : 0
  التباطؤ /يعتمد على سرعة التسارع: 1
  )Pr.02.08(سرعة ثابتة : 2
  )Pr.02.08(وحدة إدخال نبضات : 3

  
0 

التباطؤ على /نسبة تغير التسارع 02.08
  UP/DOWNالمفاتيح 

  غيل وفق سرعة ثابتةالتش

  
0.01 ~ 10.00Hz 

  
0.01 

  
  
  

02.09  

  
  
  

المصدر الثاني للتحكم بتردد 
  القيادة

التحكم بالتردد عن طريق لوحة المفاتيح باستخدام : 0
أو عن طريق المداخل المتعددة  UP/DOWNالمفاتيح 

  . مع حفظ التردد األخير.  UP/DOWNالوظائف 
  10V إلى 0من  AVIالمدخل التشابهي : 1
  20mAإلى  4من  ACIالمدخل التشابهي : 2
  )RS-485 )RJ-45عن طريق منفذ االتصال : 3
  عن طريق المقاومة المتغيرة على لوحة المفاتيح: 4

  
  
  
0 



 
 
02.10  

  
  

مجموعة التحكم بتردد القيادة 
  األول و الثاني

  أمر التحكم بتردد القيادة األول: 0
أمر التحكم بتردد + أمر التحكم بتردد القيادة األول : 1

  القيادة الثاني
أمر التحكم بتردد  - أمر التحكم بتردد القيادة األول : 2

  القيادة الثاني

  
  
0 

02.11 أوامر التحكم بالتردد على لوحة  
  المفاتيح 

 600.0Hz  60.00إلى  0.00من 

 
02.13 

خيارات حفظ تردد لوحة المفاتيح 
  أو االتصال التسلسلي

  االتصال التسلسليلمفاتيح وحفظ تردد لوحة ا: 0
  فقط حفظ تردد لوحة المفاتيح: 1
  فقط حفظ تردد االتصال التسلسلي: 2

  
0 

 
02.14 

  
من أجل (اختيار التردد البدائي 

  )RS485و لوحة المفاتيح 

  بواسطة أمر التردد الحالي :0
  بواسطة أمر التردد الصفري:  1
  بواسطة إظهار التردد عند التوقف: 2

 
0 

من (قطة الضبط للتردد البدائي ن 02.15
  )RS485أجل لوحة المفاتيح و 

0.00 ~ 600.0Hz 60.00 

 
 
02.16 

  
  

  إظهار مصدر تحكم تردد القيادة

  للقراءة فقط
Bit0=1 :مصدرالتحكم بتردد القيادة األول(Pr.02.00) 
Bit1=1 :مصدرالتحكم بتردد القيادة الثاني(Pr.02.09) 
Bit2=1 :ظائفالمداخل المتعددة الو  

  
  
## 

 
 
02.17 

  
  

  إظهار مصدر أمر التشغيل

  للقراءة فقط
Bit0=1 :بواسطة لوحة المفاتيح  
Bit1=1 : بواسطة االتصال التسلسليRS485 
Bit2=1 : بواسطة المداخل المتعددة الوظائف وفق نمط
   2/3األسالك 
Bit3=1 :بواسطة المداخل المتعددة الوظائف  

  
  
## 

  
  ائف الخرجبارامترات وظ:  3المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خرج الريليه المتعدد الوظائف 
)RA1,RB1,RC1(  

  بدون وظيفة: 0
  االنفرتر في حالة عمل: 1
  تم الوصول إلى تردد القيادة األعظمي: 2
  )أخفض من التردد األصغري(سرعة الصفر : 3
  اآتشاف عزم زائد: 4
  )B.B(داللة على إعادة التشغيل : 5
  داللة على الجهد المنخفض: 6
  داللة على مصدر التحكم بأوامر التشغيل :7
  داللة على وجود عطل :8
  تم الوصول إلى تردد مطلوب: 9

  تحقيق قيمة العد النهائية: 10
  )المرغوبة(تحقيق قيمة العد االبتدائية : 11
  للجهد الزائد عطل مراقبة: 12
  الزائدللتيار  عطل اقبةمر: 13
  إنذار بارتفاع درجة الحرارة: 14
  مراقبة الجهد الزائد: 15
  PIDمراقبة : 16
  أمر دوران أمامي: 17
  أمر دوران عكسي: 18
  )تردد خرج صفري(خرج ذو سرعة صفرية : 19
  )FbE,Cexx,AoL2,AUE,SAvE(إنذار : 20
  )تم الوصول للتردد المطلوب(تحكم الكبح : 21

  
  
  
  
  
  
  
  
  
8 

  احتياطي 03.01



 600.0Hz 0.00إلى  0.00من   *مطلوبالهدف التحديد تردد  03.02
03.03 اختيار إشارة الخرج التشابهي  

(AFM)   
  *مقياس تردد تشابهي: 0
  مقياس تيار تشابهي: 1

0 

03.04  100 %200إلى  1من   ربح الخرج التشابهي 
 0 9999إلى  0من قيمة العد على األقطاب الخارجية  03.05
  0  9999إلى  0من   قيمة العد التمهيدية 03.06
 
03.07 

  
عند الوصول إلى  EFتفعيل 

 قيمة العد على األقطاب الخارجية

عند الوصول إلى قيمة العد على األقطاب الخارجية ال : 0
  EFتظهر 

عند الوصول إلى قيمة العد على األقطاب الخارجية : 1
   EFيتم تفعيل 

  
0 

 
 
03.08 

  
  

  م بمروحة التبريدالتحك

  المروحة دائمًا تعمل: 0
  توقف بعد دقيقة واحدة من توقف االنفرتر: 1
  المروحة تعمل لطالما أن االنفرتر في حالة عمل: 2
المروحة تعمل عند وصول حرارة المبرد إلى درجة : 3

  مرغوبةالحرارة ال

  
  
0 

  احتياطي 03.09
  احتياطي 03.10
 20.00Hz*  0.00إلى  0.00من  DC آبح  تردد تحرير 03.11
 20.00Hz*  0.00إلى  0.00من  DCتردد تطبيق آبح   03.12
 ##  للقراءة فقط   إظهار حالة الريليه 03.13

  
  بارامترات وظائف الدخل:  4المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر

04.00 المقاومة المتغيرة على  انزياح 
  لوحة المفاتيح

 0.0 %100.0إلى  0.0من 

04.01 لمقاومة المتغيرة االنزياح لقطبية  
  على لوحة المفاتيح

  موجب انزياح: 0
  سالب انزياح: 1

00 

04.02 ربح المقاومة المتغيرة على لوحة  
  المفاتيح  

 100.0 %200.0إلى  0.1من 

 
04.03 

 تفعيل أوعدم تفعيل اإلنحراف
السالب للمقاومة المتغيرة 

  للدوران العكسي

  سالب انزياحبدون أمر : 0
  سالب مع تمكين الدوران العكسي  انزياح :1

 
0 

 
04.04 

  
  أسالك 2/3أنماط التحكم بالعمل 

  REV/STOPو  FWD/STOP: نمط سلكين: 0
  RUN/STOPو  FWD/REV: نمط سلكين: 1
  اسالك 3نمط التشغيل بواسطة : 2

  
0  

  
 
 
04.05 

  
  

المداخل المتعددة الوظائف 
(MI3) 

  وظيفة بدون: 0
  1stتردد سرعة الخطوة : 1

  2stتردد سرعة الخطوة : 2
  3stتردد سرعة الخطوة : 3
  4stتردد سرعة الخطوة : 4

  تصفير خارجي: 5
  التباطؤ/منع التسارع: 6
  التباطؤ/أمر اختيار زمن التسارع: 7
  JOGتشغيل : 8
  إعادة تشغيل خارجي: 9

10 :Up زيادة تردد القيادة  

  
  
1  

 
 
 
04.06 

  
  

المداخل المتعددة الوظائف 
(MI4)  

  
  
2  



 
 
 
04.07 

  
  

المداخل المتعددة الوظائف 
(MI5)  

  

11 : Downلقيادةإنقاص تردد ا  
  مدخل قدح للعداد: 12
  تصفير العداد: 13
14 :E.F دخل عطل خارجي  
  PIDعدم تفعيل وظيفة : 15
  توقف االنفرتر: 16
  متراتتفعيل قفل البارا: 17
  )للمداخل الخارجية(تحديد أمر التشغيل : 18
  )لوحة مفاتيح(تحديد أمر التشغيل : 19
  )اتصال تسلسلي(تحديد أمر التشغيل : 20
  FWD/REVتشغيل أمر : 21
  مصدر تردد القيادة الثاني: 22

  
  
  
3  

  

 
 
04.08 

  
  

المداخل المتعددة الوظائف 
(MI6) 

  
  
4  

 
 
 
 
04.09 

  
  
  
  

 ةدخل المتعدداختيار تماس للم
  الوظائف

Bit0 :MI1 
Bit1 :MI2 
Bit2 :MI3 
Bit3 :MI4 
Bit4 :MI5 
Bit5 :MI6  

0 :N.O  ،1:N.C  
P.S. : منMI1  إلىMI3  سوف تكون غير فّعالة عندما

  اسالك  3عمل تكون بنمط 

  
  
  
  
0  

  

زمن االرتداد للمداخل الخارجية  04.10
  الرقمية

 2ms(  1*( 20إلى  1من 

 10.0V 0.0إلى  AVI   0.0الجهد األصغري للمدخل  04.11
 0.0  %100.0إلى  AVI 0.0التردد األصغري للمدخل  04.12
 10.0V 10.0إلى  AVI 0.0الجهد األعظمي للمدخل  04.13
 100.0 %100.0إلى  AVI 0.0التردد األعظمي للمدخل  04.14
 20.0mA 4.0إلى  ACI 0.0التيار األصغري للمدخل  04.15
 0.0  %100.0إلى  ACI 0.0التردد األصغري للمدخل  04.16
 20.0mA 20.0إلى  ACI 0.0التيار األعظمي للمدخل  04.17
 100.0  %100.0إلى  ACI 0.0التردد األعظمي للمدخل  04.18
04.19 
| 
04.25 

  
 احتياطي

 
 
 
04.26 

  
  
  

إظهار حالة المداخل المتعددة 
  الوظائف

  للقراءة فقط
Bit0 : حالة المدخلMI1 
Bit1 : حالة المدخلMI2  
Bit2 :دخل حالة المMI3  
Bit3 : حالة المدخلMI4  
Bit4 : حالة المدخلMI5  
Bit5 : حالة المدخلMI6  

  
  
  
## 

04.27 اختيار المداخل المتعددة  
  خارجية  /الوظائف داخلية

0 ~ 4095  0 

04.28  0 4095 ~ 0  حالة المداخل الداخلية 
  

  بارامترات خطوات السرعة المتعددة:  5المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  ترشرح البارام  البارامتر

05.00  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لترددالسرعة  1stالخطوة  
05.01  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 2nd  الخطوة 
05.02  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 3rdالخطوة  



05.03  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 4thالخطوة  
05.04  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 5thالخطوة  
05.04  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 6thالخطوة  
05.05  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 7thالخطوة  
05.06  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 8thالخطوة  
05.07  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   دلسرعة الترد 10thالخطوة  
05.08  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 11thالخطوة  
05.09  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 12thالخطوة  
05.10  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 13thالخطوة  
05.11  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 14thالخطوة  
05.12  600.0Hz 0.00إلى  0.00من   لسرعة التردد 15thالخطوة  

  
  بارامترات الحماية:  6المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر

  330.0V ~ 410.0Vمن  115/230Vللسلسلة   الحماية من ارتفاع الجهد 06.00
  660.0V ~ 820.0Vمن  460Vللسلسلة 

  لجهد الزائد غير فّعالةالحماية من ا:  0.0

390.0V  
780.0V 

الحماية من التيار الزائد أثناء  06.01
  التسارع 

  غير فّعال: 0
  %250إلى  20من 

170 

الحماية من التيار الزائد أثناء  06.02
  العمل

  غير فّعال: 0
  %250إلى  20من 

170  

 
 
 
 
06.03 

  
  
  
  

العزم الزائد  اآتشافنمط 
)OL2(  

  غير فّعال: 0
بعد رصد حالة . ال خالل العمل على سرعة ثابتةفّع: 1

أو  OL1حالةاالستمرار بالعمل حتى ظهور ،عزم زائد
OL .  

بعد رصد حالة . فّعال خالل العمل على سرعة ثابتة: 2
  توقف عن العمل، عزم زائد

بع تا، بعد رصد حالة عزم زائد، فّعال أثناء التسارع: 3
  .OLأو  OL1العمل حتى بروز حالة

توقف ، بعد رصد حالة عزم زائد. ل أثناء التسارعفّعا: 4
  عن العمل

 
 
  
  
0 

06.04  150 %200إلى  10من   مستوى اآتشاف العزم الزائد 
 0.1  ثانية 60.0إلى  0.1من   زمن تحمل العزم الزائد 06.05
 
06.06 

اختيار ريليه زيادة الحمولة 
  الحرارية اإللكترونية 

  )ة مروحةتبريد ذاتي بواسط(محرك قياسي : 0
  )تبريد خارجي(محرك خاص : 1
  غير فّعال: 2

 
2 

ميزة الحماية الحرارية  06.07
  اإللكترونية

 60  ثانية 600إلى  30من 

 
 
 
06.08 

  
  
  

  سجل العطل الحالي

  ال يوجد عطل: 0
  )oc(تيار زائد : 1
  (ov)جهد زائد : 2
  )IGBT )oH1زيادة حرارة : 3
  احتياطي: 4
  )oL(حمل زائد : 5
  )oL1( 1زائد حمل : 6

 



 
 
 
06.09 

  
  
  

  سجل أحدث ثاني عطل

  )oL2(زيادة حمل على المحرك : 7
  )EF(عطل خارجي : 8
حالة تجاوز التيار بمقدار مرتين من التيار االسمي : 9

  ) ocA(لالنفرتر أثناء التسارع 
حالة تجاوز التيار بمقدار مرتين من التيار االسمي : 10

  )ocd(لالنفرتر أثناء التباطؤ 
ن من التيار االسمي حالة تجاوز التيار بمقدار مرتي: 11

  )ocn(لالنفرتر أثناء العمل في الحالة المستقرة
  )GFF(عطل أرضي : 13
  )PHL(انقطاع طور : 14
  احتياطي: 15
  )CFA(التباطؤ اآللي /فشل التسارع: 16
  )CodE(آلمة المرور للبرنامج : 17
  )cF1.0(فشل آتابة في معالج بورد البور : 18
  )cF2.0(بور فشل قراءة في معالج بورد ال: 19
20 :CC ،OC  فشل في حماية الهاردوير)HPF1(  
21 :OV  فشل في حماية الهاردوير)HPF2(  
22 :GFF  فشل في حماية الهاردوير)HPF3(  
23 :OC  فشل في حماية الهاردوير)HPF4(  
  )U )cF3.0خطأ في الطور : 24
  )V )cF3.1خطأ في الطور : 25
  )W )cF3.2خطأ في الطور : 26
  )DCBUS )cF3.3 خطأ في: 27
  )cF3.4(زيادة في حرارة : 28
  احتياطي: 29
  احتياطي: 30
  احتياطي: 31
  )ACI )AErrخطأ في إشارة : 32
  احتياطي: 33
  للمحرك PTCحماية زيادة في حرارة : 34
  احتياطي 35-40

 
 
 
06.10 
 
 
 
 

  
  
  

  سجل أحدث ثالث عطل

 
 
 
06.11 
 

  
  
  

  أحدث رابع عطل سجل

 
 
 
06.12 

  
  
  

  سجل أحدث خامس عطل

  
  بارامترات المحرك:  7المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر

07.00  FLA ~ 120% FLA FLA %30  التيار االسمي للمحرك 
07.01  FLA 0.4*FLA %120إلى  FLA %0  تيار الالحمل للمحرك 
07.02  0.0 10.0 ~ 0.0  تعويض العزم 
07.03  PG(  0.00 ~ 10.00 0.00بدون (تعويض االنزالق  
07.04 
| 
07.09 

  
  احتياطي

    

الزمن التراآمي لعمل المحرك  07.10
  )بالدقائق(

 0  دقيقة 1439 ~ 0

الزمن التراآمي لعمل المحرك  07.11
  )باأليام(

 0  يوم 65535 ~ 0

للحرارة الزائدة  PTCحماية  07.12
  للمحرك

  فّعال: 0
 غير فّعال: 1

0 

 PTC  0 ~ 9999 (*2ms) 100الزمن االرتدادي للحماية  07.13
حماية الحرارة الزائدة لـ  مستوى 07.14

PTC 
0.1  ~ 10.0V 2.4 



مستوى اإلنذار لحماية الحرارة  07.15
   PTCالزائدة لـ 

0.1 ~ 10.0V 1.2 

ي إلنذار التفاضل مستوى التصفير 07.16
     PTCة لـ الحماية الحراري

0.1 ~ 5.0V 0.6 

 
07.17 

  
معالجة حالة ارتفاع الحرارة لـ 

PTC المحرك  

  إنذار و توقف حسب زمن التباطؤ : 0
  إنذار و تقف وفق الدوران الحر: 1
 إنذار ومتابعة العمل: 2

0 

  
  البارامترات الخاصة:  8المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر

 0 %100 ~ 0  وى تيار الكبح تيار مستمرمست 08.00
 0.0  ثانية 60.0 ~ 0.0  ثناء اإلقالعأ DCزمن آبح  08.01
 0.0  ثانية 60.0 ~ 0.0  أثناء التوقف DCزمن آبح  08.02
 DC 0.00  ~ 600.0Hz 0.00نقطة البدء  لكبح  08.03
 
 
08.04 

  
  

ردة الفعل للفقدان اللحظي للتغذية 

  دان التغذية اللحظييتوقف العمل بعد فق: 0
يبدأ البحث عن ، بعد فقدان التغذيةيستمر العمل : 1

  السرعة بدءًا من تردد القياد األعظمي
يبدأ البحث عن ، يستمر العمل بعد فقدان التغذية: 2

  السرعة بدءًا من التردد األصغري

 
 
0 

الزمن األعظمي المسموح لفقدان  08.05
  التغذية

 2.0  ثانية 5.0 ~  0.1

 
08.06 

  
البحث عن السرعة بعد زمن 

  االستعداد بعد التغذية

  البحث عن السرعة غير فّعال: 0
  يبدأ البحث عن السرعة بدءًا من آخر تردد قيادة: 1
  يبدأ البحث عن السرعة من التردد األصغري : 2

 
1 

الزمن بعد حالة االستعداد للبدء  08.07
  بالبحث عن السرعة

 0.5  ثانية 5.0 ~  0.1

 %150 %200 ~ 30  حد التيار للبحث عن السرعة 08.08
 Hz 0.00 600.0 ~ 0.00 تردد التجاوز األول للحد العلوي  08.09
 Hz 0.00 600.0 ~ 0.00  تردد التجاوز األول للحد السفلي 08.10
 Hz 0.00 600.0 ~ 0.00  تردد التجاوز الثاني للحد العلوي 08.11
 Hz 0.00 600.0 ~ 0.00  ليتردد التجاوز الثاني للحد السف 08.12
 Hz 0.00 600.0 ~ 0.00  تردد التجاوز الثالث للحد العلوي 08.13
 Hz 0.00 600.0 ~ 0.00  تردد التجاوز الثالث للحد السفلي 08.14
إعادة التشغيل اآللي بعد حالة  08.15

  العطل
 0  )غير مفّعل 0(=10 ~ 0

زمن إعادة التشغيل اآللي بعد  08.16
  حالة العطل

 60.0  ثانية 6000 ~ 0.1

  غير فّعال: 0  الطاقة اآللي توفير 08.17
  فّعال: 1

0 

 
08.18 

  
 AVRوظيفة 

  مفّعلة AVRوظيفة : 0
  غير مفّعلة AVRوظيفة : 1
  غير مفّعلة عند التباطؤ  AVRوظيفة : 2
  غير مفّعلة عند التسارع AVRوظيفة : 3

 
0 

 احتياطي 08.19
08.20 رار معامل التعويض لعدم استق 

  المحرك
0.0 ~ 5.0 0.0 

  
  مجموعة بارمترات االتصال 9المجموعة 
 ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر

 1 254إلى  1من   عنوان االتصال  09.00
   4800bps إرسالمعدل : 0   



  9600bps إرسالمعدل : 1  سرعة النقل 09.01
  19200bps إرسالمعدل : 2
 38400bps إرسالمعدل : 3

1 

 
09.02 

  
  معالجة عطل التصال

  تنبيه مع متابعة العمل: 0
  تنبيه و توقف حسب زمن التباطؤ: 1
  حر للمحركتوقف  تنبيه مع: 2
  بدون تنبيه و متابعة العمل: 3

 
3 

  ثانية 120.0 ~  0.1  زمن اآتشاف فقدان االتصال 09.03
  غير مفّعل:  0.0

0.0 

 
 
 
 
 
09.04 

  
  
  
  
  

  بروتوآول االتصال

0 :7,N,2 )Modbus,ASCII(  
1 :7,E,1 )Modbus, ASCII(  
2 :7,O,1 )Modbus, ASCII(  
3 :8,N,2 )Modbus, ASCII(  
4 :8,E,1 )Modbus, RTU(  
5 :8,O,1 )Modbus, RTU(  
6 :8,N,1 )Modbus, RTU(  
7 :8,E,2 )Modbus, RTU(  
8 :8,O,2 )Modbus, RTU(  
9 :7,N,1 )Modbus, ASCII(  

10 :7,E,2 )Modbus, ASCII(  
11 :7,O,2 )Modbus, ASCII(  

 
 
 
 
 

0 

     احتياطي 09.05
     احتياطي 09.06
 2ms(  1بخطوة ( 200 ~ 0من   زمن تأخير االستجابة 09.07

  
  PIDبارامترات تحكم الـ :  10المجموعة 
  ضبط المصنع  اإلعدادات  شرح البارامتر  البارامتر

  
  

10.00  

  
  

 PIDاختيار مصدر ضبط نقطة 

 PIDمنع عمل : 0
  ) Pr.02.00راجع البارمتر(من لوحة المفاتيح : 1
  10Vحتى  0من  AVIمن المدخل : 2
  20mAو حتى  4من  ACIمن المدخل : 3
  ) Pr.10.11(من البارامتر  PIDضبط نقطة : 4

  
  
0  
  
 

  
  

10.01 

  
  

طرف دخل من أجل التغذية 
 PIDالعكسية لـ 

   AVIمن المدخل   PIDتغذية عكسية سالبة لـ : 1
)0 ~ 10V(  
  ACIمن المدخل  PIDتغذية عكسية سالبة لـ : 2
)4 ~ 20mA(  
  ACIمن المدخل  PIDتغذية عكسية موجبة لـ : 3
)4 ~ 20mA(  

  
  
0 

 1.0 10.0إلى  0.0من    )P(الربح النسبي  10.02
 1.00  ) 0.00= غير فّعال (ثانية  100.0إلى  0.00من  (I)زمن التكامل  10.03
 0.00  ثانية 1.00إلى  0.00من   )D(التحكم التفاضلي  10.04

 100 %100إلى  0من   األعلى للتحكم التكاملي الحد 10.05
 0.0  ثانية 2.5إلى  0.0من   الزمن البدائي لتأخير المرشح  10.06
 100 %110إلى  0  من PIDحد تردد خرج الـ 10.07
 60.0  )غير مفّعل 0.0(ثانية  3600إلى  0.0من   زمن اآتشاف التغذية العكسية 10.08

 
10.09 

  
التغذية معالجة حالة عطل إشارة 

  العكسية

  تنبيه مع توقف حسب زمن التباطؤ: 0
  تنبيه مع توقف حر للمحرك: 1
  تنبيه مع متابعة العمل: 2

 
0 

 1.0 10.0إلى  0.0من  PIDقيمة اآتشاف تخطي ربح  10.10
 600.0Hz 0.00إلى  0.00من  PIDتردد الضبط لـ  10.11

 10.0 %50.0إلى   0.1من      PIDمستوى االنزياح لـ  10.12



 5.0  ثانية 300.0إلى  0.1من  PIDزمن اآتشاف انزياح  10.13
زمن اآتشاف حالة  10.14

  اإلستئناف/الراحة
 0.0  ثانية 6550إلى  0.0من 

 0.00  هرتز 600.0إلى  0.00من   تردد الراحة 10.15
 0.00  هرتز 600.0إلى  0.00من   تردد االستئناف 10.16
ي صغراختيار تردد الخرج األ 10.17

 PIDلـ
  PIDبواسطة تحكم : 0
  )Pr.01.05(باستخدام تردد الخرج األصغري : 1

0 

اإلشارة المرجعية الآتشاف  10.18
 PIDإشارة تحكم 

 99.9 99.9إلى  1.0من 

  
 ضبط البارامترات من أجل التطبيقات  -  4.2

 البحث عن السرعة 
  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات

آلة  طاحونة هوائية ،
لف ، المراوح 

وجميع األحمال ذات 
  العطالة

  
إعادة تشغيل الحر 

  للمحرك 

قبل التوقف الكامل للمحرك في حالة الدوران 
الحر، انه يمكن اعادة التشغيل بدون اآتشاف 
سرعة المحرك ، االنفرتر سيبحث تلقائيًا عن 

سرعة المحرك وسيتسارع عندما تكون السرعة 
  . هي نفس سرعة المحرك 

 
08.04~08.08 

 
 قبل التشغيل  DCآبح الـ 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
عند استخدام الطواحين الهوائية ، 

المراوح والمضخات وتدور 
بشكل حر بواسطة الرياح أو 

تدفق الهواء بدون تطبيق التغذية  

المحافظة على ثبات 
  بقائه ساآنًا المحرك وإ

الحر للمحرك اذا آان اتجاه الدوران 
 DCغير مستقر ، رجاًء نفذ آبح الـ 

  قبل االقالع 

 
08.00 
08.01 

  
 توفير الطاقة 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
آالت الثقب و 

المراوح و المضخات 
  و اآلالت الدقيقة    

توفير الطاقة والتقليل 
  من االهتزاز 

ابتة ، يوفر الطاقة عندما يعمل االنفرتر بسرعة ث
عالوة على ذلك الحمل الكامل أثناء التسارع 

والتباطؤ لآلالت الدقيقة أيضًا يساعد على تخفيض 
  .  االهتزاز 

08.17 

  

 العمل المتعدد الخطوات 
  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات

العمل المتواصل عن  آالت النقل     
طريق السرعات 

  المتعددة الخطوات 

حالة لسرعة المتعددة الخطوات والمدة  15للتحكم بـ 
  . الزمنية عن طريق اشارات تماس بسيطة 

04.05~04.08 
05.00~05.14 

 
  أزمنة تبديل التسارع والتباطؤ 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
القرص الدوار 

اآللي آلالت النقل  
أزمنة تبديل التسارع 
والتباطؤ عن طريق 

  رجية خا إشارة

التباطؤ المتعدد الخطوات عن طريق /تبديل التسارع
ون االنفرتر يقود محرآين عندما يك. اشارة خارجية 

، ويمكن أن يصل الى سرعة عالية ولكن أو أآثر
  . االقالع يكون هادئًا والتوقف ناعمًا 

01.09~01.12 
04.05~04.08 

  
 تحذيرات الحرارة الزائدة 

  قام البارامتراتأر  الوظائف  الهدف  التطبيقات
ه يستخدم حساس فإنعندما ترتفع درجة حرارة االنفرتر ،   إجراءات األمان  مكيف الهواء       

  . حراري للتحذير من الحرارة الزائدة 
03.00 

04.05~04.08 
  



  ثالثة أسالك / طريقة التحكم سلكين 

 
 أوامر العمل 
  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات

اختيار مصدر   للتطبيقات العامة
  اشارة التحكم 

اختيار عملية التحكم باالنفرتر عن طريق نهايات خارجية 
 RS-485،من لوحة المفاتيح الرقمية أو المنفذ 

02.01 
04.05~04.08 

 
 تثبيت التردد 
  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات

 08-04 ~ 05-04التباطؤ / تثبيت تردد الخرج أثناء التسارع   التباطؤ/ اإليقاف المؤقت للتسارع  للتطبيقات العامة
 

 ل اعادة التشغيل اآللي بعد العط
  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات

مكيفات الهواء ، 
التحكم 

  بالمضخات 

لالستمرار بالعمل وموثوقية 
  . العمل وبدون تدخل العامل 

التصفير / االنفرتر يمكن أن يعيد االقالع 
 . مرات بعد حدوث العطل  10تلقائيًا حتى 

08.15~08.16 

 
   DCتوقف الطوارئ عن طريق آبح الـ

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
للمحرآات ذات 

دوارات السرعة 
  العالية

توقف طوارئ بدون 
  مقاومة آبح 

عند توقف  DCالنفرتر أن يستخدم آبح الـ يمكن ل
الطوارئ عندما يكون التوقف السريع مطلوب بدون 

عندما تستخدم غالبًا ، خذ تبريد . مقاومة آبح 
  .   تبار المحرك بعين االع

08-00 
08-02 
08-03 

  
  

 ضبط زيادة العزم *  
  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات

المضخات 
 والمراوح 

  

لحماية اآلالت 
والحصول على 

موثوقية / استمرار 
  العمل 

للحماية من . يمكن ضبط مستوى اآتشاف زيادة العزم 
ة العزم ، حدوث عطل التيار الزائد ، الجهد الزائد ، وزياد

هذا يكون مناسب لآلالت . تردد الخرج سيضبط تلقائيًا 
.   مثل المراوح والمضخات التي تتطلب االستمرار العمل 

06-00~06-05 

  
 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
  
  
  
  
  

  للتطبيقات العامة

  
  
  
  
  

للتشغيل ، التوقف ، 
الدوران باتجاه 

أمامي وعكسي عن 
طريق نهايات 

  .خارجية 

 

 
 
 
 
 

02-05 
04-04 ~ 04-09 



 األدنى للتردد/ لحد األعلى ا
  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات

المضخات 
حوالمراو  

  

التحكم بسرعة المحرك 
/ لى األع عن طريق الحد
  األدنى للتردد 

عندما يكون المستخدم غير قادر على تزويد الحد 
األدنى ، الحصول على اشارة خارجية ، / األعلى 

  . يمكن أن يضبط بشكل منفرد في االنفرتر 

01-07 
01-08 

 
 ضبط تردد القفز

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
المضخات 
 والمراوح

االنفرتر اليمكن أن يعمل بسرعة ثابتة في مجال تردد   لمنع اهتزاز اآللة   
  .  يمكن ضبط ثالثة مجاالت لتردد القفز . القفز 

08-09 ~ 08-14 

 
 ضبط تردد الحامل 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
ضجيج  إلنقاصتردد الحامل يمكن أن يزداد عند الحاجة  لتخفيض الضجيج  للتطبيقات العامة 

 لمحرك ا
02.03 

 
 المحافظة على العمل عند فقدان أمر التردد 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
 
 مكيفات الهواء

  

  
  لالستمرار بالعمل 

عندما ضياع أمر التردد عند وجود خلل في النظام ، 
من أجل االستخدام المناسب . االنفرتر يمكن ان يدور بهدوء 

 ةالذآيلمكيفات الهواء 

  
02.06 

 
 اشارة الخرج أثناء العمل 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
 للتطبيقات العامة 

  
التزويد بإشارة 
  حاالت العمل

.   اإلشارة المتوفرة إليقاف الكبح عندما يعمل االنفرتر 
  )هذه اإلشارة ستظهر عندما يعمل االنفرتر بشكل حر( 

03-00 

  
 الصفر  الخرج عند سرعة إشارة

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
 للتطبيقات العامة 

  
 بإشارةالتزويد 

  حاالت العمل
عندما يكون تردد الخرج أقل من التردد األصغري 

تعطى من أجل النظام الخارجي  اإلشارةلتردد الخرج ، 
  .  أو توصيل التحكم 

03-00 

 
 ) لمرغوب ا( الخرج عند تحقيق التردد الهدف  إشارة

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
 للتطبيقات العامة 

 
 بإشارةالتزويد 

  حاالت العمل
عن طريق قيادة ( عندما يكون تردد الخرج قد تحقق 

، اإلشارة تعطى من أجل وظيفة خارجية أو ) التردد 
  . توصيالت التحكم 

03-00 

 
 إشارة الخرج للبلوك األساسي 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
 للتطبيقات العامة 

  
التزويد بإشارة 
  حاالت العمل

عند تنفيذ البلوك األساسي ، اإلشارة تعطى لنظام أو 
  .   تجهيزات خارجية أو الى دارة التحكم 

03-00 

 
 تنبيه من ارتفاع درجة حرارة المبرد 

  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات
طبيقات العامة للت  

 
االنفرتر سيرسل  فإنعندما ترتفع حرارة المبرد ،   لألمان 

  . لنظام خارجي أو لدارة التحكم  إشارة
03-00 

 
  



 الخرج التشابهي المتعدد الوظائف 
  أرقام البارامترات  الوظائف  الهدف  التطبيقات

 للتطبيقات العامة 
  

خرج يمكن أن يقرأ عن جهد ال/ قيمة التردد ، تيار  اظهار حاالت العمل 
  . جهد / طريق مقياس تردد اضافي أو مقياس تيار 

03-03 

  

  
  وصف ضبط البارامترات -  4.3

  بارمترات المستخدم 0المجموعة 
  .إن هذه اإلشارة تعني أنه يمكن ضبط البارامتر أثناء وضع التشغيل لالنفرتر

 رمز تشخيص االنفرتر 00.00
  ##: ضبط المصنع                        للقراءة فقط  اإلعدادات  

  

  إظهار التيار االسمي لالنفرتر 00.01
  ##: ضبط المصنع                        للقراءة فقط  اإلعدادات   

االستطاعة ، التيار األعظمي ، الجهد األعظمي وتردد الحامل األعظمي . يظهر رمز تشخيص االنفرتر  Pr.00-00البارامتر 
الجهد األعظمي  ، ان يستخدموا الجدول التالي لمعرفة التيار األعظمي المستخدمون يمكن. تر الذي يتعلق برمز تشخيص االنفر

 و التردد الحامل األعظمي لمعرفة مواصفات االمفرتر
بقراءة المستخدم لهذا البارامتر يمكنه فحص االنفرتر فيما اذا آان . يظهر التيار االسمي لالنفرتر  Pr.00-01البارامتر 

 .صحيح أم ال 

  
    تصفير البارامترات 00.02

  0: ضبط المصنع                                .يمكن إجراء عمليات القراءة و الكتابة على البارامترات: 0        اإلعدادات  
  آل البارامترات قابلة للقرءة فقط: 1
  قفل لوحة المفاتيح :8
  )220V/380(أو ) 230/400v(تصفير آل البارامترات وفق إعدادات ضبط المصنع : 9

  )60Hz, 115V/220V/440V(تصفير آل البارامترات وفق إعدادات ضبط المصنع : 10
ل البارامترات وفق ضبط المصنع ماعدا سجالت األعطال هذا البارامتر يسمح للمستخدم بتصفير آ

)Pr.06.08~Pr.06.12(  
50Hz : البارامترPr.01.00  وPr.01.01  50يتم ضبطهم على الترددHz  و البارامترPr.01.02  سوف يتم ضبطه وفق

  Pr.00.12البارامتر 
60Hz : البارامترPr.01.00  وPr.01.01  60يتم ضبطهم على الترددHz  و البارامترPr.01.02  يتم ضبطه على
115V ،230V  460أوV  

اضبط ، الكتابة على آل البارامتراتلتمكين . تكون آل البارامترات قابلة للقراءة فقط، Pr.00.02=1عندما يكون البارامتر 
 Pr.00.02=0البارامتر 
     اختيار اإلظهار عند اإلقالع00.03

  0:ضبط المصنع                    اإلعدادات  

                  )Fxxx(إظهار قيمة تردد القيادة : 0



                ) Hxxx(إظهار قيمة التردد الحالية : 1

            )Axxx(رك المار بالمح Aإظهار قيمة تيار الخرج بالـ : 2

             )Uxxx(إظهار محتويات الوحدات المعرفة من قبل المستخدم : 3

                    عكسي/األمر أمامي: 4
 .هذا البارامتر يحدد اإلظهار عند اإلقالع بعد تطبيق التغذية على االنفرتر

   محتويات االظهار المتعدد الوظائف  00.04
  0: ضبط الصنع                    اإلعدادات   

          ) Uxxx(إظهار محتويات الوحدات المعرفة من قبل المستخدم : 0

          TRGإظهار قيمة العداد الذي يعد عدد النبضات على المدخل : 1

              )d(إظهار حالة المداخل المتعددة الوظائف : 2

          لالنفرتر VDCإظهار القيمة الحالية لجهد خط الجهد المستمر : 3

             U,W,Vالجهد المتناوب على مرابط الخرج إظهار قيمة : 4

        %آنسبة المئوية  PIDإظهار قيمة اإلشارة التشابهية للتغذية العكسية لـ : 5

        بالدرجة U,W,Vإظهار زاوية عامل االستطاعة على مرابط الخرج : 6

          U,W,Vعلى مرابط الخرج  KWإظهار استطاعة الخرج بالـ : 7

           PIDعدادات إشارة التغذية العكسية لـ إإظهار :      8
 0.1: الواحدة   Kمعامل وحدة تعريف المستخدم 00.05

 1.0: ضبط المصنع                                        160.0إلى   0.1من     : اإلعدادات  
  :القيمة المظهرة تحسب آالتالي . يحدد عامل الضرب لوحدة تعريف المستخدم  Kالمعامل 

      U  ) المعامل × تردد القيادة ) = وحدة تعريف المستخدم( Pr.00-05 ) K  
      H  ) المعامل × تردد الخرج الحقيقي ) = التردد الحقيقي( Pr.00-05 ) K  
  : مثال 

  . هرتز  60عند سرعة المحرك   m / s 13.6حزمة النواقل تدور بـ
K  =13.6\ 60  =0.23  ) فإن، وبالتالي ) عشري  2حتى  0.226667يدور  Pr.00-05=0.23 .  

  .  m /s 8.05 = 0.23 * 35و  LED U، شاشة االظهار تبين  Hz  35عند تردد قيادة 
 ) .ويتجاهل النقطة العشرية  K = 2.27  or  K = 22.67لزيادة الدقة ، استخدم المعامل ( 

    إصدار نسخة السوفت وير00.06
  للقراءة فقط: اإلعدادات  

  ##.#  هاراإلظ
    إحتياطي   00.07

  
 1: الواحدة  إدخال الرقم السري00.08

  0: ضبط المصنع                9999إلى  0من : اإلعدادات  
  )عدد مرات محاوالت إدخال رقم سري خاطئ( 2~0  اإلظهار

تمكن من صحيح للأدخل الرقم السري ال.  Pr.00-09الرقم السري المضبوط في البارامتر  إدخالإن وظيفة هذا البارامتر هي 
 "ه الومضة فإنمحاوالت متتالية ،  3بعد فشل . خاطئة آحد أآبر محاوالت 3 يمكنك فقط إجراء. تغيير قيم البارامترات 

PcodE " الرقم السري الصحيح  هر إلجبار المستخدم على إعادة تشغيل االنفرتر من أجل إدخالستظ.  
  
  
  



 1: الواحدة  ضبط الرقم السري00.09
  0: ضبط المصنع                9999إلى  0من : ات اإلعداد
  Pr.00.08ال يوجد رقم سري مضبوط أو لم يتم إجارء إدخال ناجح في البارامتر   0  اإلظهار

  تم ضبط رقم سري  1                   
  من أجل ضبط رقم سري من أجل حماية ضبط البارامترات

حينها آل  Pr.00.08أو لم يتم تحقيق إدخال صحيح في البارامتر  وطفهذا يعني أنه ال يوجد رقم سري مضب، 0إذا تم إظهار 
  Pr.00.09بما فيها البارامتر ، البارامترات تكون قابلة للتغير

  . تأآد من عدم نسيان آلمة المرور لالستخدام الالحق، بعد عملية ضبط ناجحة للرقم السري 1سوف يتم إظهار 
بعد إدخال الرقم السري الصحيح على البارامتر  0ا البارامتر على القيمة من أجل ألغاء قفل البارمترات قم بضبط هذ

Pr.00.08   خانات آحد أقصى 4يجب أن يكون الرقم السري آحد أدنى مؤلف من خانة واحدة و.  
  آيف يمكن أن تعيد قفل البارامترات بعد عملية دخول ناجحة بواسطة رقم سري صحيح

  أو ادخل رقم سري جديد في حال الرغبة بالتغيير Pr.00.09السري في البارامتر أعد ادخال الرقم : الطريقة األولى
  يتم ذلك بشكل تلقائي بعد عملية إعادة إقالع: الطريقة الثانية

  
    احتياطي00.10

  
    احتياطي00.11

  
   50Hzللتردد  الجهد األساسسي اختيار00.12

  0: ضبط المصنع                                                                       230V/400V  0  اإلعدادات  
    1  220V/380V 

__________________________________________________________  
  50Hz وظيفة هذا البارامتر هي تحديد الجهد األساسي عند التردد

  البارمترات األساسية: 1المجموعة 
 0.01: الواحدة  )Fmax(تردد الخرج األعظمي 01.00

  60.00: ضبط المصنع                                             600.0Hzإلى   50.00من : اإلعدادات  
 جميع منابع التحكم بتردد االنفرتر هي. هذا البارامتر يحدد تردد الخرج األعظمي لالنفرتر 

  . طابق مع مجال تردد الخرج تكون مدرجة لتت)   to +10V , 4 to 20 mA 0المداخل التشابهية  (  
  
  



 0.1: الواحدة  جهد الخرج األعظمي01.01
  220.0: ضبط المصنع                  255.0Vإلى  0.1من   115V/230Vسلسلة     :اإلعدادات  

  440.0: ضبط المصنع                  510.0Vإلى  0.1من     460Vسلسلة       
يجب أن تكون إعدادات هذا البارامتر أصغر أو تساوي للجهد . خرج لالنفرترهذا البارامتر يحدد الجهد األعظمي لجهد ال

و يجب أن تكون قيمة هذا البارامتر أآبر أو تساوي إلى قيمة . األسمي للمحرك آما هو مشار أليه على لوحة تعريف المحرك
  ).Pr.01.04(نقطة الجهد الوسطية 

 0.01: الواحدة  )Fmid(تردد النقطة الوسطية 01.03
  1.50: ضبط المصنع                                      600.0Hzإلى  0.01من : اإلعدادات  

بين التردد األصغري  V/Fالنسبة  فإنو بواسطة ضبط هذا البارامتر . V/Fللمنحني  هذا البارامتر يضبط تردد النقطة الوسطية
يكون أآبر أو مساوي قيمة تردد الخرج األصغري هذا البارامتر يجب أن . و تردد النقطة الوسطية يصبح قابل للضبط

)Pr.01.05 ( و أقل أو مساوي إلى قيمة تردد الخرج األعظمي)Pr.01.01.(  
 0.1:الواحدة  )Vmid(جهد النقطة الوسطية 01.04

  10.0: ضبط المصنع                      255.0Vإلى  0.1من   115V/230Vسلسلة   اإلعدادات  
  20.0: ضبط المصنع                    510.0Vإلى  0.1من     460Vسلسلة     

بين التردد األصغري و تردد  V/fالنسبة  فإنو بضبط هذا البارامتر . V/fهذا البارامتر يضبط جهد النقطة الوسطية للمنحني 
و ) Pr.01.06(هذا البارامتر يجب أن يكون أآبر أو مساوي لجهد الخرج األصغري . النقطة الوسطية تصبح قابلة للضبط

  ).Pr.01.02(أصغر أو مساوي لجهد الخرج األعظمي 
  0.01: الواحدة  )Fmin(تردد الخرج األصغري 01.05

  1.50: ضبط المصنع                            600.0Hzإلى  0.10من   اتاإلعداد 
و مساوية لقيمة تردد النقطة يجب أن تكون قيمة هذا البارامتر أقل أ. هذا البارامتر يضبط تردد الخرج األصغري لالنفرتر

  . )Pr.01.03(الوسطية 
  0.1: الواحدة  )Vmin(جهد الخرج األصغري 01.06

 10.0: ضبط المصنع             255.0Vإلى  0.1من    115V/230V  للسلسلة   : اإلعدادات  
  20.0: ضبط المصنع                      510.0Vإلى  0.1من     460Vللسلسلة     

يجب أن تكون قيمة هذا البارامتر أصغر أو مساوية لقيمة جهد النقطة . ضبط جهد الخرج األعظمي لالنفرترهذا البارامتر ي
  . )Pr.01.04(الوسطية 

  يجب أن تخضع للشروط  Pr.01.06  إلى  Pr.01.01إن ضبط البارامترات من 
Pr.01.02>=Pr.01.04>=Pr.01.06  و آذلكPr.01.01>=Pr.01.03>=Pr.01.05 .  

   0.1 :الواحدة  الحد األعلى لتردد الخرج 01.07
  110.0 :ضبط المصنع                %120.0إلى  0.1من       :اإلعدادات 

  .)Pr.01.08(هذا البارامتر يجب أن يكون أآبر أو يساوي إلى قيمة الحد األدنى لتردد الخرج 
  . %100سيعتبر آنسبة مئوية ) Pr.01.00(تردد الخرج األعظمي 

  .100/(Pr.01.00 * Pr.01.07) = لى لتردد الخرج قيمة الحد األع

  
  0.1: الواحدة  الحد األدنى لتردد الخرج 01.08
  0.0: ضبط المصنع                    %100.0 ىإل 0.0من      :اإلعدادات

األعلى لتردد إذا آانت قيمة الحد  . الحد األدنى هي لمنع الحاق الضرر باآلالت و تجنب التشغيل الخاطىءإن الحد األعلى و
  . 50Hzحينها سوف يتم حد تردد الخرج على القيمة ، 60Hzتردد الخرج األعظمي هو و 50Hzالخرج هي 

مضبوطة على القيمة ) Pr.01.05(و قيمة تردد الخرج األصغري ، 10Hzإذا آانت قيمة الحد األدنى لتردد الخرج هي 
1.0Hz ،10لقيمة حينها أي أمر ضبط تردد بين القيمتين سوف يعطي اHz لخرج االنفرتر.  



  ).Pr.01.07(هذا البارامتر يجب أن تكون قيمته أصغر أو مساوية للحد العلوي لتردد الخرج 
  .100/(Pr.01.00*Pr.01.08)= إن قيمة الحد األدنى لتردد الخرج  

 0.01/0.1: الواحدة   )Taccel 1(زمن التسارع األول   01.09
 0.01/0.1: الواحدة  )Tdecel1(زمن التباطؤ األول    01.10

 0.01/0.1: الواحدة  )Taccel 2(زمن التسارع الثاني  01.11

 0.01/0.1: الواحدة  )Tdecel2(زمن التباطؤ الثاني   01.12

  10.0: ضبط المصنع            to 600.0 sec / 0.01 to 600.0 sec 00.1  :اإلعدادات
بضبط أحد البارامترات ثانية يمكن التبديل بينها و ذلك عن طريق مرابط التحكم الخارجية و الأالتباطؤ األولى أزمنة التسارع و

  ).Pr.04.05~Pr.04.08 = 7( 7على القيمة  MI3~MI6المتعلقة بـ 
    الواحدة الزمنية ألزمنة التسارع و التباطؤ 01.09

  0: ضبط المصنع                                             ثانية 0.1: الواحدة  0          اإلعدادات    
  ثانية 0.01: الواحدة         1               

إن  )Pr.01.00(إلى تردد الخرج األعظمي  0Hzزمن التسارع يستخدم لتحديد الزمن المطلوب لالنفرتر لالنتقال من السرعة 
  ).S )Pr.10.17هذا التسارع يكون خطي إال إذا تم تمكين المنحني 

إن هذا . 0Hzاطؤ يستخدم لتحديد الزمن المطلوب لالنفرتر لالنتقال من سرعة تردد الخرج األعظمي إلى السرعة إن زمن التب
  ).S )Pr.01.18االنتقال يكون خطيًا إال إذا تم تمكين المنحني 

رامترات من راجع البا، يمكن اختيارها بحسب إعدادات المداخل المتعددة الوظائف 1,2,3,4إن أزمنة التسارع و التباطؤ 
Pr.04.05~Pr.04.08 لمزيد من التفاصيل .  
إلى تردد الخرج األعظمي  0Hzزمن التسارع و التباطؤ لالنفرتر هو الزمن بين يبين أن ، إن الشكل البين في األسفل

)Pr.01.00 .( 60بفرض أن تردد الخرج األعظمي هوHz  و تردد الخرج األصغري)Pr.01.05 ( 1.0هوHz  
الزمن الحقيقي المنقضي لينتقل االنفرتر من لحظة اإلقالع  إلى السرعة  فإنحينها . ثانية 10التباطؤ هو و زمن التسارع 

60Hz  60و التباطؤ من السرعةHz  1.0إلى السرعةHz  ثانية وفق العالقة 9.83هو في هذه الحالة:  
)(60-1)*10/60=9.83 sec( .  

  
 0.01/0.1: الواحدة   زمن تسارع القفز 01.13

  1.0: ضبط المصنع               to 600.0/0.01 to 600.0 sec 0.1  اإلعدادات    
  0.01/0.1: الواحدة   زمن تباطؤ القفز 01.14
  1.0: ضبط المصنع               to 600.0/0.01 to 600.0 sec 0.1  اإلعدادات

  0.01: الواحدة   تردد القفز 01.15
  6.00: ضبط المصنع            Hz (Pr.01.00)أعظم قيمة لـ  حتى 0.10من   اإلعدادات

في حالة تفعيل ) JOG(عندما يكون أمر القفز .  يمكن استخدامها آمدخل قفز) MI3~MI6(فقط مداخل التحكم الخارجية 
'ON' االنفرتر سوف يتسارع من تردد الخرج األصغري  فإن)Pr.01.05 ( إلى تردد القفز)Pr.01.15 .( عندما يصبح أمر
إن أزمنة التسارع و . االنفرتر سوف يتباطىء من تردد القفز إلى إلى الصفر فإن) OFF(في حالة عدم تفعيل ) JOG(القفز 

  . )Pr.01.13(&)Pr.01.14( متراتاراالتباطؤ لحالة القفز يمكن ضبطها بواسطة الب
النفرتر سوف لن  فإن، تردد القفزو خالل العمل على . نفرتر يجب أن يكون في حالة توقف أوًالاال فإن، قبل استخدام أمر القفز

  . عكسي / ما عدا األوامر أمامي، يستجيب ألي أوامر أخرى



  
     لياآلالتباطؤ  /التسارع  01.16

  0: ضبط المصنع                                                               تباطؤ خطي/تسارع  0  اإلعدادات    
  تباطؤ خطي،  تسارع آلي  1    
  تباطؤ آلي  ،  تسارع خطي  2    
  )ضبط عن طريق الحمل(تباطؤ  /تسارع اآللي   3    
  ).التباطؤ/يضبط عن طريق ضبط زمن التسارع(تباطؤ   /تسارع اآللي   4    

  . إيقاف الحمل/  اص األهتزاز و الصدمات خالل عمليات إقالعقه من الممكن انفإنالتباطؤ اآللي  / بواسطة التسارع
العزم يتم قياسه بشكل آوتوماتيكي و االنفرتر سوف يتسارع إلى التردد المضبوط بأقصر زمن تسارع  فإنلي خالل التسارع اآل
الطاقة المولدة من قبل المحرك يتم قياسها و يتم إيقاف المحرك بشكل ناعم و  فإن، خالل التسارع اآللي. و أنعم تيار إقالع
التباطؤ الفعلية تساوي أو أآبر من  /قيمة التسارع فإن، 4ارامتر على القيمة و لكن عندما يتم ضبط هذا الب . بأقصر زمن تباطؤ

  . Pr.01.09~Pr.01.12البارامترات 
و يحفظ الطاقة وذلك يجعل التشغيل فّعال . التباطؤ اآللي يجعل التعقيد الناتج عن عملية المعايرة غير ضرورية/إن التسارع

  .ون مقاومة آبحبواسطة التسارع بدون انقطاع و التباطؤ بد
  . التباطؤ اآللي سوف لن يستخدم فإن، في التطبيقات التي تحوي على مقاومة آبح أو وحدة آبح

 0.01/0.1: الواحدة  للتسارع Sمنحني  01.17
  0.01/0.1: الواحدة  للتباطؤ Sمنحني  01.18

  0 :ضبط المصنع                                                            لغير مفّع Sالمنحني    0.0  اإلعدادات    
    0.1 to 10.0 / 0.01 to 10.00  المنحنيS  يكون ذو نعومة عالية 10.0/10.00(يكون فّعال(  

سوف يكون غير فّعال في حال أن قيمة  Sإن المنحني ، ناعم للتسارع و التباطؤ S  يستخدم هذا البارامتر للحصول على منحني
  .10.00إلى  0.01أو من  10.0إلى   0.1و تكون مفّعلة عندما يتم الضبط على القيمة من  0.0هذا البارامتر هي 

 Sيعطي منحني  10.0/10.00يعطي نتيجة سريعة و الضبط على القيمة العظمى  0.01/0.1إن الضبط على القيمة الدنيا 
  . Pr.01.09 ~ Pr01.12ات البارامترو التباطؤ في   و االنفرتر سوف لن يتبع قيم التسارع.  طويل و ناعم

القيمة .  مفّعل Sالشكل في األسفل يظهر أن اإلعدادت األصلية ألزمنة التسارع و التباطؤ هي المرجع عندما يكون المنحني 
  . )10 إلى   0.1من (المختار  Sالفعلية ألزمنة التسارع و التباطؤ تعتمد على المنحني 

  Pr.01.11 +Pr.01.17أو  Pr.01.09  +Pr.01.17= زمن التسارع الكلي 
  Pr.01.12 +Pr.01.18أو  Pr.01.10  +Pr.01.18= زمن التباطؤ الكلي 

  
  
  



  : بارامترات طرق العمل 2:المجموعة 
    مصدر التحكم بتردد القيادة األول02.0
  1: ضبط المصنع                              

     مصدر التحكم بتردد القيادة الثاني 02.09
  0: ضبط المصنع                            اإلعدادات

أو  من لوحة المفاتيح الرقمية أو المداخل المتعددة الوظائف إما  زيادة  UP/ DOWNعن طريق المفاتيح   0
  )لوحة المفاتيح الرقمية هي اختيارية(مع حفظ التردد األخير المستخدم . نقصان 

  .  AVI ( 0 ~ +10VDC )عن طريق المدخل التشابهي    1             
  .  ACI  ( mA 20 ~ 4 )عن طريق المدخل التشابهي    2             
  RS-485 (RJ-45) عن طريق منفذ االتصال   3             

  عن طريق المقاومة المتغيرة التشابهية على لوحة المفاتيح   4    
  . مصدر األوامر للتحكم بتردد القيادة لالنفرترهذه البارامترات تضبط 

  . ) لوحة المفاتيح هي اختيارية (أي من لوحة المفاتيح  0دادات ضبط المصنع لهذا البارامتر هو على القيمة إن إع
  AVI  الختيار وظيفة المدخل التشابهي AVI / ACIه يتوجب عليك استخدام المفتاح فإن  2أو  1إن الضبط على القيمة 

  . للمزيد من التفاصيل  Pr.02.05  رجاًء ارجع إلى البارامتر ،عندما تتم قيادة االنفرتر من مرابط التحكم الخارجية 
رجاًء راجع ، إن مصادر التحكم بتردد القيادة األول و الثاني يتم تفعيلهم أو عدم تمكينهم بواسطة تامداخل المتعددة الوظائف 

  .Pr.04.05 ~ 04.08البارامترات 
     مصدر التحكم بأوامر العمل األول 02.01

  1: ضبط المصنع                         )لوحة المفاتيح هي اختيارية(بواسطة لوحة المفاتيح الرقمية  0    اتداداإلع     
  على لوحة المفاتيح فّعالة STOP/RESETالوظيفة .  مداخل التحكم الخارجية 1                     

  لوحة المفاتيح غير فّعالةعلى  STOP/RESETالوظيفة .  مداخل التحكم الخارجية 2          
على لوحة المفاتيح  STOP/RESETالوظيفة  RS-485(RJ- 45)/USBعن طريق منفذ االتصال التسلسلي  3          
  . فّعالة

على لوحة  STOP/RESETالوظيفة  RS-485(RJ- 45)/USBعن طريق منفذ االتصال التسلسلي  4                 
  . المفاتيح فّعالة
 عندما يراد قيادة) لوحة المفاتيح هي اختيارية . (1 صنع لمصدر التحكم بأوامر العمل األول هو على القيمة إن ضبط الم

  . لمزيد من التفاصيل Pr.02.05/Pr.04.04رجاًء أرجع إلى البارمترات ، االنفرتر عن طريق أقطاب التحكم الخارجية
     دمج أمري التحكم بتردد القيادة األول و الثاني 02.10

    0: ضبط المصنع                                                    المصدر األول للتحكم بتردد القيادة فقط 0:  اإلعدادات    
  مصدر التحكم بالتردد الثاني+ مصدر التحكم بالتردد األول  1        

  ثانيمصدر التحكم بالتردد ال - مصدر التحكم بالتردد األول  2             
    التوقف طريقة 02.02

  0: ضبط المصنع       توقف حر .E.Fفي حالة الخطأ و توقف حسب زمن التباطؤ : STOPبعد األمر : 0  اإلعدادات    
  توقف حر .E.Fفي حالة الخطأ توقف حر و: STOPبعد األمر : 1        

  توقف حسب زمن التباطؤ E.Fالة الخطأ في حو توقف حسب زمن التباطؤ : STOPبعد األمر : 2                 
  توقف حسب زمن التباطؤ E.Fتوقف حر و في حالة الخطأ : STOPبعد األمر : 3            

ذو صالحية أو أنه استقبل حالة أمر  STOPإن هذا البارامتر يحدد آيف سيتم إيقاف المحرك بعد أن يستقبل االنفرتر أمر 
  . External Fault  خاطىء على أقطاب التحكم الخارجية

بحسب زمن التباطؤ ) Pr.01.05(ى قيمة تردد الخرج األصغري لحينها سيبدأ المحرك بالتباطؤ إ: التوقف حسب زمن التباطؤ
  . المضبوط و من ثم يتوقف

  .ئيًاحنيها يقوم االنفرتر بقطع جهد الخرج عن المحرآو يترك المحرك بحالة التوقف الحر إلى أن يتوقف تلقا: التوقف الحر
حاالت توقف عند وضعيات غير ينصح باستخدام طريقة التوقف بحسب زمن التباطؤ و ذلك لألمان الشخصي و أو لمنع 

  لذلك يجب أن يتم ضبط زمن التباطؤ لذا الغرض، مرغوب فيها
 ،حركه ينصح باختيار نمط التوقف الحر للمفإن، إذا آان الدوران الحر للمحرك مسموح أو أن عطالة الحمل آبيرة
  . مثًال من أجل آالت التثقيب و المضخات و أجهزة الطرد المرآزي



  
 1: الواحدة PWMخيارات التردد الحامل  02.03

  
 115V/230V/460Vسلسلة                                                  

  )3.7kWإلى  KW 0.2من ( 5hpإلى  0.25من   االستطاعة
 12KHzإلى  2من   مجال الضبط
 8kHz  ضبط المصنع

  
 . لالنفرتر  PWMهذا البارامتر يحدد تردد الحامل 

الضجيج الكهرومغناطيسي أو  ضجيج صوتي  حامل التردد
  تيار التسرب

  موجة التيار تبديد الحرارة

2kHz  األهمية  

  
  أصغرية

  رأصغ

  
  أهمية

  أصغر

  
  أهمية

  أصغر   

  
     أهمية   

8kHz 

12kHz 

 
له تأثير هام على التشويش الكهرومغناطيسي ، االنفرتر يبدد الحرارة ،  PWMول ، نالحظ بأن تردد الحامل من الجد

 .والمحرك يصدر ضجيج صوتي 
بحيث أنه يستخدم . وآذلك تيار الخرج لالنفرترالحرارة المحيطة التردد الحامل بشكل آوتوماتيكي بواسطة  إنقاصسوف يتم 

خذ . لذلك من الضروري أن تملك طريقة للحماية، IGBTتفاع درجة الحرارة و بذلك يطيل عمر لمنع االنفرتر من حالة ار
 هدرجة مئوية و مع 50و الحرارة المحيطة هي ، 12kHzو افترض أن التردد الحامل هو ، 460Vمثاًال على ذلك الموديل 

د الحامل بشكل اوتوماتيكي فرتر سوف ينقص الترداالن فإن، من التيار االسمي %80إذا تجاوز تيار الخرج قيمة ، انفرتر وحيد
 ا سوف ينقص التردد الحامل إلىمن قيمة التيار األسمي حينه  %100إذا آان تيار الخرج مساوي إلى . منحني التاليللو فق 
 . 8kHzقيمة 

 



 
    التحكم باتجاه المحرك 02.04

  0: ضبط المصنع                                                                     عكسي ممكن/التشغيل أمامي: 0اإلعدادات     
  الدوران العكسي غير ممكن: 1       
  الدوران األمامي غير ممكن: 2       

  . يستخدم هذا البارامتر إليقاف الدوران بأحد االتجاهين لالنفرتر
    إلغاء قفل التشغيل المباشر 02.05

  1: ضبط المصنع                      
الخاص بمصدر أوامر  Pr.02.01تغيير حالة العمل حتى لو تم تغيير قيمة البارامتر ت لن.  غير مفّعل: 0  اإلعدادات  

   التشغيل
  .الخاص بمصدر أوامر التشغيل Pr.02.01لن يتم تغيير حالة العمل حتى لو تم تغيير قيمة البارامتر .  مفّعل: 1  
  . الخاص بمصدر أوامر التشغيل Pr.02.01لة تغيير قيمة البارامتر تتغير حالة العمل في حاس .غير مفّعل: 2  
  . الخاص بمصدر أوامر التشغيل Pr.02.01سوف تتغير حالة العمل في حالة تغيير قيمة البارامتر . مفّعل: 3  

 . هذا البارامتر يحدد استجابة االنفرتر عندما تطبيق التغذية وتغيير مصدر التحكم بالعمل 
Pr.02-05  حاالت العمل عند تغيير مصدر التحكم بالعمل   ) يعمل عند تطبيق التغذية ( قفل التشغيل المباشر فك 

  يحفظ الحاالت السابقة   ) االنفرتر سيعمل ( غير مفعل   0
  يحفظ الحاالت السابقة   ) االنفرتر لن يعمل ( مفعل   1
  مل الجديد يتغير وفقُا الى مصدر أمر الع  ) االنفرتر سيعمل ( غير مفعل   2
  يتغير وفقُا الى مصدر أمر العمل الجديد  )االنفرتر لن يعمل ( مفعل   3

 
 " ON " عندما يكون مصدر أمر العمل هو من أوامر التحكم الخارجية وأمر العمل آان

 (MI1/MI2 – DCM = closed )  ،االنفرتر سيعمل وفقًا الى البارامتر  فإنPr.02-05 طبيق التغذية بعد ت .          )
 .) فقط  MI1 and MI2 ألقطابمن أجل ا

  . االنفرتر سيعمل مباشرة  فإن،  2أو  0على  Pr.02-05عندما يضبط البارامتر  – 1
العمل بعد إلغاء أمر العمل أمر أخذاالنفرترسيبقى متوقفًا حتى ي فإن،  3أو 1على Pr.02-05عندما يضبط البارامتر - 2 

  السابق 

  
ر التشغيل والتوقف من االنفرت عن فيما إذا آان ر العمل ليس من أوامر التحكم الخارجية ، وبشكل مستقلعندما يكون مصدر أم

 : فيما اذا آانت الشروط باألسفل مقبولة   Pr.02-05لبارامتر االنفرتر سيعمل وفقًا ل فإن، 
  .   ( Pr.02-1 = 1 or 2)عندما يتغير مصدر أمر العمل الى نهاية خارجية  – 1



  .حالة مداخل التحكم  تختلف عن حالة االنفرتر  – 2
  : وعمل االنفرتر سيكون  
  .  حالة االنفرتر لن تتغير عن طريق حالة مداخل التحكم الخارجية فإن،  1أو  0عند الضبط على  – 1
   .حالة مداخل التحكم الخارجية االنفرتر ستتغير عن طريق تغير حالة فإن،  3أو  2عند الضبط على  – 2

  
انه من الممكن للمحرك أن يضبط الحرآة . تضمن عدم دوران المحرك تحت هذا الشرط  قفل التشغيل المباشر ال إلغاءميزة 

 . عن طريق تعطيل المفتاح 
    )ACI)4~20mAفقدان في إشارة المدخل  02.06

  0: ضبط المصنع                                                                  0Hzالتباطؤ حتى السرعة : 0  اإلعدادات    
  "AErr"توقف حر للمحرك مع إظهار رسالة خطأ : 1           
  االستمرار بالعمل وفق آخر تردد مضبوط: 2           

  .ACI هذا البارامتر يحدد سلوك االنفرتر عند فقدان إشارة المدخا التشابهي 
و في حال عودة  ACIفي حالة فقدان اإلشارة التشابهية  "AErr"يظهر الرسالة  االنفرتر سوف فإن 1عند الضبط على القيمة  

  .يعود االنفرتر إلى حالة العمل الطبيعية "Reset"سوف تتوقف الرسالة السابقة عن الوموض و بضغط الزر  ACIاإلشارة 
  

   UP/Downالنمط  02.07
  0: ضبط المصنع                      يح الرقميةعلى لوحة المفات up/downبواسطة المفاتيح  :0  اإلعدادات  

 01.12إلى  Pr.01.09التباطؤ و يتسارع إلى /باإلعتماد على زمن التسارع: 1    
  )Pr.02.08يتسارع إلى (سرعة ثابتة : 2    
  )Pr.02.08يتسارع إلى (وحدة دخل نبضية : 3    

  0.01:الواحدة  مع سرعة ثابتة up/downالتباطؤ عن طريق العمل وفق النمط /نسبة تغيير التسارع 02.08
  0.01 :ضبط المصنع                                                              Hz/2ms 10.00 ~ 0.01 اإلعدادات من

___________________________________________________________________  
لرئيسي عندما يعمل عن طريق المداخل المتعددة الوظائف عندما تضبط نقصان التردد ا/ هذه البارامترات تحدد زيادة 

  .)أمر النقصان (  12و على القيمة أ) أمر الزيادة (  11على القيمة  Pr.04-09 ~ Pr.04-09البارامترات 
  UP/Downح يكون عن طريق المفاتيزيادة و إنقاص تردد القيادة  فإن: 0على القيمة  Pr.02.07عندما يتم ضبط البارامتر 

  )RUN(و هذه العملية صالحة فقط إذا آان االنفرتر في حالة العمل 

  
و هذه . التباطؤ/زيادة و إنقاص التردد يتم بواسطة إعدادات التسارع فإن: 1على القيمة  Pr.02.07عندما يتم ضبط البارامتر 

  ).RUN(العملية صالحة فقط إذا آان االنفرتر في حالة العمل 



  Pr.02.08حينها يتم زيادة و انقاص التردد بواسطة البارامتر : 2على القيمة  Pr.02.07البارامتر  عندما يتم ضبط
: الواحدة( Pr.02.08حينها يتم زيادة و انقاص التردد بواسطة البارامتر : 3على القيمة  Pr.02.07عندما يتم ضبط البارامتر 

  . )نبضة دخل
  

 0.01: الواحدة   فاتيحالتحكم بالتردد عن طريق لوحة الم 02.11
  60.00:ضبط المصنع                           600.0Hzإلى  0.00من : اإلعدادات

  .هذا البارامتر يمكن أن يستخدم لضبط تردد القيادة أو لقراءة تردد القيادة من لوحة المفاتيح
 0.01: الواحدة   تردد القيادة بواسطة االتصال التسلسلي 02.12
  60.00: ضبط المصنع                   600.0Hzإلى  0.00من : اإلعدادات

  .تردد القيادةن أن يستخدم لضبط تردد القيادة أو لقراءة اتصال هذا البارامتر يمك
    االختيارات من أجل حفظ تردد القيادة الخاص بلوحة المفاتيح و تردد القيادة بواسطة االتصال 02.13

  0: ضبط المصنع                           
  حفظ تردد القيادة المضبوط بواسطة  لوحة المفاتيح و آذلك تردد القيادة القادم من التصال التسلسلي: 0  عداداتاإل    

  حفظ تردد القيادة المضبوط بواسطة  لوحة المفاتيح فقط: 1    
  حفظ تنردد القيادو المضبوط بواسطة االتصال التسلسلي فقط: 2         

  .RS485تردد القيادة المضبوط بواسطة لوحة المفاتيح أو بواسطة المنفذ التسلسلي  هذا البارامتر يستخدم من أجل حفظ
    )RS485لوحة مفاتيح أو (اختيار التردد البدائي  02.14

  0: ضبط المصنع                                                             بواسطة تردد القيادة الحالي: 0       اإلعدادات    
  األصغريقيادة البواسطة تردد : 1    
  بواسطة تردد القيادة عند حالة التوقف: 2    

  0.01: الواحدة  )RS485من أجل لوحة المفاتيح و (نقطة ضبط التردد البدائي  02.15
  60.00: ضبط المصنع                                         600.0Hzإلى  0.00من : اإلعدادات

  عند التوقف من أجل تحديد التردد هذه البارامترات تستخدم
  حينها يكون التردد االبتدائي هو التردد الحالي: 0على القيمة  Pr.02.14عند ضبط البارامتر 
  0التردد البدائي سوف يكون : 1على القيمة  Pr.02.14عند ضبط البارامتر 
  Pr.02.15بارامتر االبتدائي سوف يكون هو الالتردد : 2على القيمة  Pr.02.14عند ضبط البارمتر 

    إظهار مصدر التحكم بتردد القيادة 02.16
  ##: ضبط المصنع                    للقراءة فقط: اإلعدادات

  .بإمكانك قراءة مصدر التحكم بتردد القيادة بواسطة هذا البارامتر
  الوظيفة  حالة الخانة  قيمة اإلظهار

1 Bit0=1 دد القيادة مصدر تردد القيادة هو بواسطة المصدر األول لتر)Pr.02.00(  

2 Bit1=1  مصدر تردد القيادة هو بواسطة المصدر الثاني لتردد القيادة)Pr.02.09(  

4 Bit2=1 مصدر تردد القيادة هو بواسطة المداخل الخارجية المتعددة الوظائف  

  ##: ضبط المصنع                للقراءة فقط: اإلعدادات  
  .انك قراءة مصدر أوامر التحكم بواسطة هذا البارامتربإمك

  الوظيفة  حالة الخانة  قيمة اإلظهار

1 Bit0=1 مصدر أوامر التحكم هو بواسطة لوحة المفاتيح الرقمية  

2 Bit1=1  مصدر أوامر التحكم هو بواسطة منفذ التصال التسلسليRS485 

4 Bit2=1  يةمرابط خارجمصدر أوامر التحكم هو بواسطة  

8 Bit3=1  فالتحكم الخارجية المتعددة الوظائمصدر أوامر التحكم هو بواسطة مداخل  

  
  

    إظهار مصدر أوامر التحكم 02.17



  برامترات وظائف الخرج:  3المجموعة 
    )RA1,RB1,RC1(ريليه الخرج المتعددة الوظائف  03.00
  8: ضبط المصنع                                      
  الوصف  الوظيفة  الضبط

    ال يوجد وظيفة 0
 RUNيتم تفعيل الريليه عندما يكون االنفرتر مستعد أو في حال ضغط األمر   يل االنفرترتشغ  1
يتم تفعيل الريليه عندما يصل تردد خرج النفرتر إلى قيمة تردد القيادة   الوصول إلى تردد القيادة 2

  المضبوط 

تردد الخرج يتم تفعيل الريليه عندما يصل تردد الخرج إلى قيمة أقل من   عند السرعة صفر 3
  األصغري

ارجع للبارامترات (يتم تفعيل الريليه حالما يتم اآتشاف حالة عزم زائد   اآتشاف عزم زائد 4
Pr.06.03 & Pr.06.05(  

يمكن افتعال . لالنفرتر عندما يكون في حالة البلوك األساسييتم تفعيل الريليه   حالة بلوك أساسي 5
  .دة الوظائفحالة بلوك أساسي بواسطة المداخل المتعد

  )Lv(بتم تفعيل الريليه في حالة انخفاض في جهد الخرج   الداللة على انخفاض الجهد  6
  يتم تفعيل الريليه عندما يكون أمر التشغيل من النهايات الخارجية   الداللة على نمط التشغيل 7
 ,oc, ov, oH1(يتم تفعيل الريليه في حالة بروز خطأ   الداللة على حالة خطأ 8

oL,oL1,EF,cF3,HPF,ocA,ocd,ocn,GFF 

يتم تفعيل الريليه عندما يصل تردد الخرج إلى قيمة تردد مرغوبة   الوصول عند التردد المطلوب 9
)Pr.03.02(  

  يتم تفعيل الريليه عندما تصل قيمة العد النهائية  تحقيق قيمة العد النهائية 10
  دما يصل العداد إلى قيمة العد األوليةيتم تفعيل الريليه عن  تحقيق قيمة العد األولية 11
التوقف بسبب حالة ارتفاع في  12

  الجهد
  يتم تفعيل الريليه عندما تعمل وظيفة التوقف بسبب ارتفاع في الجهد

التوقف بسبب حالة ارتفاع في  13
  التيار

  يتم تفعيل الريليه عندما تعمل وظيفة التوقف بسبب ارتفاع في الجهد

ه يعطي إشارة لمنع حدوث حالة توقف فإنعندما ترتفع درجة حرارة المبرد   حرارة المبرد إنذار بارتفاع  14
عندما تصل درجة حرارة المبرد إلى درجة حرارة ، OHلالنفرتر برسالة 

  الريليه سوف تعمل فإندرجة مئوية  85أعلى من 

  هد المستمريتم تفعيل الريليه عندما يحدث ارتفاع في جهد خط الج DCمراقبة جهد خط  15
        غير عادية  PID  يتم تفعيل الريليه عندما تكون إشارة التغذية العكسية لـ PIDمراقبة  16

  ).Pr.10.12 & Pr.13ارجع إلى البارامترات (

  يتم تفعيل الريليه عندما يتم اعطاء أمر التشغيل األمامي  أمر التشغيل األمامي 17
  لريليه عندما يتم اعطاء أمر التشغيل العكسييتم تفعيل ا  أمر التشغيل العكسي 18
إشارة خرج عند السرعة  19

  الصفرية
  يتم تفعيل الريليه عندما يكون االنفرتر في حالة توقف

      انذارات االتصال التسلسلي 20
)fbE,Cexx,AoL2,AUE( 

  يتم تفعيل الريليه في حالة وجود إنذار خطأ في حالة االتصال 

                    م الكبح تحك 21
  )تحقيق التردد المطلوب(

و يتم عدم   Pr.03.11يتم تفعيل الريليه عندما يكون تردد الخرج أآبر من 
  بعد أمر التوقف Pr.03.12التفعيل عندما يكون تردد الخرج أصغر من 

  
  
  



    احتياطي 03.01
 0.01: الواحدة  تحقيق التردد المطلوب 03.02
  0.00: ضبط المصنع            Hz 600.0إلى  0.00من : اإلعدادات

حينها سيكون الخرج فّعال عند ، )Pr.03.00=09(في حال ضبط المخرج المتعدد الوظائف على تحقيق التردد المرغوب 
  . الوصول إلى التردد المطلوب

  
    )AFM( إشارة الخرج التشابهية  03.03

  0: ضبط المصنع                          )من الصفر إلى قيمة تردد الخرج األعظمي (مقياس تردد تشابهي : 0اإلعدادات    
  )من التيار االسمي لالنفرتر %255من الصفر و حتى (مقياس تيار تشابهي : 1      

  . هو القطب المشترك ACMو القطب  10Vو حتى  0من  AFMهذا البارامتر يضبط وظيفة المخرج التشابهي 
 1:الواحدة   رج التشابهيربح الخ03.04
  100: ضبط المصنع                 %200و حتى  1من : اإلعدادات

  AFMهذا البارامتر يضبط مجال الجهد للمخرج إلشارة التشابهي 
و . جهد الخرج سيكون متناسب مباشرة مع تردد الخرج لالنفرتر فإن،  0على القيمة  Pr.03.03عندما يتم ضبط البارامتر 

على  10Vلالنفرتر يكافئ قيمة ) Pr.01.00(تردد الخرج األعظمي ، %100على القيمة  Pr.03.04امتر البارذلك بضبط 
جهد الخرج التشابهي سيكون متناسب  فإن، 1على القيمة  Pr.03.03إذا تم ضبط البارامتر ، بشكل مشابه . الخرج التشابهي

حيث أن ضعفين و ، %100على القيمة  Pr.03.04تر و ذلك عندمل يتم ضبط البارام، مباشرة مع تيار الخرج لالنفرتر
  .AFMعلى المخرج  10Vنصف من تيار الخرج األسمي لالنفرتر تكافىء 

حينها يجب ضبط  10Vو لكن في حال أنه يملك مجال قارءة أعظمي أقل من ، أي مقياس جهد يمكن أن يستخدم: مالحظة
  و فق المعادلة التالية Pr.03.04البارامتر 

Pr.03.04 = ((المجال األعظمي للمقياس)/10) * 100% 
، %50 على القيمة  Pr.03.04حينها قم بضبط البارامتر ، 5Vفي حال آنا نملك مقياس جهد بمجال انحراف أعظمي :  مثال

  .مكافئة إلى تردد الخرج األعظمي 5Vحينها ستكون قيمة  0على القيمة  Pr.03.03في حال تم ضبط البارامتر 
 1:الواحدة  د النهائيةقيمة الع03.05
  0: ضبط المصنع                    9999إلى  0من : اإلعدادات

 Pr.04.05            يجب ضبط البارامترات،  لزيادة قيمة العداد بمقدار واحد.  بط قيمة العد للعداد الداخليهذا البارامتر يض
~ Pr.04.08 اضبط قيمة البارامتر (    . الوظائف سوف يتم تفعيله خرج الريليه المتعدد فإنعند إآمال العد . 12لى القيمة ع

Pr.03.00=10( . 
فهذا يعني أن قيمة العد ، .c555إذا تم إظهار ، مرة 555أن االنفرتر قد عد فهذا يعني ، c555عندما تظهر الشاشة القيمة 

 . 5,559و  5,550الفعلية هي بين 
  

  1 :الواحدة  قيمة العد األولية 03.06
  0: ضبط المصنع                9999إلى  0اإلعدادت من 

بحيث يجب ضبط البارامتر ، سوف يستجيب الخرج المتعدد الوظائف المقابل، عندما تصل قيمة العداد إلى هذه القيمة
Pr.03.00  العد النهائية سوف يعاد عدم تفعيل الخرج حين أآمال العد إلى قيمة، 11على القيمة.  

  المخطط الزمني للعداد



  
    عند تحقيق قيمة العد النهائية EFتفعيل  03.07

  0: ضبط المصنع                                        EFبدون إظهار ، تم تحقيق قيمة العد النهائية: 0  اإلعدادت 
  EFمع إظهار ، تم تحقيق قيمة العد النهائية: 1    

االنفرتر سوف يعالج ةهذه الحالة على أنها حالة  فإنو تم تحقيق قيمة العد النهائية  1البارامتر على القيمة في حال ضبط هذا 
  ."EF"و االنفرتر سوف يتوقف و يظهر الرسالة . خطأ

    ةالتحكم بالمروح 03.08
  0: ضبط المصنع                                                                المروحة في حالى عمل دائم: 0  اإلعدادات
  و ستتوقف المروحة، دقيقة واحدة من بعد توقف اانفرتر: 1    
  فقط تعمل المروحة بعد إعطاء أمر تشغيل و تتوقف بعد إعطاء أمر إيقاف: 2    
  تعمل المروحة في حال وصول درجة حرارة المبرد إلى القيمة األولية: 3    

  .هذا البارمتر يحدد طريقة عمل مروحة التبريد لالنفرتر
    احتياطي 03.09

  
    احتياطي   03.10

  
0.01: الواحدة  تردد التحرير من عملية الكبح  03.11

  0.00: ضبط المصنع                   600.0Hzإلى  0.00اإلعدادات من 
0.01: الواحدة  تردد بدء عملية الكبح  03.12

  0.00: ضبط المصنع                   600.0Hzإلى  0.00اإلعدادات من 
عندما يتم ضبط البارامتر ) الريليه(هذان البارمتران يستخدمان لضبط  التحكم بالكبح الميكانيكي بواسطة نهايات الخرج 

Pr.03.00  راجع المثال التالي من أجل مزيد من التفاصيل.  21 على القيمة.  
  : مثال

  Pr.03.12>=Pr.03.11: 1الحالة : 1
  Pr.03.12<=Pr.03.11: 2الحالة : 2

  
  



    إظهار حالة الريليه 03.13
  ##: ضبط المصنع                     للقراءة فقط  اإلعدادات   

  . لى الجبهة الهابطةعج المتعدد الوظائف سوف يتم قدحه الخر فإنمن أجل االنفراترات القياسية 
  . OFFالريليه : ON   ،1الريليه :  0
  

  بارامترات وظائف الدخل: 4المجموعة 
 0.1: الواحدة  انحياز المقاومة المتغيرة على لوحة المفاتيح04.00

  0.0:ضبط المصنع                             %100.0  إلى   0.0اإلعدادات من  
  

     انحياز قطبية المقاومة المتغيرة على لوحة المفاتيح 04.01
  0: ضبط المصنع                                                                             انحياز موجب: 0  اإلعدادات 

  انحياز سالب: 1    
  0.1: الواحدة   ربح المقاومة المتغيرة على لوحة المفاتيح04.02
  100.0: ضبط المصنع                    %200.0إلى  0.1من : اإلعدادات
    تعطيل الدوران العكسي/تفعيل، ةالتحييز السالب للمقاومة المتغير 04.03
  0: ضبط المصنع                                                          ال يوجد أمر ذو انحياز سالب: 0  اإلعدادات
  .فعل الدوران العكسي م: انحياز سالب: 1    

  
  طبيقات القياسيةتلل: المثال األول

فيصبح التحكم . 4 إلى القيمة  Pr.02.00تخدم فقط يحتاج إلى إلى ضبط البارامتر المس.  هذه هي اإلعدادت األآثر استخدامًا
  .بالتردد عن طريق المقاومة المتغيرة على لوحة المفاتيح

  
  

  استخدام االنحياز: المثال الثاني
ند النقطة عو. 10Hzتردد الخرج هو  فإن 0Hzبحيث عندما يكون الدخل هو .  هذا المثال يظهر تأثير تغيير االنحياز

أي  فإنحالما يتم الوصول إلى تردد الخرج األعظمي . 40Hz المتوسطة للمقاومة المتغيرة يصبح تردد الخرج على القيمة 
لكي تستطيع استثمار آامل مجال . ( زيادو بالمقاومة المتغيرة أو باإلشارة التشابهية سوف لن يعطي أي زيادة في تردد الخرج

تقابل تغير التردد  8.33Vإلى  0إن قيمة إشارة جهد الدخل التشابهية من )  3قم بالرجوع إلى المثال  رجاًء، المقاومة المتغيرة
  60Hzإلى  10من 

  
  

  استخدام االنحياز و الربح الستثمار آامل المجال: 3المثال 
باإلضافة إلى . هو مرغوبالمجال الكلي للمقاومة المتغيرة يمكن أن يستخدم آما . هذا المثال أيضًا يظهر الطريقة الشائع

لضبط هذه . 10Vأو أي مجال جهد آخر تحت  5Vإلى  0و آذلك مجالت الجهد الشائعة مثل من ، 10Vإلى  0اإلشارة من 
  .قم بقراءة المثال التالي، اإلعدادات



  
  

  بواسطة ضبط الربح 5Vإلى  0استخدام مقاومة متغيرة بمجال : 4المثال 
بدًال من ضبط الربح آما في المثال التالي يمكنك أيضًا ضبط البارامتر . 5Vإلى  0ة بمجال من هذا المثال يظهر مقاومة متغير

Pr.01.00  120على القيمةHz لتحصل على نفس النتيجة.  

  
  

  استخدام االنحياز السالب في بيئضة ضجيجية: 5المثال 
من المفيد أن تستخدم االنحياز السالب لتعطي مجال ه فإنفي البيئة الضجيجية ، 1Vفي هذا المثال يستخدم غنحياز سالب بقيمة 

  .في هذا المثال 1Vو هو ) هامش ضجيجي(للضيجيج 

  
  
  

  استخدام االنحياز السالب في بيئة ضجيجية و ضبط الربح الستخدام آامل مجال المقاومة المتغيرة: 6المثال 
ربح التردد للمقاومة المتغيرة مستخدم للسماح  فإنيضًا أ. يتم استخدام االنحياز السالب من أجل هامش ضجيجي، في هذا المثال

  .بالوصول إلى تردد الخرج األعظمي

  
  

  لتشغيل المحرك باالتجاهين 10Vإلى  0استخدام المقاومة المتغيرة في المجال : 7المثال 
و سوف لن يدور المحرك . يتم برمجة المدخل التشابهي لتشغيل المحرك بكال االتجاهين األمامي و العكسي، في هذا المثال

إن استخدام هذه اإلعدادات  في هذا المثال سوف يلغي وظيفة دوران . عندما تكون المقاومة المتغيرة في وضعية المنتصف
  .المحرك باالتجاهين من خاال مداخل التحكم الخارجية



  
  

  استخدام الميل السالب: 8المثال 
الحرارة و ، األميلة السالبة عادة تستخدم في تطبيقات التحكم بالضغط. السالب يتم إظهار آيفية استخدام الميل، في هذا المثال

 فإن، بالضبط على الميل السالب. عند قيمة ضغط أو تدفق عالية 10Vالحساس المربوط على الدخل يولد إشارة آبيرة . التدفق
و هذا الشيء يمكن تغييره ، )عكسي(اه واحد و بهذ الضبط أيضًا سوف يعمل االنفرتر فقط باتج، االنفرتر سيوقف المحرك ببطء

  .فقط بتبديل سلكين من أسالك تغذية المحرك

  
  

  0.1:  الواحدة AVIالجهد األصغري للمدخل  04.11
  0.0: ضبط المصنع                     10Vإلى  0.0من : اإلعدادات

  

  0.1: الواحدة  )Pr.01.00نسبة مئوية من ( AVIالتردد األصغري للمدخل  04.12
  0.0: ضبط المصنع                     %100.0إلى  0.0من : اإلعدادات

  

  0.1:  الواحدة  AVIالجهد األعظمي للمدخل  04.13
   10.0: ضبط المصنع                     10.0Vإلى  0.0من : اإلعدادات

  

  0.1:  الواحدة  )Pr.01.00نسبة مئوية من ( AVIالتردد األعظمي للمدخل  04.14
  100.0: ضبط المصنع                     %100.0إلى  0.0من : اإلعدادات

  

  0.1:  الواحدة  ACIالتيار األصغري للمدخل  04.15
  4.0: ضبط المصنع                      20.0mAإلى  0.0من : اإلعدادات

  

  0.1:  الواحدة  )Pr.01.00آنسبو مئوية من ( ACIالتردد األصغري للمدخل  04.16
   0.0:ضبط المصنع                      %100.0  إلى 0.0من : اإلعدادات

  

  0.1:  الواحدة ACIالتيار األعظمي للمدخل  04.17
                20.0mAإلى  0.0من : اإلعدادات

  

  0.1:  الواحدة  )Pr.01.00نسبة مئوية من ( ACIالتردد األعظمي للمدخل  04.18
  100.0: ضبط المصنع              %100.0إلى  0.0من : اإلعدادات



  
  

   ياطياحت 04.19
   احتياطي 04.20
   احتياطي 04.21
   احتياطي 04.22
   احتياطي 04.23
   احتياطي 04.24
    احتياطي 04.25
    ثالث أسالك/ التشغيل وفق النمطين سلكين، )MI1, MI2(المداخل الخارجية المتعددة الوظائف  04.04

  FWD/STOP  ،REV/STOP: سلكين: 0  اإلعدادات 
  FWD/REV  ،RUN/STOP: سلكين: 1    
  التشغيل بثالث أسالك: 2    

  هناك ثالث أنماط مختلفة للتحكم
  04.04    األطراف الخالرجية

 

  
  

    (MI3)المتعدد الوظائف  قطب التحكم 04.05
  1: ضبط المصنع                             

  



    (MI4)المتعدد الوظائف  قطب التحكم  04.06
  2: ضبط المصنع                             

  

    (MI5)المتعدد الوظائف  طب التحكمق  04.07
  3: ضبط المصنع                             
    (MI6)المتعدد الوظائف  قطب التحكم 04.08
  4: ضبط المصنع                             
  الوصف  الوظيفة  الضبط

  لغاء تأثيره إلكي يتم  0برمج على القيمة يملك وظيفة يجب أن يأي مدخل ال  بدون وظيفة  0
هذه المداخل األربعة تختار بين السرعات المتعددة المعرفة بواسطة البارمتر  1ادة بسرعة الخطوة أمر القي 1

Pr.05.00  إلىPr.05.14 آما هو مبين بالشكل في نهاية الجدول  
يمكن أيضًا أن تستخدم بسرعة  Pr.05.00~Pr.05.14البارمترات : مالحظة
د القفز لالختيار بينها من تردد متضمنة تردد القيادة و ترد 17هناك . الخرج

  .أجل التطبيقات

 2أمر القيادة بسرعة الخطوة  2

 3أمر القيادة بسرعة الخطوة   3

 4أمر القيادة بسرعة الخطوة  4

بعد ، على لوحة المفاتيح RESET لمفتاحر الخارجي يملك نفس وظيفة االتصفي  التصفير الخارجي 5
  تخدام هذا المدخل لتصفير االنفرتريمكن اس OVو OH ،OC مثل األعطالتصفير

  يعمل االنفرتر عند سرعة ثابتةو فإنالتسارع والتباطؤ يتوق فإن.  عند تفعيل األمر  التباطؤ/التسارع تثبيت 6
            أمر اختيارزمن  7

  التباطؤ / التسارع
يستخدم لالختيار بين زمنين مختلفين للتسارع و التباطؤ 

)Pr01.09~Pr01.12( ،الشرح بعد نهاية الجدول راجع  
 
8 

  
  التحكم بتشغيل القفز

لهذا البارمتر تبرمج واحد من المداخل الخارجية المتعددة الوظائف  8القيمة 
MI3~MI6 )Pr.04.05~Pr.04.08 (للتحكم بنمط تشغيل القفز  

البرومجة من أجل تحكم القفز يمكن فقط في حالة توقف : مالحظة
  )Pr.01.13~Pr.01.15راجع البارامترات .(المحرك

 
 
9 

  
  

البلوك األساسي الخارجي 
  )Pr.08.06راجع (

لهذا البارمتر تبرمج المداخل الخارجية المتعددة الوظائف من أجل التحكم  9القيمة 
  . بالبلوك األساي الخارجي

االنفرتر سوف يمنع آافة  فإن، عند استقبال إشارة بلوك أساسي: مالحظة
، عندما يتم عدم تفعيل البلوك األساسي. حر مخارجه و المحرك سيدور بشكل

، ن مع سرعة المحركاالنفرتر سوف يبدأ وظيفة بحثه عن السرعة و يتزام فإن
  .إلى تردد القيادة و من ثم يتساع

10 Up :انقاص تردد القيادة في آل مرة ستقبل المدخل إشارة تفعيل مستمرة/تتم زيادة  زيادة تردد القيادة ،
عملية الزيادو و النقصان لتردد  فإن، آال المدخلين في نفس الوقتعندما يتم تفعيل 
هذه الوظيفة أيضًا  Pr.02.07,Pr02.08من فضلك راجع . القيادة سوف يعلق

  انقاص تردد القيادة: DOWN 11  "المقاومة المتغيرة الخاصة بالمحرك "تدعى 

مداخل الخارجية المتعددة الوظائف لهذا البارمتر تبرمج واحد من ال 12إن القيمة  قدح للعداد 12
MI3~MI6 )Pr.04.05~Pr.04.08 ( ليكون مدخل لزيادة قيمة العداد الداخلي

  .1يزداد العداد بمقدار ، لالنفرتر
إلعادة تمكين ، آذلك يتم إيقافهسوف يتم تفعيل العداد و، المدخل عند تفعيل هذا  تصفير العداد 13

  لمدخليجب عدم تفعيل هذا ا، العد مرة أخرى
لهذا البارمتر تبرمج واحد من المداخل الخرجية المتعددة الوظائف  14إن القيمة   خارجي عطل 14

MI3~MI6 )Pr.04.05~Pr.04.08 ( خارجي  عطلليكون آمدخل)E.F.(  

 PIDيتم تفعيل الدخل سوف يتم إبطال وظيفة  عندما  PIDإبطال وظيفة  15



إذا تم تفعيل ر خرجه و سيدورالمحرك بدوران حربتصفي سوف يوم اإلنفرتر  الخرج آليًا إطفاء 16
إذا تغيرت حالة المدخل مجددَا سوف يقوم اإلنفرتر بإعادة العمل بدءَا ،  المدخل

   . Hz 0  من التردد 
  سوف يتم قفل جميع البارامترات و الكتابة عليها غير ممكنة، عند تفعيل هذا الضبط  تمكين قفل البارمترات 17

  
18 
 

  
تيار بين مصادر أوامر االخ

 Pr.02.01البارمتر  (العمل 
  )أوامر تحكم خارجية أو

ON :مصدر أوامر العمل من مداخل التحكم الخارجية  
OFF : مصدر أوامر العمل هو وفق إعدادات البارامترPr.02.01  

  .18إذا تم ضبط هذا البارامتر على القيمة  Pr.02.01سوف يتم تعطيل 
  .الجدولراجع الشروحات تحت هذا 
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االختيار بين مصادر أوامر 

 Pr.02.01  البارمتر (العمل 
  )من لوحة المفاتيح الرقمية أو

ON :مصدر أوامر العمل من لوحة المفاتيح الرقمية  
OFF : مصدر أوامر العمل هو وفق إعدادات البارامترPr.02.01  

  .18إذا تم ضبط هذا البارامتر على القيمة  Pr.02.01سوف يتم تعطيل 
  .راجع الشروحات تحت هذا الجدول

االختيار بين مصادر أوامر  20
 Pr.02.01البارمتر (العمل 

عن طريق االتصال  أو
  )التسلسلي

ON :مصدر أوامر العمل عن طريق منفذ االتصال التسلسلي  
OFF : مصدر أوامر العمل هو وفق إعدادات البارامترPr.02.01  

  .18ط هذا البارامتر على القيمة إذا تم ضب Pr.02.01سوف يتم تعطيل 
 . راجع الشروحات تحت هذا الجدول

  )Pr.02.04=0إذا آان (هذه الوظيفة تملك أولوية عليًا باختيار اتجاه الدوران   عكسي/أمامي 21
 

22 
  

الثاني للتحكم تمكين المصدر
  بتردد القيادة

راجع البارامتر . ةالثاني للتحكم بتردد القيادخدم لالختيار بين المصدر األول ويست
Pr.02.00  وPr02.09 .  

On :المصدر الثاني للتحكم بتردد القيادة  
OFF :المصدر األول للتحكم بتردد القيادة 

  
 1: الواحدة  ضبط حالة التفعيل للمداخل الخارجية النتعددة الوظائف 04.09

  0: ضبط المصنع                               4095إلى  0اإلعدادات من  
  )NC )MI1~MI6أو  NOاستخدام هذا البارامتر لضبط منطق التفعيل للمداخل الخارجية المتعددة الوظائف  يمكن

في حال أن مصدر أوامر العمل هو من المداخل الخارجية المتعددة  MI1~MI3الضبط سوف يكون غير فّعال من أجل 
  Wire 2/3الوظائف بنمط 

  
  . إلى نظام العشري) خانات 6 (الثنائيطريقة الضبط تحتاج للتحويل من نظام العد 

قيمة  فإن NOليكونوا  MI1,MI2,MI4و  NCلكي يكونوا  MI3,MI5,Mi6إذا آنت ترغب بضبط : على سبيل المثال
 = bit5X2^4+bit4X2^4+bit2X2^2يجب أن تكون  Pr.04.09الضبط لـ 

1X2^5+1X2^4+1X2^2=32+16+4 = 52   آما هو مبين بالشكل  



  
  

 2msec: الواحدة  االرتداد للمدخل الرقمي الخارجيزمن  04.10
  1: ضبط المصنع                         20إلى 1اإلعدادات من 

ميللي ثانية و  4تعني  2ميللي ثانية و  2تعني  1حيث القيمة ، هذا البارمتر لتأخير اإلشارة على المدخل الخارجي الرقمي
  .هكذا

  .الضجيجية و التي يمكن أن تبرز على المداخل الرقمية نتيجة خلل وظيفي ماإن هذا التأخير الزمني هو لتجنب اإلشارات 
  
  

   إظهار حالة المداخل الخارجية النتعددة الوظائف 04.26
  ##: ضبط المصنع                                                                                    للقراءة فقط  اإلعدادات
  MI1حالة : 0انة الخ  اإلظهار

  MI2حالة : 1الخانة   
  MI3حالة : 2الخانة   
  MI4حالة : 3الخانة   
  MI5حالة : 4الخانة   

  MI6حالة : 6الحانة 
و البارامتر  MI6إلى  MI1هناك من ، لالنفرترات القياسية. المداخل الخارجية المتعددة الوظائف يتم قدحها على الجبهة الهابطة

Pr.04.26 و ذلك بدون أي أمر) 111111( 63سوف يظهر  

  
  : على سبيل المثال

  . فعالة  MI4و  MI1,MI2فهذا يعني أن المداخل ، 52القيمة  Pr.04.26إذا أظهر 
  فهذا يعني 52قيمة اإلظهار تساوي إلى 

 52=32+14+4=1X2^5+1X2^4+1X2^2=bit6X2^5+bit5X2^4+bit3+2^2  

  
  
  



 1: الواحدة   ف الداخلية أو الخارجيةختيار بين المداخل المتعددة الوظائاإل 04.27
  0: ضبط المصنع                  4095إلى  0اإلعدادات من 

بإمكانك تفعيل المداخل الداخلية من . بين المداخل المتعددة الوظائف الداخلية أو الخارجيةمتر يستخدم لالختيار بين اهذا البار
  .خلي و خارجي بنفس الوقتال يمكن للمدخل أن يكون دا. Pr.04.28البارامتر 

  . آما هو مبين في الشكل التالي  MI6إلى  MI1المداخل المتعددة الوظائف هي من  فإن. لالنفرترات القياسية

  
  . طريقة الضبط هي بالتحويل من نظام العد الثنائي إلى نظام العد العشري

لتكون  MI1,MI2,MI4دة أغراض داخلية و لتكون آداخل متعد MI3,MI5,MI6إذا آنت ترغب بضبط : على سبيل المثال
قيمة الضبط يجدر أن تكون  فإن، مداخل متعددة أغراض خارجية

bit5X2^5+bit4X2^4+bit4X2^4+bit2X2^2=1X2^5+1X2^4+1X2^2=32+16+4=52  
  . آما هو مبين بالشكل التالي

  
 1:الواحدة حالة المداخل الداخلية 04.28

  0: ضبط المصنع                        4095إلى  0اإلعدادات من 
  . المداخل الداخلية من لوحة المفاتيح أو عن طريق االتصال التسلسلي) أوامر(رامتر لضبط حالة ايتم استخدام هذا الب

  . آما هو مبين في الشكل التالي MI6إلى  MI1المداخل المتعددة  الوظائف هي من  فإن، من أجل االنفرترات القياسية
  

  
  

  تعددة الخطواتمارامترات السرعات الب: 5المجموعة 
  0.01:  الواحدة   1تردد السرعة للخطوة  05.00
 0.01:  الواحدة 2تردد السرعة للخطوة  05.01

 0.01:  الواحدة 3تردد السرعة للخطوة  05.02

 0.01:  الواحدة 4تردد السرعة للخطوة  05.03

 0.01:  حدةالوا 5تردد السرعة للخطوة  05.04

 0.01:  الواحدة 6تردد السرعة للخطوة  05.05

 0.01:  الواحدة 7تردد السرعة للخطوة  05.06

 0.01:  الواحدة  8تردد السرعة للخطوة  05.07

 0.01:  الواحدة 9تردد السرعة للخطوة  05.08

 0.01:  الواحدة  10تردد السرعة للخطوة  05.09

 0.01:  الواحدة 11تردد السرعة للخطوة  05.10



 0.01:  الواحدة 12تردد السرعة للخطوة  05.11

 0.01:  الواحدة 13تردد السرعة للخطوة  05.12

 0.01:  الواحدة 14تردد السرعة للخطوة  05.13

 0.01:  الواحدة 15تردد السرعة للخطوة  05.14
  

 0.00: ضبط المصنع                          600.0Hzإلى  0.00اإلعدادات من 
يمكن أن تستخدم الختيار واحدة من ) Pr.04.05~Pr.04.08راجع البارمترات (المداخل الخارجية المتعددة الوظائف 

  آما هو مبين تباعًا Pr05.14إلى  Pr.05.00يتم تحديدهم بواسطة البارامترات ) الترددات(السرعات . السرعات المتعددة

  
  

  
  
  

  بارامترات الحماية: 6المجموعة 
 0.1: الواحدة  الحماية من عطل الجهد الزائد 06.00
  390.0: ضبط المصنع   410.0Vإلى  330.0من    115V/230Vللسلسلة   اإلعدادات
 780.0: ضبط المصنع      820.0Vإلى  660.0من     460Vللسلسلة     
  )م مقاومة آبح و وحدة آبحباستخدا(تعطل الحماية من الجهد الزائد  0القيمة  

عند تفعيل هذه الوظيفة .  حين يعمل المحرك آمولدربما يتجاوز حدوده المسموح بها  DC الــ جهد خط فإنعملية التباطؤ  أثناء
  . التباطؤ و يحافظ على تردد ثابت في الخرج حتى انخفاض الجهد إلى قيمة أقل من القيمة المضبوطة االنفرتر سوف يوقف فإن

  . 0تعطيل وظيفة الحماية من الجهد الزائد عند استخدام وحدة آبح أو مقاومة آبح و ذلك بضبط هذا البارمتر على القيمة يجب 



  :مالحظة
الحماية من الجهد الزائد و سوف يتم تحقيق زمن التباطؤ وفق  تبرز نسوف ل، ات القيمة المحدودةمع األحمال ذات العطالة ذ

في حال أن قيمة .  األحمال ذات العطالة العالية فيأوتوماتيكي بتمديد زمن التباطؤ يقوم بشكل االنفرتر س.  الزمن المضبوط
  . عطالة الحمل حدية حينها يجب استخدام مقاومة آبح أو وحدة آبح

  
  

 1: الواحدة  الحماية من التيار الزائد خالل عملية التسارع 06.01
  170: ضبط المصنع             %250إلى  20من         اإلعدادات 

  الوظيفة عدم تفعيل:  0    
تيار االنفرتر ربما  فإن،  خالل عملية التسارع فذلك يعني تضبط وفق التيار األسمي لالنفرتر %100عند الضبط على القيمة 

 حمل مفرط على و ذلك خالل عملية تسارع سريعة أو Pr.06.01يزداد على نحو مفاجئ و يتجاوز القيمة المضبوطة في 
سيقوم بتثبيت تردد الخرج على قيمة ثابتة حتى و االنفرتر سوف يتوقف عن التسارع  فإن،  عند تفعيل هذه الوظيفة.  المحرك

  . انخفاض التيار أسفل القيمة العظمى

  
  

 1: الواحدة  الحماية من التيار الزائد خالل العمل 06.02
   170:ضبط المصنع           %250إلى  20من   :اإلعدادات
  الوظيفة عدم تفعيل: 0         

االنفرتر سوف ينقض من  فإن، خالل حالة العمل لالنفرتر Pr.06.02إذا تجاوز تيار الخرج القيمة المضبوطة في البارمتر 
االنفرتر  فإن، Pr.06.02إذا آان تيار الخرج اقل من القيمة المضبوطة في البارمتر .  تردد الخرج لمنع المحرك من التوقف

  . تسارع ثانية حتى يصل إلى تردد القيادة المضبوطةسوف ي



  
  

    )OL2(نمط اآتشاف العزم الزائد  06.03
  0: ضبط المصنع                                                               تعطيل اآتشاف العزم الزائد: 0  اإلعدادات   

  لى سرعة ثابتة تمكين نمط اآتشاف العزم الزائد أثناء العمل ع: 1    
  OLأو  OL1تابع العمل إلى حين بروز ، بعد اآتشاف عزم زائد    
  تمكين نمط اآتشاف العزم الزائد أثناء العمل على سرعة ثابتة: 2    
  توقف عن العمل، بعد اآتشاف عزم زائد    
  . بعد اآتشاف العزم الزائد،  تمكين نمط اآتشاف العزم الزائد أثناء التسارع: 3    
  OLأو  OL1لعمل حتى بروز تابع ا    
  توقف عن العمل، بعد اآتشاف عزم زائد، تمكين نمط اآتشاف العزم الزائد أثناء التسارع: 4    

إذا تجاوز تيار الخرج : من خالل األساليب التالية (OL2)يحدد هذا البارمتر نمط العمل لالنفرتر بعد اآتشاف زيادة في العزم 
سوف يتم  "OL2"رسالة التحذير  فإن، )Pr.06.05(و لفترة زمية أطول من) Pr.06.04(مستو اآتشاف العزم الزائد

حينها سوف ينتقل الخرج ، )Pr.03.00=4(و في حال ضبط المخرج المتعدد الوظائف على اآتشاف العزم الزائد ، إظهارها
  .لمزيد من التفاصيل Pr.03.00فضًال قم بمراجعة البارامتر . ONإلى الحالة 
 1: الواحدة   )OL2(العزم الزائد المستوى  اآتشاف 06.04
  150: ضبط المصنع                   %200إلى  10من   اإلعدادات

  هذا الضبط متناسب مع تيار الخرج األسمي لالنفرتر
  

 0.1: الواحدة  )OL2(زمن اآتشاف العزم الزائد   06.05
  0.1:ضبط المصنع                   ثانية 60.0إلى  0.1من   اإلعدادات

  "OL2"البارامتر  يضبط الزمن المستغرق الستمرار حالة اآتشاف عزم زائد قبل إظهار الرسالة  هذا
  

    )OL1(اختيار ريليه زيادة الحمولة الحرارية   06.06
  2: ضبط المصنع               )يتم تبريده بشكل ذاتي بواسطة مروحة(التحكم بعمل محرك قياسي : 0  اإلعدادات  

  )التبريد خارجي(ك خاص التحكم بمحر: 1    
  تعطيل الوظيفة: 2    

  هذه الوظيفة مستخدمة لحماية المحرك من التحميل الزائد و الحرارة الزائدة

  
  



  1:الواحدة  ميزة ريليه الحماية الحرارية 06.07
  60: ضبط المصنع                     ثانية 600إلى  30من   اإلعدادات  

من أجل  I2tالغراف التالي يبين منحنيات ، I2tتفعيل وظيفة الريليه الحرارية اإللكترونية هذا البارامتر يحدد الزمن المطلوب ل
  .لزمن دقيقة واحدة %150استطاعة خرج 

  
  

    سجل العطل الحالي 06.08
    سجل أحدث ثاني عطل 06.09
    سجل أحدث ثالث عطل 06.10
    سجل أحدث رابع عطل 06.11
   سجل أحدث خامس عطل 06.12
  0: ضبط المصنع                               
  اليوجد عطل 0    القراءات

  )oc(تيار زائد   1    
  )ov(جهد زائد  2    
  IGBTارتفاع حرارة   3    
  احتياطي  4    
  )oL(زيادة في الحمولة  5    
  )oL1(زيادة في الحمولة   6    
  )oL2(زيادة في حمولة المحرك   7    
  )EF(عطل خارجي   8    
  )HPF(وير فشل في حماية الهارد  9    
  )ocA. (تجاوز التيار مرتين من التيار األسمي لالنفرتر أثناء التسارع  10    
  )ocd. (تجاوز التيار مرتين من التيار األسمي لالنفرتر أثناء التباطؤ  11    
  )ocn(تجاوز التيار مرتين من التيار األسمي لالنفرتر أثناء حالة العمل المستقر   12    
  احتياطي  13    
  )PHL(فاز  فقدان  14    
  احتياطي  15    
  )CFA(التياطؤ اآللي /فشل في التسارع  16    
  )codE(حماية آلمة المرور لالنفرتر   17    
  )cF1.0(لكرت البور  CPUفشل في الكتابة على   18    
  )cF2.0(لكرت البور  CPUفشل في القراءة من   19    
    20  CC,CO  فشل في حماية الهاروير)HPF1(  
    21  OV الهاردوير  فشل في حماية)HPF2(  
    22  GFF  فشل في حماية الهاردوير)HpF3(  
    23  OC  فشل في حماية هاردوير)HPF4(  
  )U )cF3.0خطأ في الفاز   24    
  )V  )cF3.1خطأ في الفاز   25    
  )W )cF3.2خطأ في الفاز   26    



  )DC )cF3.3خطأ في جهد الخط    27    
  )IGBT )cF3.4حرارة زلئدة في   28    
  طياحتيا  29-31    
  )ACI )AErrهطأ في إشارة   32    
  احتياطي  33    
  )PtC1(المحرك  PTCحماية زيادة الحرارة في   34    
  احتياطي   35-40    

بعد إزالة مصدر العطل قم بتصفير . تجد سجالت األعطال الخمسة األحدث حدوثًا Pr.06.12إلى  Pr.06.08في البارامتر 
  .RESETاالنفرتر بالضغط على الزر 

  
  بارمترات المحرك: 7المجموعة 
  1: الواحدة  التيار األسمي للمحرك 07.00
  FLA: ضبط المصنع                FLA %120إلى  FLA %30من   اإلعدادات

  . استخدم المعادلة التالية لحساب قيمة النسبة المئوية المدخلة إلى هذا البارامتر
  )تيار االنفرتر/ تيار المحرك (  ×100% 

  هو التيار االسمي للمحرك بواحدة األمبير حيث أن تيار المحرك 
  ) Pr.00.01أنظر (تيار االنفرتر هو التيار االسمي لالنفرتر بواحدة األمبير 

  

 1: الواحدة   تيار الالحمل للمحرك 07.01
 FLA*0.4: ضبط المصنع             FLA%30إلى  FLA%0من   اإلعدادات

  . ط تيار الالحمل للمحرك يؤثر على تعويض االنزالقإن ضب. %100التيار االسمي للمحرك يكافئ القيمة 
  . )التيار األسمي للمحرك( Pr.07.00يجب أن تكون قيمة الضبط أقل من 

  

  0.1: الواحدة   تعويض العزم 07.02
  0.0: ضبط المصنع          10.0إلى  0.0اإلعدادات  من 

 فقط يمكن أن يستخدم بنمط التحكم .  خرج للحصول على عزم أآبرع جهد الاالنفرتر برف ميتم ضبط هذا البارامتر ليقويمكن أن 
V/F . إن تعويض العزوم العالية جدًا يسبب ارتفاع في درجة حرارة المحرك .  

  

 0.01: الواحدة   )PGيستخدم بدون (تعويض اإلنزالق  07.03
  0.00: ضبط المصنع                 10.00إلى  0.00اإلعدادات من 

هذا . زيادة الحمل على االنفرتر سوف يسبب زيادة في االنزالق و نقصان في السرعة فإن، ر متواقتعند قيادة محرك غي
عندما يكون تيار الخرج لالنفرتر اآبر من تيار . البارامتر ربما يمكن أن يستخدم لتعويض االنزالق بواسطة زيادة تردد الخرج

  . د خرجه بحسب هذا البارامتراالنفرتر سوف يضبط ترد فإن، )Pr.07.01(الالحمل للمحرك 
  

   احتياطي 07.04
   احتياطي 07.05
   احتياطي 07.06
   احتياطي 07.07
   احتياطي 07.08
   احتياطي 07.09

  
 1:  الواحدة  )بالدقيقة(الزمن التراآمي لعمل المحرك   07.10

  0: ضبط المصنع                      1439~  0  اإلعدادات  
 

 1:  الواحدة  )باأليام(اآمي لعمل المحرك الزمن التر  07.11
  0: ضبط المصنع                     65535~  0  اإلعدادات

و زمن ، 0يمكن تصفيرها بضبطها على القيمة .  مستخدمة لتسجيل زمن عمل المحرك Pr.07.11و  Pr.07.10البارمترات 
  .العمل الذي هو أقل من دقيقة واحدة لن يتم تسجيله

 1: الواحدة  للمحرك PTCارتفاع حرارة الحماية من  07.12
  0: ضبط المصنع                                 غير مفعلة                                                  : 0  اإلعدادات   

  ةمفّعل: 1    



  0.1: الواحدة  للمحرك PTCمستوى الحماية من ارتفاع حرارة  07.14
  2.4: ضبط المصنع                     10.0Vإلى  0.1من   اإلعدادات

لمنع زيادة . وظيفة مروحة التبريد للمحرك سوف تنخفض أيضًا فإن، عندما يدور المحرك عند تردد منخفض لزمن آبير
ه يجب أن يملك مقاومة حرارية ذات معامل حراري موجب على المحرك و يتم وصل إشارة خرجها على أطراف فإن. الحرارة

  .لالنفرترالتحكم المناسبة 
ه سوف يتم تعطيل فإن، )AVI )02.00=1/02.09=1عندما يتم ضبط المصدر األول و الثاني للتحكم بتردد القيادة على النمط 

  ).1على القيمة  Pr.07.12ال يمكن ضبط : مثال(لحماية المحرك من ارتفاع الحرارة PTCوظيفة المقاومة 
و    . وف يتوقف وفق الدوران الحر و ستظهر الرسالة المحرك س فإن، إذا تجاوزت الحرارة مستوى الضبط

، عن الوميض و تتوقف الرسالة ) Pr.07.15-Pr07.16(عندما تنقص درجة الحرارة تحت مستوى البارامتر 
  .إلزالة العطل Resetبإمكانك الضغط على المفتاح  

مستور اإلنذار بارتفاع ( Pr.07.15البارامتر يجب أن يتجاوز ) مستوى الحماية من ارتفاع الحرارة( Pr.07.14البارامتر 
  ).درجة الحرارة

  .و يتم وصلها من خالل مقاومة تقسيم جهد آما هو مبين في األسفل AVIالمدخل  PTCتستخدم 
  .10.4V~11.2Vيتراوح ما بين : ACMو  10V+الجهد بين   .1
  .47kΩهي حوالي  AVIالممانعة لـ   .2
  .20KΩ~1آمقسم جهد هي قيمة المقاومة التي ينصح بها   .3
  .PTCباالستعالم من موزع المحرك عن منحني الحرارة و آذلك عن قيمة المقاومة فضالًَ قم   .4

  
  .ارجع إلى هذه الحسابات من أجل مستوى الحماية و مستوى إعطاء اإلنذار

  مستوى الحماية. 1

 
  مستوى اإلنذار. 2

 
  :التعريفات. 3

V+10 : هو الجهد بين المدخلAVI  وACM  11.2~10.4و يتراوح ما بينV  
مستوى الجهد الموافق هو في ضبط البارامتر ، الخاصة بالمحرك لمستوى الحماية من الحرارة الزائدة PTCالـ : 

Pr.07.14   
  Pr.07.15مستوى الجهد الموافق هو في ضبط البارامتر ، ، الخاصة بالمحرك لمستوى اإلنذار PTCالـ : 

47KΩ :خل للمدخل هي ممانعة الدAVI ،R1  20~1هي مقسم الجهد و ينصح لها بقسمة تتراواح ضمن المجالKΩ  
و قيمة  10.5Vهو  ACMو  AVIو الجهد بين المدخل ، 1330Ωإذا آان مستوى الحماية هو : آمثالالقياسية  PTCخذ الـ 

  . Pr.07.14راجع الحسابات التالية من أجل ضبط البارامتر   KΩ 4.4هي  R1مقاومة مقسم الجهد 

 
  

  .2.4هي  Pr.07.14و بذلك يجب أن تكون قيمة 



  
  

 0.1: الواحدة  المحرك PTCمستوى إنذار ارتفاع الحرارة لـ  07.15
  1.2: ضبط المصنع                     10.0Vإلى  0.1من : اإلعادادت

  

 0.1: الواحدة  المحرك PTCمستوى دلتا لتصفير الحرارة الزائدة لـ  07.16
  0.6: ضبط المصنع                     5.0Vإلى   0.1من  اإلعدادات  
  

    المحرك PTCمعالجة حالة ارتفاع حرارة  07.17
  0: ضبط المصنع                                            توقف بحسب زمن التباطؤإعطاء إنذار و: 0  اإلعدادات   

  إعطاء إنذار و توقف حر: 1    
  لعملإعطاء إنذار مع متابعة ا: 2    

االنفرتر سوف يتصرف وفقًا لضبط  فإن، )Pr.07.15(المحرك  PTCإذا تجاوزت درجة الحرارة مستو الحرارة الزائدة لـ  
  و إذا تناقصت الحرارة إلى قيمة أقل من ناتج العملية مع إظهار الرسالة  Pr.07.17البارامتر 

)Pr.0715-Pr.07.16( ،ررسالة اإلنذار سوف تختفي عن اإلظها فإن.  
  

 2ms: الواحدة  PTCزمن إرتداد الدخل لحماية الـ  07.13
  100: ضبط المصنع          ) 19998msإلى  0و يساوي من ( 9999 ~0  اإلعدادات

ميللي ثانية  4تعني  2ميللي ثانية و  2تعني  1إن . PTCهذا البارامتر مسؤول عن تأخير اإلشارات على المدخل التشابهي لـ 
  ..و هكذا

  
  

  البارامترات الخاصة: 8ة المجموع
 1: الواحدة DC ى تيار آبح الـمستو 08.00

  0: ضبط المصنع                       %100إلى  0اإلعدادات  من 
التيار  فإن، عند ضبط هذا البارامتر. للمحرك خالل عملية اإلقالع و التوقف DCهذا البارمتر يضبط مستوى تيار الكبح 

ينصح بالبدء مبمستوى منخفض لتيار الكبح و الزايادة إلى الحد الذي يؤمن عزم ، )Pr.00.01( %100االسمي يكافء القيمة 
  .تثبيت مناسب

 0.1 :الواحدة  اإلقالع أثناء DC تطبيق آبح الـزمن  08.01
  0.0: ضبط المصنع                    ثانية 60.0إلى  0.0من    دادتاإلع

سوف يبدأ االنفرتر باإلقالع بدءأ من ، عند إنقضاء الزمن. RUNبعد األمر  DCهذا البارامتر يحدد الفترة الزمنية لتيار الكبح 
  . )Pr.01.05(التردد األصغري 

  

 0.1: الواحدة  يقافاإل أثناء DC تطبيق آبح الـزمن  08.02
   0.0 :ضبط المصنع                    ثانية 60.0إلى  0.0من   اإلعدادات

ه يجب ضبط فإن، DCعند الرغبة بالتوقف مع تيار آبح . خالل التوقف DCر آبح هذا البارامتر يحدد الفترة الزمنية لتيا
  . أي التوقف بحسب زمن التباطؤ 2أو  0الخاص بنمط التوقف على القيمة  Pr.02.02البارامتر 

  
 0.01:الواحدة DC الـ آبح بدءنقطة تردد  08.03
 0.00 : ضبط المصنع                     600.0Hzإلى  0.00من   اإلعدادات

  . خالل التسارع DCهذا البارامتر يحدد التردد الذي يبدأ عنده الكبح 



  
  

في مثل ، آما في المراوح و المضخات. يستخدم الكبح عند اإلقالع لألحمال التي يمكن أن تتحرك قبل أن يبدأ االنفرتر بالعمل
  .عطائه الحرآةيمكن أن يستخدم لتثبيت الحمل على وضعه قبل إ DCالكبح  فإن، هذه الظروف

من أجل األحمال ذات العطالة ، خالل التوقف يستخدم لتقصير زمن التوقف و آذلك لتثبيت الحمل على وضعه DCالكبح 
  .ه أيضًا يمكن استخدام مقاومة آبح للكبح الديناميكي و للتباطؤات السريعةفإن، العالية

  

    اختيار العمل لفقدان للطاقة اللحظي 08.04
  0: ضبط المصنع                              . بعد فقدان الطاقة اللحظي) توقف حر(توقف عن العمل : 0  اإلعدادات   
و يبدأ البحث عن السرعة بااعتماد على تردد القيادة                          ، االستمرار في العمل بعد فقدان الطاقة اللحظي: 1

  آقيمة مرجعية
  . البحث عن السرعة يبدأ من التردد األصغري، فقدان الطاقة اللحظياالستمرار في العمل بعد : 2

  

  .هذا البارامتر يحدد نمط العمل عندما يبدأ االنفرتر بالعمل بعد فقدان لحظي للطاقة
  

 0.1: الواحدة  الزمن األعظمي المسموح به لفقدان الطاقة اللحظي 08.05
  2.0: ط المصنعضب                   ثانية 5.0إلى   0.1من   اإلعدادات

و إذا ، االنفرتر سوف يتابع العمل فإن، إذا آانت الفترة الزمنية لفقدان الطاقة اللحظي هي أقل من قيمة ضبط هذا البارامتر
  ).حالة الدوران الحر(االنفرتر سوف يطفئ خرجه  فإنتجاوز الزمن القيمة األعظمية المسموح بها 

 عظمي المسموع به يتم تنفيذه فقط إذا آان الزمن األبعد فقدان الطاقة اللحظي  Pr.08.04نمط العمل المختار في البارامتر 
في هذه الحالة يتم األقالع . سوف لن يتم تنفيذه Pr.08.04و تمط العمل آما هو مضبوط في البارامتر ، ثواني 5أصغر من 

  . بشكل طبيعي
    سرعة البحث للبلوك األساسي 08.06
  1: ضبط المصنع                                                                                معطل  :0  اإلعدادات
  البحث عن السرعة يبدأ من آخر تردد قيادة  :1    
  )Pr.01.05(البحث عن السرعة يبدأ من التردد الخرج األصغري   :2    

  . ي خارجيهذا البارامتر يحدد نمط إعادة اإلقالع لالنفرتر بعد تفعيل بلوك أساس

  
  



  
  

  
  

 0.1: الواحدة  )BB(زمن البلوك األساسي لزمن البحث عن السرعة  08.07
  0.5: ضبط المصنع                  ثانية 5.0إلى  0.1من   اإلعدادات

يتم ضبطها بواسطة (من ثم ينتظر لفترة زمنية محددة االنفرتر سوف يوقف خرجه و فإن، عند اآتشاف فقدان لحظي للطاقة
هذا البارامتر يجب أن يتم ضبطه عند قيمة تجعلك . قبل متابعة العمل) يدعى زمن البلوك األساسي، Pr.08.07تر البارام

هذا البارامتر أيضًا يحدد زمن  .متأآد من أن أي جهد متبقي مولد من المحرك على الخرج قد اختفى قبل أن يعاد تفعيل االنفرتر
  )Pr.08.15(ي خارجي و إعادة إقالع بعد حالة عطل االنتظار قبل متابعة العمل بعد بلوك أساس

  

 1: الواحدة  حدود التيار من أجل البحث عن السرعة 08.08
  150: ضبط المصنع            %200إلى  30من   اإلعدادات

االنفرتر سوف يبدأ عملية بحثه عن السرعة فقط إذا آان تيار الخرج اآبر من القيمة  فإن، بحسب الفقدان اللحظي للطاقة
تردد الخرج ، Pr.08.08عندما يكون تيار الخرج أقل من القيمة المضبوطة في . Pr.08.08المضبوطة بواسطة البارامتر 

االنفرتر سوف يبدأ بالتسارع أو بالتباطؤ إلى تردد العمل الذي آان يعمل عليه قبل فقدان ". نقطة تزامن السرعة"لالنفرتر عند 
  . الطاقة اللحظي

  
  0.01: الواحدة 1لى لتردد القفز الحد األع 08.09
 0.01: الواحدة 1الحد األدنى لتردد القفز  08.10



 0.01: الواحدة 2الحد األعلى لتردد القفز  08.09

 0.01: الواحدة  2الحد األدنى لتردد القفز  08.10

 0.01: الواحدة 3الحد األعلى لتردد القفز  08.09

 0.01: الواحدة 3الحد األدنى لتردد القفز  08.10

  0.00: ضبط المصنع            600.0Hzإلى  0.00من   اإلعدادات
يبقى ضمن مجال هذه الترددات مع تردد الخرج بأن  النفرترتسمح للن  بحيث أنها.  هذا البارامترات تضبط ترددات القفز

  : هذه البارامترات الستة ينبغي أن تضبط آما يلي . المستمر
Pr.08.09>=Pr.08.10>=Pr.08.11>=Pr.08.12>=Pr.08.13>=Pr.08.14> 

  ربما تتداخل مجاالت الترددات  -

  
 1: الواحدة  إعادة اإلقالع اآللية بعد حالة العطل 08.15
  0: ضبط المصنع                      10إلى  0من      اإلعدادات
  غير مفعل: 0    

ل نفرتر يمكن أن يتم تصفيره أو إعادة إقالعه بشكاال فإن، ovأو جهد زائد  ocفقط بعد بروز حالة عطل زيادة في التيار 
  . مرات  10وتوماتيكي أآثر من ا

  . إعادة اإلقالع اآلوتوماتيكي بعد بروز أي حالة عطلسوف يعطل التصفير و 0ضبط هذا البارامتر على القيمة 
لضبط .  عند التردد قبل بروظ العطل الذي يبدأ منو،  قالعه بواسطة البحث عن السرعةاالنفرتر سوف يعيد إ فإن، فعيله عند تو

   .من البلوك األساسي من أجل البحث عن السرعةز Pr.08.07فضًال اضبط البارامتر ،  زمن االنتظار قبل إعادة اإلقالع بعد العطل
  

  

 0.1: الواحدة  زمن إعادة اإلقالع اآلوتوماتيكي عند إعادة اإلقالع بعد العطل 08.16
  60.0: ضبط المصنع            ثانية 6000إلى  0.1من   اإلعدادات

  . Pr.08.15هذا البارامتر ينبغي أن يستخدم بشكل مرتبط مع البارامتر 
 600مضبوط على القيمة  Pr.08.16البارامتر و 10مضبوط على القيمة  Pr.08.15إذا آان البارامتر : على سبيل المثال

زمن التصفير  فإن، ثانية من إعادة إقالع العطل السابق 600ـ و إذا لم يكن هناك أي حالة عطل خالل ال، )دقائق 10(ثانية 
  .10اآللي إلعادة اإلقالع بعد العطل سوف يتم تصفيرها على القيمة 

  

    توفير آلي للطاقة 08.17
  0: ضبط المصنع                                                         تعطيل حفظ الطاقة اآللي: 0  اإلعدادات
  تمكين حفظ الطاقة اآللي :1    

  
  
  



    )AVR(تنظيم الجهد اآللي  08.18
  0: ضبط المصنع                                                                   AVRتفعيل وظيفة : 0  اإلعدادات
  AVRتعطيل وظيفة : 2    
  للتباطؤ AVRتعطيل وظيفة : 2    
  عند التوقف AVRتعطيل وظيفة : 3    

إلى  180Vو جهد الدخل لالنفرتر ربما يتغير بين  230V/200VAC 50Hz/60Hzلجهد االسمي للمحرك هو عادة إن ا
264VAC  50و بترددHz/60Hz ،بدون وظيفة عندما يستخدم االنفرتر ، لذلكAVR ،جهد الخرج سوف يكون نفسه  فإن
ه عمره الزمني فإن، %20إلى  %12راوح بين و عندما يعمل المحرك بجهود تتجاوز جهده األسمي بنسبة تت، جهد الدخل

  .فقدان في العازلية و عزم خرج غير مستقر، سوف يكون أقصر ويمكن أن يتضرر عند درجات الحرارة العالية
، على سبيل المثال، )Pr.01.02(بشكل آوتوماتيكي تنظم جهد الخرج لالنفرتر إلى قيمة جهد الخرج األعظمية  AVRو ظيفة 

جهد الخرج  فإنحينها ، 264VACإلى  200VACو آان جهد الدخل يتراوح ما بين  200VACالقيمة  إذا تم ضبط على
  .200VACاألعظمي سوف يتم إنقاصه بشكل آوتوماتيكي إلى قيمة جهد الخرج األعظمي 

 2مة عند ضبط هذا البارامتر على القي. زمن التباطؤ سوف يكون أطول فإن، عندما يتوقف المحرك بحسب زمن التباطؤ
  . التباطؤ سوف يكون أسرع فإن، تباطؤ آوتوماتيكي /بتسارع

  

    احتياطي08.18
  

 0.1: الواحدة   عامل التعويض لعدم استقرار المحرك 08.20
  0.0: ضبط المصنع                  5.0إلى   0.0 من  اإلعدادات

ه فإن. باستخدام هذا البارامتر. مستقرإن تيار الجرف سوف يظهر في المحرك عند منطقة محددة و سوف يجعل المحرك غير 
  .سوف يتم تحسين هذا الوضع بشكل آبير

  . إن منطقة تيارات الجرف للمحرآات ذات الللمحرآات ذات االستطاعة العالية تكون عند الترددات المنخفضة
  .2.0 ينصح بضبطهذا البارمتر على قيمة أآبر من 

  
  بارامترات اإلتصال التسلسلي: 9المجموعة 

تجد في هذا الشكل . بجانب أقطاب التحكم الخارجية RJ-45المحدد بالرمز ، مضمن RS485ك مالئم اتصال تسلسلي هنا
  :تعريف األقطاب

  
و بالتالي يمكن للبروتوآول . Pr.09.00يملك عنوان اتصال نعرف بشكل مسبق بواسطة البارامتر  ELآل انفرتر من نوع 

RS485 هأن يخاطب آل انفرتر بحسب عنوان.  
  

     عنوان االتصال 09.00
  1: ضبط المصنع              254إلى  1من   اإلعدادات

عنوان التصال التسلسلي لهذا االنفرتر يجب أن يتم ضبطه  فإن، RS485إذا تم التحكم باالنفرتر بواسطة االتصال التسلسلي 
  .انفرتر يجب أن يكون مختلف  و عنوان االتصال لكل.  بواسطة هذا البارامتر

  

     رسالسرعة اال 09.01
  1: ضبط المصنع                               بت في الثانية bps 4800 االرسالسرعة : 0  اإلعدادات
  bps 9600 االرسالسرعة : 1    
  bps 19200 االرسالسرعة : 2    
  bps 38400 االرسالسرعة : 3    

  .و االنفرتر) سب مثًالالحا( Masterلـ امتر لضبط سرعة االتصال بين ايستخدم هذا البار
  

     معالجة حالة خطأ في االتصال  09.02
  3: ضبط المصنع                                                                إنذار مع متابعة العمل: 0  اإلعدادات
  إنذار و توقف بحسب زمن التباطؤ: 1    
  إنذار و توقف حر: 2    
  عملبدون إنذار و متابعة ال: 3    



  . يتم ضبط هذا البارامتر لتحديد ردة الفعل في حال حدوث خطأ في التصال -
  . )3.6راجع القسم (راجع قائمة رسائل األخطاء في األسفل 

  

 0.1: الواحدة   اآتشاف حالة انقضاء الزمن 09.03
  0.0: ضبط المصنع               ثانية 120.0إلى  0.0من   اإلعدادات
  غير مفعل : 0.0       

  

خالل زمن اآتشاف   أي اتصال على المنفذ و ليس هناك Pr.09.02=0~2 ال ساوي الصفر و Pr.09.03ا آان البارامتر إذ
  .سوف يتم إظهارها على لوحة المفاتيح "Pr.09.03( ،"cE10يضبط بواسطة (انقضاء الزمن 

  

     بروتوآول االتصال 09.04
  0: ضبط المصنع                                                                                                      اإلعدادات 

  
  التحكم باستخدام الحاسب  -1

 ASCII: التالية Modbusيمكن أن تضبط اللستخدام نموذج واحد من شبكات االتصال الـ  VFD-ELإن سلسلة 
المستخدمون يمكن أن يختارو النمط المرغوب ). التحكم عن بعدوحدة ( RTUأو ) الرمزالقياسي األمريكي لتبادل المعلومات(

  .Pr.09.04عنطريق نظام اتصال المنفذ التسلسلي في البارامتر
  :الرمز صفو

هناك على األقل واحد ثانية ، لذلك. ثانية عند تصفير االتصال 1تأخير لمدة  CPUسوف تعطي وحدة المعالجة المرآزية 
  .سيةآتأخير زمني في المحطة الرئي

  :ASCIIنمط 
  :بايت واحد من البيانات، على سبيل المثال، ASCIIآل ثمانية خانات من البيانات هي عبارة عن دمج لمحرفين من شيفرة 

64Hex ، في شيفرة  '64'يتم إظهاره آـASCII ، 36( '6'و يتألف منHex ( 4'و' )34Hex.(  
  

  

  
  

  :RTUالنمط 
  64Hex، على سبيل المثال.  ة عن دمج محرفين مؤلفين من أربع خاناتآل ثمانية خانات من البيانات هي عبار

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   تنسيق البيانات. 2
  : ASCII نمط  من أجل

  
  

  : RTU نمط من أجل

  



  شكل بيانات إطار االتصال  -  3.1
  : ASCIIنمط    

 3AH   STX: محرف البدء 

  ASCIIخانات مؤلف من رمزين  8عنوان بعرض : عنوان االتصال 
Hi                العنوان 
Lo                 العنوان 

  ASCIIخانات مؤلف من رمزين  8أمر بعرض : شيفرة القيادة 
Hi                 الوظيفة
Lo                 الوظيفة

  : محتويات البيانات 
 2n ASCIIللرموز   N x 8-bitمكونات البيانات 

n<=20 50للرموز  ، العدد األعظمي ASCII   

DATA (n-1) 
 to  
DATA 0  

  ASCIIخانات مؤلفة من رمزين  8بعرض نتيجة الفحص  : LCRفحص  نتيجة
LRC CHK Hi 
LRC CHK L0 

  END 1= CR (0DH), END0=LF(0AH): محارف النهاية 
 

END Hi 
END L0 

  :   RTUنمط 
 START  ميلي ثانية  10فترة الصمت أآثر من 

 Address  بت 8عنوان : تصال عنوان اال
 Function  بت 8  بــ أمر: رمز األمر 

  : محتويات البيانات 
 bit  (n<= 40-16*20البيانات ( ،  N x 8-bitالبيانات  

DATA (n-1)  
 to  
DATA 0 

  .  bit-8خانة مكونة من محرفين 16نتيجة فحص :  CRCنتيجة فحص 
CRC CHK Low 
CRC CHK High 

 END  ميلي ثانية 10أآثر من  فترة الصمت
  

3.2 -ADR   ) عنوان االتصال (  
، هذا يعني البث لجميع االنفرترات           0 إلىعنوان االتصال يساوي .  254 إلى 0عناوين االتصال الصحيحة هي في مجال من 

( AMD )  . ، في هذه الحالةAMD  لن يستجيب ألي رسالة للجهاز الرئيسي .  
00H  :ميع االنفرترات البث لج  
01H  : 01انفرتر العنوان  .  
0FH  : 15انفرتر العنوان  .  

10H  : 16انفرتر العنوان  .  
  .  
  .  

FEH  : 254انفرتر العنوان   
   :  ( H 10 )عشري  16بعنوان  AMDعلى سبيل المثال ، اتصال 

ASCII mode: (ADR 1, ADR 0) = ’1’,’0’ => ‘1’=31H, ‘0’=30H 
RTU mode: (ADR) = 10H 

3.3  - CMD   ) رمز األمر ( وDATA  ) محرف البيانات (  
  .إن صيغة محارف البيانات يعتمد على شيفرة القيادة 

03H  : اقرأ البيانات من السجل .  
06H  : اآتب سجًال وحيدًا .  
08H  : اآتشاف حلقي .  

10H  : اآتب سجالت متعددة .  
  : هي موصوفة آالتالي   VFD-Bـرموز الوظيفة المتاحة واألمثلة لسلسلة ال

 )1  (03H  : قراءة متعددة ، اقرأ البيانات من السجالت .  



  .  01Hهو  AMD، عنوان  2102Hاستمرار قراءة مجموعتين من البيانات من عنوان السجل  :مثال 
  :  ASCIIنمط  

    مررسالة األ                                            رسالة االستجابة                                   

  
  :  RTUنمط 

   مررسالة األ                           رسالة االستجابة                                                    

  
 )2  (06H  : آتابة سجل وحيد ، اآتب وحيدة على السجل .  

   .   01Hهو  AMDعنوان .  0100Hللسجل   ( 1770H ) 6000آتابة البيانات : على سبيل مثال 
  

  : ASCIIنمط 
    مررسالة األ                    رسالة االستجابة                                                              

  



  :  RTUنمط 
    مررسالة األ                   رسالة االستجابة                                                          

  
 )3  (10H   : اآتب بسجالت متعددة ) اآتب عدة بيانات على السجالت (  

  . اضبط السرعة المتعددة الخطوات : على سبيل المثال 
Pr.05-00=50.00 (1388H), Pr.05-01=40.00 (0FA0H). AC drive address is 01H. 

  
  :   ASCIIنمط 

   األمررسالة                    رسالة االستجابة                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :  RTUنمط 
    األمررسالة                  رسالة االستجابة                                                               

  
CHECK SUM - 3.4  

  ) نتيجة الفحص (  
  :   ASCIIنمط 

LCR  )Longitudinal Redundancy Check  (قيم  256، الوحدة  الجمعالفحص الزائد الطوالني المحسوب ب ،
   للمتمم الثنائي للمجموعثم حساب التمثيل الست عشري  آلخر محرف بيانات  ADR1البايتات من 

  .  01Hلالنفرتر بعنوان  0401Hمن العنوان  1على سبيل المثال ، قراءة الكلمة 

  
01H+03H+04H+01H+00H+01H=0AH, 2’s complement negation of 0AH is F6H. 

  :  TRUنمط 

  
 CRC  ) يحسب عن طريق الخطوات التالية ) الفحص المتوفر الدوري :  

  .  FFFFH بالقيمة)  CRCالذي يدعى بمسجل (   bit-16مسجل حمل ال: الخطوة األولى 
ذو  CRCبين الخانات الثمانية األولى لمعلومة األمر مع البايت السفلي للمسجل   XORيةأجري العملية المنطق:الخطوة الثانية 

  .CRCو ضع النتيجة في المسجل ، البتات الست عشر



  . CRCللمسجل  LSB الخانة األقل أهمية افحص: الخطوة الثالثة 
 بملء بمقدار خانة واحدة إلى اليمين CRCقم بإزاحة المسجل ، 0هي  CRCللمسجل  LSB ت الخانةاذا آان: الخطوة الرابعة 

قم بإزاحة المسجل ، 1إذا آانت الخانة األقل أهمية تساوي ، 3ثم قم بإعادة الخطوة ، 0بالقيمة  MSBالخانة األآثر أهمية 
CRC  قم بالعملية المنطقية ، 0بمقدار خامة واحدة إلى اليمين بملء الخانة األآثر أهمية بالقيمةXOR  بين المسجلCRC  مع

 . 3و من ثم أعد الخطوة ، A001Hالقيمة آثيرة الحدود 
سوف يكون قد تم  ،يتم إنجاز هذه العملية يكون عندما. والرابعة حتى انجاز ثمانية إزاحةآرر الخطوة الثالثة : الخطوة الخامسة 

  .bit-8 معالجة ثمانية خانات لاآمإ
تم معاجلة جميع حتى ت يةالعمل بهذهستمر ا. لرسالة األمر  bit-8للبايت التالي  5الى  2آرر الخطوة : الخطوة السادسة 

الة ، البايتات العلوية في الرس CRCقيمة  إرسالعند .  CRCالنهائية هي قيمة  CRCالمحتويات النهائية المسجل . البايتات
  .سيرسل أوًال  ، البايت السفلييجب أن تكون متبادلة  CRCلقيمة  والسفلية

  
  :  التابع يأخذ معاملين.  Cباستخدام اللغة  CRCلتوليد مثال  التالي هو

  
{ 
int j; 
unsigned int reg_crc=0xFFFF; 
while(length--) 
{ 
reg_crc ^= *data++; 
for(j=0;j<8;j++) 
{ 
if(reg_crc & 0x01){ /* LSB(b0)=1 */ 
reg_crc=(reg_crc>>1) ^ 0xA001; 
} 
else{ 
reg_crc=reg_crc >>1; 
} } 
} 
return reg_crc; 
} 
 

  : جدول العنوان  -  3.5
  : محتويات العناوين المتوفرة هي مبينة باألسفل 

  

  الوظيفة  العنوان  المحتوى

بارامترات 
  االنفرتر

GGnnH GG  ، تعني مجموعة البارامترnn  يعني رقم البارامتر ، على سبيل المثال ، عنوان البارامتر
Pr.4-01  0401هوH  . عند قراءة . الخامس لوظيفة آل بارامتر الفصل  إلىبالرجوع

  . احد فقط يمكن أن يقرأ بوقت واحد، بارامتر و 03Hالبارامتر عن طريق رمز القيادة 
  
  

  أمر آتابة فقط

 
 

2000H 

 
 

Bit 0-1 

00B  : بدون وظيفة  
01B  : توقفStop   

10B  : تشغيلRun   
11B  :Jog + Run 

Bit 2-3  احتياطي  



  
  
  

  أمر آتابة فقط

 
 
 

2000H  

 
Bit 4-5  

00B  : بدون وظيفة  
01B : اتجاه دوران أمامي  

10B : اتجاه دوران عكسي  
11B  : تغيير اتجاه الدوران  

 
Bit 6-7  

00B :Comm .التباطؤ االجباري األول /التسارع  
01B : Comm.التباطؤ االجباري الثاني/التسارع  

Bit 8-15  احتياطي   
  

  أمر آتابة فقط
2001H   القيادة تردد  

 
2002H  

Bit 0  1  :EF  ) في حالة ) عطل خارجيON  .  
Bit 1  1  : تصفير  

Bit 2-15   احتياطي  
  
  
  
  
  
  

مراقبة الحاالت 
  قراءة فقط

 
 
 
 
 
 

2100H  

  :رمز خطأ 
  اليوجد عطل محدث: 0
  .  ( OC )تيار زائد :  1
  .  ( OV )جهد زائد :  2
   . ( oH1 )حرارة زائدة : 3
  احتياطي :  4
  .  ( oL)زيادة الحمولة  : 5
  )oL1( 1زيادة الحمولة :  6
  )oL2( 2زيادة الحمولة : 7
  )EF(عطل خارجي :  8
  . ( ocA )تجاوز التيار مرتين من التيار االسمي لالنفرتر أثناء التسارع : 9

  . ( ocd )ناء التباطؤ تجاوز التيار مرتين من التيار االسمي لالنفرتر أث: 10
  ( ocn )تجاوز التيار مرتين من التيار االسمي لالنفرتر أثناء عمل الحالة المستقرة : 11
  ) GFF(عطل أرضي : 12
  احتياطي: 13
  .  ( Lv )جهد منخفض : 14
  احتياطي : 15
  . ( cFA )التباطؤ اآللي / فشل التسارع :  16
  . ( codE )لسوفت وير تفعيل حماية ا:  17
  )CF1.0(بواسطو بورد البور  CPUفي الكتابة على فشل : 18
  )CF2.0(بواسطة بورد البور  CPUفي القراءة على فشل :  19
  )OC ،CC )HPF1فشل في حماية الهاروير :  20
  )OV )HPF2فشل في حماية الهاروير :  21
  )GFF )HPF3فشل في حماية الهاروير : :  22
  )OC )HPF4فشل في حماية الهاروير : :  23
  )U )cF3.0خطأ في الفاز :  24
  )V )cF3.1خطأ في الفاز :  25



  )W )cF3.2خطأ في الفاز : 26
  )DC )cF3.3خطأ في جهد الخط : 27
  )IGBT )cF3.4ارتفاع في حرارة : 28
  احتياطي: 29
  احتياطي: 30
  احتياطي: 31
  )ACI )AErrخطأ في اإلشارة : 32
  احتياطي: 33
  )PtC1(المحرك  PTCحماية ارتفاع حرارة : 34

   
 
 
 

2101H 

  حاالت االنفرتر 
 
 

Bit 0-1  

00B :يتوقف االنفرتر(مضيء  التوقفو ليد ، ليد التشغيل مطفأ(  
01B :عندما يتباطئ االنفرتر (ليد التوقف مضيء ، ليد التشغيل يومض

قفإ الت الة )ل 10B :عندما يكون االنفرتر (ليد التوقف يومض ، ليد التشغيل مضيء
ا ت اال ة )ف 11B :عندما يكون االنفرتر (و ليد التوقف مطفأ ، ليد التشغيل مضيء
  )في حالة التشغيل

Bit 2 1 : أمر القفزJOG 
Bit 3-4 00B :عندما يكون االنفرتر (مطفأ  اليد العكسي،  ليد األمامي مضيئ

ا األ ا االت ف )ل 01B :عندما يعمل االنفرتر (اليد العكسي يومض ، ليد األمامي مضيئ
ا االت االنتقال ال األ ا االت إل ك )ال Bit 7 0  : ليد" u "  ، ليد :  1مطفئ" u "  مضيئ .  

Bit 8 1  :ي عن طريق منفذ االتصال  التحكم بالتردد الرئيس  
Bit 9 1  : التحكم بالتردد الرئيسي عن طريق اشارة تشابهية  

Bit 10 1  :التحكم بأوامر العمل عن طريق منفذ االتصال  
Bit 11  1  : البارامترات مقفولة  

    Bit 12 0  : ، عمليات االنفرتر :  1توقف االنفرتر  
Bit 13 1  :أمر التشغيل اليدوي   

Bit 14-15  احتياطي  
2102H  تردد القيادة( F )  
2103H  الحقيقيتردد الخرج ( H )  .  
2104H   تيار الخرج( AXXX.X )  .  
2105H جهد الـDC-BUS  ( UXXX.X )   .  
2106H  جهد الخرج( EXXX.X )  .  
2107H  رقم خطوة عمل السرعة المتعددة الخطوات .  
2108H مل الـرقم خطوة عPLC   .  
2109H  محتويات القادح الخارجي .  
210AH  زاوية عامل االستطاعة .  
210BH  معدل تحسين العزم( XXX.X )   .  
210CH  سرعة دوران المحرك( rpm )  .  
210DH  نبضة االنكودرPG  ) وحدة الزمن ) / آلمة منخفضة( Pr.10-15 )   
210EH  نبضة االنكودرPG  ) وحدة الزمن ) / مرتفعة آلمة( Pr.10-15 )  



210FH  استطاعة الخرج( KW )  .  
2110H  احتياطي  
2200H  اشارة التغذية العكسية( XXX.XX % )  .  
2201H  آلمة منخفضة ( وحدة تعريف المستخدم (  
2202H  آلمة مرتفعة ( وحدة تعريف المستخدم (  
2203H  الدخل التشابهيAVI ( XXX.XX % )  .  
2204H  الدخل التشابهيACI ( XXX.XX % )  .  
2205H  الدخل التشابهيAUI   ( XXX.XX % ) .  
2206H  اظهار درجة حرارة المبرد بالدرجة المئوية .  

  
  : استجابة االعتراض  -  3.6

تصور الشروط التالية عندما تكون . ي ان االنفرتر يتوقع عودة االستجابة الطبيعية بعد استالم رسائل القيادة من الجهاز الرئيس
االنفرتر اليستقبل الرسائل بسبب خطأ في االتصال ، ولكن اليمكنه التعامل . االستجابة الغير طبيعية مقبولة للجهاز الرئيسي 

ان .  ستظهر على لوحة المفاتيح على االنفرتر " CExx "رسالة االعتراض ستعود الى الجهاز الرئيسي ورسالة الخطأ . معها 
في استجابة االعتراض . هو شيفرة عشرية تساوي الى رمز االعتراض الموصوف باألسفل  " CExx "من الرسالة  xxالرمز 

، ورمز االعتراض الذي يفسر الحالة التي تسبب الستعادة  1، البت األآثر أهمية لرمز القيادة األصلي مضبوط على 
  . االعتراض 

  :  02Hورمز االعتراض  06Hعتراض لرمز القيادة استجابة اال: على سبيل المثال 
                               

 ASCIIنمط                                                 RTUنمط 

  
  : توضيحات رموز االعتراض 

  التوضيح  رمز االعتراض
  : رمز وظيفة غير صحيح   01

  .  حة لالنفرتر استالم رمز الوظيفة في رسالة القيادة غير متا

  : عنوان المعطيات غير صحيح   02
  . استالم عنوان البيانات في رسالة القيادة غير متاحة لالنفرتر 

  : قيمة البيانات غير صحيحة   03
  . استالم قيمة البيانات في رسالة القيادة غير متاحة لالنفرتر 

  : فشل الجهاز الثانوي   04
  . عل المطلوب االنفرتر غير قادر على انجاز الف

  
10  

  : مدة فصل االتصال 
، واليوحد هناك  Pr.09-02 = 00~02، البارامتر  0.0اليساوي الى  Pr.09-03اذا آان البارامتر 

، الرسالة )  Pr.09-03اضبطه عن طريق البارمتر ( اتصال على العقدة أثناء مدة اآتشاف الفصل 
"cE10"  ستظهر على لوحة المفاتيح .  



  :  PCمج االتصال للحاسب برنا – 3.7
  .   Cبلغة الـ PCعلى الحاسب  Modbus ASCIIالمثال البسيط التالي يبين آيفية آتابة برنامج االتصال لنمط االتصال 

#include<stdio.h>  
#include<dos.h> 
#include<conio.h> 
#include<process.h> 
#define PORT 0x03F8 /* the address of COM1 */ 
/* the address offset value relative to COM1 */ 
#define THR 0x0000 
#define RDR 0x0000 
#define BRDL 0x0000 
#define IER 0x0001 
#define BRDH 0x0001 
#define LCR 0x0003 
#define MCR 0x0004 
#define LSR 0x0005 
#define MSR 0x0006 
unsigned char rdat[60]; 
/* read 2 data from address 2102H of AC drive with address 1 */ 
unsigned char tdat[60]={':','0','1','0','3','2','1','0',’2', '0','0','0','2','D','7','\r','\n'}; 
void main(){ 
int i; 
outportb(PORT+MCR,0x08); /* interrupt enable */ 
outportb(PORT+IER,0x01); /* interrupt as data in */ 
outportb(PORT+LCR,(inportb(PORT+LCR) | 0x80)); 
/* the BRDL/BRDH can be access as LCR.b7==1 */ 
outportb(PORT+BRDL,12); /* set baudrate=9600, 12=115200/9600*/ 
outportb(PORT+BRDH,0x00); 
outportb(PORT+LCR,0x06); /* set protocol, <7,N,2>=06H, <7,E,1>=1AH, <7,O,1>=0AH, 
<8,N,2>=07H, <8,E,1>=1BH, <8,O,1>=0BH */ 
for(i=0;i<=16;i++){ 
while(!(inportb(PORT+LSR) & 0x20)); /* wait until THR empty */ 
outportb(PORT+THR,tdat[i]); /* send data to THR */ } 
i=0; 
while(!kbhit()){ 
if(inportb(PORT+LSR) & 0x01){ /* b0==1, read data ready */ 
rdat[i++]=inportb(PORT+RDR); /* read data form RDR */ 
} } } 
 

  احتياطي   

 احتياطي   

   0.5: الواحدة          ميلي ثانية                                                                   200حتى    00االعدادات من    
 . هذا البارامتر يضبط زمن تأخير االستجابة لالنفرتر بعد استالمه أمر االتصال آماهو مبين في التالي 

  
  

  00: ضبط المصنع    زمن تأخير االستجابة 



  PIDتحكم : 10المجموعة 
   PID لــاختيار نقطة الضبط لـ 10.00
  0: ضبط المصنع                                                                                    غير مفعل: 0  اإلعدادات
  UP/DOWNبواسطة لوحة المفاتيح الرقمية : 1    
  10VDC+إلى  0من  AVIالمدخل التشابهي : 2    
  20mAإلى  4من  ACIالمدخل التشابهي : 3    
  )PID )Pr.10.11نقطة الضبط لـ : 4    
   PIDإطراف الدخل للتغذية العكسية لـ  10.01
  0 :ضبط المصنع                )AVI )0 ~ +10VDCتغذية عكسية موجبة من المدخل التشابهي : 0  اإلعدادات
  )AVI )0 ~ +10VDCتغذية عكسية سالبة من المدخل التشابهي : 1    
  )ACI )0 ~ 20mAتغذية عكسية موجبة من المدخل التشابهي : 2    
  )ACI )0 ~ 20mAتغذية عكسية سالبة من المدخل التشابهي : 3    

تأآد من أن ضبط هذا . اختر المدخل الخارجي الموافق). Hz(تتحكم بتردد الخرج ) التغذية العكسية(الحظ أن المتحول المقاس 
  )تردد القيادة( Pr.10.00البارامتر ال يتعارض مع البارامتر 

يتم الحصول عليه من  PIDحكم لت) تردد القيادة(نقطة الضبط  فإن، 3أو  2على القيمة  Pr.10.00عندما يتم ضبط البارامتر 
عندما يتم ضبط ، أو من السرعات المتعددة) 20mAإلى  4أو من  10Vإلى  0 من ( ACIأو  AVIالمداخل الخارجية 

  .قيمة نقطة الضبط سيتم الحصول عليها من لوحة المفاتيح فإن، 1  على القيمة Pr.10.00البارامتر 
  لتغذية العكسيةا –قيمة الهدف : + تغذية عكسية سالبة تعني
  التغذية العكسية +قيمة الهدف  -: تغذية عكسية موجبة تعني

 0.01: الواحدة PIDمصدر ضبط نقطة  10.11
  0.00: ضبط المصنع            600.0Hz  إلى 0.00من   اإلعدادات

  دخال نقطة ضبط بالهرتزإل Pr.10.00يستخدم هذا البارامتر بالترافق مع ضبط البارامتر 
 0.1: الواحدة   )P(ح التناسبي الرب  10.02
  1.0: ضبط المصنع             10.0إلى  0.0من   اإلعدادات

 فإن، 0مضبوطين عال القيمة ) Dو  I(إذا آان الربحان اآلخران ). P(هذا البارامتر يحدد التحكم التناسبي و الربح المتعلق به 
  X P X 10%الخرج سوف يكون تردد القيادة  فإن، P=1و  %10بنسبة خطأ انزياح . التحكم التناسبي هو الوحيد المؤثر

  يمكن ضبط البارامتر خالل العمل لتسهيل المعايرة
  0.01: الواحدة   الزمن التكاملي 10.03
  1.00: ضبط المصنع              ثانية 100.0إلى  0.00من   اإلعدادات
  غير مفعل 0.00        

عندما يتم ضبط الربح التكاملي على ). I(و الربح المتعلق ) لالنزياحات الجمع المستمر(هذا البارامتر يحدد التحكم التكاملي 
  .حالما يتم الوصول إلعدادات الزمن التكاملي) االنزياح(الخرج يكون مساويُا للدخل  فإن، و االنزياح ثابت 1القيمة 
  :مالحظة

  .هذا البارامتر يمكن أن يتم ضبطه خالل العمل لسهولة المعايرة
 0.01: الواحدة   )D(لتفاضلي التحكم ا 10.04
  0.00: ضبط المصنع            ثانية 1.00إلى  0.00من   اإلعدادات

 فإن، 1بضبط هذا البارامتر على القيمة ). D(و الربح المتعلق ) النسبة في تغير الدخل(هذا البارامتر يحدد التحكم التفاضلي 
يعمل على زيادة سرعة االستجابة و ). االنزياح السابق – االنزياح الحالي( xيكون مساوي للزمن التفاضلي  PIDخرج الـ 

  .لكن ربما يسبب زيادة في التعويض
  :مالحظة

  .هذا البارامتر يمكن أن يتم ضبطه خالل العمل لسهولة المعايرة
 1: الواحدة  الحد العلوي للتحكم التكاملي 10.05

  100:ضبط المصنع                  %100إلى  0اإلعدادات من 
  .و لذلك يحد تردد القيادة) I(رامتر يعرف قيد أو حد للربح التكاملي هذا البا

  ).Pr.01.00(x )Pr10.05(تردد الخرج األعظمي = الحد التكاملي العلوي : المعادلة هي
  .يمكن لهذا البارامتر أن يحد من تردد الخرج األعظمي

  0.1:  الواحدة  زمن تمرير المرشح المنخفض األساسي  10.06
  0.0: ضبط المصنع                ثانية 2.5إلى  0.0من   تاإلعدادا

  .ه يتم ادخال مرشح ثانوي لتخميد االهتزازاتفإن، لتجنب تضخيم إشارات ضجيج القياس لخرج المتحكم
  الكامل هو آما هوموضح باألسفل PIDمخطط 



  
 1: الواحدة PIDتحديد تردد الخرج لـ  10.07

  100: ضبط المصنع                    %110إلى  0اإلعدادات من 
  المعادلة هي. PIDهذا البارامتر يعرف النية المئوية لحدود تردد الخرج خالل التحكم 

  )Pr.01.00 (x )Pr.10.07%(تردد الخرج األعظمي  =حدود تردد الخرج 
   Pr.10.07بارامترظمي يمكن ضبطها بواسطة الالحدود العليا لتردد الخرج األع. هذا البارامترسوف يحد من تردد الخرج األعظمي

 0.1: الواحدة  PIDزمن اآتشاف إشارة التغذية العكسية لـ   10.08
  60.0: ضبط المصنع                 ثانية 3600إلى  0.0من   اإلعدادات

  . ACIإشارة قط من أجل هذه الوظيفة هي ف
  ل أن يتم إعطاء التحذير لذلكغير طبيعية قب PIDهذا البارامتر يعرف الزمن الذي خالله يجب أن تكون إشارة التغذية لـ 

  .بحيث أيضًا يمكن التعديل عليه بحسب زمن إشارة نظام التغذية العكسية). Pr.10.09راجع (
  . رة غير طبيعيةإشاي فأآن النظام  لن يكتشف أ، 0.0إذا تم ضبط هذا البارامتر على القيمة 

    )PIDأ في التغذية العكسية لـ من أجل خط(معالجة حالة الخطأ في إشارة التغذية العكسية  10.09
  0: ضبط المصنع                                                    إنذار و توقف بحسب زمن التباطؤ: 0  اإلعدادات   

  إنذار مع توقف حر: 1    
  إنذار مع المتابعة بالعمل: 2    

  . ACIشارة اإلهذه الوظيفة هي فقط من أجل 
هي بحسب البارامتر ) PIDالتغذية العكسية التشابهية لـ (تكون إشارات التغذية العكسية غير طبيعية  ردة فعل االنفرتر عندما

Pr.10.16  
 0.1: الواحدة PIDالربح فوق قيمة االآتشاف لـ  10.10

  1.0: ضبط المصنع                   10.0إلى  0.0من   اإلعدادات 
 Pr.10.06في البارامتر  PIDارجع المخطط الصندوقي السابق لـ . سيةهذا هو ضبط الربح فوق قيمة االآتشاف للتغذية العك

  . لمزيد من التفاصيل
 0.1: الواحدة  PIDمستوى انزياح  10.12
  10.0: ضبط المصنع                     %50.0إلى  1.0  اإلعدادات
 0.1: الواحدة PIDزمن االآتشاف النزياح  10.13
  5.0: ضبط المصنع                   ثانية 300.0إلى  0.1من   اإلعدادات

  . هذا البارامتر يستخدم لضبط اآتشاف االنزياح بين نقطة الضبط و التغذية العكسية
االنفرتر سوف  فإن Pr.10.13لزمن متجاوزًا ضبط البارامتر  Pr.10.12عندما يكون االنزياح أعلى من ضبط البارامتر 

  .16لى القيمة ع Pr.03.00يعطي إشارة خرج عندما يتم ضبط البارامتر 
 0.1: الواحدة  زمن االآتشاف لحالتي الراحة و االستيقاظ  10.14
  0.0: ضبط المصنع                  ثانية 6550إلى  0.0من : اإلعدادات

  
 0.01: الواحدة  تردد الراحة 10.15

 0.00: ضبط المصنع            600.0Hzإلى  0.00اإلعدادات من 
 0.01: الواحدة  تردد االستيقاظ 10.16
  0.00: ضبط المصنع                 600.0Hzإلى  0.00من : اإلعدادات

   Pr.10.14و الزمن تجاوز قيمة الضبط للبارامتر Pr.10.15عندما يكون تردد الخرج الفعلي أصغر من قيمة البارامتر 
و و الزمن تجاوز  Pr.10.16عندما يكون تردد القيادة أآبر من قيمة البارامتر  . االنفرتر سوف يكون في وضع الراحة فإن

و تردد القيادة ال يزال ُيحسب ، عندما يكون االنفرتر في حالة الراحة . االنفرتر سوف يصفر فإن، Pr.10.14ضبط البارامتر 
  .  PIDبواسطة 



التردد و الذي هو قيمة  Pr.01.05االنفرتر سوف يتسارع من قيمة البارامتر  فإن،  عندما يصل التردد إلى تردد االستيقاظ
  .V/Fاألصغري مالزمًا للمنحني 

  .تردد االستيقاظ يجب أن يكون أآبر من تردد الراحة

  
االنفرتر سيدخل في نمط  فإن، عندما يكون تردد الخرج أصغر أو يساوي  تردد الراحة و الزمن هو أآبر من زمن االآتشاف

أصغر أو يساوي الحد السفلي  PIDو آذلك تردد  PIDعندما يكون تردد الخرج األصغري أصغر أو يساوي تردد  ؟ الراحة
 فإن، )تردد الخرج أصغر أو يساوي تردد الراحة و الذي هو أآبر من زمن االآتشاف (للتردد و وظيفة الراحة قد تم تمكينها 

  . السفلي تردد القيادة يكون مساويًا لتردد الحد فإن، إذا تم تعطيل وظيفة الراحة). في نمط الراحة( 0التردد سوف يكون 
تردد الخرج أصغر أو يساوي تردد (أصغر من تردد الخرج األصغري و قد تم تمكين نمط الراحة  PIDعندما يكون تردد 

  ).في حالة الراحة( 0=تردد الخرج  فإن، )الراحة و الزمن أآبر من زمن االآتشاف
، التردد السفلي= تردد القيادة  فإن، االآتشافإذا آان تردد الخرج أصغر أو يساوي تردد الراحة و لكن الزمن أصغر من زمن 

  . 0 =تردد الخرج  فإن، إذا تم تعطيل وظيفة الراحة
  

   PIDاختيار التردد األصغري لخرج  10.17
 0: ضبط المصنع                                                                 PIDبواسطة تحكم : 0  اإلعدادات
  )Pr.01.05(الخرج األصغري  بواسطة تردد: 1  

  PIDهذا هو مصدر اختيار لتردد الخرج األعظمي عندما يكون التحكم 
 0.1: الواحدة PIDاإلشارة المرجعية الآتشاف تحكم  10.18
  99.9: ضبط المصنع              99.9إلى  1.0من : اإلعدادات

  .آما في الشكل 00:00ه سوف يظهر فإن، 8مضبوط على القيمة  Pr.00.04عندما يكون البارامتر 

  
  
  
  
  



  معالجة األعطال:  الفصل الخامس
  

  )OC(حالة التيار الزائد  -  5.1

  
  

  حالة عطل أرضي -  5.2

  
  
  



  )OV(زيادة في الجهد  -  5.3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )LV(انخفاض في الجهد  -  5.4

  
  

  )OH1(ارتفاع في الحرارة  -  5.5

  
  
  



  حمل زائد -  5.6

  
  

  ى اللوحة الرقميةإظهار غير عادي عل 5.7

  
  

  
  )PHL(فقدان في الفاز  5.8

  
  
  
  



  المحرك ال يدور -  5.9

  
  
  
  
  
  
  



  ال يمكن التغيير في سرعة المحرك -  5.10

  
  

  التسارع عملية المحرك أثناء تقسير -  5.11
  

  
  



  المحرك ال يدور آما هو متوقع 5.12

  
  

  الضجيج الكهرومغناطيسي أو التحريضي - 13. 5 
لدارات  و ربما تسبب خلل وظيفي.  لداخله بواسطة اإلشعاع أو التحريض التشويش التي تحيط باالنفرتر ينفذادر العديد من مص

لذلك ، بالطبع هناك حلول لزيادة سماحية التشويش لالنفرتر و لكنها تملك حدود، أن تلحق الضرر باالنفرتر التحكم و حتى يمكن
  ود التالية سيكون الحل األفضلحل هذه المشاآل من الخارج آما في البن فإن

  . القوس الكهربائي الناتج عن عملية القطع و الوصل على الريليات وعلى تماساتها إلخماد قم بإضافة مخمد قوس آهربائي
 . دارات القدرةو  التحكم أسالك بين تحكم وأسالك االتصال التسلسلي واترك مسافةأطوال األسالك لدارات القم بتقصير 
 استخدام مضخمات معزولة لالشارات المارة في األسالك الطويلةك باستخدام أسالك محمية بشيلد وعد حماية األسالالتزم بقوا

األطراف التي بحاجة للتأريض يجب أن تتبع قواعد التأريض السليمة بحيث تؤرض بشكل مستقل أي ال يكون هناك نقطة 
 هيزات قدرة أخرىتأريض مشترآة بينها و بين آالت لحام آهربائي أو أي تج

أن تملك فلتر  Elيمكن للسلسلة ، قم بوصل فلتر الضجيج عند أطراف الدخل الرئيسي لالنفرتر لفترة الضجيج من دارة التغذية
  . ضجيج داخلي مدمج اختياري

       ها و إيقاف انتشار) بفصل التجهيزات الموزعة(الحلول لمشكلة الضجيج الكهرومغناطيسي هي بإيقاف إنتاجها ، باختصار
  . ) بزيادة الحصانة (إيقاف استقبالها و)   بالحد من اإلشعاع للتجهيزات الموزعة (
  
  الظروف المحيطة -

و هنا بعض من الخطوات ، ه يتوجب عليك أخذ ظروف العمل المحيطة بعين االعتبارفإن، لطالما أن االنفرتر هو جهاز آهربائي
  .التي يمكن إجراءها في حال الضرورة

تزازات االه. االهتزازات يجب أ، تبقى ضمن مجاالت محددة. استخدام مخمدات لمنع االهتزاز هو الخيار األخير فإن، االهتزازلمنع 
  .ذلك لمنع إلحاق الضرر باالنفرتربشكل متكرر أومستمر أو متقطع و يجب أن ال تظهرتسبب اجهادات ميكانيكية و

إن العازلية ، من عوامل التآآل آالدخان أو الغبار و ذلك لمنع تآآل التماساتقم بتخزين االنفرتر في مكان جاف و نظيف خالي 
إذا آان ضروريًا قم بترآيب االنفرتر ضمن غالف خالي من ، المنخفضة في األوساط الرطبة يمكن أن تسبب دارات قصر

 . و في الحاالت الخاصة قم بوضعه ضمن غالف محككم االغالق، الغبار و مطلي
درجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا سوف تؤثر . المحيطة يجب أن تكون ضمن مجال المواصفات درجة الحرارة

من العناصر اإللكترونية المصنوعة من أنصاف النواقل فأها يمكن أن تتأذى حالما . على طول حياة االنفرتر و على موثوقيته
ه من الضروري و بشكل دوري أن تتفحص نوعية الهواء المحيط و فإنك لذل. يتم التشغيل ضمن أوساط ال تتالئم مع المواصفات

باإلضافة إلى أن المتحكم المصغر يمكن أن ال يعمل تحت . مروحة التبريد و التزويد بتبريد إضافي إذا آان ذلك ضروريًا
 .يمكن إضافة عنصر تسخين في حال الضرورة، درجات حرارة منخفضة جدَا
 .و في بيئة غير متكاثفة او استخدم مكيف هواء %90إلى  %0وبة بين قم بالتخزين ضمن نسبة رط

  
  التأثير على اآلالت األخرى -  5.15

  : بعض الحلول هي.  يمكن أن يؤثر على عمل اآلالت األخرى ألسباب عديدةإن االنفرتر يمكن 
  توافقيات عالية من طرف التغذية

  :ل يمكن تحسينهاإن التوافقيات العالية عند طرف التغذية خالل العم



  استخدم محولة لتغذية االنفرتر: عزل نظام التغذية
 أطراف التغذية لالنفرتراستخدم مفاعلة تحريضية عند 

استخدم مفاعالت تحريضية تسلسلية لمنع إلحاق الضرر ، )و ليس على طرف الخرج(مكثفات قيادة طور على طرف الدخل 
 .نتيجة تضرر المكثافت من التوافقيات العالية

  
  ارتفاع حرارة المحرك -

التبريد سيكون سيء عند الدوران على سرعة  فإن، عندما يكون المحرآعو عبارة عن محرك تحريضي قياسي بمروحة تبريد
التوافقيات على الخرج تزيد الضياعات في النحاس و  فإنباإلضافة لذلك ، منخفضة مما يسبب ارتفاع في درجة حرارة المحرك

  .كن استخدام اإلجراءات التالية باالعتماد على الحمل و على مجال التشغيليم، القلب الحديدي
  .أو قم بزيادة االستطاعة االسمية للمحرك)  تبريد خارجي قسري(استخدم محرك ذو تهوية مستقلة 

 .استخدم محرك خاص ذو مواصفات عالية
 .ال تقم بتدوير المحرك على سرعات منخفضة لفترات طويلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فرات األعطال و الصيانةيمعلومات ش: الفصل السادس
  

  معلومات شيفرات ورموز األعطال -  6.1
ه سوف يتم فإن، حالما يتم اآتشاف عطل .  نظام تشخيص أعطال و الذي يتضمن العديد من رسائل األعطاليملك االنفرتر 

األعطال ، ظهارها آما هو مبين على لوحة المفاتيح الرقمية لالنفرتراألعطال التالية يتم إ.  تفعيل وظيفة الحماية المناسبة
  . الخمسة األخيرة األحدث يمكن قراءتها من لوحة المفاتيح الرقمية أو عن طريق االتصال التسلسلي

  : مالحظة
  .انتظر خمسة ثواني بعد تصفير العطل قبل إجراء عملية تصفير عن طريق لوحة المفاتيح الرقمية

  الشائعة و الحلول لاألعطا -
  إجراءت التصحيح  وصف العطل  اسم العطل

  
  
  
  

  

  
  
  

  تيار زائد
  في تيار الخرج طبيعيةزيادة غير 

  تأآد من أن استطاعة المحرك متالئمة مع استطاعة الخرج لالنفرتر. 1
  U,W,Vتأآد من أنه ليس هناك دارة قصر عند أطراف الخرج . 2
رتر و المحرك سليم و أنه ال تأآد من أن الوصل بين خرج االنف. 3
  . وي على دارة قصر أو تماس مع األرضتيح
  المحركأن البراغي مشدودة بعزم مناسب بين خرج االنفرتر وتأآد من .4
  . قم بزيادة زمن التسارع. 5
  . إذا آان هناك أحمال زائدة على المحرك تفحص فيما. 6
ل االنفرتر غير طبيعية عند تشغيعمل في حال مازال هناك حالة . 7

رسال ه يجب إفإن، بعد إزالة حالة القصر و تم تفحص النقاط السابقة
 .االنفرتر إلى الوآيل 

 
 

  

  
  ارتفاع في الجهد

 DC  الــ لخطتجاوز قيمة الجهد 
  فوق القيم المسموحة

   .تأآد من أن جهد الدخل هو ضمن مجال الجهد الخاص لالنفرتر . 1
  . ةتأآد من حاالت الجهود العابر. 2
يمكن أن يكون سببه هو إعادة التوليد من  DCارتفاع جهد خط الـ . 3

   ) وحدة آبح (ضف مقاومة آبح لذلك قم بزيادة زمن التباطؤ وأ.  المحرك
تأآد فيما إذا آانت استطاعة مقاومة الكبح هي ضمن حدود المجال . 4

  . المسموح
 

 

  
  زيادة في رجة الحرارة

  جدًا درجة حرارة المبرد هي عالية

 .تأآد من أن الحرارة المحيطة هي ضمن مجال المواصفات المحددة. 1
  . تأآد من أن فتحات التهوية ليست مسدودة. 2
  قم بإزالة أي جسم غريب من على المبرد و تأآد من أنه غير متسخ. 3
  . روحة و قم بتنظيفهامتأآد من ال.4
 . قم بتوفير مساحة جيدة تسمح بالتهوية. 5

 
  ضجهد منخف
األنفرتر قد اآتشف  أن يدل على

 DCحالة هبوط في جهد خط الـ 
  إلى قيمة ما دون المسموح

  تأآد من الجهد على مرابط الدخل هي ضمن مجال التغذية لالنفرتر. 1
  تأآد من حالة حمل غير طبيعي على المحرك. 2
الدخل الثالثة و بدون فقدان أي  ألطوارتأآد من التوصيل الصحيح . 3

  . منها طور
 

  
 

  زيادة في الحمل
نفرتر قد اآتشف يدل على أن اال

  .حالة ارتفاع في قيمة تيار الخرج
يمكن لالنفرتر أن يتحمل : مالحظة

من قيمة التيار  %150حتى قيمة 
 ثاني  60لمدة األسمي و 

  
  . دة على المحركتأآد من أنه ال يوجد حمولة زائ. 1
  Pr.07.02بارامتر تعويض العزم في ال  قم بتخفيض قيمة ضبط. 2
   .استطاعة أآبر نفرتر ذو استخدم ا. 3

 

 

  
  المستوى األول للزيادة في الحمولة

ريليه الحماية الحرارية االلكترونية 
  الداخلية

  افحص األسباب التي تؤدي لزيادة الحمل على المحرك. 1
  تأآد من ضبط حماية زيادة الحمل الحرارية. 2
  استخدم محرك ذو استطاعة أآبر.3
قم بإنقاص تيار الخرج بحيث ال يتجاوز القيمة المضبوطة في . 4

   Pr.07.00البارامتر 
 

 

  
 المستوى الثاني للزيادة في الحمولة

  زيادة حمولة على المحرك

  . قم بإنقاص حمولة المحرك. 1
   اآتشاف العزم الزائد إلى قيمة مناسبة تاضبط إعدادا. 2
 )Pr06.03 ى   )Pr06.05 إل

 CC )حلقي تيار(    



OV )راجع الشرآة المصنعة  )عطل هارد وير .  
  GFF )عطل هارد وير(  

OC )عطل هارد وير(  

 

 

  
  بلوك أساسي خارجي

 )Pr.08.07راجع البارامتر (

ه سوف يتم اطفاء خرج فإن،عندما يتم تفعيل مدخل البلوك األساسي. 1
  االنفرتر

للبلوك األساسي لتشغيل قم بإزالة التفعيل عن المدخل الخارجي . 2
  االنفرتر ثانية

 
 

 

  
  

 زيادة في تيار الخرج أثناء التسارع

على العازلية غير منهارة  أن تأآد من. دارة قصر في دارة الخرج . 1
  . الخرج

لتعويض العزم في   قيمة الضبط إنقاصقم ب، عزم اقالع عالي جدًا. 2
  Pr.07.02البارامتر 

  . قم بزيادته، زمن التسارع قصير جدًا. 3
استبدل االنفرتر بواحد آخر ذو : لالنفرتر ج صغيرةاستطاعة خر.4

  .إستطاعة أآبر 
 
 

 

  
  

  تيار زائد أثناء التباطؤ

تأآد من أن العازلية غير منهارة على .  دارة قصر في دارة الخرج. 1
  .الخرج 

قم بخفض قيمة الضبط لتعويض العزم في ، عزم إقالع عالي جدًا. 2
  Pr.07.02ر البارامت

  . قم بزيادته، زمن التباطؤ قصير جدًا. 3
استبدل االنفرتر بواحد آخر ذو : استطاعة خرج صغيرة لالنفرتر .4

  .إستطاعة أآبر 
 
 

 

  
  

  تيار زائد أثناء حالة العمل المستقر

تأآد من أن العازلية غير منهارة على .  دارة قصر في دارة الخرج. 1
  .الخرج 

تأآد من إمكانية أي عائق ، ي حمولة المحركزيادة مفاجئة ف.  2
  . إضافي لحرآة المحرك

استبدل االنفرتر بواحد آخر : استطاعة خرج صغيرة جدًا لالنفرتر .3
  .ذو مرتبة  االستطاعة األآبر

 

 

  
  عطل خارجي

) MI3-MI9(عندما يتم ضبط المداخل الخارجية المتعددة الوظائف .1
على المخارج ترف خرج االنفريتوق،  على تفعيل العطل الخارجي

U,W,V   
  أعطي أمر التصفير بعد إزالة سبب العطل . 2

  ارجع إلى الشرآة الصانعة  ال يمكن برمجة الذاآرة الداخلية

 
  ارجع إلى الشرآة الصانعة  ال يمكن برمجة الذاآرة الداخلية

  . الشرآة الصانعة اضبط جميع البارامترات على ضبط. 1  ال يمكن قراءة الذاآرة الداخلية
  . ارجع إلى الشرآة الصانعة. 2

 
  اضبط جميع البارامترات على ضبط الشرآة الصانعة. 1  ال يمكن قراءة الذاآرة الداخلية

  . ارجع إلى الشرآة الصانعة. 2

   Uخطأ في الطور 
  

  Wخطأ في الطور   . ارجع إلى الشرآة الصانعة

  Vخطأ في الطور 

  و جهد مرتفعجهد منخفض أ



  عطل في حساس الحرارة

 
 

 

  
  

  عطل أرضي

عندما يمر تيار زائد أآبر و، ما يكون أحد مرابط الخرج مؤرضعند
هو  IGBT الــ يكون وربما ، تيار االسمي لالنفرترمن ال %50من 

  .متعطل 
تتوفر حماية دارة القصر في االنفرتر و هي لحماية األنفرتر :  مالحظة

  . ة المستخدمو ليست لحماي
  .فيما إذا آان تالفًا  IGBTتفحص الـ . 1
  . تأآد من أي حالة فقدان عازلية على أحدمرابط الخرج. 2

 

 

  
  التباطؤ اآللي/ل في التسارع فش

  . تأآد من أنك تستخدم محرك مالئم للعمل مع االنفرتر. 1
  . تأآد فيما إذا آانت القدرة العكسية المولدة آبيرة. 2
  . في الحمل ئبب تغير مفاجربما بس. 3

 
 

 

  
  

  خطأ في االتصال

األجهزة األخرى ال بين االنفرتر و RS- 485تأآد من أن االتصال . 1
  .ي على انقطاع أو تبديل بين األقطاب يحو

سرعة ، العنوان(تأآد من أن بارامترات بروتوآول األتصال . 2
  . مضبوطة بشكل صحيح..) االتصال

  . المجموع بشكل صحيحاستخدم حسابات تفحص . 3
من البارامترات في الفصل الخامس  9قم بمراجعة المجموعة  رجاًء. 4

  . لمعلومات تفصيلية أآثر
  رجع للشرآة الصانعةإ  فشل في حماية السوفت وير

 
  تأآد من توصيالت المداخل التشابهية  عطل في اإلشارة التشابهية

 

 

  
خطأ في إشارة التغذية العكسية لـ 

PID 

و من توصيل المداخل  Pr.10.01تأآد من ضبط البارامتر . 1
  . AVIو  ACIالتشابهية 

تفحص األعطال الممكنة بين زمن استجابة النظام و زمن اآتشاف . 2
  . )PID )Pr.10.08إشارة التغذية العكسية لـ 

  . المداخلفي الوصل على  أحد األطوار تأآد فيما إذا آان هناك فقدان  إنقطاع في أحد األطوار

  
  األعطال تصفير – 6.1.2

  االنفرتر بعد إزالة العطل عنه العطل على شاشة هناك ثالث طرق لتصفير

  على لوحة النفاتيحاضغط المفتاح . 1
  . و قم بتفعيله )Pr.04.05¬Pr.04.08في البارامترات (المداخل الخارجية على التصفير أحد اضبط . 2
  . لتسلسليأرسل أمر تصفير عبر االتصال ا. 3

  مالحظة
قبل تفعيل أمر التصفير لمنع أي أضرار شخصية عند  OFFأو اإلشارة الخاصة به  في حالة  RUNتأآد من أن األمر 
  .التشغيل المباشر

  الصيانة و التفحص -
االنفرتر على  بقاءالصيانة الوقائية تكون مطلوبة إل.  االنفرترات الحديثة تعتمد على تكنولوجيا اإللكترونيات ذات البنية الصلبة

 يانة شخص تقني مخول ليقوم بعمليةمن المنصوح به أن يقوم في الص.  و التأآد من أنه سيعمل لفترة طويلة، حالته األولية
  . فحص االنفرتر بشكل منتظم

  
  : التفحص اليومي

  : ياإلجراءات األولية لفحص األجزاء فيما إذا آان هناك أي حاالت غير طبيعية خالل التشغيل ه
  . فيما إذا آان المحرك يعمل آما هو متوقع. 1
  .ا آانت البيئة المحيطة غير مالئمة فيما إذ. 2
  . فيما إذا آان نظام التبريد يعمل آما هو متوقع. 3
  . فيما إذا آان هناك اهتزاز غير طبيعي أو صوت غير طبيعي صادر. 4
  . العمل فيما إذا آان هناك ارتفاع في درجة حرارة المحرك خالل. 5
  . دائمًا افحص جهد الدخل لالنفرتر بواسطة مقياد متعدد. 6
  



  : الفحص الدوري
ثم تأآد من أن ، دقائق بعد اختفاء اإلظهار 10انتظر فترة ، عن االنفرتر و قم بإزالة الغطاء دائمًا قم بقطع التغذية، قبل الفحص

  . 25VDCأن يكون أقل من  يجب، المكثفات قد تفرغت بشكل آامل بواسطة قياس الجهد بين 
  تنبيه   

  . قبل العمل تغذيةقم بقطع ال. 1
مثل الساعة و ، أي قطع معدنية تلبسها رجاًء قم بنزع. نفرترصيانة اال، توصيل، فقط األشخاص المدربين بإمكانهم ترآيب. 2

  . فقط األدوات المعزولة مسموح استخدامها، الخواتم قبل العمل
  . اصر الداخلية أو توصيلهاال تعيد تجميع العن. 3
  . من الكهرباء الساآنة ًاآن حذر. 4

  
  

  
  :الصيانة الدورية 

  : الحرارة المحيطة * 
  وقت الصيانة  طرق الفحص   بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

،  ،الرطوبة طةتأآد من درجة الحرارة المحي
االهتزاز وانظر فيما اذا آان هناك غبار ، 

  . زيت أو قطرات من الماء غازات ، 

القياس والفحص عن طريق أجهزة 
  . معيارية محددة

 
  

    

        التفتيش بالنظر   اذا آانت هناك أية أجزاء خطرة 

  
  : الجهد * 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

تأآد من أن جهد الدارة الرئيسية ودارة 
  التحكم صحيح 

بمقياس متعدد المجاالت قس 
  وبمواصفات معيارية 

      

  
  : لوحة المفاتيح * 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

  آل سنة آل ستة أشهر  يوميًا

        التفتيش بالنظر   نظف شاشة االظهار للقراءة 

        التفتيش بالنظر  أي رمز ضائع أو مفقود 
  
 : األجزاء الميكانيكية * 

  وقت الصيانة  رق الفحصط  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

        التفتيش بالنظر والسمع   اذا آان هناك أي صوت غير طبيعي أو اهتزاز  

       شد البراغي بعزم مناسب      فكوآةآانت هناك البراغي ضائعة أو ماذا 

       التفتيش بالنظر   ذا آان هناك أي جزء مشوه أو تالفا

       التفتيش بالنظر   اك أي تغير في اللون عن طريق زيادة الحرارة اذا آان هن

       التفتيش بالنظر   اذا آان هناك أي غبار أو أوساخ 
  
  
  
  
  



  : الدارة الرئيسية * 
  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

        شد البراغي بعزم مناسب أعد   اذا آانت هناك أية من البراغي ضائعة أو مفقودة

اذا آانت اآللة أو العازل الكهربائي مشوه ، 
منسلخ ، تالف أو تغير اللون بسبب زيادة الحرارة 

  . أو انتهاء عمره 

  التفتيش بالنظر 
رجاًء تجاهل تغير لون :  مالحظة

  الصفيحة النحاسية  

   
  

  

  

       التفتيش بالنظر  اذا آان هناك أي غبار أو أوساخ
  
  : مرابط وتوصيل الدارة الرئيسية * 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

        التفتيش بالنظراذا تغير شكل التوصيل أو تشوه بسبب الحرارة الزائدة 

        التفتيش بالنظر   اذا آان عازل التوصيل تالفًا أو تغير شكل التوصيل

       التفتيش بالنظر  ي تلفاذا آان هناك أ
  
  : للدارة الرئيسية   DCطاقة أو قدرة الـ* 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

اذا آان هناك أي ثقب للسائل ، 
  تغير الشكل ، انهيار أو تشويه  

        التفتيش بالنظر 

قس االستطاعة الستاتيكية عندما 
  . تكون مطلوبة 

× القيمة اإلبتدائية =>االستطاعة الستاتيكية 
0.85   

      

  
  : مقاومة الدارة الرئيسية * 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

اذا آانت هناك أية رائحة غريبة أو 
انهيار العازل بسبب زيادة الحرارة  

        .  التفتيش بالنظر ، فتش عن مصدر الرائحة

فتش بالنظر او بالقياس عن طريق مقياس متعدد   اذا لم يكن أي توصيل 
قيمة .  2+/1+و  –بعد إزالة التوصيل بين 

 %  10± المقاومة يجب ان تكون ضمن المجال 

   
  

  

  
  : ملف ومفاعل الدارة الرئيسية * 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

ذا آان هناك أي اهتزاز غير ا
  .    طبيعي أو رائحة غريبة 

       فتش عن هذا األمر بالسمع أوعن مصدر الرائحة 

  
  
  
  



  
  : الريليه والكونتاآتور المغناطيسي للدارة الرئيسية * 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

        فتش عن هذا األمر بالسمع وبالنظر .   دة اذا آان هناك أية من البراغي مفقو

       فتش عن هذا بالنظر اذا آانت التماسات التعمل بشكل صحيح 
  
  : مخطط الدارة المرسومة وتوصيل الدارة الرئيسية *  

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

شد البراغي بعزم مناسب  .  الك مفقودة اذا آان هناك أية من البراغي واألس
.   واضغطها على األسالك بمكانها 

      

       فتش عن ذلك بالنظر  اذا آانت هناك أية رائحة غريبة وتغير في الشكل 

       فتش عن ذلك بالنظر  . اذا آان هناك أي انهيار ، تلف ، تشوه أو تآآل 

في اذا آان هناك أي تسرب للسائل أو أي نقص 
  . االستطاعة 

       فتش عن ذلك بالنظر 

   
  : مروحة نظام التبريد * 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   يوميًا

اذا آان هناك أي صوت أو اهتزاز غير 
  .    طبيعي 

التفتيش عن ذلك العطل بالنظر والسمع 
افصل التغذية ( ودور مروحة التبريد باليد 

للتأآد من أنها تدور ) القيام بهذا العمل قبل 
  . بنعومة 

      

        شد البراغي بعزم مناسب    اذا آان أيًا من البراغي مفقودة 
اذا آان هناك تغير في الشكل بسبب 

  .  الحرارة الزائدة 
       غير المروحة 

  
  :قناة التهوية لنظام التبريد * 

  وقت الصيانة  طرق الفحص  بنود الفحص

 آل سنة آل ستة أشهر   ميًايو

اذا آان هناك أي إعاقة في مبرد 
الحرارة ، منفذ الهواء أو مخرج الهواء   

        فتش عن هذا األمر بالنظر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المواصفات - Aالملحق 
  

 يكون بدخل فاز 115Vمن أجل موديالت ، VFD-ELلموديالت السلسلة  460Vو  115V,230Vيوجد هناك الجهود 
قم . فهناك دخل بفاز واحد و دخل بثالث فازات، 230Vللموديالت  3Hpإلى  0.25Hpمن أجل االستطاعات من . واحد

  . باإلطالع على المواصفات التالية لمزيد من التفاصيل
 115Vصنف   تصنيف الجهد
 VFD-XXXEL 002 004 007رقم الموديل 

  kw(  0.2  0.4  0.75(ألعظمي المناسب خرج المحرك ا
  Hp(  0.25  0.5  1.0(ألعظمي المناسب رج المحرك اخ

مي
الس
ج ا
خر
ال

  

  kvA(  0.6  1.0  1.6(استطاعة الخرج االسمية 
  A(  1.6  2.5  4.2(تيار الخرج االسمي 

  ثالثي الطور يتناسب مع جهد الدخل  )V(ألعظمي جهد الخرج ا
 Hz 600إلى  0.1من   )Hz(تردد الخرج األعظمي 

  12إلى  2من   )kHz(التردد الحامل 

مي
الس
ل ا
دخ
ال

  

  تيار الدخل االسمي
  

  احادي الطور
6.4  9  18  

 120V 50/60Hzإلى  100من  احادي الطور  الجهد و التردد االسمي
 (132V-90) %10±  نسبة تسامح الجهد
 (63Hz-47)%5±  نسبة تسامح التردد

 مروحة تبريد تبريد طبيعي  طريقة التبريد
  kg(  1.2  1.2  1.2(الوزن 

  
 230Vصنف   تصنيف الجهد
 VFD-XXXEL 002 004 007 015 022 037رقم الموديل 

  kw(  0.2  0.4  0.75  1.5  2.2  3.7(خرج المحرك أألعظمي المناسب 
  Hp(  0.25  0.5  1.0  2.0  3.0  5.0(خرج المحرك أألعظمي المناسب 

مي
الس
ج ا
خر
ال

  
  kvA(  0.6  1.0  1.6  2.9  42  6.5(استطاعة الخرج االسمية 

  A(  1.6  2.5  4.2  7.5  11.0  17(تيار الخرج االسمي 
  ثالثي الطور يتناسب مع جهد الدخل  )V(جهد الخرج أألعظمي 
 Hz 600إلى  0.1من   )Hz(تردد الخرج األعظمي 

  15إلى 1من   )kHz(التردد الحامل 

مي
الس
ل ا
دخ
ال

  

  تيار الدخل االسمي
  

  الثي الطورث  احادي الطور
4.9/1.96.5/2.7 9.5/4.9 15.7/9 24/15  20.6 

  ثالثي الطور / أحادي  الجهد و التردد االسمي
 240V 50/60Hzإلى  200من  

 ثالثي الطور
 200من 
 240V الى

50/60Hz 
 (264V-180) %10±  نسبة تسامح الجهد
 (63Hz-47)%5±  نسبة تسامح التردد

 مروحة تبريد تبريد طبيعي  طريقة التبريد
  kg(  1.1  1.1  1.1  1.9  1.9  1.9(الوزن 

  



 460صنف   تصنيف الجهد
 VFD-XXXEL 004  007 015 022 037رقم الموديل 

  kw(  0.4  0.75  1.5  2.2  3.7(خرج المحرك أألعظمي المناسب 
  Hp(  0.5  1.0  2.0  3.0  5.0(خرج المحرك أألعظمي المناسب 

مي
الس
ج ا
خر
ال

  

  kvA(  1.2  2.0  3.3  434  6.8(استطاعة الخرج االسمية 
  A(  1.5  2.5  4.2  5.5  8.2(ر الخرج االسمي تيا

  ثالثي الطور يتناسب مع جهد الدخل  )V(جهد الخرج أألعظمي 
 Hz 600إلى  0.1من   )Hz(تردد الخرج األعظمي 

  12إلى 1من   )kHz(التردد الحامل 

مي
الس
ل ا
دخ
ال

  

  تيار الدخل االسمي
  

  ثالثي الطور
1.8 3.2 4.3 7.1 9.0 

  ثالثي الطور/أحادي  االسمي الجهد و التردد
 480V ،50/60Hzإلى  380من  

 (528V-342) %10±  نسبة تسامح الجهد
 (63Hz-47)%5±  نسبة تسامح التردد

 مروحة تبريد تبريد طبيعي  طريقة التبريد
  kg(  1.2  1.2  1.2  1.9  1.9(الوزن 

  
  مواصفات عامة

   
كم
تح
 ال
ت
زا
ممي

  

  ) V/fتحكم (ة ألجيبي تعديل عرض النبض SPWM  نظام التحكم
 0.01Hz  دقة ضبط التردد
 0.01Hz  دقة تردد اخرج
 %150عزم اإلقالع يمكن أن يكون ، متضمنة تعويض العزم و تعويض االنزالق اآللي  مميزات العزم

 5.0Hzعند تردد 
  من التيار االسمي لمدة دقيقة واحدة %150  تحمل زيادة الحمل

 600Hzإلى  0.1و مجال الضبط من ، ثالث مجاالت  تردد التخطي
زمني التسارع و 

اط الت
  )ضبط آخر مستقل لزمني التسارع و التباطؤ(ثانية  600إلى  0.1من 

  من التيار االسمي% 250إلى  20الضبط من   مستوى منع التأخير
من التيار % 100و تيار الخرج يصل حتى ، 600.0Hzإلى  0.1تردد التشغيل من  DCالكبح 

  ثانية 60إلى  0زمن التوقف من ، ثانية 60إلى  0زمن البدء من ، سمياأل
مع استخدام مقاومة آبح خارجية اختيارية او وحدة آبح % 150اآبر من % (20تقريبًا  عزم الكبح المعاد توليده

  )تملك آابح تقطيعي بداخلها 15hpإلى  1إم النماذج من ، خارجية
  قابل للضبط V/fالنموذج 

  
ممي

يل
شغ
 الت
ت
زا

  

  
 ضبط التردد

  

لوحة 
  بواسطة المفتاحين    المفاتيح

إشارة 
  خارجية

بواسطة ، 20mAإلى  4من ، 10VDCإلى  0من ، 5KΩ/0.5Wمقاومة متغيرة 
وحتى  3بواسطة المداخل الخارجية النتعددة الوظائف من ، RS485االتصال التسلسلي 

 . )up/down، قفز، خطوة 15( 6
ضبط إشارة 

  غيلالتش
لوحة 
  المفاتيح

 STOPو  RUNبواسطة المفتاحين 



إشارة 
  خارجية

، تشغيل بالقفز، )MI1,MI2,MI3(بنظامي السلكين و الثالثة أسالك بواسطة األقطاب 
 PLCبواسطة ، RS485االتصال التسلسلي 

إشارات المداخل 
الخارجية المتعددة 

  الوظائف 

مفاتيح ، منع التسارع و التباطؤ، غيل بالقفزتش، خطوة 15إلى  0اختيار خطوات للسرعة من 
و  AVIاختيار بين ، بلوك أساسي خارجي، عداد، 2ألزمنة التسارع والتباطؤ 

ACI،ضبط المفاتيح ، تصفيراالنفرترup/down ، اختيار نمط المداخلNPN  أوPNP 

إشارة الخرج المتعددة 
  الوظائف

، الداللة على خطأ، بلوك اساسي، ريةالسرعة الصف، الوصول لتردد محدد، عمل االنفرتر
  .توقف لحالة طوارئ و حالة االختيار للمداحل الخارجية ، زيادة في درجة الحرارة

  التيار/ خرج  للتردد  إشارة الخرج التشابهية
  
  

  وظائف التشغيل

AVR ، المنحنيS سجالت  5، حماية لحالت ارتفاع الجهد و التيار، للتسلرع و التباطؤ
، DCآبح ، إعادة اإلقالع بعد فقدان الطاقة اللحظي، منع الدوران العكسي، لالعطال

تصفير و ، حدود لتردد الخرج، تردد الحامل، تعيير آلي، تعويض آلب للعزم و االنزالق
، تصفير فس حاالت العطل، اتصال تسلسلي، عداد خارجي، PIDتحكم ، قفل البارامترات

تردد االستيقاظ و ، تحكم بمروحة التبريد، قةحفظ الطا،إعالدة إقالع في حاالت العطل
NPN/PNPاختيار،دمج مصدري التحكم بالتردد، مصدرين للتحكم بتردد القيادة، الخمول

حرارة ، عطل أرضي، حمل زائد، عطل خارجي، انخفاض بالجهد، تيار زائد، جهد زائد  وظائف الحماية
 IGBT ،PTCدارة قصر في ، حماية حرارية، زائدة

  
 )اختيارية(اإلظهار الرقمية شاشة 

تيار ، تردد الخرج، تردد القيادة، أربعة ليدات حالة، إظهر ضوئي بأربع خانات، مفايح 6
، االعطال، قيم البارمترات للضبط و القفل، واحدة مخصصة، الخرج

RUN,STOP,RESET,FWD/REV 
  رالثي الطوموديل ث 460Vو ، احادي الطور 230Vمن أجل  EMIفلتر ضمني لـ 

   
طة
حي
الم

ية 
بيئ
 ال
ف
رو
لظ
ا

  

 IP20  خصائص الغالف
 2  درجة التلوث

  الغبارالسوائل و، غازات المسببة للتآآلاحفظه من ال، أو أقل، متر 1.000االرتفاع   مواضع التثبيت
بحيث ) درجة في حالة التثبيت الواحد بجانب اآلخر 40( درجة  50درجات إلى  10- من   الحرارة المحيطة

  غيرات درجات الحارارة طفيفة بحيث ال تسبب التكاثفتكون ت
  درجة سلزيوسية 60إلى  20- من   حرارة التخزين و النقل

  )بدون تكاثف% (90تحت   الرطوبة المحيطة
 50Hzإلى  20عند )0.6G( 5.88m/s2، هرتز 20أقل من) 9.80665m/s2 )1G  االهتزاز
  التدقيق و الموافقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الملحقات - Bلملحق ا
  

B.1  - مقاومات الكبح و وحدات الكبح المستخدمة مع االنفرترات  
مقاومات أخرى و بقيم  وعند استخدام.  بالقيم المنصوح بهاو Deltaفقط استخدم مقاومات من انتاج شرآة  رجاًء: مالحظة
 ومقاومة، حالة استخدام مقاومات خاصة في Deltaلشرآة  رجاًء قم باالتصال بأقرب وآيل، الكفالة  فإن ذلك سيبطلأخرى 

ارجع إلى  لللمزيد من التفاصي، سنتمترات عن االنفرتر لتجنب أي تداخل ممكن 10الكبح يجب أن تكون على األقل على بعد 
  ." دليل المستخدم لواحدات الكبح"
  

  
هد
لج
ا

  

استطاعة 
  المحرك

العزم  الموديل
الكامل 

للحمولة 
KG-M  

المقاومة 
المكافئة 

لمنصوح ا
  بها

موديل وحدة 
الكبح وعدد 

  الكبح وحدات

موديل وعدد مقاومات 
  الكبح 

عزم 
 الكبح

المقاومة 
المكافئة 

األصغرية 
من أجل 
  آل إنفرتر

HP KW 

  
ة 
سل
سل

11
5V

 

0.25  0.2  VFD002EL11A 0.110  200W 
250Ω 

BUE-
20015 

1  BR200W250 1  320  200Ω 

0.5  0.4  VFD004EL11A 0.216  200W 
250Ω 

BUE-
20015 

1  BR200W250 1  170 100Ω  

1  0.75  VFD007EL11A 0.427  200W 
150Ω 

BUE-
20015 

1  BR200W150 1  140 80Ω  

  
ة 
سل
سل

23
0V

 

0.25  0.2  VFD002EL21A/23A 0.110  200W 
250Ω 

BUE-
20015 

1  BR200W250 1  320 200Ω 

0.5  0.4  VFD004EL21A/23A 0.216 200W 
250Ω 

BUE-
20015 

1  BR200W250 1  320 100Ω 

1  0.75  VFD007EL21A/23A 0.427 200w 
150Ω 

BUE-
20015 

1  BR200W150 1  140 80Ω 

2  1.5  VFD015EL21A/23A 0.849  300W 
85Ω 

BUE2
0015 

1  -    125  80Ω 

3  3.2  VFD022EL21A/23A 1.262  *  *   *       
5  3.7  VFD037EL23A 2.080  *  *    *       

   
 

ة 
سل
سل

46
0V

  

0.5  0.4  VFD004EL43A 0.216  300W 
400Ω 

BUE-
40015 

1  BR300W400 1  400  400Ω 

1  0.75  VFD007EL43A 0.427  300W 
4000Ω 

BUE-
40015 

1  BR200W400 1  200 200Ω  

2  1.5  VFD015EL43A 0.849  400W 
300Ω 

BUE-
40015 

1  BR200W150 2  140 160Ω  

3  2.2  VFD022EL43A  1.262  * *   *     
5  3.7  VFD037EL43A 2.080 * *   *     

  
  : مالحظة
و فضًال قم باستخدام ، تعني ليست من منتجات دلتا" - . "قم باختيار وحدة الكبح أو مقاومة الكبح بحسب الجداول السابقة رجاًء

  .تعني أنها تحت التطوير. "*" وحدة آبح بحسب المقاومة المكافئة 
التجهيزات تقع خارج  فإن، ت غير مزودة من شرآة دلتاإذا تسبب حدث أي ضرر بالتجهيزات عند استخدامك مقاومات و وحدا

 . الكفالة
 . خذ بعين االعتبار أمان البيئة عند ترآيب مقاومات آبح
 . استشر أقرب موزع محلي لحساب قيمة االستطاعة بالواط، إذا آنت بصدد استخدام المقاومة ذات القيمة األصغر

 .استخدم التماس لقطع الكهرباء عن االنفرتر، المقاومة لزائد علىرجاًء قم باستخدام ريليه حرارية لتجنب الحمل ا
قيمة المقاومة المكافئة لوحدة الكبح التفرعية ال يمكن أن تكون أقل من القيمة التي  فإنعند استخدام أآثر من وحدة آبح واحدة 

 ر من الجدولالعمود األيسر األخي"  المقاومة المكافئة األصغرية من أجل آل إنفرتر "في العمود 
فضًال قم بقراءة معلومات التوصيل في دليل المستخدم لوحدة 

 .الكبح بشكل جيد قبل ترآيبها و تشغيلها
  %EDتعريف استخدام الكبح 

هو لضمان الزمن  %EDتعريف استخدام الكبح :  الشرح
الكافي لوحدة الكبح و مقاومة الكبح لتصريف الحرارة المولدة 

 فإن، زداد حرارة مقاومة الكبحعندما ت. بواسطة الكبح
و عزم الكبح سوف ، مقاومتها سوف تزداد مع زيادة الحرارة

  ينصح بدورة زمن هي الدقيقة الواحدة، يزداد بشكل متناسب



قم بترآيب ريليه حرارية للحمل الزائد بين وحدة الكبح و مقاومة الكبح مع بعضهم مع الكونتاآتور المغناطيسي .  ألسباب األمان
الغرض من ترآيب ريليه حرارية لزيادة .  وفر حماية في حالة أي خلل في العملها تفإن، دارة التغذية الرئيسية لالنفرترعلى 

يق الجهد العالي بشكل الحمل هو لحماية مقاومة الكبح من الضرر من عمليات الكبح المتكررة أو في حالة وحدة الكبح من تطب
ال ، عن االنفرتر سوف تفتح تماسها و تقطع التغذية يليه ارتفاع زيادة الحمل الحراريةر فإنتحت هذه الظروف . مستمر عليها 

  . ألن ذلك سوف يلحق الضرر باالنفرتر، تدع ريليه زيادة الحمولة الحرارية من أن تفتح تماساتها فقط من أجل المقاومة
 

  
  

B.1.1  - األبعاد و األوزان لمقاومات الكبح  
  )يللي متراألبعاد هي بواحدة الم(

  



  
  
  

  



B.2  - مخطط دارة القاطع الغير محتوي على فيوز  
  : aالقسم ، 45.8.4الشكل ، UL 508Cآل 
  . التيار االسمي للقاطع سوف يكون أآبر بأربع مرات من تيار الدخل األعظمي فإن، أجل انفرتر بطور واحد من

 .أآبر بأربع مرات من تيار الخرج األعظمي التيار االسمي للقاطع سوف يكون فإن من أجل انفرتر بثالث أطوار
  )من أجل التيارات للدخل و الخرج Aراجع الملحق (

  احادي الطور  ثالثي الطور
القاطع الذي اليحتوي على 

  )A(المنصوح به  فيوز
القاطع الذي اليحتوي على   الموديل

  )A(فيوز المنصوح به 
  الموديل

5 VFD002EL23A 15  VFD002EL11A 
5 VFD004EL23A 15  VFD002EL21A 
5  VFD004EL43A 20  VFD002EL11A 

10  VFD007EL23A 15  VFD002EL21A 
5  VFD007EL43A 30  VFD002EL11A 

20  VFD015EL23A 20  VFD002EL21A 
10  VFD015EL43A 30  VFD002EL21A 
30  VFD022EL23A 50  VFD002EL21A 
15  VFD022EL43A    
40  VFD037EL23A    
20  VFD037EL43A    
 

B.3  - مخطط موصفات الفيوز  
  الفيوزات تلك التي هي أصغر من المبينة في الجدول مسموحة

  خط الفيوز  تيار الخرج  تيار الدخل  الموديل
     I(A) Bussmann P/N 

VFD002EL11A 6.4  1.6  15  JJN-15 
VFD002EL21A 4.9  1.6  10  JJN-10 
VFD002EL23A 1.9  1.6  5  JJN-6 
VFD004EL11A 9  2.5  20  JJN-20 

VFD004EL21 5.6  2.5  15  JJN-15 
VFD004EL23A 2.7  2.5  5  JJN-6 
VFD004EL43A 1.8  1.5  5  JJS-6 
VFD007EL11A 18  4.2  30  JJN-30 
VFD007EL21A 9.3  4.2  20  JJN-20 
VFD007EL23A 4.9  4.2  10  JJN-10 
VFD007EL43A 3.2  2.5  5  JJS-6 
VFD007EL43A 30  7.5  15.7  JJN-30 
VFD015EL21A 20  7.5  9  JJN-20  
VFD015EL23A 10  4.2  4.3  JJS-10  
VFD015EL43A 50  11  24  JJN-50  
VFD022EL21A 30  11  15  JJN-30  
VFD022EL23A 15  5.5  7.1  JJS-15 
VFD037EL23A 40  17  20.6  JJN-40  
VFD037EL43A 20  8.2  9.0  JJS-20  

  
  
  
  
  
  



B.4  -  المفاعلةAC  
B.4.1  - ناوبة عند الدخل المنصوح بهاقيمة المفاعلة المت  

  230V ،50/60Hz، طور واحد
KW HP األمبير المستمر   األمبير األساسي

  األعظمي
  )mH(المفاعلة 
 %5-3الممانعة 

0.2  1/4  4  6  6.5  
0.4  1/4  5  7.5  3  

0.75  1  8  12  1.5  
1.5  2  12  18  1.25  
2.2  3  18  27  0.8  

  
  460V ،50/60Hz، ثالثي الطور

KW HP األمبير المستمر   بير األساسياألم
  األعظمي

  )mH(المفاعلة 

  ممانعة% 3  ممانعة% 5        
0.4  1/2 2  3  20  32  

0.75  1  4  6  9  12  
1.5  2  4  6  6.5  9  
2.2  3  8  12  5  7.5  
3.7  5  8  12  3  5  

  
B.4.2  - قيمة المفاعلة المنصوح بها على الخرج  

  115V/230V ،50/60Hz، ثالثي الطور
KW HP األمبير المستمر   ساسياألمبير األ

  األعظمي
  )mH(المفاعلة 

  ممانعة% 5  ممانعة% 3        
0.2  1/4 4  4  9  12  
0.4  1/2 6  6  6.5  9  

0.75  1 8  12  3  5  
1.5  2  8  12  1.5  3  
2.2  3  12  18  1.25  2.5  
3.7  5  18  27  0.8  1.5  

  
  ، 460V ،50/60Hzثالثي الطور 

KW HP األمبير المستمر   األمبير األساسي
  ظمياألع

  )mH(المفاعلة 

  ممانعة% 5  ممانعة% 3        
0.4  1/2 2  3  20  32  

0.75  1 4  6  9  12  
1.5  2 4  6  6.5  9  
2.2  3  8  12  5  7.5  
3.7  5  12  18  2.5  4.2  

            
  
  
  
  
  
  



B.4.3  - التطبيقات  
  موصولة على دارة الدخل

  السؤال  1التطبيق 
 و، عندما يتم وصل أآثر من انفرتر على خط تغذية واحد

  واحد منهم في حالة عمل
تيار الشحن  فإن، على أحد االنفرترات عند تطبيق التغذية

و ربما يتضرر ، للمكثفات ربما يسبب انخفاض في الجهد
  االنفرتر عند بروز زيادة في التيار خالل العمل

  
  

  السؤال  2التطبيق 
رارات عندما يبدل الموحد السليكوني من سوف يتم توليد ش  موحد سيلكوني و انفرتر موصولين على نفس خط التغذية

  هذه الشرارات ربما تسبب الضرر للدارة الرئيسية، حالته
  

  
  

  السؤال  3التطبيق 
للتخفيف من ، ستخدم لتحسين عامل االستطاعة للدخلي

، لحام (، التوافقيات و تزويد الحماية من تغيرات جهد الشبكة
خط التغذية يجب إن المفاعلة على ..) شرارات، مفاتيح تبديل

أو  500kVAأن ترآب عندما تكون استطاعة منبع الطاقة 
أو أن طول ، أآثر و و تتجاوز بست مرات استطاعة االنفرتر

  . أمتار 10أسالك التغذية أآبر من 

ستكون ، عندما تكون استطاعة أسالك التوصيل آبيرة جدًا
ممانعة الخطوط صغيرة و تيار الشحن سوف يكون آبيرًا 

هذا يمكن أن يسبب الضرر لالنفرتر عند درجة حرارة  ،أيضًا
  .آبيرة للموحدات

  
  

  



B.5 –  ملف الطور الصفري( RF220X00A )   

  
  
  
 



B.6 – عن بعد  وحدة التحكمRC-01  
  لي متراألبعاد هي بواحدة المي

  

 
B.7 – PU06   

B.7.1 –  وصف لوحة المفاتيح الرقميةVFD-PU06   

  
  
  
  
  
  
  



B.7.2 – رسائل المظهرة توضيح ال :  
  األوصاف  الرسالة المعروضة

  تردد القيادة الرئيسي لالنفرتر   

  
  .   U / T1 , V / T2 , W / T3تردد العمل الحقيقي الحالي عند المرابط 

  . ( U ) المستخدم تعريفوحدة 

  .  U / T1 , V / T2 , W / T3اظهار تيار الخرج الحالي عند النهايات 
 

 

 2ولمدة  Prog / Dataاضغط على المفتاح . لتغيير نمط القراءة   مفتاح اضغط ال
يمكن .  PU06ثانية أو حتى يومض ، إقرأ بارامترات االنفرتر من لوحة المفاتيح الرقمية 

يقرأ من . (  PU06مجموعات من البارامترات الى لوحة المفاتيح الرقمية  4أن يقرأ 
   ) .   3حتى المجموعة  0المجموعة 

 

 Prog / Dataاضغط على المفتاح ) . الحفظ ( لتغيير نمط النسخ   اضغط المفتاح 
الى  PU06ثانية أو حتى يومض ، إنسخ البارامترات من لوحة المفاتيح الرقمية  2ولمدة 

  . ه سيبين نمط االنفرتر فإناذا انتهيت من النسخ ، . االنفرتر 

  اظهار ضبط البارامتر المحدد 

  . مة الحقيقية المخزنة داخل البارامتر المحدد القي

 
  عطل خارجي 

 
 

بعد ضبط قيمة هذا . لثانية تقريبًا اذا آانت قيمة البارامتر المدخلة مقبولة   "End"اظهار 
لتعديل القيم المدخلة ، استخدم المفاتيح . البارامتر ، القيمة الجديدة ستخزن تلقائيا في الذاآرة 

  . أو    

  .، اذا آانت القيمة المدخلة غير صحيحة  " Err "اظهار 

 
الفصل الخامس ، المجموعة التاسعة ( رجاًء ارجع الى دليل مستخدم االنفرتر . خطأ اتصال 

  . لتفاصيل أآثر ) بارامترات االتصال  –
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



B.7.3 –  مخطط العمل اإلنسيابي:  

  
  

B.8 –  موديوالت االتصالFieldbus   
  : وهي  VFD-ELوصل عدة وحدات اتصال إلنفرتر إضافة أو يمكن 

B.8.1   –  وحدة إتصال( CME-DN01 ) 
Devicenet   

B.8.2   – وحدة إتصال( CME-LW01 ) 
LonWorks    

B.8.3   –  وحدة إتصال( CME-PD01 ) Profibus    
B.8.4   –  وحدة إتصال( CANopen ) CME-

COP01   
  
  
  

B.9  -  السكةMKE-EP سكة التثبيتو DIN  
B.9.1 MKE-EP -  

  ل المشلدمن أجل الكب EMCالتأريض صفيحة  
  
  
  
  
  
  



B.9.2 – التثبيت سكة DIN ) فقط للنموذجA(  

  
من المعلومات لمزيد  1.3  ارجع إلى الفصل. تثبيت سكةه بدون فإن  B  من أجل النموذجو.  A  هي فقط للنموذجهذه السكة 
  . VFD-ELعن أبعاد 

  
  : ظةمالح

  :A   النموذج
 VFD002EL11A/21A/23A ،VFD004EL11A/21A/23A ،VFD007EL21A/23A/43A ،VFD015EL23A/43A  

  
، B:                        VFD007EL11A ،VFD015EL21A ،VFD022EL21A/23A/43Aالنموذج 

VFD037EL23A/43A  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آيف تختار االنفرتر المناسب: Cالملحق 
  

إذا آانت ، االنفرتر دًا و له تأثير آبير على مدة عمل أو خدمةختيار االنفرتر المناسب من أجل التطبيقات هو شيء مهم جإن ا
و إذا آانت ، ه ال يستطيع توفير حماية آاملة للمحرك و ربما يتلف المحركفإن،  استطاعة االنفرتر آبيرة أآثر من الالزم

من خالل  الزيادة في  ون بإمكانه أن يوفر األداء المناسب و ربما يتضرر االنفرتره لن يكفإن، استطاعة االنفرتر صغيرة
  . التحميل

متطلبات تطبيق المستخدم ال يمكن تأمينها  فإن، و لكن ببساطة باختيار االنفرتر ذو االستطاعة المساوية الستطاعة المحرك
أسلوب ، ميزة الحمل، سرعة الحمل، متضمنًة نوع الحمل، بارالمصمم يجب أن يأخذ هذه الشروط بعين االعت فإنلذلك ، بالكامل
الجدول التالي يعرض العوامل التي انت . و التغذية و التغير في استطاعة الحمل، السرعة االسمية، و الخرج االسمي، التشغيل

  . بحاجة ألن تأخذا بعين االعتبار باالعتماد على متطلباتك
  

  المواصفات االسمية  الجهاز
  عزم اإلقالع  استطاعة زيادة التحميل  الزمن  ت السرعة و العزممميزا

  
  

  نوع الحمل

حمل احتكاآي أو 
  حمل وزني
  حمل سائل 

  حمل ذو عطالة
حمل ذو ارسال 

  استطاعة

 
 

  

     
 

  

  
مميزات سرعة و 

  عزم الحمل

  العزم الثابت
  الخرج الثابت

  العزم المتناقص
  الخرج المتناقص

 

  
  

 

  

    

  
  
  

  مميزات الحمل

  الحمل الثابت
  الحمل المفاجئ
  الحمل التكراري
اإلقالع ذوالعزم 

  العالي
اإلقالع ذو العزم 

  المنخفض

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

، العمل لزمن قصير، العمل المستمر
العمل لزمن طويل عند سرعات 

  متوسطة و بطيئة

        

و تيار ) اللحظي(تيار الخرج األعظمي 
          )الدائم(الخرج الثابت 

         التردد األساسي، د األعظميالترد

استطاعة محولة وحدة التغذية أو النسبة 
تموج الجهد وعدم ، ممانعةالمئوية لل
حماية التردد للطور ، األطوار توازن
  االحادي

        

الضياعات في ، االحتكاك الميكانيكي
  األسالك 

        

          تعديل عرض النبضة
  


