
  

YASKAWA 

  

   J1000-ו V1000וסתי תדר סדרות 
  YASKAWAהחדשות של 

  וסת תדר קומפקטי עם בקרה וקטורית

  מדריך מקוצר

  

 IMR-V/J  C  :סוג

  קילו וואט 18.5 – 0.1: כניסה תלת פאזית, וולט 200  :דגמים

  קילו וואט 4.0 – 0.1: כניסה חד פאזית, וולט 200  

  קילו וואט 18.5 – 0.2: כניסה תלת פאזית ,וולט 400  

קרא בקפידה את , על מנת להפעיל את המוצר בצורה נכונה
הקפד . לבחינה ולתחזוקה, המדריך ושמור אותו לעיון

  .שמשתמש הקצה יקבל את המדריך הזה
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  2012 ©כל הזכויות שמורות 

  YASKAWA Electricחברת 

לאחסן במערכת אחזור או להעביר בכל צורה שהיא , אין לשכפל. כל הזכויות שמורות
ללא , הקלטה או בכל דרך אחרת, בדרך של צילום, מכני או אלקטרוני, או בכל אמצעי

אין אחריות על פטנטים בהקשר לשימוש . YASKAWAהסכמה בכתב ומראש מאת 
ת משתדלת כל העת לשפר א YASKAWAמאחר שחברת , בנוסף. במידע הנכלל להלן

המידע המופיע בספר הפעלה זה כפוף , המוצרים בעלי האיכות הגבוהה שמתוצרתה
עם . ננקטו כל אמצעי הזהירות, בהפקת המדריך הזה. לשינויים ללא הודעה מוקדמת

וכן לא על נזקים . כל אחריות על שגיאות או השמטות YASKAWAלא חלה על , זאת
  .הנובעים משימוש במידע המופיע בפרסום זה
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V1000 בלבד  
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  התקנה מכנית

  בעת קבלת המוצר  ♦

  :בצע את המשימות הבאות עם קבלת וסת התדר

, אם נראה במוצר נזק כלשהו עם קבלתו. וודא שאין בו נזקים בחן את וסת התדר  •
  .צור קשר עם הספק

אם לא . ודא שהדגם הנכון התקבל על ידי בדיקת המידע שעל לוחית הזיהוי  •
  .צור קשר עם הספק, התקבל הדגם הנכון

  סביבת ההתקנה  ♦

  :איםהתקן את הווסת בסביבה שבה קיימים התנאים הב, להפקת ביצועים אופטימליים

 תנאים סביבה

 בתוך מבנה אזור ההתקנה

טמפרטורה 
  סביבתית

–10
o
C - +40

o
C ) סוגNEMA 1(  

–10
o
C - +50

o
C )סוג בסיס פתוח(  

יש להתקין באזור מאוורר או מיזוג אויר כדי , כאשר משתמשים בלוח סגור
  .לוודא שהטמפרטורה במתחם לא תחרוג מהרמות המפורטות

  .מנע התהוות קרח על הווסת

  או פחות וללא התעבות RH 95%  לחות

20–  אחסון' טמפ
o
C - +60

o
C 

  :התקן את הווסת באזור שאין בו  האזור המקיף

  רסיסי שמן ואבק  •
  מים וחומרים זרים אחרים, שמן, שבבי מתכת  •
  חומרים רדיואקטיביים  •
  )כגון עץ(חומרים מתלקחים   •
  גזים ונוזלים מזיקים  •
  רעד מוגזם  •
  תרכובות מכילות כלור  •
 שמש ישיראור   •

  )Yaskawaהיוועץ בנציג של ', מ 1000בהתקנות שמעל (' מ 1000עד   גובה

 2ש/'מ 5.9 -הרץ ב 55 - 20, 2ש/'מ 9.8 -הרץ ב 20 - 10  רעידות

 .התקן את הווסת בצורה אנכית לקבלת השפעות קירור מקסימליות  כיוון

  



  התקנה מכנית
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  כיוון התקנה ומרווחים  ♦

השאר . במצב אנכי התקן תמיד את וסת התדר
כפי שנראה באיור , מרווח סביבו לצורך קירור

  .משמאל

בצד כמה -אפשר להתקין בהתקנה צד   :הערה
יחידות במרווחים קרובים יותר מאלו 

עיין במדריך הטכני . הנראים באיור
  .לקבלת פרטים נוספים

  

  ממדים  ♦
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  התקנה חשמלית

  .J1000מעגל הבקרה של וסת התדר האיור הבא מציג את חיווט המעגל הראשי ו
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  .V1000האיור הבא מציג את חיווט המעגל הראשי ומעגל הבקרה של וסת התדר 

  

  

  T/L3ליחידות חד פאזיות אין חיבור > 1<
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  מפרט החיווט  ♦

  

  חיווט ראשי  ■

בעת חיווט המעגל , השתמש בכבל עם מוליכים בקוטר המומלץ בטבלה הבאה
אפשר , אם נדרש. (ג מערכי מומנט ההידוק הנתוניםהקפד שלא לחרו. הראשי

  .)לקבלת מידע נוסף Yaskawaלהשתמש במסנן רעש שמפורט בטבלה או לפנות לנציג 

  

CIMR-JC 
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  בחירת הנתיך בכניסה

  :באחת מהאפשרויות הבאות, יש לספק הגנה באמצעות מעגל חשמלי נפרד
וגדר בכניסת מהמ 300%ללא השהייה בעלי ערך של  CCאו  J ,Tנתיכים מסוג   •

  .מקור המתח לווסת המהירות
  

  מעגל הבקרה  ■

השתמש בחוטים לפי המפרט . מעגל חיבורי הבקרה מצויד בחיבורים ללא ברגים
מומלץ להשתמש בחוטים קשיחים או בחוטים גמישים , לקבלת חיווט בטיחותי. הבא

  היות אורך חשיפת הבידוד ביחס לטבעת החיזוק צריך ל). ferrule(עם טבעות חיזוק 
  .מ"מ 8

  

 )2ממ(קוטר הכבל  סוג הכבל

 1.5 -  0.2 קשיח

  1.0 -  0.2  גמיש

  0.5 -  0.25  גמיש עם טבעת חיזוק
  



  התקנה חשמלית
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  חיווט המעגל הראשי ומעגל הבקרה  ♦

  חיווט כניסת המעגל הראשי  ■
  .עבור כניסת המעגל הראשי יש לקחת בחשבון את אמצעי הזהירות הבאים

  .בחירת הנתיך בכניסהחלק השתמש רק בנתיכים לפי המומלץ ב  •
הקפד שהתקנים אלו , )RCM/RCD(בעת שימוש בהתקני ניטור או גילוי זרם פחת   •

   Bלדוגמה סוג (יהיו מתוכננים לשימוש עם וסתי תדר לזרם חילופין 
  ).IEC 60755לפי 

יש לוודא שהמפסק מגלה זרם , בשימוש עם מפסק ראשי לניתוק בתקלת הארקה  •
  .ת גבוההישר וגם זרם בתדירו

  יש לוודא שהוא לא מופעל יותר מפעם אחת מדי , בשימוש במפסק כניסה  •
  .דקות 30

  :השתמש בסליל לזרם ישר או בסליל לזרם חילופין בצד הכניסה של וסת התדר  •
  .כדי לדכא זרמי הרמוניות –  
  .כדי לשפר את גורם ההספק בצד אספקת החשמל –  
  .לקידום פאזהל וביקמתג בעת שימוש ב –  
  ).kVA - אמפר -קילו וולט 600- יותר מ(עם טרנזיסטור ספק כוח בעל קיבול גדול  –  

  חיווט יציאת המעגל הראשי  ■
  .עבור יציאת המעגל הראשי יש לקחת בחשבון את אמצעי הזהירות הבאים

  .אין לחבר ביציאת הדחיפה עומס אחר מאשר מנוע תלת פאזי  •
  .הלעולם אין לחבר מקור כוח ליציאת הדחיפ  •
  .לעולם אין לקצר את חיבורי היציאה או לחבר אותם להארקה  •
  .אין להשתמש בקבלי תיקון פאזה  •
אין להפעיל אותו לעולם , בין וסת התדר והמנוע) contactor(אם משתמשים במגען   •

ההפעלה כשיש מתח ביציאה עלולה לגרום . כאשר יש מתח ביציאת וסת התדר
את התקן גילוי זרם היתר או לגרום ") להקפיץ("לזרמי שיא גדולים ובכך להפעיל 

  .נזק לוסת התדר

  חיבור ההארקה  ■
  :נקוט את אמצעי הזהירות הבאים בעת חיבור ההארקה לוסת התדר

לעולם יש לחבר את וסת התדר להארקה על פי התקנים הטכניים הכללים ולפי   •
  .התקנות המקומיות

יש לקיים לפי , מילי אמפר 3.5מאחר שזרם הזליגה שוסת התדר יוצר עולה על   
  :לפחות אחד מהתנאים הבאים, IEC 61800-5-1תקן 

  ר "ממ 10שטח חתך הרוחב של מוליך הארקת ההגנה חייב להיות לפחות  –  
  ).באלומיניום(ר "ממ 16או ) בנחושת(  



  התקנה חשמלית
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  אספקת הכוח חייבת להתנתק באופן אוטומטי במקרה אי רציפות במוליך  –  
  .ת ההגנההארק  

  
 .להקפיד שחוטי ההארקה יהיה קצרים ככל האפשריש   •
יש להקפיד שאימפדאנס ההארקה יתאים תמיד לדרישות הבטיחות ולתקנות   •

  .ההתקנה המקומיות
לעולם אין ליצור שיתוף של קו ההארקה עם התקנים אחרים כמו למשל עם רתכות   •

  .ב"וכיו
  .תדר אחד אין ליצור לולאות של קווי ההארקה בעת שימוש ביותר מוסת  •

  אמצעי זהירות לחיווט מעגל הבקרה  ■
  .עבור חיווט מעגלי הראשי יש לקחת בחשבון את אמצעי הזהירות הבאים

יש להפריד את החיווט של מעגל הבקרה מהחיווט של המעגל הראשי ושל קווי כוח   •
  .אחרים

 מחיווט של) יציאת מגע( MA ,MB ,MCיש להפריד את החיווט עבור חיבורי הבקרה   •
  .חיבורים אחרים במעגל הבקרה

  .UL Listed Class 2עבור אספקת מתח חיצונית לבקרה יש להשתמש בספק כוח   •
יש להשתמש בכבלי זוגות מפותלים או בכבלי זוגות מפותלים מסוככים עבור   •

  .מעגלי הבקרה כדי למנוע תקלות הפעלה
  .להארקהיש להאריק את סיכוכי הכבלים עם שטח מגע מרבי בין הסיכוך   •
  .יש להאריק את סיכוכי הכבלים בשני קצותיהם  •
אם משתמשים בכבלים גמישים עם חרוזי בידוד הם עלולים להתחבר באופן   •

, כדי לאחוז בחוט") פלייר("כדי לנתק אותם יש להשתמש במלקחיים . מתוח
מעלות  45-לסובב את החוט ב, לשחרר את החיבור באמצעות מברג קצה שטוח

יש . לקבלת פרטים יש לעיין במדריך הטכני. בעדינות מתוך החיבור ולמשוך אותו
כאשר משתמשים  H2-ו HC ,H1להשתמש בתהליך זה להסרת חיבורי החוטים בין 

  .בפונקצית ההשבתה לבטיחות

  חיבורי המעגל הראשי  ■
פונקציהסוג חיבור

R/L1 ,S/L2 ,T/L3   כניסת אספקת החשמל
  למעגל הראשי

  .מחבר קווי כוח לווסת התדר
וולט חד פאזי  200לוסתי תדר הפועלים עם כניסת חשמל של 

  .T/L3אין חיבור 

U/T1,V/T2 ,W/T3 מתחבר למנוע  יציאת וסת התדר.  

B1 ,B2 לחיבור של נגד בלימה או אופציה של יחידת נגד בלימה  נגד בלימה  

זרם ) reactor(חיבור סליל  2+, 1+
  ישר 

הסר את החיבור כדי לחבר סליל . מחובר בזמן המשלוח
  .ישרלזרם ) choke -משנק (

כניסה של אספקת מתח   –, 1+
  ישר

  .לחיבור ספק כוח במתח ישר

  

 )שני חיבורים(

אוהם  100יש לחבר להארקה עם : וולט 200עבור יחידה של   חיבור הארקה
  .או פחות

אוהם או  10יש לחבר להארקה עם : וולט 400עבור יחידה של 
  .פחות
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  חיבורים תלת גידי להחזקה עצמית של ההפעלהתרשים   ■

 !אזהרה

אל תסגור את החיווט של מעגל הבקרה אלא אם הוגדר . סכנת תנועה פתאומית
 ;חוטים 3עבור חיבור  S5(בצורה נכונה פרמטר חיבור הכניסה הרב שימושית 

 H1-05="0" .(עצירה עלול לגרום למוות או /רצף פעולות לא נכון של מעגל הפעלה
 .יעה חמורה כתוצאה מציוד שנמצא בתנועהלפצ

  

 !אזהרה

עצירה ומעגלי הבטיחות מחווטים /ודא שמעגלי ההפעלה. סכנת תנועה פתאומית
אי ציות להוראה זו . בצורה נכונה ונמצאים במצב הנכון לפני שתחבר את המתח להינע

ערכת כאשר המ. עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה כתוצאה מציוד שנמצא בתנועה
עלול לגרום להינע להתחיל  S1סגירה רגעית של חיבור , חוטים 3מתוכנתת לבקרת 

 .לפעול
  

 !אזהרה

חוטים לפני חיווט חיבורי  3הגדר את רצף , חוטים 3כאשר משתמשים ברצף של 
ההינע אינו מקבל פקודת ( 0- ל b17עד  b1הבקרה והקפד להגדיר את הפרמטרים 

חוטים  3אם ההינע מחובר ברצף )). המחדל ברירת(הפעלה בעת חיבור המתח 
 -מוגדרים ל b17עד  b1ואם הפרמטרים , )ברירת המחדל(חוטים  2ומוגדר לרצף של 

המנוע יסתובב בכיוון , )הפעלה בעת חיבור המתח – Runההינע מקבל פקודת ( 1
 .לאחור בעת חיבור המתח להינע ועלול לגרום לפציעה

  

  ת גידי להחזקה עצמית של ההפעלהתלהאיור הבא מתאר דוגמה לרצף 

  

  

  ממסר עצירה  ממסר הפעלה
 ).N.C-נורמלי סגור(  ) N.O-נורמלי פתוח(

  הינע

)פועל בסגירה רגעית) (Run(פקודת הפעלה 

)עוצר בפתיחה רגעית) (Stop(רה פקודת עצי

לאחור/פקודת לפנים
)H1 - 05 = 0: כניסה רב שימושית(

הארקת כניסת הרצף
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 J1000ועבור  V1000פונקציות חיבורי מעגל הבקרה עבור   ■
 )הגדרת ברירת המחדל, )רמת האות(פונקציה  )אות(שם החיבור 'מס סוג

כניסות 
דיגיטליות רב 

  שימושיות

S1 
עד 
S6 

1כניסות דיגיטליות רב שימושיות 
משמשות  5עד  1כניסות ( 6עד 
  )J1000 -ב

  .מילי אמפר 8, וולט מתח ישר 24, כניסות דרך מצמד אופטי
צב מקור זרם קבע את מתג במ). NPN(מצב כניסת זרם : הערה

DIP S3  למצבSOURCE וולט  24והשתמש בספק כוח חיצוני של
  ).±10%(מתח ישר 

SCהארקת הרצף  הארקת כניסות רב שימושיות  

כניסות 
/ אנלוגיות

אותות רב 
  שימושיות

RP70%עד  30%: מחזור עבודה, קילו הרץ 32ד ע 0.5: תדר תגובה  כניסת שרשרת האותות ,
, וולט 0.8עד  0.0: מצב נמוך, וולט 13.2עד  3.5: מצב גבוה

  קילו אוהם  3: אימפדאנס כניסה
+Vמילי אמפר 20זרם מרבי מותר (וולט  10.5+  ספק מתח לכניסות אנלוגיות(  
A1  0/4-20, 1/1000רזולוציה ) אוהם' ק 20(וולט מתח ישר  10+-0  רב שימושית 1כניסה אנלוגית 

  רב שימושית  2כניסה אנלוגית  A2  )בלבד A2( 1/500רזולוציה ) אוהם 250(' מילי אמפ
)V1000 בלבד(  

ACוולט 0  הארקת ייחוס התדירות  

כניסות 
השבתה 
  לאבטחה 

)V1000 בלבד( 

HCמילי אמפר מרבי 10(וולט  24+ ת אבטחההארקת כניסות השבת(  
H1 הזמן (דחיפת היציאה מושבתת : אחת או שתיהן במצב פתוח  1כניסת השבתת אבטחה

מילי  1-ממצב פתוח בכניסה עד לכיבוי דחיפת היציאה פחות מ
 .פעולה רגילה: שתיהן במצב סגור)שניה

H2 2כניסת השבתת אבטחה  

יציאות ממסר
רב שימושיות

MA פתוח רגיל)N.O.) (יציאת ממסר דיגיטלית  )מצב תקלה  
  אמפר 1מילי אמפר עד  10, וולט ישר 30

  אמפר 1מילי אמפר עד  10, וולט חילופין 250
  ).קיימת אפשרות לתכנת יציאות אלו(

MB יציאה סגורה רגיל)N.C.) ( מצב
  )תקלה

MCהארקת יציאות דיגיטליות  

 PHCיציאת 
 רב שימושית

)V1000 בלבד( 

P1  מצמד אופטייציאות דיגיטליות של   1יציאת מצמד אופטי  
  2יציאת מצמד אופטי  P2  מילי אמפר 50עד  2, וולט ישר 48

PCהארקת יציאות מצמדים אופטיים 

  )בלבד V1000) (מרבי(קילו הרץ  32  יציאת שרשרת האותות MP יציאת ניטור
AM10( 1/1000: רזולוציה) או פחותמילי אמפר  2(וולט ישר  10עד  0  יציאת ניטור אנלוגית

  )סיביות
ACוולט 0  הארקת הניטור  

תקשורת 
MEMOBUS 

)V1000 בלבד(

R+ תקשורת   (+)כניסת תקשורתMEMOBUS/Modbus:  
RS-485 ,RS-422 ,115.2  מרבי(קילו סיביות בשניה(  R-  כניסת תקשורת)-(  

S+ יציאת תקשורת(+)  
S- יאת תקשורת יצ) -(  

  

משמשים לפונקצית השבתת אבטחה אשר  HC ,H1 ,H2החיבורים  -  V1000בדגם   :הערה
 H2או  H1אם אחת הכניסות , מילי שנייה 1-מנתקת את מתח המוצא בפחות מ

 3קטגוריית הבטיחות  EN954-1הפונקציה מתוכננת בהתאם לתקן . פתוחה

שתמש בה לניתוק בטיחות כפי ואפשר לה EN61508 ,SIL2.ltובהתאם לתקן 
 HCאין להסיר את מוליך החיבור בין . 0קטגורית ניתוק , EN60204-1שמוגדר בתקן 

עיין . אלא אם פונקצית השבתת האבטחה נמצאת בשימוש, H2או  H1לבין 
  .במדריך הטכני בעת השימוש בפונקציה זו

  להיות ארוך יותר לא יכול H2-ו HC ,H1אורך החוטים המובילים אל החיבורים   :הערה

  .'מ 30- מ 

  

)V1000 בלבד(

)V1000בלבד(
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  הפעלת לוח המקשים

  ומקשים LEDיחידת הפעלה עם תצוגת   ♦

משמשת לתכנות וסת  LEDיחידת הפעלה עם תצוגת 
להפעלה ולהפסקת פעולתו ולהצגת מידע בנוגע , התדר

  .מצינת את מצב וסת התדר LEDתצוגת . לתקלות
  

  מקשים ופונקציות  ■
 פונקציה שם תצוגה

 .'מספר הפרמטר וכו, ום תדרמראה ריש אזור התצוגה 

  מחזיר לתפריט קודם ESCמקש  

 
  .מאתחל תקלה. מעביר ימינה את הסמן RESETמקש 

 

  :RUNהנורית לחיווי . מפעיל את הווסת במצב מקומי RUNמקש 

  .פועלת קבוע כאשר הווסת מפעיל את המנוע  •

מהבהבת במהלך האטה לעצירה או כאשר מקור   •
  .0ייחוס התדירות 

מהבהבת במהירות כאשר וסת התדר מושבת על ידי   •
DI , פעולת הווסת הופסקה על ידיDI  מהירה או

  .פעילה בזמן חיבור המתח) RUN(שפקודת הפעלה 

 
 .'הגדרת ערכים וכו, גולל מעלה לבחור מספרי פרמטרים  מקש חץ מעלה

  .'הגדרת ערכים וכו, גולל מטה לבחור מספרי פרמטרים  ש חץ מטהמק 

 
  מפסיק את פעולת הווסת STOPמקש 

 
  פרמטרים ומשמש להגדרות אחסון, בוחר מצבים ENTERמקש 

 

מקש בחירה 
LO/RE 

מעביר את בקרת הווסת מהמפעיל למגעי מעגל הבקרה 
)REMOTE .( הנורית תאיר כאשר הווסת במצבLOCAL 
  ).הפעלה מלוח מקשים(

 
  .הווסת במצב התרעה: מהבהבת  מאירה ALMנורית 

  .הווסת במצב תקלה והיציאה מנותקת: פועל

 
  כיוון סיבובי מנוע לאחור: פועל  מאירה REVנורית 

  כיוון סיבובי מנוע לפנים: כבוי

 

  הווסת מוכן להפעיל את המנוע: פועל  מאירה DRVנורית 

הגדרת פרמטרים או , התקנה, הווסת במצב אימות: כבוי
  .במצב כיול אוטומטי

 
 מאירה FOUTנורית 

)Frequency Out(  
  .תדר היציאה מוצג במסך הנתונים :פועל

  .כל דבר חוץ מתדר היציאה מוצג במסך: כבוי
  



  הפעלת לוח המקשים

 YASKAWA ELECTRIC - AC Drive J1000 / V1000  22 -מדריך מקוצר לוסת תדר 

  מבנה התפריט והמצבים  ♦

  .האיור הבא מסביר את מבנה התפריט של יחידת ההפעלה עם המקשים

  

 תיאור הפעלת מקשים     

)מאיר DRV(הפעלה  

בחירה לאחור   בחירה לפנים

תדר יציאה

זרם יציאה

מתח יציאה

תצוגה בצג

תפריט אימות

מצב הגדרה

הגדרת פרמטרים

כיול אוטומטי

משמשות לקריאתהתצוגות בצג
,תדר יציאה, נתונים כגון מצב מגעים

  .'מידע לגבי תקלות וכו
  
  

מציג את כל  תפריט אימות
הפרמטרים השונים מהגדרת ברירת

  .מחדל
  
  

יכול לשמש כדי להגדיר  מצב הגדרה
רשימה מינימלית של פרמטרים

  .הדרושים להפעלת היישום
  
  

אפשר  הגדרת פרמטריםבמצב 
להגדיר את כל הפרמטרים בווסת

  .התדר

מודד את נתוני המנוע  כיול אוטומטי
לביצועים אופטימליים של שילוב

  .הווסת/המנוע
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  התחלת הפעולה

  תהליך התקנת וסת התדר  ♦

כל צעד מוסבר בפירוט נוסף בעמודים . התקנה הבסיסיהאיור הבא מציג את תהליך ה
  .הבאים

  

  התחל
  

  
  התקן וחווט את וסת התדר כפי שמוסבר

  
  חבר את המתח

  
  A1-01אתחל את הווסת בעזרת הפרמטר , אם נדרש

  

  
  הגדר את מצב הבקרה

  
  

  כבד/בחר עומס רגיל

  
  בצע כיול אוטומטי או הגדר ידנית את הנתונים

  

  
  :סמן את הפרמטרים הבסיסיים/הגדר

*  B1-01 ,b1-02 דת לרישום מקור תדר ומקור פקוRUN  
*  H1-xx ,H2-xx ,H3-xx ,H4-xx ,H6-xx ,יציאות /להגדרת כניסות 

  ערכי תדירות סיבובי מנוע רצויים  *
*  C1-xx ,C2-xx האטה ועקומות , לזמני האצהS  

  
  

  

בדוק את ההפעלה ואמת אם הבקרה , הפעל מנוע ללא עומס
  .כפי שרצוי, מעבירה פקודות לווסת...) PLCלמשל (העליונה 

  

  
  הפעל את המנוע ובדוק את הפעולה, את העומס למנועחבר 

  
  אם נדרש..) PIDלמשל (כוונן והגדר את פרמטרי היישום 

  

  
  ערוך בדיקה סופית להפעלה ואמת את ההגדרות

  
  וסת התדר מוכן להפעיל את היישום



  התחלת הפעולה 
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  הפעלה  ♦

  :לפני הפעלת אספקת המתח
  .ודא שכל החוטים מחוברים בצורה נכונה  •
  .חוטים משוחררים או כלים בתוך וסת התדר, ודא שלא הושארו ברגים  •
לא  ותקלות או התרעות, לאחר חיבור אספקת המתח תצוגת וסת התדר אמורה להופיע  •

  .אמורות להופיע

  בלבד V1000עבור  -) A1-02(בחירת מצב הבקרה   ♦

בחר במצב הבקרה המתאים ביותר ליישום שמבוקר על . קיימים שלושה מצבי בקרה
  .ידי וסת התדר

 יישומים עיקריים פרמטר מצב בקרה

בקרת 
 תדר/מתח

A1-02 = 0 
 )ברירת מחדל(

שימושי בייחוד , יישומים כלליים במהירות משתנה  •
  .תדר יחידעל ידי וסת , להפעלת ריבוי מנועים

 .להחלפת וסת תדר שהגדרות הפרמטרים שלו לא ידועות  •

בקרה וקטורית 
  בחוג פתוח

)OLV-Open 

Loop Vector 

Control(  

A1-02 = 0 •  יישומים כלליים במהירות משתנה.  

יישומים שנדרשת להם בקרה בדיוק גבוה ובמהירות   •
  .גבוהה

 .יישומים במהירות נמוכה ומומנט גבוה  •

בקרה וקטורית 
בחוג פתוח 

 PMלמנועי 

A1-02 = 5 •   יישומי עומס במומנט מופחת שבהם משתמשים במנועי
  .לחיסכון באנרגיה) SPM ,IPM(מגנט קבוע 

  

  )C6-01(בחירת מצב פעולה רגיל או לעומס כבד   ♦

ומס גבוה למומנט עומס רגיל למומנט משתנה וע, וסת התדר תומך בשתי רמות עומס
הגדר את ). עיין בקטלוג או במדריך הטכני(לכל אחת הגדרת זרם מוצא נקוב . קבוע

הטבלה הבאה מתארת את הפרמטרים שיוגדרו באופן . מצב העומס בהתאם ליישום
  :אוטומטי לכל אחד מהמצבים
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  )ND-Normal Duty(עומס רגיל   )HD-Heavy Duty(עומס גבוה  מצב 

C6-01 0 1 

יישום עם מומנט קבוע כגון מכונת   יישום
ייתכן שיהיה . עגורן, מסוע, שיחול

 .צורך ביכולת העמסה גבוהה

, שומים שבהם המומנט גדל עם המהירותיי

לרוב אין צורך . כמו מניפות או משאבות
 .לעומס גבוה) טולראנס(באפיצות 

  עומס גבוה 

)OL2(  

התדר מהזרם המוגדר בווסת  150%
 'ש 60-ל

 60-מהזרם המוגדר בווסת התדר ל 120%

  'ש

L3-02   

Stall 

Preventionבה
  אצה

150%  120%  

L3-06  

Stall 

Prevention 

  בהפעלה

150%  120%  

תדר גל נושא 
 )ברירת מחדל(

 Swing PWM  קילוהרץ 8

  בלבד T1 -  (- V1000(כיול אוטומטי   ♦

מטרי וסת התדר הכיול האוטומטי מגדיר באופן אוטומטי נתוני מנוע שמתאימים לפר
קיימת תמיכה בשלושה . ומאפשר ביצועים מדויקים וחסכוניים יותר של המערכת

  .מצבים שונים

 תיאור מצב בקרה פרמטר מצב כיול

כיול אוטומטי 
 סיבובי

T1-01 = 0 OLV (Open 
Loop Vector 

Control)  
בקרה וקטורית 
  ללא אנקודר

בצע בעת הגדרת וסת התדר לפעול 
על מנת להגיע . בבקרת וקטור חוג פתוח

על המנוע להסתובב ללא , לדיוק גבוה
 .עומס במהלך תהליך הכיול

כיול אוטומטי 
 ללא סיבוב 

T1-01 = 2 OLV , בקרתV/f  בצע בבקרתV/f  אם כבל המנוע ארוך או
 .אם הוא הוחלף

כיול אוטומטי 
סיבובי לחיסכון 

 באנרגיה

T1-01 = 3 T1-01 = 0  בצע בעת שימוש בחיסכון באנרגיה או
על מנת להגיע לדיוק כיול . בחיפוש מהירות

 .המנוע להסתובב ללא עומסעל , גבוה
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 זהירות
  . לעולם אל תיגע במנוע אלא לאחר שתהליך הכיול האוטומטי הסתיים

 .עדיין עובר אליו מתח, גם כשהמנוע לא מסתובב, במהלך הכיול האוטומטי

ובצע את ) Auto-Tuning(ול האוטומטי לתהליך הכיול האוטומטי היכנס לתפריט הכי
את הנתונים המוזנים בכיול אוטומטי יש לקחת מלוחית . הצעדים המוצגים באיור הבא

  ).rotational(דוגמה זו מראה כיול אוטומטי סיבובי . הזיהוי שעל המנוע

  

  תצוגת מצב   עבור למצב   בחר   
  וסת תדר  כיול אוטומטי  שיטת כיול  

  
  הגדר את כל נתוני לוחית זיהוי  תצוגת תחילת   הכיול  במהלך  בסיום התהליך 

    כיול מופיעה  התצוגה תהבהב  Endיופיע 

  

אין אפשרות להפעיל ללא עומס (אם מסיבה כלשהי אין אפשרות לבצע כיול אוטומטי 
והזן באופן ידני את  -E1הגדר את התדירות והמתח המרביים בפרמטרים , )ב"וכיו

  .-E2נתוני המנוע לתוך פרמטרי 

  יש לסגור את כניסות השבתת הבטיחות במהלך הכיול האוטומטי   !שים לב
)H1-H2-HC  -  עבורV1000 בלבד.(.  
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  ערך ייחוס תדר פעולה ומקור הפעלה  ♦

  ).REMOTE(ומצב הפעלה מרחוק ) LOCAL(לווסת התדר יש מצב הפעלה מקומי 

 תיאור מצב

וח מקשי ההפעלה הפסק וייחוס התדר מוזנים בעזרת ל/הפקודה הפעל  )LOCAL(מקומי 
 .שעל וסת התדר

מתג ( b1-02פקודת ההפעלה תהיה חיצונית לפי מה שהוזן בפרמטר   )REMOTE(מרחוק 
 b1-01ובמקור ייחוס התדר שהוזן בפרמטר ) 'תקשורת וכו, הפעלה

  .)'אנלוגי דיגיטלי וכו(

יחוס יש להקפיד שהמקורות של י, אם וסת התדר מופעל במצב הפעלה מרחוק
ושווסת התדר יימצא  b1-01/02התדירות ושל פקודת ההפעלה יוגדרו בפרמטרים 

  ).REMOTE(במצב הפעלה מרחוק 

נורה דולקת משמעה  - תציין מניין הוזנה פקודת ההפעלה  LO/REשבמקש  LEDנורת 
  ).Remote(נורה כבויה משמעה הפעלה מרחוק , )Local(הפעלה מקומית 

  

  )I/O(הגדרת כניסות ויציאות   ♦

  )-H1(הגדרת הכניסות הדיגיטליות   
הגדרת ברירת המחדל . -H1אפשר להגדיר את הכניסות הדיגיטליות בפרמטרי 

  .12מוצגת בתרשים החיבורים בעמוד 
  

  )-H2(הגדרת היציאות הדיגיטליות   
הגדרת ברירת המחדל . -H2אפשר להגדיר את היציאות הדיגיטליות בפרמטרי 

 3-ערכי ההגדרה של פרמטרים אלו מורכבים מ. 12החיבורים בעמוד מוצגת בתרשים 
ספרות כשהספרה האמצעית והספרה הימנית מגדירות את הפונקציה והספרה 

  ).יציאה מהופכת: 1; יציאה לפי הנבחר: 0(השמאלית מגדירה את מאפייני היציאה 
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  )-H3(הגדרת הכניסות האנלוגיות   
הגדרת ברירת המחדל . -H3אנלוגית בפרמטרי אפשר להגדיר את הכניסות ה

 10עד  0-מוגדרת ככניסת מתח מ A1הכניסה ). frequency reference" (ייחוס תדר"
  . מילי אמפר 20מוגדרת ככניסת זרם של  A2וולט והכניסה 

  .החיבור של שני ערכי הכניסות יוצר את ערך ייחוס התדירות
  
  

ביחידת  S1ודא שמתג , ברת בין מתח וזרםמוע A2אם רמת האות בכניסה   !שים לב
  .מוגדר בצורה נכונה H3-09נמצא במצב הנכון ושפרמטר  DIPמתגי 

  

  )-H4(הגדרת יציאת ניטור אנלוגית   
כדי להגדיר את ערך המוצא של יציאת הניטור האנלוגית  -H4השתמש בפרמטרי 

הניטור היא  הגדרת ברירת המחדל של ערך. וכדי לכוונן את רמות מתח המוצא
  ).output frequency" (תדירות מוצא"
  

)V1000 בלבד(

)V1000 בלבד(
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  האטה/מקור ייחוס תדירות וזמני האצה  ♦

  )b1-01(הגדרת מקור ייחוס לתדירות   
  .בהתאם למקור ייחוס התדירות שבו השתמשת b1-01הגדר את הפרמטר 

B1-01 הזנת ייחוס תדר מקור ייחוס 

והשתמש   -d1הגדר את ייחוס התדר בפרמטרים  לוח מקשי מפעיל 0
 .נות דיגיטליות כדי לעבור בין ערכי הייחוס השוניםבהז

כניסות  - A2או  A1יישם את אות ייחוס התדר לחיבור   הזנה אנלוגית  1
  .אנלוגיות

  .RS422/485חיבור התקשרות טורי בעזרת חיבור  תקשורת טורית  2

  

כרטיס תקשורת   3
  אופציונלי

 .כרטיס תקשורת אופציונלי

  בעזרת רצף אותות  RPאת ייחוס התדר בחיבור קבע  )פולסים(הזנת אותות   4
)Pulse Train.(  

  Sזמני האצה והאטה ועקומות   
קיימים ארבעה מערכים של זמני האצה והאטה שאפשר להגדירם באמצעות 

. C1-01/02האצה המופעלים כברירת מחדל הם /זמני ההאטה. -C1הפרמטרים 
אפשר , אם נדרש. ערכים המתאימים הנדרשים ליישוםכוונן את הזמנים האלה ל

לקבלת שלבי התחלה וסיום רכים יותר  -C2בפרמטרים  Sלהפעיל עקומות 
  .מבחינת האצה והאטה

  הפעלת בדיקה  ♦

בצע את הצעדים הבאים כדי להתניע את המכונה לאחר שכל הגדרות הפרמטרים 
  .בוצעו

היציאות והרצף פועלים לפי , ותהפעל את המנוע ללא עומס ובדוק שכל הכניס  .1
  .הנדרש

  .חבר את העומס למנוע  .2

ושלא ) hunting(הפעל את המנוע עם עומס וודא שאין רעידות ונדנודי מנוע   . 3
  .מתרחשות תקיעות של המנוע

וסת התדר אמור להיות מוכן להפעלת היישום , לאחר ביצוע הצעדים המפורטים לעיל
, ב"וכיו PIDביצוע הגדרות מיוחדות כמו למשל בקרת ל. ולביצוע הפונקציות הבסיסיות

  .עיין במדריך הטכני

  

)V1000בלבד(

)V1000בלבד(

)V1000בלבד(
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  טבלת פרמטרים עיקריים

הגדרות ברירת המחדל מצוינות . טבלת פרמטרים זו מציגה את הפרמטרים החשובים ביותר
  .עיין במדריך הטכני לקבלת רשימה מלאה של הפרמטרים. בהדגשה

 תיאור שם פרמטר

 פרמטרי אתחול 

A1-01 בחירת
 רמת גישה

  .יר את רמות הגישה לפרמטרים דרך יחידת הפעלה דיגיטליתמגד
  להפעלה בלבד: 0
  פרמטרי משתמש: 1
  רמת גישה מתקדמת :2

A1-02 ירתבח
שיטת 
  בקרה

  .מאפשר בחירה בשיטת הבקרה של וסת התדר
  V/fבקרת  :0
  ).OLV(וקטור בחוג פתוח : 2
  ).PM(בחוג פתוח  PMוקטור : 5

  !A1-03לא מופעל עם : הערה
A1-03 אתחול

  פרמטרים
  מאפשר איפוס כל הפרמטרים לברירת מחדל 

  ).לאחר האתחול 0-מחזיר ל(
  לא לאתחל :0

המשתמש חייב לקבוע ראשית את ערכי (אתחול משתמש : 1110
  )o2-03פרמטרים ולאחסן אותם באמצעות הפרמטר 

  חוטים 2-אתחול ב: 2220
  חוטים 3-אתחול ב: 3330

A1-06  בחירת
  אפליקציה

  ,   מאוורר פינוי עשן: 3,   מסוע:2,  משאבת מים:1, כללי:0
  .מדחס: HVAC ,5מאוורר . 4

 בחירת מצב פעולה 

b1-01 בחירת
מקור 
ייחוס 
  לתדר

 -d1ערכי–מפעיל:0
  A2או  A1כניסה אנלוגית  :1
  RS-422/485 –טורי  Comחיבור : 2
  .כרטיס תקשורת חיצוני: 3
  ).RPבור חי) (פולסים(כניסת אותות : 4

b1-02  בחירת
פקודת 
  הפעלה

 STOP-וRUNמקשי–מפעיל:0
  .כניסות דיגיטליות –חיבורים  :1
  RS-422/485 -טורי  Comחיבור : 2
  .כרטיס תקשורת חיצוני: 3

b1-03  בחירת
שיטת 
  עצירה

  .מאפשר לבחור בשיטת העצירה כאשר פקודת ההפעלה לא פעילה
  לעצירה) ramp(שיפוע  :0
  גלישה לעצירה :1
  .בלימה בהזרקת מתח ישר לעצירה: 2
המערכת מתעלמת מפקודת הפעלה ) (timer(גלישה עם קוצב זמן : 3

  ).אם התקבלה לפני תום קוצב הזמן, חדשה
b1-04  פעולה

  לאחור
 פעולה לאחור מאופשרת:0
  פעולה לאחור אסורה: 1

b1-07  מעבר
בין 

, או תקשורת I/Oדרך (לה מרחוק במעבר בין הפעלה מקומית להפע
  : ניתן לקבוע אם

)V1000בלבד(

)V1000 בלבד(

)V1000בלבד(

)V1000בלבד(

)V1000 בלבד(

)V1000 בלבד(

)V1000בלבד(

)V1000 בלבד(

)V1000 בלבד(
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הפעלה
מקומית 

לבין 
הפעלה 
  מרחוק

  "מרחוק"פקודת הפעלה חיצונית תתקבל רק לאחר מעבר למצב :0
  .פקודת הפעלה חיצונית תתקבל בכל מצב: 1

b1-08  תכנות
בזמן 
  פעולה

  פקודת הפעלה מתקבלת רק במצב הפעלה:0
  ניתן לתכנת את הווסת גם במצב הפעלה: 1
  לא ניתן לתכנת את הווסת בשום מצב: 2

b1-14  בחירת
סדר 

  הפאזה

  .מאפשר להחליף את סדר הפאזה במוצא
  רגיל :0
  מחליף את סדר הפאזה: 1

b1-17  הפעלה
לאחר 

הפסקת 
  מתח

  :בורר כיצד יתנהג הווסת בקבלת פקודת הפעלה לאחר הפסקת מתח
  .פקודת הפעלה תתקבל רק לאחר שהווסת יהיה מוכן :0
וכשהווסת יהיה מוכן הוא יתחיל , ת הפעלה תתקבל בכל זמןפקוד: 1

  .בהפעלת המנוע
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 תיאור שם פרמטר

 בלימה בהזרקת מתח ישר 

b2-01 תדירות
הבלימה 
 'במתח י

מאפשר להגדיר את התדירות שבה מתחילה הבלימה בהזרקת מתח 
בלימה בהזרקת מתח , )b1-03=0(ישר כאשר נבחר שיפוע לעצירה 

 E1-09-ישר מתחילה ב

b2-02  זרם
הבלימה 
 ' במתח י

מאפשר להגדיר את זרם הבלימה בהזרקת מתח ישר כאחוזים של 
זרם העירור של המתח , OLVבבקרת . הזרם הנקוב של וסת התדר

 E2-03הישר נקבע על ידי 

b2-03  בלימה
' במתח י
ועירור 
  המתח 

מאפשר להגדיר את זמן  -- זמן הבלימה במתח ישר וזמן עירור המתח 
. שניה 0.01מה בהזרקת מתח ישר בהפעלה ביחידות של הבלי

  .שנייה 0.00-מושבת כאשר מוגדר ל

b2-04  זמן
בלימה 
 בעצירה

מושבת . מאפשר להגדיר את זמן הבלימה בהזרקת מתח ישר בעצירה
  .בלבד V - שנייה  0.00- כאשר מוגדר ל

 האצה והאטה 

C1-01 עד תדירות המוצא המרבית בשניות0-הגדרת זמן האצה מ 1האצה.  
C1-02  בשניות 0 - הגדרת זמן האטה מתדירות המוצא המרבית עד ל 1האטה.  
C1-03  עד
C1-08  

האצה
והאטה 

  4עד  2

  ).C1-01/02מוגדר כמו( 4עד  2מאפשר הגדרת זמני האצה והאטה

C2-01 S1 עקומתSבתחילת ההאצה. 
C2-02  S2 עקומתSבסוף ההאצה. 
C2-03  S3 עקומתSבתחילת ההאטה. 
C2-04  S4 עקומתSבסוף ההאטה. 
C3-01 פיצוי

  החלקה
  .הגדל אם המהירות נמוכה מתדירות הייחוס*

  .הקטן אם המהירות גבוהה מתדירות הייחוס* 
C3-02  השהיית

  פיצוי 
  .הקטן את ההגדרה כאשר פיצוי ההחלקה איטי מדי*

  .ציבההגדל את ההגדרה כאשר המהירות אינה י* 
  )בלבד V1000( -פיצוי מומנט 

C4-01 הגבר
  ' פיצוי מ

  .הגדל הגדרה זו כאשר תגובת המומנט איטית*
  .הקטן הגדרה זו כאשר מופיעות תנודות במהירות או המומנט* 

C4-02  השהיית
  ' פיצוי מ

  .הגדל הגדרה זו כאשר מופיעות תנודות במהירות או המומנט*
  .בלבד V - ת המומנט איטית הקטן הגדרה זו כאשר תגוב* 

 מצב עומס ותדירות הגל הנושא 

C6-01 בחירה
רגיל ' בע
  כבד' ע/ 

  ).HD(יישומים של מומנט קבוע בעומס כבד :0
  יישום של מומנט משתנה) ND(עומס רגיל : 1

C6-02 בחירת
תדירות 

הגל 
 הנושא

 קילו הרץ1:2.0
  קילו הרץ 5.0: 2
  קילו הרץ 8.0: 3
 קילו הרץ 10.0: 4

 קילו הרץ 12.5: 5
  קילו הרץ 15.0: 6
  4עד  1מתנדנד  A :PWMעד  7
F :ת המשתמשהגדר 
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 תיאור שם פרמטר

 מקור ייחוס התדירות 

d1-01  עד
d1-16  

ייחוס
 1-16 תדר

  .16עד  1מאפשר לקבוע ריבוי מקורות ייחוס דיגיטליים למהירות 

d1-17 קפיצות
  מהירות

  .ת מסוימותעל מהירויו"לדלג"ניתן

d2-01 מהירות
  מרבית

  .E1-04 -באחוזים מהמוגדר ב) מקסימום(קביעת מהירות מרבית

d2-02 קפיצות
  מזערית

  .E1-04 -באחוזים מהמוגדר ב)מינימום(קביעת מהירות מזערית

  V/fתבנית   
E1-01 הגדרת מתח הכניסה 'מתח כני 
E1-04 מוצא ' תד

 מרבית

,ליניארייםV/fילקבלת אופיינ
- ול E1-07-קבע ערכים זהים ל

E1-09 . במקרה כזה המערכת
  .E1-08תתעלם מהערך של 

הקפד להגדיר את ארבע 
אחרת , התדירויות לפי כללים אלו

  .OPE10תתרחש תקלת 
 

 תדירות המוצא

E1-05  מתח מוצא
 מרבי

E1-06  תדירות
 בסיס

E1-07 אמצע ' תד
 במוצא

E1-08 צע מתח אמ
 במוצא

E1-09 מוצא ' תד
 מזערית

E1-10  מתח מוצא
 מזערי

E1-13 מתח בסיס 

  )בלבד V1000(   -נתוני המנוע  

E2-01 מנוע'ז
  נקוב

  ).נקבע באופן אוטומטי במהלך הכיול האוטומטי(באמפר

E2-02 ערך נק'
החלקת 

  מנוע

נקבע באופן אוטומטי ). (Hz(ערך נקוב של החלקת מנוע ביחידות הרץ 
  ).ל הסיבובי האוטומטיעל ידי הכיו

E2-03 מנוע'ז
  'ללא ע

נקבע באופן . (זרם המגנוט ביחידות אמפר.זרם המנוע ללא עומס
  ).אוטומטי על ידי הכיול הסיבובי האוטומטי

E2-04 קוטבי
  המנוע

נקבע באופן אוטומטי על ידי הכיול הסיבובי . (מספר הקטבים במנוע
  ).האוטומטי

E2-05 התנג'
מנוע בין 
  ההדקים

נקבע . (קובע את ההתנגדות של המנוע מפאזה לפאזה ביחידות אוהם
  ).באופן אוטומטי על ידי הכיול הסיבובי האוטומטי

E2-06 השראות
זליגה 
  במנוע

קובע את נפילת המתח הנובעת .השראות הזליגה של המנוע
נקבע באופן . (מהשראות הזליגה באחוזים מהמתח הנקוב של המנוע

  ).כיול הסיבובי האוטומטיאוטומטי על ידי ה
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 תיאור שם פרמטר

  הגדרות הכניסות הדיגיטליות  
H1-01 עד  
H1-06 

כניסות
 'דיגי

  S6עד  S1: מאפשר להגדיר את הכניסות הדיגיטליות
  )רק חמש כניסות דיגיטליות J1000בדגם (

.הפונקציות העיקריות מפורטות בסוף הטבלה  

  היציאות הדיגיטליותהגדרות  
H2-01 הגדרת 

MA/MB 

  .MA-MB-MCהגדרת יציאת הממסר

H2-02 הגדרת 

P1 

  ). 24V DCדורשת , יציאה טרנזיסטוריתP1)Hהגדרת היציאה
  

H2-03  הגדרת
P2 

  ). 24V DCדורשת , יציאה טרנזיסטוריתP2)Hהגדרת היציאה
  

 .הפונקציות העיקריות מפורטות בסוף הטבלה

 ות הכניסות האנלוגיותהגדר 

H3-01 רמת
 A1אות 

   --  A1בחירת רמת האות

  וולט  10+עד  0: 0

  ) אות שלילי בכניסה הופך לאפס(

  ).פולרית- כניסה בי(וולט  10+עד  0: 1
H3-02  הגדרת

A1  
 .A1הגדרת כניסה אנלוגית

H3-03 Gain

 A1של 

מאפשר לקבוע את הערך של הכניסה . A1של)Gain(ההגבר
  .וולט 10וגית של באחוזים בכניסה אנל

H3-04  bias 
 A1של 

מאפשר לקבוע את הערך של הכניסה .A1של)bias(המיקדם
  .וולט 0באחוזים בכניסה אנלוגית של 

H3-09  

  
בחירת
רמת 

האות 
A2 

  )אות שלילי בכניסה הופך לאפס(וולט  10+עד  0: 0

  ).פולרית- כניסה בי(וולט  10+עד  0: 1

  )ביותסי 9כניסה של (מילי אמפר  20עד  4: 2

  .מילי אמפר 20עד  0: 3
H3-10  

  
הגדרת

A2  
 .A2הגדרת כניסה אנלוגית

  
H3-11  

  
Gain

 A2של 

מאפשר לקבוע את הערך של הכניסה .A2של)Gain(ההגבר
  .מילי אמפר 20/וולט 10באחוזים בכניסה אנלוגית של 

H3-12  

  
biasשל

A2 

של הכניסה  מאפשר לקבוע את הערך.A2של)bias(המיקדם
  .מילי אמפר 4/מילי אמפר 0/וולט 0באחוזים בכניסה אנלוגית של 

  הגדרות היציאה האנלוגית  
H4-01 ניטור

AM 

הזן : לדוגמה.-U1מאפשר קבלת נתוני הניטור .AMבחירת ניטור
  .U1-03עבור " 103"

H4-02 Gain

 AMשל 

 AMבור מאפשר לקבוע את מתח המוצא בחי.AMשל)Gain(ההגבר
  .של ערך התקן הניטור 100%- כשווה ערך ל

H4-02 Biasשל
AM  

מאפשר לקבוע את מתח המוצא בחיבור . AMשל)bias(המיקדם
AM של ערך התקן הניטור 0%-כשווה ערך ל.  

  

)V1000בלבד(

)V1000בלבד(

)V1000 בלבד(

)V1000 בלבד(

)V1000 בלבד(

)V1000 בלבד(
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 תיאור שם פרמטר

    )בלבד pulse (-  )V1000(הגדרת כניסת אותות דופק   

H6-02  

V בלבד  

דירוג
RP 

) בהרצים(מאפשר לקבוע את מספר אותות הדופק . RPדירוג כניסת
  .100%שיהיו שווי ערך לערך כניסה של 

H6-03  

V בלבד 

הגבר
  אותות 

מאפשר לקבוע את ערך .  הגבר הכניסה של שרשרת אותות דופק
  .H6-02-הכניסה באחוזים של כניסת אותות הדופק עם התדירות שב

H6-04  

V בלבד 

מיקדם
  אותות 

מאפשר לקבוע את ערך .  שרת אותות דופקמיקדם הכניסה של שר
  .הכניסה באחוזים של תדירות כניסת אותות הדופק

    )בלבד pulse (-  )V1000(הגדרת יציאת אותות דופק   

H6-06  

V בלבד  

התקן
 MPניטור 

. -U1מאפשר קבלת נתוני הניטור .MPבחירת התקן ניטור
  .U1-02עבור " 102"הזן : דוגמה

H6-07  

V בלבד  

דירוג
 MPהתקן 

מאפשר לקבוע את מספר אותות הדופק . MPדירוג התקן ניטור
  ).בהרצים( 100%במוצא כאשר התקן הניטור הוא 

 הגנת המנוע מפני חימום יתר  
L1-01 בחירת

הגנה על 
 המנוע 

 בחירת ההגנה על המנוע מפני עומס יתר

  מושבת: 0

  .מנוע סטנדרטי מקורר במניפה: 1
  .לץמנוע סטנדרטי עם קירור מאו: 2
  .מנוע ווקטורי : 3

L1-02 זמן
הגנה על 

 המנוע 

  משך זמן ההגנה על המנוע מפני עומס יתר
מאפשר לקבוע את משך זמן ההגנה על המנוע מפני עומס יתר 

 .בדרך כלל לא נדרש לו כל שינוי. בדקות

 מנוע) stall(מניעה של תקיעת   
L3-01 בחירה

במניעה 
במהלך 
 ההאצה

המנוע מאיץ בקצב–מושבת:0
האצה פעיל ועלול להיתקע 

במקרה של עומס כבד מדי או 
 .במקרה של זמן האצה קצר מדי

הפסקת ההאצה  –ליתי רב תכ: 1
  .L3-02-כשהזרם חורג מהמצוין ב

האצה בזמן הקצר  –חכם : 2
.ביותר האפשרי

L3-02 תקיעה
  בהאצה

  רמת מניעת תקיעה במהלך האצה
  .וע את רמת הזרם למניעת תקיעה במהלך ההאצהמאפשר לקב

L3-04 תקיעה
  בהאטה

  בחירה במניעת תקיעה במהלך ההאטה
  .וולט 0עלול להיות . האטה על פי ההגדרה –מושבת : 0
  .ההאטה מופסקת אם המתח בקו המתח הישר עולה –רב תכליתי : 1

L3-05 מניעת
תקיעה 
  בפעולה

  בחירה במניעת תקיעה במהלך הפעולה
  .תקיעה או עומס יתר של המנוע עלולים להתרחש –מושבת : 0
  .C1-02הפחתת מהירות באמצעות  – 1זמן האטה : 1

L3-06  מניעת
תקיעה 
  בפעולה

  :רמת מניעת תקיעה במהלך פעולה
מאפשר לקבוע את רמת הזרם שבה מתחילה מניעת התקיעה 

  .לפעול במהלך פעולה

  

)V1000 בלבד(
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 תיאור שם פרמטר

   )בלבד V1000(  -יול אוטומטי כ  

T1-01   מצב
כיול 

 אוטומטי

  בחירת מצב כיול אוטומטי
  כיול אוטומטי סיבובי: 0
  התנגדות חיבורים בלבד: 1
  .כיול אוטומטי סיבובי לחיסכון באנרגיה: 3

T1-02   הספק
  נקוב

  ).קילו וואט(הזנת ההספק הנקוב של המנוע 

T1-03   מתח
  נקוב

  ).וולט(הזנת המתח הנקוב של המנוע 

T1-04   זרם
  נקוב

  ).אמפר(הזנת הזרם הנקוב של המנוע 

T1-05   תדירות
  בסיס

  ).הרץ(הזנת תדירות הבסיס של המנוע 

T1-06   קוטבי
  המנוע

  .הזנת מספר קוטבי המנוע

T1-07  מהירות
  בסיס

  ).ד"סל(מאפשר לקבוע את מהירות הבסיס של המנוע 

T1-11  הפסדי
  הברזל 

רזל לצורך קביעת מקדם הפסדי הב- -הפסדי הברזל של המנוע 
 .השאר את ברירת המחדל, אם הערך אינו ידוע. החיסכון באנרגיה

  אפשרויות ניטור   

 תיאור התקן ניטור
U1-01    הרץ(תדירות ייחוס תדירות(  
U1-02    הרץ(תדירות מוצא(  
U1-03    אמפר(זרם מוצא(  
U1-05    הרץ(מהירות מנוע(  
U1-06   וולט מתח חילופין(תח המוצא ערך ייחוס למ(  
U1-07    וולט מתח ישר(מתח ישר על הקבלים(  
U1-08    קילו וואט(הספק מוצא(  
U1-09    של המומנט הנקוב של המנוע(% ערך ייחוס למומנט(  
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 תיאורפרמטר ניטור

U1-10 

   

  מצב 
  חיבורי הכניסה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

U1-11 

   
  מצב 

  חיבורי היציאה
  
  
  
  
  
 

U1-12 

   
  מצב 

  וסת התדר
  
  
  
  
  
 

U1-13   רמת הכניסה בחיבורA1 
U1-14   רמת הכניסה בחיבורA2  
U1-18   פרמטר התקלהOPE 
U1-24   תדירות כניסת אותות דופק)pulse( 

  

1כניסה דיגיטלית : 1 שמור
)מאופשר S1חיבור (
1כניסה דיגיטלית : 2
)מאופשר S2חיבור (

1כניסה דיגיטלית: 3
)מאופשר S3חיבור (

1כניסה דיגיטלית: 4
)מאופשר S4חיבור (

1כניסה דיגיטלית: 5
)מאופשר S5חיבור (

1כניסה דיגיטלית: 6
)מאופשר S6חיבור (

מוצא הממסר: 1 שמור
MB-MCסגור  MA-MCחיבור (

)פתוח
פתוח Collectorחיבור  1יציאה : 1

בלבד V -מאופשר ) P1חיבור (
 

פתוח Collectorחיבור  2יציאה : 1
בלבד V -מאופשר) P2חיבור (

במהלך פעולה: 1
במהלך מהירות אפס: 1

)סיבוב הפוך( REVבמהלך : 1
במהלך כניסת אות איפוס תקלות: 1
  

במהלך התאמת מהירות: 1
ןוסת התדר מוכ: 1

במהלך גילוי התרעה: 1
במהלך גילוי תקלה: 1  

)V1000 בלבד(

)V1000 בלבד(
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פרמטר 
 ניטור

 תיאורDI/DO תיאור

  אפשרויות בחירה   מעקב תקלות 
 בפונקצית הכניסה הדיגיטלית

U2-01 למהירות בריבוי שלב 1 ערך יחוס 3   תקלה נוכחית'  
U2-02 למהירות בריבוי שלב 2ערך יחוס  4   תקלה קודמת'  
U2-03 למהירות בריבוי שלב 3ערך יחוס  5   ערך יחוס התדירות בתקלה קודמת'  
U2-04 עדיפות גבוהה " (דלג תדירות"פקודת   6   מתתדירות מוצא בתקלה קוד

  )מערך יחוס למהירות בריבוי שלבים
U2-05 האטה/לזמן האצה 1בחירה   7   זרם מוצא בתקלה קודמת  
U2-06 מהירות מנוע בתקלה קודמת   F במצב מופעל כאשר (לא בשימוש

  )חיבור לא בשימוש
U2-07 איפוס כאשר נמצא (איפוס תקלה  14   מתח מוצא בתקלה קודמת

  )פועל – ONבמצב 
U2-08 2 - 20   י בתקלה קודמת"מתח קו אספקת מF מגע : מצב כניסה: תקלה חיצונית

N.O.  /ע מגN.C. ,מצב גילוי :
  במהלך פעולה/רגיל

U2-09 אפשרויות הבחירה בפונקצית     הספק מוצא בתקלה קודמת
 היציאה הדיגיטלית

U2-10 במהלך פעולה  0   ערך ייחוס מומנט בתקלה קודמת) :ON – פועל :
פקודת הפעולה נמצאת במצב פועל 

  )או שיש מתח במוצא
U2-11 מהירות אפס  1   מצב חיבורי כניסה בתקלה קודמת  
U2-12 התאמת מהירות  2   מצב חיבורי יציאה בתקלה קודמת  
U2-13  מצב פעולת וסת התדר בתקלה

  קודמת
  וסת התדר מוכן לפעולה  6 

U2-14 זמן פעולה מצטבר בתקלה קודמת   Eתקלה  
U2-15 לה ערך ייחוס מהירות של התקן התח

  רכה בתקלה קודמת
 Fלא בשימוש  

U2-16  זרם צירq במצב פועל ) (התרעה(תקלה קלה  10   של המנוע בתקלה קודמת
– ON :מוצגת התרעה(  

U2-17  זרם צירd של המנוע בתקלה קודמת     

 היסטוריית תקלות 
U3-01  עדU3-04  מפרט את התקלות האחרונות שהתרחשו מהתקלה האחרונה עד לתקלה הרביעית

 .האחרונה

U3-05  עדU3-08  מפרט את זמני הפעולה המצטברים עד התרחשות התקלות מהתקלה האחרונה עד
 .לתקלה הרביעית האחרונה

U3-09  עדU3-14  מפרט את התקלות האחרונות שהתרחשו מהתקלה החמישית האחרונה עד לתקלה
 .העשירית האחרונה

U3-15  עדU3-20 התקלה החמישית מפרט את זמני הפעולה המצטברים עד התרחשות התקלות מ
 .האחרונה עד לתקלה העשירית האחרונה

 .UV2-ו CPF00 ,CPF01 ,CPF02 ,CPF03 ,UV1: התקלות הבאות אינן נרשמות ביומן השגיאות* 
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  איתור תקלות

  התרעות ותקלות כלליות  ♦

  .תקלות והתרעות מציינות בעיות בווסת התדר או המכונה

היציאה של וסת התדר . ALM –מהבהבת  LEDגת הנתונים ובנורית התרעה מצוינת בקוד בתצו
  .לא בהכרח עוברת למצב כבוי

יציאת וסת . תאיר ALMבתצוגת הנתונים תופיע התקלה בציון קוד ונורית  -במקרה של תקלה 
  .התדר תכבה מייד תמיד והמנוע יגלוש לעצירה

ו ואפס את וסת התדר על ידי בטל אות, עקוב אחר הגורם, כדי להסיר התרעה או לאפס תקלה
  .ביחידת המפעיל או על ידי כיבוי והפעלת אספקת המתח) reset(לחיצה על מקש האיפוס 

עיין במדריך הטכני לקבלת . להלן מפורטות ההתרעות והתקלות החשובות ביותר בלבד
  .הרשימה המלאה

 פעולת תיקוןגורםתקלההתראה תצוגה

  

  
  

פונקצית בלוק הבסיס ) בלוק בסיס(
בתוכנה מוקצית לאחת הכניסות
וסת . הדיגיטליות והכניסה במצב כבוי

  .Runהתדר לא מקבל פקודות

בדוק את הבחירה של פונקצית   •
  .יסות הדיגיטליותהכנ

  .בדוק את רצף הבקר העליון  •

  

   

חריגה מגבול המומנט ) תקלת בקרה(
שניות במהלך האטה 3- במשך יותר מ

  במצב בקרת וקטור בחוג פתוח

  .העומס גדולה) אינרציה(התמדת   •

  .גבול המומנט נמוך מדי  •

  .פרמטרי המנוע שגויים  •

  .בדוק את העומס  •

הגדר את גבול המומנט להגדרות   •
  המתאימות ביותר 

)L7-01  עדL7-04.(  

  .את פרמטרי המנוע בדוק  •

 

  

קיימת בעיה) תקלת מעגל הבקרה(
 .במעגל הבקרה של וסת התדר

כבה את אספקת המתח לווסת התדר 
  .והפעל אותו שנית

  .התדר בצע אתחול של וסת  •

החלף את וסת , אם התקלה חוזרת  •
 התדר

 
  

אין מעגל) תקלת מעגל הבקרה(
 .חיבורים שמחובר למעגל הבקרה

  בדוק שהמעגל מורכב נכון  •

פרק את מעגל החיבורים והרכב אותו   •
  שנית

 החלף את וסת התדר  •

    
איפוס תקלה ) אפשר לבצע איפוס-אי(

 .פעילה) הפעלה( Runהוזן כשפקודת

ואפס את וסת  Runפקודה כבה את ה  •
  .התדר

  
  

)V1000 בלבד(

)V1000 בלבד(
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 פעולת תיקוןגורםתקלההתראה תצוגה

 
  

תקלה חיצונית  )תקלה חיצונית(
הבקר העליון דרך הופעלה על ידי
  .כרטיס אופציה

אפס את , סלק את הגורם לתקלה  •
  .התקלה ובצע אתחול

  .בדוק את תוכנית הבקר העליון  •

     
פקודות תנועה לפנים )תקלה חיצונית(

- ולאחור הוזנו בו בזמן במשך יותר מ

  .התרעה זו עוצרת מנוע. ש"מ 500

בדוק את הרצף וודא שכניסות   •
התנועה לפנים ולאחור אינן מופעלות 

  .באותו הזמן

 
  

  )תקלות חיצוניות(

י התקן "תקלה חיצונית הופעלה ע  •
.S1 -S6חיצוני דרך כניסה דיגיטלית 

  .מוגדרות לא נכון' הכניסות הספר  •

בטל . EFמצא את הסיבה לתקלת   •
  .תקלהאותה ואפס את ה

בדוק את הפונקציות המוקצות   •
  .לכניסות הדיגיטליות

 
  

  )תקלת הארקה(

 50%-זרם הזליגה להארקה חרג ב  •

  .מזרם המוצא הנקוב של הווסת

  .יש פגיעה בבידוד הכבל או המנוע  •

 stray(קיים קיבול מבוזר   •

capacitance ( מוגזם במוצא
  .הווסת

בדוק את החיווט ביציאה ואת המנוע   •
החלף . וודא שאין קצר או בידוד פגום

  . כל חלק פגום

  .הקטן את תדירות האות הנושא  •

   

שתי כניסות השבתת )השבתת הגנה(
נמצאות במצב) H1-H2-Hc(ההגנה
שבתהמוצא של וסת התדר מו. פתוח

במצב מוגן ואין אפשרות להתניע את
 .המנוע

בדוק את הגורם לכך שהתקן ההגנה   •
. סתשל הבקר העליון השבית את הוו

  .בטל אותו והתנע

  .בדוק את החיווט  •

אם פונקצית השבתת ההגנה אינה   •
, EN60204-1מתאימה לשימוש עם 

או להשבתה  0לקטגוריית העצירה 
יש לחבר את , של וסת התדר

 .H2-ו HC ,H1החיבורים 

 
   

היציאה של  )תקלת השבתת הגנה(
וסת התדר מושבתת כאשר רק אחת

הכניסות השבתת ההגנה במצב
במצב רגיל על שני אותות . (פתוח

).להיות במצב פתוח H2-ו H1הכניסה

חיבור פנימי של אחד הערוצים   •
מנותק ולא עובר למצב כבוי גם אם 

  .האות החיצוני מוסר

הבקר העליון מעביר רק אחד   •
  .הערוצים למצב כבוי

בדוק את החיווט אל הבקר העליון   •
  .וודא ששני האותות מוגדרים נכון

אם האותות מוגדרים נכון וההתרעה   •
 .החלף את וסת התדר, אינה נעלמת

 
  

כבל היציאה  )איבוד פאזת מוצא(
 .מנותק או שיש פגיעה בליפופי המנוע

  .חוטים משוחררים ביציאות הווסת
מהזרם  5%-פחות מ(המנוע קטן מדי
  ).של וסת התדר

  .בדוק את החיווט של המנוע  •

ודא שבורגי החיבורים בווסת התדר   •
  .מנוע מהודקים היטבוב

בדוק את היכולת של המנוע ושל וסת   •
  .התדר
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 פעולת תיקוןגורםתקלההתראה תצוגה

 
  

או תקלת הארקה בצדקצר ) זרם יתר(
  .היציאה של וסת התדר

  .העומס גדול מדי
  .האטה קצרים מדי/זמני ההאצה

 נתוני מנוע שגויים או הגדרות תבנית 
 V/f שגויות.  

מגנטי הופעל ) contactor(מגען
  .ביציאה

ט ביציאה ואת המנוע בדוק את החיוו  •
.וודא שאין בהם קצרים או בידוד פגום

  .החלף חלקים פגומים

גלגלי (בדוק אם יש נזקים במכונה   •
  .ותקן אותם) ב"שיניים וכיו

בדוק את הגדרות הפרמטרים של   •
הגדל זמני תאוטה , וסת התדר

  .אם ניתן, ותאוצה

בדוק את רצף הפעולות של מגען   •
  .היציאה

 
   

) חימום יתר של גוף החימום(
  .טמפרטורת הסביבה גבוהה מדי
  .מאוורר הקירור הפסיק לפעול

  .גוף הקירור מלוכלך
 .זרימת האוויר אל גוף הקירור חסומה

בדוק את טמפרטורת הסביבה והתקן   •
  .התקני קירור אם נדרש

 בדוק את מאוורר הקירור של וסת  •

  .התדר

  .בדוק את גוף הקירור  •

בדוק את זרימת האוויר סביב גוף   •
  .הקירור

 
   

העומס על ) עומס יתר על המנוע(
  .המנוע גדול מדי

המנוע מופעל במהירות נמוכה עם
  .עומס גדול

ההאטה /זמני המחזור של ההאצה
  .קצרים מדי

 .נקבע זרם נקוב לא נכון עבור המנוע

  .הקטן את העומס על המנוע  •

ר חיצוני השתמש במנוע עם קירו  •
  .L1-01 - והגדר נכון את המנוע ב

  .בדוק את הרצף  •

  .בדוק את הגדרות הזרם הנקוב  •

 
   

  .העומס גדול) עומס יתר של הווסת(
  .יכולת וסת התדר קטנה מדי

  .מומנט גדול מדי במהירות נמוכה

  .העומס בדוק את  •

ודא שיכולת וסת התדר מספיקה כדי   •
  .לטפל בעומס

היכולת לעמוד בעומס יתר קטנה   •
הקטן את העומס . במהירויות נמוכות

  .או הגדל את וסת התדר

 
   

המתח בקו ) הווסת  מתח יתר של(
  .אספקת המתח הישר עלה יותר מדי

  .זמן ההאטה קצר מדי
 .מושבת) stall(התקן מניעת התקיעה

נגד המשמשים)/chopper(מתג קיטום
  .לבלימה פגומים

  .OLV-בקרת מנוע לא יציבה ב
  .מתח כניסה גבוה מדי

  .הגדל את זמן ההאטה  •

את מניעת התקיעה בעזרת  אפשר  •
  .L3-04פרמטר 

ודא שנגד הבלימה ומתג הקיטום   •
  .לבלימה פועלים כשורה

בדוק את הגדרות פרמטרי המנוע   •
, וכוונן את פיצוי המומנט וההחלקה

AFR  ואת מניעת נדנודי המנוע  

)hunting (לפי הנדרש.  

ודא שהמתח של ספק הכוח עומד   •
  .בדרישות וסת התדר
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 פעולת תיקוןגורםתקלההתרעה תצוגה

 
   

נפילת מתח ) איבוד פאזת מבוא(
  .כניסה או חוסר איזון פאזות בכניסה

  .אחת מהפאזות נעלמה
  .חוטים רופפים בכניסת וסת התדר

  .בדוק את ספק הכוח  •

ודא שכל הכבלים מהודקים בצורה   •
  .נכונה לחיבורים הנכונים

 

   

טרנזיסטור) טור בלימהתקלת טרנזיס(
  .הבלימה הפנימי תקול

נתק את אספקת החשמל וחבר אותה  •
  .שנית

החלף את וסת התדר אם התקלה   •
  .נשנית

 

   

מתח קו ) מתח חסר במתח ישר(
אספקת המתח הישר ירד מתחת

  ).L2-05(לרמת גילוי מתח חסר
תקלה בספק הכוח או שאחת

  .מהפאזות בכניסה נעלמה
  .ספק הכוח חלש מדי

  .בדוק את ספק הכוח  •

  .ודא שלספק הכוח יש מספיק יכולת  •

 
   

מתח ספק הכוח ) מתח חסר בבקר(
  של בקר וסת המתח נמוך מדי

.ת אספקת החשמל וחבר שניתנתק א  •

  .בדוק אם התקלה חוזרת

החלף את וסת התדר אם התקלה   •
  .ממשיכה להופיע

 
   

) מתח ישרתקלה במתח טעינה של (
מעגל הטעינה של קו אספקת המתח

  .הישר תקול

.נתק את אספקת החשמל וחבר שנית  •

  .בדוק אם התקלה חוזרת

החלף את וסת התדר אם התקלה   •
  .נשנית
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  שגיאות המפעיל  ♦

מתרחשת כאשר נקבע פרמטר לא ישים או ההגדרה של ) OPE(שגיאת תכנות של המפעיל 
כדי להציג  ENTERלחץ על הלחצן , מוצגת OPEכאשר שגיאת . פרמטר יחיד אינה מתאימה

  .OPEור זה יציג את הפרמטר שגורם לשגיאת התקן ניט). OPEקבוע תקלת (  U1-18את 

 פעולת תיקוןגורם תצוגה

אינם  o2-04-יכולת הווסת והערך שנקבע ב
 .תואמים

 .o2-04-תקן את הערך שנקבע ב

נקבעו פרמטרים מחוץ לטווח ההגדרות
 .המותר

קבע את הפרמטרים לערכים   •
 הנכונים

הגדרות סותרות הוקצו לכניסות הדיגיטליות
H1-01  עדH1-06.  

פונקציה זהה הוקצתה לשתי כניסות   •
 –תקלה חיצונית "יוצאים מכלל זה הן (

External Fault "לא בשימוש "ו– Not 

Used.("  
פונקציות כניסה שנדרשות להן הגדרות   •

דרו ללא הוג, של פונקציות כניסה אחרות
  .האחרות

הוגדרו פונקציות כניסה ששימוש בו זמני   •
  .בהן אסור

  .תקן את כל ההגדרות השגויות  •
הטכני לקבלת פרטים  עיין במדריך  •

  .נוספים

 

או)Run) (b1-02(מקור פקודת ההפעלה  •
) b1-01(מקור ערך הייחוס לתדירות 

אבל לא מותקן כרטיס  3-מוגדרים ל
  .תקשורת חיצוני

מקור ערך הייחוס לתדירות נקבע לכניסת   •
  .0אינו  H6-01אבל ) pulse(אותות דופק 

התקן את כרטיס התקשורת   •
  .הנדרש

 b1-01-תקן את הערכים שנקבעו ל  •
  .b1-02-ו

 

יש סתירה בין ההגדרות של הכניסות
לבין פונקציות  H3-10-ו H3-02האנלוגיות

PID.  
•  H3-02 ו-H3-10 נקבעו לאותו הערך .

  ").F"-ו" 0"וצאים מכלל זה הערכים י(
הוקצו לאותן כניסות  PIDפונקציות   •

.אנלוגיות ולכניסת אותות הדופק בו זמנית

  .תקן את כל ההגדרות השגויות  •
עיין במדריך הטכני לקבלת פרטים   •

  .נוספים

 

הוגדרה פונקציה שאין אפשרות להשתמש
עלולה להופיע (בה במצב הבקרה שנבחר

  ).מצב בקרה לאחר שינוי

  .תקן את כל ההגדרות השגויות  •
עיין במדריך הטכני לקבלת פרטים   •

  .נוספים

 

   V/fבדוק את הגדרות תבנית   •  .אינן נכונות V/fהגדרות תבנית
עיין במדריך הטכני לקבלת פרטים   •

  .נוספים
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  שגיאות כיול אוטומטי  ♦
  

 פעולת תיקוןגורם תצוגה

 

  תקלת נתוני מנוע
לדוגמה . (נתוני המנוע שבקלט אינם תקפים

תדירות הבסיס ומהירות הבסיס אינן
  ).תואמות

הזן שוב את הנתונים וחזור על הכיול 
  .האוטומטי

 

  תקלה משנית
  .יש תקלה בחיווט  •
  .העומס גדול מדי  •

  .בדוק את החיווט  •
הקפד תמיד . בדוק את העומס  •

לבצע את הכיול האוטומטי 
  .כשהעומס אינו מחובר למנוע

 
 נלחץ והכיול האוטומטי) עצור( STOPלחצן
  .בוטל

  .חזור על הכיול האוטומטי

 

  תקלת התנגדות
  .נתוני קלט שגויים  •
הכיול האוטומטי חרג ממסגרת הזמן   •

  .הנתונה
  .הערכים המחושבים חורגים מהטווח  •

  .בדוק את נתוני הקלט  •
  .בדוק את החיווט  •

הזן שנית את הנתונים וחזור על הכיול
  .האוטומטי

 

  שגיאת זרם ללא עומס
  .הוזנו נתונים שגויים  •
  .הכיול האוטומטי נמשך זמן רב מדי  •
  .הערכים המחושבים חורגים מהטווח  •

  .בדוק את נתוני הקלט  •
  .בדוק את החיווט  •

הנתונים וחזור על הכיול הזן שנית את
  .האוטומטי

 

  שגיאת החלקה נקובה
  .תונים שגויקלט נ  •
הכיול האוטומטי חרג ממסגרת הזמן   •

  .הנתונה
  .הערכים המחושבים חורגים מהטווח  •

  .בדוק את נתוני הקלט  •
  .בדוק את החיווט  •

הזן שנית את הנתונים וחזור על הכיול
  .האוטומטי

 

  שגיאת האצה
.המנוע לא מאיץ בפרק הזמן המוגדר להאצה

  .C1-01הגדל את זמן ההאצה   •
בדוק את גבולות המומנט   •

L7-01 ו-L7-02.  

 
  תקלת מהירות מנוע

  .ערך ייחוס המומנט גבוה מדי

  ).C1-01(הגדל את זמן ההאצה   •
  .ומסנתק את הע, אם אפשר  •
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 פעולת תיקוןגורם תצוגה

 

  שגיאת גילוי זרם
ו כל הפאזות במוצא אחת הפאזות א  •

  .נעלמו
הזרם נמוך מדי או שהוא חורג מהערך   •

  .הנקוב של וסת התדר
  .חיישני הזרם תקולים  •

  .בדוק את החיווט  •
ודא שהערכים הנקובים של וסת   •

  .התדר מתאימים למנוע
הכיול האוטומטי . (בדוק את העומס  •

  ).היה צריך להתבצע ללא עומס
  .החלף את וסת התדר  •

 

  התרעת זרם נקוב
 20%-ערך הייחוס של המומנט חרג ב  •

  .מהלך הכיול האוטומטיב
  הזרם המחושב ללא עומס הוא יותר   •

  .מהזרם הנקוב של המנוע 80%-מ

   V/fבדוק את הגדרות תבנית   •
  .בצע כיול אוטומטי ללא עומס  •
בדוק את נתוני הקלט וחזור על   •

  .הכיול האוטומטי

 

  התרעת רוויה בליבת הברזל של המנוע
ערכי רווית הליבה המחושבים חורגים   •

  .מהתחום
  .הוזן קלט שגוי  •

  .בדוק את נתוני הקלט  •
  בדוק את חיווט המנוע  •
  .בצע כיול אוטומטי ללא עומס  •

 
.וק את נתוני הקלט וחזור על הכיולבד  התרעת זרם נקוב
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