
 و باالبرجرثقیل برای کاربرد  A1  ل مد iMASTER  اینورترتنظیمات نحوه نصب و  

 

 

 موتور   ( ریست فکتوری و تنظیمات اولیه  1

 

شاخه زیر  زیر گروه  گروه  ردیف  توضیح مقدار 

 مقدار کلیه پارامترها به مقدار اولیه کارخانه  برگرداندن

1 Parameters 97 (System) 97.01 (Initialization Mode) 1 
برگرداندن مقدار کلیه  

مقدار پارامترها به 
 اولیه کارخانه 

 وارد کردن مشخصات موتور به اینورتر

2 Parameters 99 (Motor Data) 99.01 (Motor Type) XX.XH  توان نامی موتور 

3 Parameters 99 (Motor Data) 99.02 (Motor Rated Voltage) 380V ولتاژ نامی موتور 

4 Parameters 99 (Motor Data) 99.03 (Motor Rated frequency) 50HZ  فرکانس نامی موتور 

5 Parameters 99 (Motor Data) 99.07 (Motor Pole) 4  تعداد قطبهای موتور 

 بایستی شفت موتور از بار جدا گردد   6ز انجام مرحله توجه : قبل ا

6 Parameters 99 (Motor Data) 99.08 (Auto Tuning) 1 
 Autoانجام پروسه 

Tuning 

 . کردن دستگاه مینماید و این کار چند لحظه به طول می انجامد . لطفا شکیبا باشید Tuningاینورتر شروع به  RUNبا زدن کلید     6بعد از اجرای مرحله 

7 Parameters 99 (Motor Data) 99.09 (Motor data Selection) 1 
های تایید پارامتر

Auto Tuning   

 

 

 

 ACC / DECشتاب گیری و توقف موتور   انزمتنظیم    ( 2

   زیر انجام می گیرد . از طریق  پارامترهای  DECو زمان کاهش سرعت موتور ACC تنظیم شتاب گیری مثبت موتور

 د .ثانیه میباش 30ار این پارامتر در حالت تعریف کارخانه ای مقد ACCزمان شتاب گیری موتور :    23.04

    . ثانیه میباشد 30در حالت تعریف کارخانه ای مقدار این پارامتر  DECزمان کاهش سرعت موتور :   23.05

 

 

 

 

 



 

 قدرت( مدار سیم کشی  3

 

 

 مقاوت ترمزی و داینامیک برک( مدار سیم کشی  4
 

توانهای   ربرای اتصال مقاومت ترمزی مورد استفاده قرار میگیرد و د (+)Pو   (+)RBکیلو وات ترمینالهای  30تر از  در توانهای پایین

 ترمز دینامیکی مورد استفاده قرار میگیرد  یونیتجهت اتصال  (-)Nو  (+)Pکیلو وات ترمینالهای  30باالتر از 

 

 

 

توجه : داینامیک برک به منزله یک سوییچ هوشمند میماند که به محض تولید انرژی در سمت موتور وصل شده و انرژی تولید شده را  

اینورترهای با توان کمتر داینامیک برک داخل خود اینورتر قرار دارد ولی در توانهای باالتر  به مقاومت ترمزی انتقال می دهد . در  

داینامیک برک داخل اینورتر جای نمیگیرد لذا از یک داینامیک برک خارجی بایستی استفاده نمود و در این حالت مقاومت ترمزی به  

 داینامیک برک بایستی وصل گردد. 

 

کیلووات  22تا   

کیلووات  22باالتر از   



 

 ( مدار سیم کشی   5

 

 :    Wire 2 2راه اندازی موتور با مد 

 ( WIRE 2 2) انتخاب مد راه اندازی   3 = 20.02الف ( 

 (  باالدر جهت  قالب جرثقیلجهت راه اندازی  1) انتخاب ورودی دیجیتال  2 = 20.03ب (   

 ( پاییندر جهت  قالب جرثقیلجهت راه اندازی  2) انتخاب ورودی دیجیتال   3 = 20.04 (ج   

 

 

 

 

 

تنظیم فرکانس دور کند و تند  (   6  

22.03 = 6 ( Keypad ) 

22.01 = XX.XX (   ریموت باشد . توجه کی پد بایستی در حالت فرکانس سرعت کند در این پارامتر تنظیم میشود مقدار) 

22.05 = 0 

22.06 = 0 

22.07 = 5 ( DI4 )   

22.08 = 0   

22.09 = 0 

22.10 = YY.YY    ) مقدار فرکانس دور تند در این پارامتر تنظیم میگردد ( 

 



 

خصوص جرثقیل و باالبر م تنظیم  (   7  

 

31.17 = 0 ( Stall Function ) 

10.26 = 2 ( RN0 – RN1 > FA2 ) رله مربوط به ترمز مکانیکی      

------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.36 = 5 HZ    (اینورتر افزایش فرکانسفرکانس فعال شدن رله ترمز در حین )  

10.37 = 5 HZ ( راینورت  کاهش فرکانسفرکانس غیر فعال شدن رله ترمز در حین )  

-------------------------------------------------------------------------------------------   

27.01 =  5 HZ ( ورتراین افزایش فرکانسدر حین  انتظارفرکانس شروع )  

27.02 = 0.1 Sec  ( ورتراین افزایش فرکانسدر حین مدت زمان انتظار )  

27.03 = 5 HZ ( ورتراین  فرکانس کاهشدر حین  انتظارفرکانس شروع )  

27.04 = 0.1 Sec  ( ورتر این  فرکانس کاهشدر حین مدت زمان انتظار)   

------------------------------------------------------------------------------------------ 

21.06 = 5 HZ ( فرکانس شروع پروسه تزریق جریان دی سی به موتور )  

21.08 = 0.1 Sec  ور( )مدت زمان انتظار جهت تزریق جریان دی سی به موت  

دی سی تزریقی به موتور(  جریان  دامنه) %50 = 21.09  

21.07 = 1 Sec جریان دی سی به موتور( ت زمان تزریق )مد   

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 



 

تنظیمات ( گراف مربوط به 8  

 

 

 


