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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την υψηλών επιδόσεων σειρά VFD-EL.  Η σειρά VFD-EL 

κατασκευάζεται με την χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένο σχεδιασμό και υψηλής 

τεχνολογίας μικροεπεξεργαστές.  

 

 Εκκίνηση 

Αυτό το εγχειρίδιο θα είναι χρήσιμο για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του AC οδηγού. 

Για να υπάρξει ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω 

προειδοποιήσεις ασφαλείας πριν συνδέσετε το Inverter στο δίκτυο. 

!   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

!  Πριν την χρήση του Inverter VFD-EL διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. 

!  ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η AC τάση τροφοδοσίας πρέπει να αποσυνδεθεί πριν από οποιαδήποτε 
συντήρηση. Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους τεχνικούς.  

!  ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχουν ευαίσθητα τρανζίστορ MOS στο τυπωμένο κύκλωμα. Τα υλικά αυτά 
είναι ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό. Για να αποφευχθεί η καταστροφή τους μην τα 
αγγίζετε με μεταλλικά αντικείμενα ή τα χέρια σας. 

!  ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Μετά την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο, επικίνδυνη τάση μπορεί να 
παραμένει στους πυκνωτές του DC διαύλου. Για να αποφευχθεί τραυματισμός, μην αφαιρείται 
το κάλυμμα της συσκευής μέχρι οι ενδείξεις τις οθόνης να σβήσουν τελείως.   

!  ΠΡΟΣΟΧΗ! Γειώστε το VFD-F χρησιμοποιώντας το τερματικό γείωσης. Η μέθοδος γείωσης 
πρέπει να υπακούει στη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αναφερθείτε στις βασικές 
μεθόδους καλωδίωσης. 

!  ΚΙΝΔΥΝΟΣ! To Inverter μπορεί να καταστραφεί σε περίπτωση λάθος καλωδίωσης. Ποτέ μην 
συνδέσετε τα τερματικά U/T1, V/T2, και W/T3 απευθείας στην AC τροφοδοσία. 

!  ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ηλεκτρολογικός πίνακας που περιλαμβάνει το Inverter πρέπει να 
συμμορφώνεται με την οδηγία EN50178. Οι καλωδιώσεις και τα λοιπά υλικά πρέπει να 
καλυφθούν με κανάλι προστατευτικού τύπου IP40, τουλάχιστον. Η σειρά VFD-F υπακούει 
αυτούς τους κανονισμούς.  

 

!   ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η ονομαστική τάση του inverter πρέπει να είναι ≤ 460V και το ρεύμα της 
τροφοδοσίας πρέπει να είναι ≤ 5000A RMS (≤ 10000A RMS για μοντέλα ≥ 40ΗΡ/30KW 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  Η ψήκτρα μπορεί να αποκτήσει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70oC κατά την 
διάρκεια λειτουργίας. Μην την αγγίζετε. 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

                                                                                     

Το Inverter VFD-EL έχει περάσει από επισταμένους ελέγχους ποιότητας στο εργοστάσιο πριν την 
αποστολή του. Μόλις παραλάβετε το Inverter παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα:    
                             

 Ελέγξτε εάν η συσκευασία περιλαμβάνει το Inverter, το εγχειρίδιο χρήσης, τα καλύμματα για 
την προστασία από τη σκόνη και τους δακτυλίους από καουτσούκ.  

 
 Ελέγξτε το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια μεταφοράς 

του.          
 

 Επιβεβαιώστε ότι στην ετικέτα του προϊόντος αναγράφονται τα στοιχεία που αντιστοιχούν στο 
προϊόν που παραγγείλατε.  
 

1.1 Επεξήγηση ετικέτας  
 Παράδειγμα που αναφέρετε σε Inverter τριφασικό 0,75kW / 1HP 230V  

 

 

 Επεξηγήσεις Μοντέλων 
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Εάν οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος δεν ανταποκρίνονται στο προϊόν 

που παραγγείλατε, ή αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 

τονπρομηθευτή σας.    
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2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
Το Inverter θα πρέπει να φυλάσσεται στο κιβώτιο μεταφοράς του μέχρι την εγκατάστασή του. 
Εφόσον δεν εγκατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ισχύει η εγγύησή του, θα πρέπει να 
αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω.  
 
Συνθήκες Περιβάλλοντος: 
 
Λειτουργία:     Θερμοκρασία: από -10°C έως +40°C 
      Ατμοσφαιρική πίεση: 86 έως 106kPa 
                       Υψόμετρο Τοποθεσίας Εγκατάστασης: κάτω από 1000m 

                       Κραδασμοί: Max 9.80m/s² (1G) σε λιγότερο από 20Hz 

      Max 5.88m/s² (0.6G) σε 20Hz έως 50Hz 

 

Αποθήκευση:      Θερμοκρασία: από -20°C έως +60°C 
                        Σχετική Υγρασία: Λιγότερο από 90% (μη συμπυκνωμένη) 
      Ατμοσφαιρική πίεση: 86 έως 106kPa  

 

Μεταφορά:        Θερμοκρασία: από -20°C έως +60°C 
                        Σχετική Υγρασία: Λιγότερο από 90% (μη συμπυκνωμένη) 
      Ατμοσφαιρική πίεση: 86 έως 106kPa  

                       Κραδασμοί: Max 9.86m/s² (1G) λιγότερο από 20Hz 

   Max 5.88m/s² (0.6G) 20Hz έως 50Hz 

 

Βαθμός Ρύπανσης:  2: Καλή για εργοστασιακό περιβάλλον. 
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CAUTION!

 
Η τροφοδοσία ρεύματος από τη ΔΕΗ, η έξοδος του Inverter προς τον κινητήρα καθώς και η 
καλωδίωση του βοηθητικού κυκλώματος θα πρέπει να συνδεθούν ξεχωριστά. Δεν θα πρέπει να 
τροφοδοτούνται από κοινό καλώδιο. 

Εξοπλισμός δοκιμών μόνωσης υψηλής τάσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε καλώδια που 
συνδέονται στο Inverter. 
 
Η μη σωστή εγκατάσταση του Inverter μπορεί προοδευτικά να μειώσει τη διάρκεια ζωής του. 
Βεβαιωθείτε ότι θα τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές πριν επιλέξετε την τοποθεσία εγκατάστασης. 
 
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να επιφέρει την απώλεια εγγύησης! 
 

 Μην εγκαθιστάτε το Inverter κοντά σε στοιχεία που εκπέμπουν θερμότητα ή απευθείας σε 
ηλιακό φως. 

 
 Μην εγκαθιστάτε το Inverter σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, εκτεταμένους 

κραδασμούς, διαβρωτικά αέρια ή υγρά, σκόνη και μεταλλικά ελάσματα.  
 

 Τοποθετήστε το inverter κάθετα και μην εμποδίζεται την διέλευση του αέρα στην ψήκτρα. 
 
 Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, το Inverter εκλύει θερμότητα. Αφήστε αρκετό χώρο 

γύρω από το inverter για την αποβολή της θερμότητας. 
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3  ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 

 

                              
DANGER!

 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΑΣΗ 
Μετά την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο, επικίνδυνη τάση μπορεί να παραμένει στους 
πυκνωτές του DC διαύλου. Για να αποφευχθεί πιθανός τραυματισμός του χρήστη, παρακαλούμε 
βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει την τροφοδοσία και περιμένετε 5 λεπτά ώστε να αποφορτιστούν οι 
πυκνωτές και να επανέλθει η τάση σε ασφαλή επίπεδα πριν να ανοίξετε το Inverter.   
 
                                                                                             
Μόνο ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό με εμπειρία στα Inverters επιτρέπεται να αναλαμβάνει την 
εγκατάσταση, καλωδίωση και την συντήρηση του Inverter. Οποιαδήποτε ηλεκτρική ή μηχανική 
επέμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της DELTA ELECTRONICS επηρεάζει την 
εγγύηση του μηχανήματος και εμπεριέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 
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3.1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 

Οι χρήστες πρέπει να συνδέσουν τις καλωδιώσεις σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο. 

Μην συνδέσετε Modem ή τηλεφωνική γραμμή στη θύρα RS-485, μπορεί να προκληθεί μόνιμη  

ζημία.  
 
Σχέδιο 1. Για μοντέλα της σειράς VFD-EL 
VFD002EL11A/21A, VFD004EL11A/21A, VFD007EL11A/21A, VFD015EL11A/21A, 

VFD022EL11A/21A. 
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Σχέδιο 2. Για μοντέλα της σειράς VFD-EL 
VFD002EL23A, VFD004EL23A/43A, VFD007EL23A/43A, VFD015EL23A/43A, 

VFD022EL23A/43A, VFD037EL23A/43A. 
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Καλωδίωση για λειτουργία (ΝΡΝ) και λειτουργία (ΡΝΡ). 

Α. Λειτουργία NPN χωρίς εξωτερική τροφοδοσία 

 

 
Β. Λειτουργία NPN με εξωτερική τροφοδοσία 
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Γ. Λειτουργία PNP χωρίς εξωτερική τροφοδοσία 

 

Δ. Λειτουργία PNP με εξωτερική τροφοδοσία 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Ελληνικά - 10 
 

 

 

 

3.2 Εξωτερική Καλωδίωση 
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Τύπος Επεξήγηση 

Παρακαλώ ακολουθήστε τις προδιαγραφές 
τροφοδοσίας του Inverter  

Τροφοδοσία 

Μπορεί να υπάρξει διαρροή ρεύματος κατά την 
διάρκεια λειτουργίας. Παρακαλώ επιλέξτε την σωστή 
ασφάλεια σύμφωνα  με το ονομαστικό ρεύμα. Η 
χρήση της NFB είναι προαιρετική. 

Ασφάλεια 
/NFB 
(Προαιρετικά) 
 

Μη χρησιμοποιείται ρελέ ισχύος στην είσοδο του 
Ιnverter για την εκκίνηση και την παύση του 
κινητήρα, καθώς αυτό θα προκαλέσει μείωση της 
διάρκειας ζωής του Ιnverter. 

Μαγνητική 
Επαφή Ρελέ 
(Προαιρετικά) 

Χρησιμοποιείται για την βελτίωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, την μείωση των αρμονικών και την 
προστασία από παρεμβολές . Input AC Line 

Reactor Το AC line reactor πρέπει να εγκαθίσταται όταν η 
παροχή ρεύματος του Inverter υπερκαλύπτει 6 φορές 
την ισχύ του ή η απόσταση των καλωδίων ισχύος 
είναι 

(Προαιρετικά)  

 10m. 

Χρησιμοποιείται για την μείωση του θορύβου ειδικά 
όταν το Inverter τοποθετείται κοντά σε συσκευές 
ήχου. Είναι αποτελεσματικό στην μείωση των 
θορύβων τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους. 
(RF220X00A) 

Zero-phase 
Reactor 
(Ferrite Core 
Common Choke)
(Προαιρετικά)  

Χρησιμοποιείται για την μείωση των 
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Όλα τα μοντέλα 
των 230V και 460V έχουν ενσωματωμένο φίλτρο 
EMI.  

Φίλτρο ΕΜΙ 
(Προαιρετικά)  

Αντίσταση 
Φρεν/σματος 

Χρησιμοποιείται για την μείωση του χρόνου 
επιβράδυνσης του κινητήρα. (Προαιρετικά)  

Για εφαρμογές που το καλώδιο του κινητήρα είναι 
μεγαλύτερο από 20m απαιτείται η εγκατάσταση 
reactor στην έξοδο του inverter. 

Output AC Line 
Reactor 
(Προαιρετικά) 
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3.3 Σύνδεση Κλεμών Ισχύος  
 

 
 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

R/L1, S/L2, T/L3 AC γραμμές εισόδου 

U/T1, V/T2, W/T3 AC γραμμές εξόδου προς κινητήρα  

+,- Συνδέσεις για αντίσταση φρένου (προαιρετικά) 
      

Γείωση 

 
 

Τερματικά Ισχύος (R/L1, S/L2, T/L3) 

 Χρησιμοποιήστε έναν γενικό διακόπτη για να συνδέσετε τα τερματικά R/L1, S/L2, T/L3 

με την τροφοδοσία. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση επιτηρητή τάσης.  

 

 Συνιστάται η τοποθέτηση ρελέ ισχύος (MC) στην είσοδο για την γρήγορη διακοπή 

τροφοδοσίας ώστε να μειωθούν πιθανές βλάβες κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας 

προστασίας του inverter. 

 

 Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως σφίξατε αρκετά τις βίδες στα τερματικά ισχύος ώστε σε 

περίπτωση κραδασμών, να αποφευχθούν σπινθήρες που τυχόν να δημιουργηθούν από 

χαλαρωμένες βίδες. 

 

 Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τάση και ρεύμα συμβατό με τις προδιαγραφές του Inverter. 
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 Επιλέξτε ένα Γενικό Αυτόματο Διαρροής με ευαισθησία από 200mA και πάνω και όχι 

λιγότερο από 0.1 δευτερόλεπτο χρόνο ανίχνευσης ώστε να αποφύγετε τυχόν 

απενεργοποιήσεις. Για Αυτόματο Διαρροής ειδικό για λειτουργία με Inverter 

παρακαλούμε επιλέξετε έναν με ευαισθησία από 30mA και πάνω. 

 

 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εντολή RUN/STOP μέσω των τερματικών ελέγχου 

ή του πληκτρολογίου για να ξεκινάτε ή να σταματήσετε το inverter. Μην χρησιμοποιείτε 

το ON/OFF εκτός και αν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε, σε αυτή την περίπτωση αυτό 

μπορεί να γίνει μόνο μία φορά την ώρα. 

 

 Μην συνδέετε τριφασικά Inverters σε μονοφασική πηγή ενέργειας. 

 

Τερματικά εξόδου (U,V,W) 

 Η εργοστασιακή ρύθμιση για τη κατεύθυνση λειτουργίας είναι κίνηση forward. Η μέθοδος 

για να ελέγξουμε τη κατεύθυνση λειτουργίας πρέπει να οριστεί μέσα από τις παραμέτρους 

επικοινωνίας. Παρακαλώ ανατρέξτε στο γκρουπ 9 για πληροφορίες. 

 Εάν το Inverter έχει εγκατασταθεί σε μέρος που χρειάζεται η χρήση ενός load reactor, 

εγκαταστήστε ένα φίλτρο κοντά στην πλευρά U/T1, V/T2 και W/T3 του Ιnverter. Μην 

χρησιμοποιείτε πυκνωτή, φίλτρο L-C και φίλτρο R-C που δεν έχουν την προηγούμενη 

έγκριση της Delta.    

 

 Μην συνδέετε στα τερματικά εξόδου του Ιnverter πυκνωτές αντισταθμίσεων ή 

αντικεραυνικά. 

 

 Χρησιμοποιήστε καλά μονωμένα μοτέρ, συμβατά για λειτουργία με inverter. 

 

Τερματικά [+, -] για σύνδεση της Αντίστασης Φρένου 

 

 Στα μοντέλα της σειράς VFD-EL που δεν διαθέτουν ενσωματωμένο brake chopper, 

παρακαλούμε συνδέστε μια εξωτερική μονάδα φρεναρίσματος και μία αντίσταση 
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φρεναρίσματος. 

 

 Όταν δε χρησιμοποιείται brake chopper οι κλέμες ( + , - ) θα πρέπει να μένουν κενές.     

 

3.4 ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

 

 

Θέση των τερματικών ελέγχου: 
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Σύμβολα & λειτουργίες των τερματικών ελέγχου  

 
ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Λειτουργία NPN)

ON: Σύνδεση στο DCM  

ΜΙ1 Εντολή Forward-Stop 
ON :  Τρέχει προς την κατεύθυνση του MI1 
OFF:  Stop  

ΜΙ2 Εντολή Reverse-Stop 
ON :  Τρέχει προς την κατεύθυνση του MI2 
OFF:  Stop 

ΜΙ3 Είσοδος 3 πολλαπλών λειτουργιών 

ΜΙ4 Είσοδος 4 πολλαπλών λειτουργιών 

 Ανατρέξτε στη παράμετρο 04.08 για να     

 προγραμματίσετε τις εισόδους πολλαπλών    

 λειτουργιών. 

ΜΙ5 Είσοδος 5 πολλαπλών λειτουργιών 

ΜΙ6 Είσοδος 6 πολλαπλών λειτουργιών 

ON :  Το ρεύμα ενεργοποίησης είναι 5.5mA. 
OFF:  Η ανοχή διαρροής ρεύματος είναι 10μA. 

+24V  Πηγή Τάσης DC 
Σε λειτουργία PNP χρησιμοποιούνται +24VDC, 
50mA. 

DCM  Κοινό Ψηφιακό Σήμα  
Κοινό για τις ψηφιακές εισόδους και 
χρησιμοποιείται για λειτουργία NPN  

RA  
‘Εξοδος Ρελέ πολλαπλών 
λειτουργιών (Ν.O.) a 

RB  
‘Εξοδος Ρελέ πολλαπλών 
λειτουργιών (Ν.C.) b 

RC Κοινό Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών

 
Ωμικό Φορτίο: 
5A(N.O.)/3AN(N.C.) 24VAC 
5A(N.O.)/3AN(N.C.) 24VDC 
Επαγωγικό Φορτίο 
1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 24VAC 
1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 24VDC 
(Βλέπε παράμετρο 03-00) 
 

+10V Τροφοδοσία ποτενσιόμετρου +10VDC 3mA 

AVI 

Αναλογική είσοδος τάσης 

 

Αντίσταση:      47kΩ 
Ανάλυση:       10 bits 
Εύρος:          0~10 VDC/4~20mA= 
               0~Max. Εξωτερική Συχνότητα 
               (Παράμετρος 01.00) 
Επιλογή:        Παράμετρος 02.00, 02.09, 10,00
Ρυθμίσεις:       Παράμετρος 04.14 ~ 04.17 
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ACΜ Αναλογικό σήμα ελέγχου (κοινό) Κοινό για το AVI= και το AFM 

AFM  

Αναλογική συχνότητα/ρεύμα μέτρο 

 

0 έως 10V, 2mA 
Αντίσταση:      47kΩ 
Ρεύμα Εξόδου:   2mA max 
Ανάλυση:        8 bits 
Εύρος:          0~10 VDC 
Λειτουργία:      Παράμετρος 03.03 έως  03.04 
  

Μέγεθος καλωδίου σήματος ελέγχου : 18AWG (O,75mm²) 
 
 
 

3.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
 
1. !  ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέετε στην τροφοδοσία τα τερματικά U/T1, V/T2 και W/T3 

καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλέσει βλάβη στο Ιnverter. 
 
2. !  ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει όσο πρέπει όλες τις βίδες. 
 
3. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης, ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας που 

ισχύουν στη χώρα που θα εγκατασταθεί το Inverter. 
 
4. Βεβαιωθείτε πως όλες οι απαιτούμενες προστατευτικές συσκευές (όπως διακόπτης και 

ασφάλειες) έχουν συνδεθεί μεταξύ της πηγής τροφοδοσίας και του inverter. 
 

5. Βεβαιωθείτε ότι τα leads έχουν συνδεθεί σωστά και η γείωση του inverter έχει γίνει σωστά. (Η 
αντίσταση γείωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.1Ω) 

 
6. Χρησιμοποιείστε leads γείωσης που είναι σύμφωνες με τις οδηγίες συμμόρφωσης AWG/MCM 

και φροντίστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντές. 
 

7. Σε περίπτωση εγκατάστασης πολλών Inverter σε ένα ερμάριο, όλα τα Inverter πρέπει να 
γειωθούν απευθείας σε ένα κοινό τερματικό γείωσης. Τα τερματικά γείωσης του VFD-F 
μπορούν να συνδεθούν και παράλληλα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχέδιο. Βεβαιωθείτε πως 
δεν υπάρχουν βρόγχοι γείωσης  

 

15 
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8. Όταν τα τερματικά εξόδου του inverter U/T1, V/T2 και W/T3 συνδεθούν κατάλληλα  στα 

τερματικά του κινητήρα U, V και W, όταν δοθεί η εντολή λειτουργίας σε forward, ο κινητήρας 
θα περιστρέφεται σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού (αν τον βλέπετε από την πλευρά που 
είναι το shaft ends) Για την αντίστροφη περιστροφή του κινητήρα, γυρίστε κάποια από τις δύο 
leads του κινητήρα. 

 
9. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι συμβατή με τη τάση και το ρεύμα του inverter. 

 
10. Μην αγγίζετε και μην αφαιρέσετε καλώδια όσο το Inverter είναι στο ρεύμα. 

 
11. Μην αγγίζετε εξαρτήματα του inverter αν δεν έχει σβήσει η εσωτερική λάμπα φόρτισης. 

 
12. Μην απεικονίζετε τα σήματα στην πλακέτα κυκλώματος όσο το inverter βρίσκεται σε 

λειτουργία. 
 

13. Οδηγείστε τα καλώδια της ισχύος και του ελέγχου ξεχωριστά ή σε γωνία 90° μεταξύ τους. 
 

14. Εάν απαιτείται φίλτρο για την μείωση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (ΕΜΙ) 
παρακαλούμε να το εγκαταστήσετε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο inverter. Οι 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές μπορούν επίσης να ελαττωθούν,  μειώνοντας τη Φέρουσα 
Συχνότητα. 

 

15. Εάν το inverter έχει εγκατασταθεί σε μέρος που απαιτείται η χρήση load reactor, εγκαταστήστε 

ένα φίλτρο κοντά στην πλευρά U/T1, V/T2 και W/T3 του inverter. Μην χρησιμοποιείτε 

πυκνωτή ή φίλτρο L-C ή φίλτρο R-C εκτός και εάν είναι εγκεκριμένο από την DELTA.    
 

16. Επιλέξτε ένα Γενικό Αυτόματο Διαρροής με ευαισθησία από 200mA και πάνω και όχι λιγότερο 
από 0.1 δευτερόλεπτο χρόνο ανίχνευσης ώστε να αποφύγετε τυχόν απενεργοποιήσεις. Για 
Αυτόματο Διαρροής ειδικό για λειτουργία με Inverter παρακαλούμε επιλέξετε έναν με 
ευαισθησία από 30mA και πάνω. 

 
17. Για να βελτιώσετε την ποιότητα του ρεύματος, να μειώσετε τις αρμονικές αλλά και για την 

προστασία του Inverter από διαρροές ρεύματος, στιγμιαίες διακοπές ρεύματος κ.λ.π συνιστάται 
η εγκατάσταση ενός AC line reactor σε περίπτωση που η τροφοδοσία είναι 500kVA ή 
μεγαλύτερη. 

 
18. Υπάρχουν ευαίσθητα τρανζίστορ MOS στο τυπωμένο κύκλωμα. Τα υλικά αυτά είναι 

ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό. Για να αποφευχθεί η καταστροφή τους μην τα αγγίζετε με 
μεταλλικά αντικείμενα ή τα χέρια σας.  
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3.7 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
 
Όταν χρησιμοποιείτε ένα Inverter για να οδηγήσετε ένα τριφασικό μοτέρ induction, πρέπει να 
γνωρίζετε ότι η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγαλύτερη από ένα inverter duty motor. 
 
Αποφύγετε να λειτουργείτε ένα standard induction motor σε χαμηλή ταχύτητα. Σε αυτή την 
περίπτωση η θερμοκρασία του κινητήρα μπορεί να ανέβει πάνω από τις αντοχές του, εξαιτίας της 
περιορισμένης παροχής αέρα που παράγεται από τους ανεμιστήρες του κινητήρα. 
 
Όταν οι κινητήρες λειτουργούν σε χαμηλή ταχύτητα θα πρέπει να μειώνετε το εξωτερικό φορτίο 
τους. 
 
Εάν η επιθυμητή ροπή εξόδου σε χαμηλή ταχύτητα είναι 100%, ίσως απαιτείται η χρήση ενός 
ειδικού inverter-duty για αυτόν τον κινητήρα. 

 
 

4.1.1 Περιγραφή ψηφιακού πληκτρολογίου 

Το ψηφιακό πληκτρολόγιο περιλαμβάνει δύο μέρη : οθόνη και πληκτρολόγιο. Η οθόνη παρέχει 

πληροφορίες παραμέτρων καθώς και ένδειξη λειτουργίας και το πληκτρολόγιο παρέχει δυνατότητες 

ελέγχου και προγραμματισμού. 

 
 

Υπάρχουν τέσσερα LED στο πληκτρολόγιο: 

LED STOP: Θα ανάψει όταν ο κινητήρας είναι σταματημένος. 

17 
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LED RUN: Θα ανάψει όταν ο κινητήρας είναι σε κίνηση.. 

LED FWD: Θα ανάψει όταν ο κινητήρας κινείται forward. 

LED REV: Θα ανάψει όταν ο κινητήρας κινείται reverse. 
 

 

 

4.1.1 Επεξηγήσεις μηνυμάτων οθόνης 

Μήνυμα οθόνης Περιγραφή 

 

Ένδειξη της κύριας Συχνότητας του inverter 

 

Ένδειξη της πραγματικής συχνότητας λειτουργίας 

που υπάρχει στα τερματικά U/T1, V/T2, W/T3 

 

Ένδειξη ρεύματος (Α), τάσης (V), ισχύς και 

σήματος ανάδρασης 

 

Ένδειξη του ρεύματος εξόδου που υπάρχει στα 

τερματικά U/T1, V/T2, W/T3 

 

Ένδειξη λειτουργίας του Inverter σε έμπροσθεν 

κίνηση (forward) 

 

Ένδειξη λειτουργίας του Inverter σε αντίστροφη 

κίνηση (reverse) 

 

Αντίστοιχο της τιμής C  

 

Ένδειξη της συγκεκριμένης ρύθμισης της 

παραμέτρου 

 

Ένδειξη της αποθηκευμένης πραγματικής τιμής 

της συγκεκριμένης παραμέτρου 

 18
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Ένδειξη εξωτερικού σφάλματος 

 

 

 

Εάν η είσοδος είναι αποδεκτή, η ένδειξη «END» θα 

απεικονιστεί για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Μετά την 

εισαγωγή της τιμής της παραμέτρου, η νέα τιμή θα 

αποθηκευτεί στη μνήμη. Για να την τροποποιήσετε 

χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  

 

Η ένδειξη «Err» εμφανίζεται όταν η είσοδος είναι 

άκυρη. 

 

4.1.3 ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΟΘΟΝΗΣ VFD-PU01 
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5, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ INVERTER 

 

Τα σύγχρονα inverters βασίζονται σε τεχνολογία solid state, η τήρηση των κανόνων συντήρησης είναι 

απαραίτητη για την λειτουργία του inverter στην βέλτιστη κατάσταση και για την επιμήκυνση της 

διάρκειας ζωής του inverter. Συστήνεται ο μηνιαίος έλεγχος του inverter από έναν κατάλληλα 

εκπαιδευμένο τεχνικό. Πριν από τον έλεγχο φροντίστε πάντα να έχετε σταματήσει την τροφοδοσία του 

inverter. Περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά από την ώρα που έσβησαν όλες οι λυχνίες ένδειξης και 

μετά βεβαιωθείτε ότι οι πυκνωτές έχουν πλήρως αποφορτιστεί μετρώντας την τάση μεταξύ Β1 και 

γείωσης με ένα πολύμετρο για μέτρηση DC.  
 

5.1 Τακτικός Έλεγχος 

Τα βασικά που πρέπει να ελέγχετε εάν έχει παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανωμαλία κατά την λειτουργία 

του inverter: 

1. Εάν οι κινητήρες λειτουργούν όπως πρέπει 

2. Εάν το περιβάλλον εγκατάστασης είναι συμβατό με τις προδιαγραφές του inverter 

3. Εάν το σύστημα ψύξης του inverter λειτουργεί κανονικά 

4. Εάν παρουσιάζονται ασυνήθιστοι κραδασμοί ή ήχοι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

5. Εάν οι κινητήρες υπερθερμαίνονται κατά την διάρκεια λειτουργίας τους. 

6. Πάντα να ελέγχετε την τάση εισόδου του inverter χρησιμοποιώντας ένα βολτόμετρο. 
 

5.2 Τακτική Συντήρηση 

 

Απενεργοποιήστε το inverter πριν συνεχίσετε την διαδικασία. 
1. Σφίξτε και ενισχύστε τις βίδες του inverter εάν αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι πολύ πιθανό 

να έχουν χαλαρώσει από κραδασμούς ή αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. 

2. Ελέγξτε αν οι αγωγοί ή τα μονωτικά έχουν διαβρωθεί ή έχουν χαλάσει. 

3. Ελέγξτε την αντίσταση της μόνωσης χρησιμοποιώντας ένα Meg-ohmmeter. 

4. Ελέγξτε τακτικά και αλλάξτε αν χρειάζεται τους πυκνωτές και τα ρελέ.   

5. Αν δεν χρησιμοποιείτε το inverter για μεγάλο χρονικό διάστημα, θέστε το σε λειτουργία 

τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια και βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά. 

Για να σιγουρευτείτε για την ορθή λειτουργία του αποσυνδέστε τον κινητήρα και 

ενεργοποιείστε το inverter για 5 ή περισσότερες ώρες πριν επιχειρήσετε να ελέγξετε κάποιον 

κινητήρα με αυτό. 

6. Καθαρίστε σκόνες και ακαθαρσίες. Δώστε έμφαση στον καθαρισμό των καλυμμάτων του 

ανεμιστήρα και του PCB. Διατηρήστε πάντα αυτές τις επιφάνειες καθαρές διότι η σκόνη και οι 

ακαθαρσίες μπορούν να προκαλέσουν απρόβλεπτες βλάβες στο inverter. 
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6, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

 

Το Inverter διαθέτει διαγνωστικό σύστημα βλαβών, που περιλαμβάνει διάφορα μηνύματα  

προειδοποίησης και σφαλμάτων. Όταν αναγνωριστεί βλάβη από το Inverter, ενεργοποιούνται 

προστατευτικές λειτουργίες. Τα παρακάτω σφάλματα απεικονίζονται στην ψηφιακή οθόνη του Inverter. 

Τα τέσσερα πιο πρόσφατα σφάλματα μπορούν να διαβαστούν από την ψηφιακή οθόνη. 

 

Σημείωση : Μπορείτε να κάνετε απόσβεση σφαλμάτων κάνοντας reset από το πληκτρολόγιο του 

Inverter ή από τερματική είσοδο. 

 

Κοινά προβλήματα και λύσεις: 

 

Κωδικός 

σφάλματος 

Περιγραφή σφάλματος Διορθωτικές κινήσεις 

 

Το Inverter ανιχνεύει 

αντικανονική αύξηση του 

ρεύματος 

1. Ελέγξτε αν η υποδύναμη του κινητήρα καλύπτεται 

από την μέγιστη ισχύ εξόδου του Inverter. 

2. Ελέγξτε τις καλωδιώσεις μεταξύ του Inverter και του 

κινητήρα για πιθανά βραχυκυκλώματα. 

3. Αυξήστε τον χρόνο επιτάχυνσης. 

4. Ελέγξτε για πιθανώς μεγάλο φορτίο. 

5. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Inverter μετά από 

βραχυκύκλωμα , το Inverter πρέπει να σταλεί στον 

κατασκευαστή. 

 

Το Inverter ανιχνεύει ότι η 

DC τάση του διαύλου έχει 

ξεπεράσει την μέγιστη 

επιτρεπτή τιμή. 

1. Ελέγξτε αν η τάση δικτύου είναι εντός τον 

επιτρεπτών ορίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Inverter. 

2. Ελέγξτε πιθανές διαρροές ρεύματος. 

3. Η υπέρταση DC διαύλου μπορεί να προκληθεί και 

από επιστροφές του κινητήρα. Σε αυτή την 

περίπτωση αυξήστε τον χρόνο επιβράδυνσης ή 

προσθέστε αντίσταση φρεναρίσματος. 

4. Ελέγξτε αν η απαιτούμενη δύναμη φρεναρίσματος 

καλύπτεται από τις δυνατότητες του Inverter. 

Κωδικός Περιγραφή σφάλματος Διορθωτικές κινήσεις 
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σφάλματος 

 

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 

του Inverter, ανιχνεύει 

υψηλή θερμοκρασία 

1. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ορίων. 

2. Βεβαιωθείτε πως οι τρύπες ψύξης του Inverter δεν 

είναι κλειστές. 

3. Αφαιρέστε ξένα αντικείμενα από τις ψήκτρες και 

καθαρίστε τις ψήκτρες από ακαθαρσίες. 

4. Αφήστε αρκετό χώρο για τον σωστό αερισμό. 

 

Το Inverter ανιχνεύει ότι η 

DC τάση του διαύλου είναι 

κάτω από την ελάχιστη 

επιτρεπτή τιμή. 

Ελέγξτε αν η τάση δικτύου είναι εντός τον επιτρεπτών 

ορίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Inverter. 

 

 

Το Inverter ανιχνεύει μεγάλο 

ρεύμα οδήγησης κινητήρα. 

Σημείωση : Το Inverter 

μπορεί να αντέξει ως 150% 

του μέγιστου ρεύματος 

εξόδου για 60 δευτερόλεπτα. 

1. Ελέγξτε για πιθανή υπερφόρτωση του κινητήρα. 

2. Ελαττώστε την ρύθμιση ροπής όπως έχει οριστεί 

στην παράμετρο 7-02 

3. Αυξήστε την χωρητικότητα του κινητήρα. 

 
Εσωτερική ηλεκτρονική 

υπερφόρτωση 

1. Ελέγξτε για πιθανή υπερφόρτωση του κινητήρα. 

2. Ελέγξτε την ρύθμιση θερμικής υπερφόρτισης. 

3. Αυξήστε την χωρητικότητα του κινητήρα. 

4. Ελαττώστε το επίπεδο ρεύματος εξόδου, ώστε αυτό 

να μην ξεπερνά την τιμή που έχει οριστεί στην 

παράμετρο 7-00 (Ονομαστικό Ρεύμα Κινητήρα). 

 

Υπερφόρτωση κινητήρα. 

Ελέξτε τις παραμέτρους 

6-03, 6-04 και 6-05 

1. Ελαττώστε το φορτίο του κινητήρα. 

2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ανίχνευσης υπερφόρτισης 

κινητήρα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των 

παραμέτρων 6-03, 6-04 και 6-05. 

 CC πίεση ρεύματος Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 OV σφάλμα hardware Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 GFF σφάλμα hardware 
Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 OC σφάλμα hardware Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 
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Υπερβολικό ρεύμα κατά την 

διάρκεια της επιτάχυνσης :

1. Βραχυκύκλωμα στην 

έξοδο προς κινητήρα. 

2. Πολύ μεγάλη ώθηση 

ροπής  

3. Μικρός χρόνος 

επιτάχυνσης 

4. Μικρή χωρητικότητα 

εξόδου inverter 

1. Ελέγξτε για πιθανή κακή απομόνωση της γραμμής 

εξόδου του Inverter. 

2. Ελαττώστε την ρύθμιση ώθησης ροπής (π.7-02). 

3. Αυξήστε τον χρόνο επιτάχυνσης 

4. Αντικαταστήστε το Inverter με το αμέσως 

μεγαλύτερο σε ιπποδύναμη. 

 

Υπερβολικό ρεύμα κατά την 

διάρκεια της επιβράδυνσης : 

1. Βραχυκύκλωμα στην 

έξοδο προς κινητήρα. 

2. Μικρός χρόνος 

επιβράδυνσης 

3. Μικρή χωρητικότητα 

εξόδου inverter 

1. Ελέγξτε για πιθανή κακή απομόνωση της γραμμής 

εξόδου του Inverter 

2. Αυξήστε τον χρόνο επιβράδυνσης. 

3. Αντικαταστήστε το Inverter με το αμέσως 

μεγαλύτερο σε ιπποδύναμη 

 

Υπερβολικό ρεύμα κατά την 

διάρκεια σταθερής 

κατάστασης λειτουργίας. 

1. Βραχυκύκλωμα στην 

έξοδο προς κινητήρα. 

2. Απότομη αύξηση φορτίου 

του κινητήρα. 

3. Μικρή χωρητικότητα 

εξόδου inverter  

1. Ελέγξτε για πιθανή κακή απομόνωση της γραμμής 

εξόδου του Inverter 

2. Ελέγξτε για πιθανή αστοχία του κινητήρα. 

3. Αντικαταστήστε το Inverter με το αμέσως 

μεγαλύτερο σε ιπποδύναμη 

 

 

 

Επείγουσα παύση 

λειτουργίας (emergency 

stop).                 

Όταν τα τερματικά 

πολλαπλών λειτουργιών 

(ΜΙ3 έως ΜΙ9) 

απενεργοποιηθούν, το 

INVERTER απενεργοποιεί 

όλες τις εισόδους 

Πατήστε RESET για να αποσβέσετε το μήνυμα 

σφάλματος 
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Δεν μπορεί να 

προγραμματιστεί η μνήμη 

EEPROM 

Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 

 

Δεν μπορεί να 

προγραμματιστεί η μνήμη 

EEPROM 

Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 

 
Δεν μπορεί να αναγνωστεί η 

μνήμη EEPROM 

1. Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

2. Κάντε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων  

 
Δεν μπορεί να αναγνωστεί η 

μνήμη EEPROM 

1. Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

2. Κάντε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

 Σφάλμα φάσης U Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 Σφάλμα φάσης V Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 Σφάλμα φάσης W Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 OV ή LV Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 
Σφάλμα Αισθητηρίου 

Θερμοκρασίας 

Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 
Αποτυχία αυτόματης 

επιτάχυνσης/επιβράδυνσης 

Μην χρησιμοποιείται την λειτουργία αυτόματης 

επιτάχυνσης/επιβράδυνσης 

 

Σφάλμα γείωσης: 

Η έξοδος του inverter 

λειτουργεί αντικανονικά. 

Όταν το τερματικό εξόδου 

είναι γειωμένο (το ρεύμα 

από βραχυκύκλωμα είναι 

50% μεγαλύτερο από το 

ονομαστικό ρεύμα του 

inverter), η πλακέτα ισχύος 

του inverter μπορεί να πάθει 

βλάβη. Η προστασία από 

βραχυκύκλωμα προστατεύει 

το inverter και όχι το χρήστη.

Σφάλμα γείωσης: 

1. Ελέγξτε την πλακέτα IGBT για πιθανή βλάβη 

2. Ελέγξτε για πιθανή κακή απομόνωση της 

γραμμής εξόδου του Inverter 

 Σφάλμα Επικοινωνίας  

1. Ελέγξτε την σύνδεση RS485 μεταξύ του 

κινητήρα Inverter για αποσύνδεση του 

καλωδίου 

2. Ελέγξτε αν το πρωτόκολλο επικοινωνίας, η 

διεύθυνση, η ταχύτητα μετάδοσης, κτλ είναι 
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σωστά 

3. Χρησιμοποιήστε το σωστό άθροισμα ελέγχου 

για τους υπολογισμούς 

4. Παρακαλώ ανατρέξτε στο γκρουπ παραμέτρων 

9 ή 5 λεπτομέρειες.     

 
Η έξοδος του inverter έχει 

απενεργοποιηθεί  

5. Όταν το εξωτερικό τερματικό εισόδου (Β.Β) 

είναι ενεργοποιημένο, η έξοδος του inverter θα 

απενεργοποιηθεί. 

6. Απενεργοποιήστε αυτή την σύνδεση και το 

inverter θα ξεκινήσει να δουλεύει ξανά 

 
Σφάλμα σήματος ανάδρασης 

PID 

1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στην παράμετρο 10-01 

καθώς και την καλωδίωση στα AVI/ACI1/ACI2 

2. Ελέγξτε για πιθανό πρόβλημα μεταξύ του 

χρόνου αντίδρασης του συστήματος και τον 

χρόνο ανίχνευσης του σήματος ανάδρασης 

(παράμετροι 10-08/10-09) 

 
Σφάλμα προστασίας 

λογισμικού 
Επιστρέψτε to inverter στον κατασκευαστή 

 
Σφάλμα Αναλογικού 

Σήματος  
Ελέγξτε τη καλωδίωση του ACI 

 Απώλεια Φάσης  Ελέγξτε τη καλωδίωση για μη συνδεδεμένα καλώδια  
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7, ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

 : Αυτές οι παράμετροι μπορούν να αλλάξουν κατά τη λειτουργία  

 

Group 0 Παράμετροι Κατάστασης Inverter  

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

00-00 Έκδοση Λογισμικού Μόνο ανάγνωση ##  

00-01 
Ένδειξη κατάστασης 

AC Drive,1 
Μόνο ανάγνωση #.#  

0: 
Οι παράμετροι μπορούν να διαβαστούν 

και να αλλαχθούν 

1: 
Όλες οι παράμετροι είναι μόνο για 

ανάγνωση 

8: Κλείδωμα πληκτρολογίου 

9: 

Επαναφέρει όλες τις παραμέτρους σε 

εργοστασιακές ρυθμίσεις (50Hz, 

230V/400V ή 220V/440V)  

00-02 Reset Παραμέτρων 

10: 

Επαναφέρει όλες τις παραμέτρους σε 

εργοστασιακές ρυθμίσεις (60Hz, 

220V/440V) 

0  

0: 
Εμφανίζει τη τιμή της επιθυμητής 

συχνότητας (Fxxx) 

1: 
Εμφανίζει τη τιμή της πραγματικής 

συχνότητας (Hxxx) 

2: 
Εμφανίζει το περιεχόμενο της μονάδας 

που έχει οριστεί από το χρήστη (Uxxx) 

3: 
Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών, βλέπε 

παράμετρο 00.04. 

00-03 
Επιλογή Ένδειξης κατά την 

Έναρξη 

4: Εντολή FWD/REV 

0  

0: 
Εμφανίζει το περιεχόμενο της μονάδας 

που έχει οριστεί από το χρήστη (Uxxx) 

1: Εμφανίζει τη τιμή του μετρητή ( c ) 

2: 

Εμφανίζει τη κατάσταση των 

τερματικών εισόδων πολλαπλών 

λειτουργιών  

00-04 
Περιεχόμενο ενδείξεων 

πολλαπλών λειτουργιών 

 

3: Εμφανίζει τη τάση DC-BUS ( u ) 

0  

27 
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4: Εμφανίζει την τάση εξόδου ( Ε ) 

5: Εμφανίζει τη τιμή  

6: Έξοδος ισχύος παράγοντα γωνίας ( n ) 

7: Εμφανίζει την ισχύ εξόδου ( P ) 

8: 
Εμφανίζει τις ρυθμίσεις PID και το 

σήμα του feedback 

9: Εμφανίζει το AVI ( I ) ( V ) 

10: Εμφανίζει το ACI ( i ) ( mA ) 

11: 
Εμφανίζει τη θερμοκρασία του IGBT ( 

h ) ( ◦C ) 

00-05 
Συντελεστής Κ ορισμένος από το 

χρήστη 
0.1 έως 160.0 1.0  

00-06 Έκδοση Λογισμικού Μόνο ανάγνωση #.##  

00-07 Κατειλημμένη  

00-08 Μονάδα Εισαγωγής Password 0 έως 9999 0  

00-09 Ρύθμιση Password 0 έως 9999 0  

00-10 Κατειλημμένη  

00-11 Κατειλημμένη  

0: 230V / 400V 
00-12 

Επιλογή Βασικής Τάσης 50Hz 

1: 220V / 380 V 
0 

 

00-13 

Τιμή 1 ορισμένη από το χρήστη 

(ανταποκρίνεται στη μέγιστη 

συχνότητα ) 

0 έως 9999 0 

 

00-14 
Θέση του δεκαδικού ψηφίου της 

τιμής 1, ορισμένο από το χρήστη 
0 έως 3 0 

 

 

 

Ομάδα 1 Βασικοί Παράμετροι 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

01-00 Μέγιστη συχνότητα εξόδου 50.00 έως 600.00 Hz 60.00  

01-01 Μέγιστη συχνότητα τάσης 0.10 έως 600.00 Hz 60.00  

01-02 Μέγιστη τάση εξόδου 
115V / 230Vγια τις σειρές 0.1V έως 255.0V 

460V για τις σειρές 0.1V έως 510.0V 

220.0 

440.0 
 

01-03 Σημείο μέσης τιμής συχνότητας 0.10 έως 600.00 Hz 1.50  

01-04 Σημείο μέσης τιμής τάσης 115V / 230Vγια τις σειρές 0.1V έως 255.0V 10.0  

 28
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460V για τις σειρές 0.1V έως 510.0V 20.0 

01-05 Ελάχιστη συχνότητα εξόδου 0.10 έως 600.00 Hz 1.50  

01-06 Ελάχιστη τάση εξόδου 
115V / 230Vγια τις σειρές 0.1V έως 255.0V 

460V για τις σειρές 0.1V έως 510.0V 

10.0 

20.0 
 

01-07 
Ανώτατο όριο συχνότητας 

εξόδου 
0.1 έως 120.0 % 110.0  

01-08 
Κατώτατο όριο συχνότητας 

εξόδου 
0.00~120.00 Hz 0.00  

 01-09 Χρόνος επιτάχυνσης 1 0.1 έως 600.0 / 0.01 έως 600.0 sec 10.0  

 01-10 Χρόνος επιβράδυνσης 1 0.1 έως 600.0 / 0.01 έως 600.0 sec 10.0  

 01-11 Χρόνος επιτάχυνσης 2 0.1 έως 600.0 / 0.01 έως 600.0 sec 10.0  

 01-12 Χρόνος επιβράδυνσης 2 0.1 έως 600.0 / 0.01 έως 600.0 sec 10.0  

 01-13 Χρόνος επιτάχυνσης JOG 0.1 έως 600.0 / 0.01 έως 600.0 sec 1.0  

 01-14 Χρόνος επιβράδυνσης JOG 0.1 έως 600.0 / 0.01 έως 600.0 sec 1.0  

 01-15 Συχνότητα JOG 0.10Hz έως Fmax ( Παράμετρος 01.00) Hz 6.00  

0: 
Γραμμική επιτάχυνση / Γραμμική 

επιβράδυνση  

1: 
Αυτόματη επιτάχυνση / Γραμμική 

επιβράδυνση 

2: 
Γραμμική επιτάχυνση / Αυτόματη 

επιβράδυνση 

3: 
Αυτόματη επιτάχυνση / Αυτόματη 

επιβράδυνση ( Ορίζεται από το φορτίο ) 

01-16 

Αυτόματη Επιτάχυνση / 

Επιβράδυνση (Αναφέρεται στις 

ρυθμίσεις του χρόνου 

Επιτάχυνση / Επιβράδυνση) 

4: 

Αυτόματη επιτάχυνση / Αυτόματη 

επιβράδυνση ( Ορίζεται από τις 

ρυθμίσεις χρόνου επιτάχυνσης και 

επιβράδυνσης   

0  

01-17 
Χρόνος καθυστέρησης της 

καμπύλης S στην επιτάχυνση 
0.0 έως 10.0 / 0.00 έως 10.0 sec 0.0  

01-18 
Χρόνος καθυστέρησης της 

καμπύλης S στην επιβράδυνση 
0.0 έως 10.0 / 0.00 έως 10.0 sec 0.0  

0: Μονάδα  1 Sec 
01-19 

Μονάδα Χρόνου 

επιτάχυνσης/επιβράδυνσης 1: Μονάδα  0.1 Sec 
0  

 

 

 

Ομάδα 2 Παράμετροι Ψηφιακής Εξόδου/Εισόδου 
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Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

0: Μέσω πληκτρολογίου 

1: 
Μέσω αναλογικής εισόδου AVI 0 έως 

+10V 

2: 
Μέσω αναλογικής εισόδου ACI 4 έως 

20mA 

3: Μέσω σειριακής επικοινωνίας RS485 

 02-00 Πηγή εντολής συχνότητας 

4: 
Μέσω του ποτενσιόμετρου του 

ψηφιακού πληκτρολογίου 

1  

0: Έλεγχος από ψηφιακό πληκτρολόγιο 

1: 

Έλεγχος από εξωτερικό τερματικό, 

ενεργοποιημένο STOP/RESET 

πληκτρολογίου 

2: 

Έλεγχος από εξωτερικό τερματικό, 

απενεργοποιημένο STOP/RESET 

πληκτρολογίου 

3: 
Έλεγχος από RS-485, ενεργοποιημένο  

STOP/RESET πληκτρολογίου 

 02-01 Πηγή εντολής λειτουργίας 

4: 

Έλεγχος από RS-485, 

απενεργοποιημένο STOP/RESET 

πληκτρολογίου 

1  

0: 
Stop=Ράμπα καθόδου ,       

EF=Ελεύθερο σταμάτημα 

1: 
Stop= Ελεύθερο σταμάτημα, 

EF=Ελεύθερο σταμάτημα 

2: 
Stop=Ράμπα καθόδου,       EF= 

Ράμπα καθόδου 

02-02 Μέθοδος τερματισμού 

3: 
Stop= Ελεύθερο σταμάτημα, EF= 

Ράμπα καθόδου 

0  

02-03 
Επιλογές φέρουσας συχνότητας 

PWM 
2 έως 12kHz  8  

0: 
Ενεργοποίηση λειτουργίας Εμπρός / 

Πίσω 

1: Απενεργοποίηση λειτουργίας Πίσω 
02-04 Έλεγχος κατεύθυνσης Κινητήρα 

2: Απενεργοποίηση λειτουργίας Εμπρός  

0  
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0: 

 Απενεργοποίηση. Η κατάσταση 

λειτουργίας δεν αλλάζει ακόμα και αν 

μεταβληθεί η παράμετρος 02.01 

1: 

Ενεργοποίηση. Η κατάσταση 

λειτουργίας δεν αλλάζει ακόμα και αν 

μεταβληθεί η παράμετρος 02.01 

2: 

Απενεργοποίηση. Η κατάσταση 

λειτουργίας θα αλλάζει ακόμα και αν 

μεταβληθεί η παράμετρος 02.01 

02-05 Κλείδωμα Γραμμής Έναρξης  

3: 

Ενεργοποίηση. Η κατάσταση 

λειτουργίας θα αλλάζει ακόμα και αν 

μεταβληθεί η παράμετρος 02.01 

1  

0: Επιβράδυνση στα 0Hz 

1: 
Ελεύθερο σταμάτημα και εμφάνιση 

‘AErr’ 02-06 
Απώλεια σήματος ACI 

(4 έως 20mA) 

2: 
Συνεχίζει να εκτελείται βάση της 

τελευταίας δοθείσας συχνότητας    

1  

0: Από το πλήκτρο Πάνω / Κάτω 

1: 
Βασισμένο στο χρόνο 

επιτάχυνσης/επιβράδυνσης  

2: Συνεχής ταχύτητα (Παράμετρος 02.08) 
02-07 Λειτουργία Πάνω / Κάτω 

3: 
Μονάδα εισαγωγής παλμών  

(Παράμετρος 02.08) 

0  

02-08 

Ρυθμός Μεταβολής Επιτάχυνσης 

/ Επιβράδυνσης μέσω της 

λειτουργίας Πάνω/Κάτω με 

συνεχή ταχύτητα 

0.01 έως 10.00 Hz 0.01  

0: Πλήκτρα Πάνω/Κάτω ψηφιακού 

πληκτρολογίου ή μέσω εισόδων  

Πάνω/Κάτω πολλαπλών λειτουργιών. 

Τελευταία σωσμένη συχνότητα.  

1: 0 έως 10V από AVI  

2: 4 έως 20mA από ACI 

3: Επικοινωνία RS-485 

02-09 
Πηγή της δεύτερης εντολής 

συχνότητας 

4: Ποτενσιόμετρο ψηφιακού 

πληκτρολογίου 

0  

02-10 Συνδυασμός πρώτης και 0: Εντολή πρώτης κύριας συχνότητας 0  
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1: Εντολή πρώτης κύριας συχνότητας + 

Εντολή δεύτερης κύριας συχνότητας 

δεύτερης εντολής κύριας 

συχνότητας     

2: Εντολή πρώτης κύριας συχνότητας - 

Εντολή δεύτερης κύριας συχνότητας 

02-11 
Εντολή μεταβολής συχνότητας 

από το πληκτρολόγιο 
0.00 έως 600.0Hz 60.00  

02-12 
Εντολή μεταβολής συχνότητας 

μέσω επικοινωνίας 
0.00 έως 600.0Hz 60.00  

0: Σώζει τη συχνότητα από το 

πληκτρολόγιο και την επικοινωνία 

1: Σώζει μόνο την συχνότητα από το 

πληκτρολόγιο 
02-13 

Επιλογή για να σώζει την 

επιλογή συχνότητας μέσω του 

πληκτρολογίου ή της 

επικοινωνίας  2: Σώζει μόνο την συχνότητα από την 

επικοινωνία 

0  

0: Από εντολή συχνότητας ρεύματος 

1: Από εντολή μηδενικής συχνότητας 
02-14 

Επιλογή αρχικής συχνότητας (για 

το πληκτρολόγιο και την RS485) 2: Από την συχνότητα που εμφανίζεται 

στο STOP 

0  

02-15 

Επιθυμητή αρχική συχνότητα 

(για το πληκτρολόγιο και την 

RS485)  

0.00 έως 600.0 Hz 60.00  

Μόνο για ανάγνωση  

Bit0=1 από τη πρώτη πηγή συχνότητας 

       (Παράμετρος 02.00) 

Bit1=1 από τη δεύτερη πηγή συχνότητας 

       (Παράμετρος 02.09) 

02-16 
Εμφανίζει τη πηγή της εντολής 

κύριας συχνότητας  

Bit2=1 από τη είσοδο πολλαπλών λειτουργιών 

##  

Μόνο για ανάγνωση  

Bit0=1 από το ψηφιακό πληκτρολόγιο 

Bit1=1 από τη θύρα επικοινωνίας RS485 

Bit2=1 Από εξωτερικές κλέμες με μέθοδο 

καλωδίωσης  2/3 

02-17 
Εμφανίζει τη πηγή της εντολής 

λειτουργίας 

Bit3=1 από τη είσοδο πολλαπλών λειτουργιών 

 

##  

02-18 
Ιδιότητες τιμής 2 ορισμένη από 

το χρήστη 
0 έως τη Παράμετρο 00.13 0  
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02-19 Τιμή 2 ορισμένη από το χρήστη 0 έως 9999 ##  

 

Ομάδα 3 Παράμετροι λειτουργιών εξόδου 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

0: Καμία λειτουργία 

1: Λειτουργία Drive AC 

2: Επίτευξη κύριας συχνότητας 

3: Μηδενική ταχύτητα (και τερματισμό) 

4: Υπέρβαση ροπής 

5: Ένδειξη Base-Block (B.B)  

6: Ένδειξη χαμηλού ρεύματος 

7: Ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

8: Ένδειξη σφάλματος 

9: Επίτευξη κύριας συχνότητας 

10: Επίτευξη μετρούμενης τιμής  

11: 
Προσπάθεια προκαταρκτικής 

καταμέτρησης τιμής 

12: Επιτηρητής αποφυγής υπέρτασης 

13: 
Επιτηρητής αποφυγής υπερβολικής 

αύξησης ρεύματος 

14: 
Προειδοποίηση υπερθέρμανσης 

ψήκτρας 

15: 
Επιτηρητής υπερβολικής αύξησης 

ρεύματος  

16: Επιτηρητής PID  

17: Εντολή κίνησης εμπρός 

18: Εντολή κίνησης πίσω 

19: Σήμα εξόδου μηδενικού ρεύματος 

20: 
Προειδοποίηση 

(FbE,Cexx,AoL2,AUE,SAvE)  

21: 
Έλεγχος Φρένου ( Επιτυγχάνεται η 

επιθυμητή συχνότητα ) 

03-00 
Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών 

(RA1, RB1, RC1) 

22: Προετοιμασία κινητήρα 

8  

03-01 Κατειλημμένη 

03-02 Επίτευξη κύριας συχνότητας 0.00 έως 600.00 Hz 0.00  
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0: Αναλογική μέτρηση συχνότητας 
03-03 

Επιλογή Σήματος Αναλογική 

Εξόδου , (AFM) 1: Αναλογική μέτρηση ρεύματος 
  

03-04 Κέρδος αναλογικής εξόδου  1 έως 200% 100  

03-05 Μέτρηση τιμής τερματικού 0 έως 9999 0  

03-06 Μέτρηση Προκαταρτικής Τιμής 0 έως 9999 0  

0: 
Επιχειρείται μέτρηση τις τιμής των 

τερματικών, χωρίς εμφάνιση EF 
 

03-07 

Ενεργοποίηση EF όταν 

επιχειρείται μέτρηση τις τιμής 

των τερματικών  
1: 

Επιχειρείται μέτρηση τις τιμής των 

τερματικών, ενεργοποίηση EF 

0 

 

0: Ανεμιστήρας πάντα ανοιχτός 

1: 
Ο ανεμιστήρας θα σταματήσει ένα 

λεπτό αφού σταματήσει ο κινητήρας 

2: 

Ο ανεμιστήρας θα είναι ανοιχτός όσο 

λειτουργεί ο κινητήρας και θα 

σταματήσει όταν σταματήσει ο 

κινητήρας  

03.08 Έλεγχος Ανεμιστήρα 

3: 
Ο ανεμιστήρας Λειτουργεί όταν 

ανεβάσει θερμοκρασία η ψήκτρα 

0  

03.09 Κατειλημμένη  

03.10 Κατειλημμένη  

03.11 
Συχνότητα απελευθέρωσης 

φρένου 
0.00 έως 20.00 Hz 0.00  

03.12 Συχνότητα συγκράτησης φρένου 0.00 έως 20.00 Hz 0.00  

03.13 
Εμφανίζει την κατάσταση των 

Relay 
Μόνο για ανάγνωση ##  

 

 

Ομάδα 4 Παράμετροι λειτουργιών εισόδου 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

04-00 
Προτίμηση ποτενσιόμετρου 

πληκτρολογίου 
0.0 έως 100.0 % 0.0  

0: Θετική προτίμηση  
04-01 

Προτίμηση πολικότητας 

ποτενσιόμετρου πληκτρολογίου 1: Αρνητική προτίμηση  
00  

04-02 
Κέρδος ποτενσιόμετρου 

πληκτρολογίου 
0.1 έως 200.0 % 100.0  
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0: Χωρίς προτίμηση αρνητικής εντολής 

04-03 

Αρνητική προτίμηση 

ποτενσιόμετρου πληκτρολογίου, 

Ενεργοποίηση / 

Απενεργοποίηση αντίστροφης 

κίνησης 

1: 
Αρνητική προτίμηση: Ενεργοποίηση 

Αντίστροφης κίνησης 

0  

0: 2-καλωδίων FWD/ STOP, REV/ STOP 

1: 2-καλωδίων FWD/REV, RUN/STOP 04-04 
Επιλογές λειτουργιών ελέγχου 

2-καλωδίων / 3-καλωδίων  
2: Λειτουργία 3-καλωδίων 

0  

0: Καμία λειτουργία 

1: Προεπιλεγμένη κλέμμα ταχύτητας 1 04-05 
Προγραμματιζόμενη είσοδος 

(MI3) 
2: Προεπιλεγμένη κλέμμα ταχύτητας 2 

1  

3: Προεπιλεγμένη κλέμμα ταχύτητας 3 

4: Προεπιλεγμένη κλέμμα ταχύτητας 4 04-06 
Προγραμματιζόμενη είσοδος 

(MI4) 
5: Εξωτερικό RESET 

2  

6: Αναστολή Επιτάχυνσης/Επιβράδυνσης  

7: 
Εντολή επιλογής χρόνου 

Επιτάχυνσης/Επιβράδυνσης 
04-07 

Προγραμματιζόμενη είσοδος 

(MI5) 

8: Λειτουργία Jog 

3  

9: Εξωτερικό Base Block 

10: Πάνω: Αύξηση κύριας συχνότητας 

11: Κάτω: Μείωση κύριας συχνότητας 

12: Μέτρηση σήματος Trigger 

13: Reset μετρητή   

14: Εξωτερική είσοδος σφάλματος E.F. 

15: Απενεργοποίηση λειτουργίας PID 

16: Εξωτερικός διακόπτης STOP 

17: 
Παράμετρος ενεργοποίησης 

κλειδώματος 

18: 
Επιλογή εντολής λειτουργίας 

(εξωτερικές κλέμμες) 

19: 
Επιλογή εντολής λειτουργίας 

(πληκτρολόγιο) 

20: 
Επιλογή εντολής λειτουργίας 

(επικοινωνία) 

21: Εντολή FWD/REV 

04-08 
Προγραμματιζόμενη είσοδος 

(MI6) 

22: Πηγή δεύτερης εντολής συχνότητας 

4  
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Bit0: MI1 

Bit1: MI2 

Bit2: MI3 

Bit3: MI4 

Bit4: MI5 

Bit5: MI6 

0: N.O. 

1: N.C. 

04.09 
Προγραμματιζόμενη είσοδος 

Επιλογής Επαφής 

P.S.: 
MI1 έως MI3θα είναι ανενεργά σε 

έλεγχο 3-καλωδίων 

0  

04.10 
Ψηφιακή Είσοδος χρόνου 

Debouncing 
1 έως 20 (*2ms) 1  

04-11 Ελάχιστη τάση AVI 0.0 έως 10.0V 0.0  

04-12 Ελάχιστη συχνότητα AVI 0.0 έως 100.0% 0.0  

04-13 Μέγιστη τάση AVI 0.0 έως 10.0V 10.0  

04-14 Μέγιστη συχνότητα AVI 0.0 έως 100.0% 100.0  

04-15 Ελάχιστο ρεύμα ACI 0.0 έως 4.0  

04-16 Ελάχιστη συχνότητα ACI 0.0 έως 0.0  

04-17 Μέγιστο ρεύμα ACI 0.0 έως 20.0  

04-18 Μέγιστη συχνότητα ACI 0.0 έως 100.0  

04.19 

έως 

04.25 

Κατειλημμένες 

Μόνο για ανάγνωση 

Bit0: Κατάσταση MI1 

Bit1: Κατάσταση MI2 

Bit2: Κατάσταση MI3 

Bit3: Κατάσταση MI4 

Bit4: Κατάσταση MI5 

04.26  

Bit5: Κατάσταση MI6 

##  

04.27 
Εσωτερική / Εξωτερική επιλογή 

προγραμματιζόμενης εισόδου 
 0 έως 4095 0  

04.28 Εσωτερική κατάσταση κλεμών  0 έως 4095 0  
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Ομάδα 5 Παράμετροι εισαγωγής προκαθορισμένης συχνότητας 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

05-00 1η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-01 2η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-02 3η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-03 4η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-04 5η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-05 6η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-06 7η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-07 8η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-08 9η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-09 10η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-10 11η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-11 12η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-12 13η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-13 14η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

05-14 15η προκαθορισμένη συχνότητα 0.00 έως 600.0 Hz 0.00  
 
 

Ομάδα 6 Παράμετροι λειτουργίας προστασίας 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

Σειρά 
115/230V: 

330.0V έως 410.0V 

Σειρά 460V: 660.0V έως 820.0V 06-00 Πρόληψη αποφυγής υπέρτασης 

0.0: 
Απενεργοποίηση 
πρόληψης αποφυγής 
υπέρτασης 

390.0V 
780.0V 

 

0: Απενεργοποίηση  06-01 Πρόληψη αποφυγής υπέρτασης 
κατά την επιτάχυνση  20 έως 250% 

170  

0: Απενεργοποίηση 06-02 Πρόληψη αποφυγής υπέρτασης 
κατά την λειτουργία 20 έως 250% 

170  

0: Απενεργοποίηση 
1:  
2:  
3:  

06-03 
Λειτουργία ανίχνευσης της 
ροπής στρέψης (OL2)  

4:  

0  

06-04 
Επίπεδο ανίχνευσης της ροπής 
στρέψης. 

10 έως 200 % 150  

06-05 Χρόνος ανίχνευσης της ροπής 0.1 έως 60.0 sec 0.1  
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στρέψης. 

0: 
Κανονικός Κινητήρας (Ψύχεται με 
δικό του ανεμιστήρα) 

1: 
Ειδικός Κινητήρας (Επιβάλει 
εξωτερική ψύξη) 

06-06 
Επιλογή Ρελέ υπερφόρτωσης 
ηλεκτρονικού θερμικού 

2: Απενεργοποίηση 

2  

06-07 
Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού 
θερμικού 

30 έως 600 sec 60  

0: Χωρίς Σφάλμα 

1: Υπερένταση (oc) 

2: Υπέρταση (ov) 

3: Υπερθέρμανση IGBT(oH1) 

4: Κατειλημμένη  

5: Υπερφόρτωση (oL) 

6: Υπερφόρτωση1 (oL1) 

06.08 Καταγραφή τρέχον σφάλματος  

7: Υπερφόρτωση Κινητήρα (oL2) 

8: Εξωτερικό Σφάλμα (EF) 

9: 
Το ρεύμα είναι διπλάσιο από το 
ονομαστικό κατά την επιτάχυνση. 
(ocA).  

10: 
Το ρεύμα είναι διπλάσιο από το 
ονομαστικό κατά την επιβράδυνση 
(ocd). 

11: 
Το ρεύμα είναι διπλάσιο από το 
ονομαστικό κατά την σταθερή 
λειτουργία (ocn). 

12: Σφάλμα Γείωσης (GFF) 

06.09 
Καταγραφή δεύτερου πιο  
πρόσφατου σφάλματος 

13: Κατειλημμένη 

14: Χάθηκε μια Φάση (PHL) 

15: Κατειλημμένη 

16: 
Αποτυχία αυτόματης 
επιτάχυνσης/επιβράδυνσης (CFA) 

17: Προστασία κωδικού / SW (codE) 

18: 
Αποτυχία πίνακας ελέγχου ισχύος 
CPU WRITE (cF1.0) 

19: 
Αποτυχία πίνακας ελέγχου ισχύος 
CPU READ (cF2.0)  

06.10 
Καταγραφή τρίτου πιο 
πρόσφατου Σφάλματος 

20: 
Προστασία από κατάρρευση υλικού 
CC,OC (HPF1) 

21: 
Προστασία από κατάρρευση υλικού 
OV(HPF2) 

22: 
Προστασία από κατάρρευση υλικού 
GFF(HPF3) 

23: 
Προστασία από κατάρρευση υλικού 
OC (HPF4)  

06.11 
Καταγραφή τέταρτου πιο 
πρόσφατου σφάλματος 

24: Σφάλμα φάσης U (cF3.0) 
25: Σφάλμα φάσης V (cF3.1) 06.12 Καταγραφή πέμπτου πιο 

πρόσφατου Σφάλματος 26: Σφάλμα φάσης W (cF3.2) 

0  
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27: Σφάλμα DCBUS (cF3.3) 
28: Υπερθέρμανση IGBT (cF3.4) 
29: Κατειλημμένη 
30: Κατειλημμένη 
31: Κατειλημμένη 
32: Σφάλμα σήματος ACI (AErr) 
33: Κατειλημμένη 

34: 
Προστασία υπερφόρτωσης κινητήρα 
PTC (PtC1) 

35: 
 - 
40: 

Κατειλημμένες 

 
Ομάδα 7 Παράμετροι AC Drive και κινητήρα 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

07-00 
Ένταση κινητήρα στο μέγιστο 
φορτίο 30%FLA έως 120%FLA FLA  

07-01 
Ένταση κινητήρα σε μηδενικό 
φορτίο 0%FLA έως 99%FLA 0.4*FLA  

07-02 Αντιστάθμιση Ροπής 0.0 έως 10.0 0.0  

07-03 Αντιστάθμιση Ολίσθησης  0.00 έως 10.0 0.00  

07-04 

έως 

07-09 

Κατειλημμένες 

07-10 
Αθροιστικός χρόνος 
λειτουργίας του κινητήρα 
(λεπτά) 

0 έως 1439 λεπτά 0  

07-11 
Αθροιστικός χρόνος 
λειτουργίας του κινητήρα 
(μέρες) 

0 έως 65535 λεπτά 0  

0: Απενεργοποίηση 
07-12 

Προστασία υπερθέρμανσης 
του PTC κινητήρα  1: Ενεργοποίηση 

0  

07-13 
Είσοδος Debouncing Time για 
προστασία PTC 

0 έως  9999 (*2 ms) 100  

07-14 
Επίπεδο προστασίας 
υπερθέρμανσης PTC κινητήρα  

0.1 έως 10.0V 2.4  

07-15 
Επίπεδο ειδοποίησης 
υπερθέρμανσης PTC κινητήρα  

0.1 έως 10.0V 1.2  

07-16 
Επίπεδο υπερθέρμανσης PTC 
κινητήρα Delta Reset 

0.1 έως 5.0V 0.6  

0: 
Προειδοποίηση και Ράμπα 
σταματήματος  

1: 
Προειδοποίηση και ομαλό 
σταμάτημα 

07-17 
Μεταχείριση του κινητήρα σε 
περίπτωση υπερθέρμανσης 
του PTC  

2: Προειδοποίηση και συνέχιση 
λειτουργίας  

0  
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Ομάδα 8 Ειδικοί παράμετροι (διπλάσια τιμή για την κατηγορία 460V) 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

08.00 Επίπεδο ηλεκτρικού φρένου 0 έως 100% 0  

08.01 
Χρόνος ηλεκτρικού φρένου 

κατά την εκκίνηση 
0.0 έως 60.0 sec 0.0  

08.02 
Χρόνος ηλεκτρικού φρένου 

κατά το σταμάτημα 
0.0 έως 60.0 sec 0.0  

08.03 
Σημείο έναρξης ηλεκτρικού 

φρένου  
0.00 έως 600.0 Hz 0.00  

0: 
Η λειτουργία σταματάει μετά από 

στιγμιαία απώλεια ισχύος 
 

1: 

Η λειτουργία συνεχίζεται μετά από 

στιγμιαία απώλεια ισχύος και 

ξεκινάει η αναζήτηση ταχύτητας με 

αναφορά στη μέγιστη τιμή της 

συχνότητας  

 

08.04 

Επιλογή λειτουργίας για 

στιγμιαία απώλεια 

συχνότητας 

2: 

Η λειτουργία συνεχίζεται μετά από 

στιγμιαία απώλεια ισχύος και 

ξεκινάει η αναζήτηση ταχύτητας με 

αναφορά στην ελάχιστη τιμή της 

συχνότητας 

0 

 

08.05 
Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος 

απώλειας ισχύος   
0.1 έως 0.5 sec 2.0  

0: 
Απενεργοποίηση αναζήτησης 

ταχύτητας 

1: 
Η αναζήτηση ταχύτητας ξεκινάει με 

την τελευταία εντολή συχνότητας 
08.06 

Αναζήτηση ταχύτητας 

Base-block 

2: 
Ξεκινάει με την ελάχιστη εξωτερική 

συχνότητα 

1  

08.07 
Χρόνος Β.Β για αναζήτηση 

ταχύτητας 
0.1 έως 5.0 sec 0.5  

08.08 
Όριο ρεύματος για 

αναζήτηση ταχύτητας 
30 έως 200% 150  

08.09 
Συχνότητα Skip 1 ανώτατο 

όριο 
0.00 έως 600.0Hz 0.00  
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08.10 
Συχνότητα Skip 1 κατώτατο 

όριο 
0.00 έως 600.0Hz 0.00  

08.11 
Συχνότητα Skip 2 ανώτατο 

όριο 
0.00 έως 600.0Hz 0.00  

08.12 
Συχνότητα Skip 2 κατώτατο 

όριο 
0.00 έως 600.0Hz 0.00  

08.13 
Συχνότητα Skip 3 ανώτατο 

όριο 
0.00 έως 600.0Hz 0.00  

08.14 
Συχνότητα Skip 3 κατώτατο 

όριο 
0.00 έως 600.0Hz 0.00  

08.15 
Αυτόματη επανεκκίνηση μετά 

από σφάλμα  
0 έως 10 ( 0 = απενεργοποίηση ) 0.00  

08.16 

Αυτόματος χρόνος Reset στην 

επανεκκίνησης μετά από 

σφάλμα 

0.1 έως 6000 sec 60.0  

0: Απενεργοποίηση  
08.17 

Αυτόματη εξοικονόμηση 

ενέργειας  1: Ενεργοποίηση 
0  

0: Ενεργοποίηση λειτουργίας AVR 

1: Απενεργοποίηση λειτουργίας AVR  

2: 
Απενεργοποίηση λειτουργίας AVR 

για επιβράδυνση  
08.18 Λειτουργία AVR 

3: 
Απενεργοποίηση λειτουργίας AVR 

για σταμάτημα 

0  

08.19 Κατειλημμένη  

08.20 
Αντιστάθμιση συντελεστή για 

αστάθεια του κινητήρα 
0.0 έως 5.0 0.0  
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Ομάδα 9 Παράμετροι επικοινωνίας 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

09.00 Διεύθυνση Επικοινωνίας 1 έως 254 1  
0: Baud rate 4800bps 

1: Baud rate 9600bps 

2: Baud rate 19200bps 
09.01 Ταχύτητα μετάδοσης  

3: Baud rate 38400bps 

1  

0: Προειδοποίηση και συνέχιση 

λειτουργίας 

1: Προειδοποίηση και Ράμπα 
σταματήματος  

2: Προειδοποίηση και ομαλό 
σταμάτημα 

09.02 
Αντιμετώπιση σφαλμάτων 

μετάδοσης  

3: Χωρίς προειδοποίηση και συνέχιση 
λειτουργίας  

3  

0.1 έως 120.0 sec 
09.03 Ανίχνευση χρονικού ορίου 

0.0: Απενεργοποίηση  
0.0  

0: 7,Ν,2 (Modbus, ASCII) 

1: 7,E,1 (Modbus, ASCII) 

2: 7,O,1 (Modbus, ASCII) 

3: 8,Ν,2 (Modbus, RTU) 

4: 8,E,1 (Modbus, RTU) 

5: 8,O,1 (Modbus, RTU) 

6: 8,Ν,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) 

09.04 Πρωτόκολλο επικοινωνίας   

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

0  

09.05 Κατειλημμένη 

09.06 Κατειλημμένη 

09.07 
Ανταπόκριση χρόνου 

καθυστέρησης  
0 έως 200 (μονάδα: 2ms) 1  
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Ομάδα 10 Έλεγχος PID 

Παράμετροι Επεξήγηση Ρυθμίσεις 
Ρυθμίσεις 

Εργ/σίου 
Πελάτης 

0: Απενεργοποίηση λειτουργίας PID 

1: Πληκτρολόγιο (Βασίζεται στη 

Παράμετρο 02.00) 

2: 0 έως +10 από AVI 

3: 4 έως 20 mA από το ACI 

10-00 Επιλογή Set Point για PID 

4: PID Set Poind (Παράμετρος 10.11) 

0  

0: 

Θετική ανάδραση PID από 

εξωτερική κλέμμα AVI (0 έως 

+10VDC) 

1: 

Αρνητική ανάδραση PID από 

εξωτερική κλέμμα AVI (0 έως 

+10VDC) 

2: 

Θετική ανάδραση PID από 

εξωτερική κλέμμα ACI (4 έως 

20mA) 

10-01 
Κλέμμα Εισόδου για PID 

Feedback 

3: 

Αρνητική ανάδραση PID από 

εξωτερική κλέμμα ACI (4 έως 

20mA) 

0  

10-02 Αναλογικό κέρδος (P) 0.0 έως 10.0 1.0  

10-03 Ολοκλήρωμα χρόνου (I) 0.00 έως 100sec (0.0 = Απενεργοποίηση) 1.00  

10-04 Έλεγχος Παραγώγου(D) 0.00 έως 1.00 sec 0.00  

10-05 
Ανώτατο Όριο για έλεγχο 

ολοκληρώματος 

0 έως 100% 
100  

10-06 
Κύριο φίλτρο καθυστέρησης 

χρόνου 

0.0 έως 2.5 sec 
0.0  

10-07 Όριο συχνότητας εξόδου PID 0 έως 110% 100  

10-08 
Χρόνος ανίχνευσης σήματος 

για PID Feedback  

0.0 έως 3600 sec  (0.0 Απενεργοποίηση) 
60.0  

0: Προειδοποίηση και Ράμπα 
σταματήματος  

1: Προειδοποίηση και ομαλό 
σταμάτημα 10-09  

2: 
Προειδοποίηση και συνέχιση  

λειτουργίας 

0  
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10-10  0.0 έως 10.0 1.0  

10-11  0.00 έως 600.0Hz 0.00  

10-12  0.1 έως 50.0% 10.0  

10-13  0.1 έως 300.0 sec 5.0  

10-14  0.0 έως 6550 sec 0.0  

10-15 Συχνότητα Sleep 0.00 έως 600.0Hz 0.00  

10-16 Συχνότητα αφύπνισης  0.00 έως 600.0Hz 0.00  

0: Με έλεγχο PID 

10-17  
1: Με την ελάχιστη συχνότητα εξόδου 

(Παράμετρος 01.05) 

0  

10-18  1.0 έως 99.9 99.9  

0: Σειριακή Λειτουργία 10-19 

 

 

 
1: Παράλληλη Λειτουργία  0  

0: Συνέχιση λειτουργίας  

1: Ομαλό σταμάτημα  

2: Ράμπα σταματήματος  
10-20  

3: 

Ράμπα σταματήματος και 

επανεκκίνηση μετά από χρόνο που 

έχει οριστεί στην παράμετρο 10.21 

0 

 

10-21  0 έως 9999 sec 60  

10-22  0 έως 100% 0  

10-23  0 έως 9999 sec 10  

10-24  0 έως 50% 0  

10-25  0 έως 100% (0: Απενεργοποίηση) 0  

10-26  0.1 έως 10.0 sec 0.5  

10-27 

έως  

10.33 

Κατειλημμένες 
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	                       Υψόμετρο Τοποθεσίας Εγκατάστασης: κάτω από 1000m
	                       Κραδασμοί: Max 9.80m/s² (1G) σε λιγότερο από 20Hz
	      Max 5.88m/s² (0.6G) σε 20Hz έως 50Hz
	Ατμοσφαιρική πίεση: 86 έως 106kPa 
	Ατμοσφαιρική πίεση: 86 έως 106kPa 
	                       Κραδασμοί: Max 9.86m/s² (1G) λιγότερο από 20Hz
	  Max 5.88m/s² (0.6G) 20Hz έως 50Hz
	Βαθμός Ρύπανσης:  2: Καλή για εργοστασιακό περιβάλλον.
	Τερματικά Ισχύος (R/L1, S/L2, T/L3)
	3.4 ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

	Ομάδα 8 Ειδικοί παράμετροι (διπλάσια τιμή για την κατηγορία 460V)
	08.00
	Επίπεδο ηλεκτρικού φρένου
	0 έως 100%
	0
	08.01
	Χρόνος ηλεκτρικού φρένου κατά την εκκίνηση
	0.0 έως 60.0 sec
	0.0
	08.02
	Χρόνος ηλεκτρικού φρένου κατά το σταμάτημα
	0.0 έως 60.0 sec
	0.0
	08.03
	Σημείο έναρξης ηλεκτρικού φρένου 
	0.00 έως 600.0 Hz
	0.00
	08.04
	Επιλογή λειτουργίας για στιγμιαία απώλεια συχνότητας
	0:
	Η λειτουργία σταματάει μετά από στιγμιαία απώλεια ισχύος
	0
	1:
	Η λειτουργία συνεχίζεται μετά από στιγμιαία απώλεια ισχύος και ξεκινάει η αναζήτηση ταχύτητας με αναφορά στη μέγιστη τιμή της συχνότητας 
	2:
	Η λειτουργία συνεχίζεται μετά από στιγμιαία απώλεια ισχύος και ξεκινάει η αναζήτηση ταχύτητας με αναφορά στην ελάχιστη τιμή της συχνότητας
	08.05
	Μέγιστος επιτρεπτός χρόνος απώλειας ισχύος  
	0.1 έως 0.5 sec
	2.0
	08.06
	Αναζήτηση ταχύτητας Base-block
	0:
	Απενεργοποίηση αναζήτησης ταχύτητας
	1
	1:
	Η αναζήτηση ταχύτητας ξεκινάει με την τελευταία εντολή συχνότητας
	2:
	Ξεκινάει με την ελάχιστη εξωτερική συχνότητα
	08.07
	Χρόνος Β.Β για αναζήτηση ταχύτητας
	0.1 έως 5.0 sec
	0.5
	08.08
	Όριο ρεύματος για αναζήτηση ταχύτητας
	30 έως 200%
	150
	08.09
	Συχνότητα Skip 1 ανώτατο όριο
	0.00 έως 600.0Hz
	0.00
	08.10
	Συχνότητα Skip 1 κατώτατο όριο
	0.00 έως 600.0Hz
	0.00
	08.11
	Συχνότητα Skip 2 ανώτατο όριο
	0.00 έως 600.0Hz
	0.00
	08.12
	Συχνότητα Skip 2 κατώτατο όριο
	0.00 έως 600.0Hz
	0.00
	08.13
	Συχνότητα Skip 3 ανώτατο όριο
	0.00 έως 600.0Hz
	0.00
	08.14
	Συχνότητα Skip 3 κατώτατο όριο
	0.00 έως 600.0Hz
	0.00
	08.15
	Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από σφάλμα 
	0 έως 10 ( 0 = απενεργοποίηση )
	0.00
	08.16
	Αυτόματος χρόνος Reset στην επανεκκίνησης μετά από σφάλμα
	0.1 έως 6000 sec
	60.0
	08.17
	Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας 
	0:
	Απενεργοποίηση 
	0
	1:
	Ενεργοποίηση
	08.18
	Λειτουργία AVR
	0:
	Ενεργοποίηση λειτουργίας AVR
	0
	1:
	Απενεργοποίηση λειτουργίας AVR 
	2:
	Απενεργοποίηση λειτουργίας AVR για επιβράδυνση 
	3:
	Απενεργοποίηση λειτουργίας AVR για σταμάτημα
	08.19
	Κατειλημμένη 
	08.20
	Αντιστάθμιση συντελεστή για αστάθεια του κινητήρα
	0.0 έως 5.0
	0.0
	0:
	1:
	2:
	3:
	0:
	1:
	2:
	3:
	0.0: Απενεργοποίηση 
	0:
	1:
	2:
	3:
	0:
	1:
	2:
	3:
	0:
	1:
	2:
	3:
	0:
	1:
	2:
	0:
	1:
	0:
	1:
	0:
	1:
	2:
	3:
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