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  Hitachi SJ700راهنمای استفاده ازدرايو 
 کيلو وات ، با 400 کيلو وات تا 0.4 توان بين   ساخت شرکت هيتاچی ، در محدوده SJ700درايو 

 و برای کنترل موتورهای آسنکرون به  ساخته ميشود ولت400 ولت و 200ولتاژهای ورودی سه فاز 

در ) Closed Loop( انکودر و به صورت حلقه بسته بدون اتصال) Open Loop(صورت حلقه باز 

  . بکار ميرود صورت نصب کارت انکودر و اتصال انکودر به درايو، 
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 دمای PTC ورودی ديجيتال ، سه ورودی آنالوگ ، يک ورودی برای اتصال 9 دارای SJ700درايو 

وری با کلکتور باز ، يک خروجی رله ای  و پنج خروجی ترانزيست PWM  پالسیموتور، يک خروجی
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و هم چنين ... دارای دو اسالت برای اضافه نمودن کارت های توسعه همانند کارت انکودر و . می باشد

  .  برای ايجاد ارتباط سريال با ساير تجهيزات کنترلی است RS485دارای يک درگاه 

  

 متصل می شود RB  وPدر مدل های کوچک از اين درايو، مقاوت ترمز ديناميکی ، بين ترمينال های 

      نصب N و P که بين ترمينال های Braking unitولی برای مدل های با توان باالتر بايد از يک 

  .می گردد، استفاده کنيد 

  . روشهای اتصال وروديهای ديجيتال را نشان ميدهد , شکل صفحه بعد 
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  کی پد
 برای درايوهای OPE-SREپد به نام يک مدل از کی . سه مدل کی پد برای اين درايو ، وجود دارد

SJ700 مدل LFu و HFuمدل ديگر از کی پد به نام .  کاربرد داردOPE-S برای نصب بر روی 

 مناسب است و می توان به وسيله آن متغيرها را مشاهده و يا پارامترها را تغيير HFEدرايوهای مدل 

  . داد

  

  

  

  



Farsidrive.blogfa.com                                  09132211861مهندس محمديان  

  

  

 شما را قادر می سازد که SRW-OEXاست مدل  مشهور copy unitنوع سوم از کی پد به نام 

پارامترهای موجود بر روی يک درايو را کپی کنيد و اين پارامترها را به درايو يا درايوهای ديگر، 

  . منتقل نماييد 

  

 برای درايوهای با OPE-S برای درايوها با استاندارد آمريکايی و از مدل OPE-SREاز مدل 

  .  استفاده می شود )للیبين الم (استاندارد اروپايی
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 .  را نشان می دهد SJ700جدول زير ، کاربرد هر کدام از کليدهای روی کی پد درايو 

  کليد  عملکرد

 Run  به منظور فرمان حرکت به موتور

 Stop/Reset   به منظور متوقف نمودن موتور و هم چنين برطرف نمودن فالت 

جود باشد با فعال نمودن آن  اگر اين پتانسيو متر بر روی کی پد مو

  می توان سرعت را تنظيم نمود 

 پتانسيومتر

به منظور حرکت بين گروه های پارامتری و دست يابی به 

  پارامترهای هر گروه استفاده شود

Func 

 کليد جهت باال  پارامتر برای حرکت بين پارامترها و يا افزايش مقدار 

  کليد جهت پايين  ار عددی درون پارامتربرای حرکت بين پارامترها و يا کاهش مقد

 نمودن تغييرات در پارامترها به کار گرفته می شود  saveبه منظور 

)store(  

 STRکليد 
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  گروه های اصلی پارامترها 
به منظور    D گروه .  گروه اصلی، دسته بندی شده است  9به طور کلی ، پارامترهای اين درايو، در

 نيز به منظور نشان دادن فالتها Eگروه   و...يرهای ولتاژ و جريان و سرعت و توان و نمايش مقادير متغ

   .به کار می رود

  .  عملکرد ساير گروه ها ، در جدول زير، توضيح داده شده است 

گروه   عملکرد 

  پارامتر

F  ...شتاب حرکت و 

A  .می باشد... ب و  شامل توابع اصلی ، مرجع سرعت، مرجع فرمان، نوع کنترل، الگوی شتا

B  پارامترهايی برای بهبود حرکت و تنظيم دقيق تر

C   معرفی ورودی و خروجی های کنترلی

H   پارامترهای موتور و اتوتيون

P  پارامترهای مربوط به کارت های توسعه

user Uپارامترهای 

 را Func که ابتدا اگر کليد نحوه استفاده از کليدهای روی کی پد و تغيير پارامترها بدين ترتيب است

در اين حالت با استفاده از کليد های جهت باال  و پايين، ) d001( خواهيد شد D فشار دهيد وارد گروه

برروی پارامتر دلخواه که رسيديد دوباره کليد . حرکت کنيد   Dمی توانيد بين پارامترها در تمامی گروه 

Funcرامتر، نشان داده می شود را فشار دهيد، مقدار عددی درون آن پا.  

پارامتر دلخواه را پيدا   و کليدهای سمت باال و پايين وارد ساير گروهها شويد و  Funcبا استفاده از کليد 

  . نماييد 

شدن مقدار جديد    saveبرای .  با کليدهای سمت پايين و باال می توانيد مقدار متغير را کم يا زياد کنيد 

  .  را فشار دهيدSTR درايو، کليد  در حافظه
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  Dگروه اصلی 
 است که متغيرهای درون درايو، شامل ولتاژ، جريان،  d090 تا d001اين گروه ، شامل پارامترها از 

    را به تصوير... و   ، توان، سرعت، وضعيت ترمينال های ورودی و خروجی ، دمای هيت سينک

  . ه را نشان می دهدجدول زير چند تا از پارامترهای مهم اين گرو. می کشد

 پارامتر  توضيح

d001  فرکانس خروجی درايو

d002  جريان خروجی درايو

d003  جهت حرکت و چرخش موتور

d005  وضعيت ترمينال های ورودی ديجيتال

d006  وضعيت ترمينال های خروجی ترمينال

d008  سرعت موتور

d013  ولتاژ خروجی درايو

d013  توان خروجی درايو

d018  هيت سينک درايودمای 

d019  نشان دادن دمای موتور

d104  نشان دادن دمای تخمين زده شده برای اضافه بار حرارتی موتور

d080  تعداد خطاهای رخ داده در درايو

d081 تا d086  = تا از آخرين فالت های درايو 6
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 Fگروه اصلی 
به عملکرد درايو در زمان افزايش و کاهش سرعت و  اين گروه، شامل چند پارامتر اوليه و ساده مربوط 

  مهم ترين پارامترهای اين گروه شامل . می باشد ... 

  پارامتر  توضيح

 F001  سرعت پيش فرض 

Acc =مدت زمان افزايش سرعت از صفر به ماکزيمم  F002 

Dec =مدت زمان  کاهش سرعت از ماکزيمم به صفر  F003 

 F004  . روی کی پد فشرده شودRunد جهت چرخش موتور، زمانی که کلي
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 Aگروه اصلی 
مرجع فرمان درايو، مرجع انتخاب . اغلب پارامترهای مهم و اساسی درايو، در اين گروه جای دارد

سرعت، فرکانس مبنا، انتخاب ورودی های آنالوگ و تنظيم آن ها ، انتخاب سرعت توسط ورودی های 

، الگوی شتاب مثبت و منفی و چند تنظيم PID ، برخی تنظيمات dc ديجيتال، روش کنترلی درايو، ترمز

  .  را معرفی می کند A001ول زير، پارامتر اجد. ديگر را می توان در اين گروه انتخاب و تنظيم نمود

  پارامتر  توضيح

  تنظيم سرعت توسط پتانسيو متر روی کی پد= 00

  تنظيم سرعت توسط ترمينال های کنترلی درايو= 001

   تنظيم می گرددF001سرعت حرکت موتور در پارامتر = 02

   تعيين گرددRS485سرعت درايو از طريق شبکه = 03

  برد توسعه شماره يک ، سرعت را تعيين می کند= 04

  برد توسعه شماره دو، سرعت را تعيين می کند= 05

  .سرعت توسط ورودی قطار پالس معين می شود = 06

  )easy sequence)A017تعيين سرعت به روش = 07

  .سرعت خروجی ، نتيجه اجرای يک فرآيند محاسباتی است = 08

A001  مرجع 

  انتخاب سرعت
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اين پارامتر، تعيين می نمايد که درايو ، .  مرجع انتخاب فرمان درايو را مشخص می کندA002پارامتر 

  .  مشخص می کند جدول زير، مرجع فرمان دهنده به درايو را. از کجا فرمان حرکت می گيرد

  پارامتر  توضيح

  .  داده می شودRv و Fwفرمان حرکت راستگرد و چپگرد از طريق ورودی های = 01

  فرمان حرکت و توقف از روی کی پد صادر می گردد= 02

  .  تعيين می شودRS485فرمان حرکت از طريق شبکه = 03

  .  شود ت و توقف از طريق کارت توسعه شماره يک داده میکفرمان حر= 04

  . فرمان حرکت و توقف توسط کارت توسعه شماره دو صادر می شود = 05

A002  

مرجع فرمان 

  درايو

  

 مقدار فرکانس مبنا و حداکثر فرکانس خروجی درايو را تعيين A004 و A003هم چنين پارامترهای 

 تعيين 50Hzار بر روی برای درايو هايی که با استاندارد اروپايی تنظيم می شوند هر دو مقد. می نمايند 

 هرتز 400 هرتز يا 30 را می توان بين A004ولی بسته به نوع کاربرد درايو، فرکانس . شده است 

 50 به کار می رود و معموًال همان مقدار v/f برای تعيين شيب منحنی A003مقدار پارامتر . تنظيم نمود

Hz نگه داشته می شود  .  

  

  . ی يا کوچکتر از حداکثر فرکانس قرار می گيردمقدار فرکانس مبنا همواره مساو
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  .  برای تنظيم ورودی های آنالوگ به کار می روند A017 تا A005پارامترهای 

  پارامتر  توضيح

 تنظيم کنيد AT=16اگريکی از ورودی های ديجيتال موجود بر روی درايو را در حالت 

  .دو متغير مختلف قرار دهيدبه وسيله  اين ورودی می توانيد انتخاب سرعت را بين 

 OI و Oانتخاب بين دو ورودی = 00

  O2 و  O انتخاب بين دو ورودی= 01

   و پتانسيو متر کی پدOانتخاب بين ورودی = 02

   و پتانسيومتر کی پد OIانتخاب بين ورودی = 03

   و پتانسيومتر کی پدO2انتخاب بين ورودی = 04

A005  

عملکرد 

 ATورودی 

 

 که ولتاژ آنالوگ بين  O ورودی.  در نظر گرفته شده است SJ700وگ برای درايو سه ورودی آنال

 که ولتاژ ورودی  O2ورودی .  ولت را برای کنترل سرعت درايو، می تواند دريافت کند 10+صفر تا 

که جريان ورودی    OIولت را برای کنترل سرعت درايو، به کار می گيرد و ورودی + 10 تا -10بين 

  )20mA-4.(ا برای کنترل سرعت استفاده می کند آنالوگ ر

  

 متناظر با هرکدام از ورودی های آنالوگ را می توانيد در پارامترهای جدول زير ،  ولتاژ  و وفرکانس

  . تنظيم کنيد 

 O  A011  to A015ورودی آنالوگ 

 OI  A101  to A105ورودی آنالوگ 

 O2  A111 to A114ورودی آنالوگ 
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 A035 تا A019  ی های ديجيتال برای انتخاب سرعت درايو، استفاده می کنيد پارامترهایاگر از ورود

  . برای انتخاب مدل و تعيين سرعت های مورد نظر به کار می رود 

  .  تنظيم می شودA019دوروش وجود دارد که در پارامتر 

 A019=00 کنيد مقدار  فرکانس  مختلف را انتخاب16 ورودی ديجيتال بخواهيم 4اگر با استفاده از 

 بايد برای اين منظور، پارامتر دهی C ورودی ديجيتال را در گروه پارامترهای 4. قرار داده می شود 

  )C001 to C008. ( نماييد 

  

 سرعت متفاوت را برای درايو، مشخص کنيد، 7 تا از ورودی های ديجيتال ، 7اما اگر می خواهيد با 

  .  تنظيم می گرددA019=01مقدار 

  پارامتر  توضيح

 A019  روش انتخاب سرعت توسط ورودی های ديجيتال

Speed 0 =0 A020 

Speed 1  A021 

Speed 2  A022 

Speed 3  A023 

Speed 4  A024 

Speed 5  A025 

Speed 6  A026 

Speed 7  A027 

Speed 8  A028 

Speed 9 A029 

Speed 10 A030 

Speed 11 A031 
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Speed 12 A032 

Speed 13 A033 

Speed 14 A034 

Speed 15 A035 

 

، يک Jogفرکانس .  وارد کنيد A039 و A038 را در پارامترهای Jogتنظيمات مربوط به فرکانس 

 تنظيم نموده Jogفرکانس با اولويت حداکثر است که اگر يکی از ورودی های ديجيتال را برای فرمان 

 به درايو و Jog، تمامی سرعت های ديگر کنسل می شود و سرعت Jogايد ، با فعال کردن ورودی 

  . موتور، اعمال می گردد

  

  پارامتر  توضيح

  Jog A038سرعت درايو در حالت 

  حرکت آزادانه بار و موتور= 00

  شتاب منفی= 01

 dcترمز= 02

 Jogحرکت آزادانه موتور و بار تا رسيدن به فرکانس = 03

 Jogرکانس شتاب منفی تا رسيدن به ف=04

 Jog تا رسيدن به فرکانس dcترمز = 05

A039  روش 

توقف موتور در 

زمان فعال شدن 

 Jogورودی 
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 روش کنترلی درايو
در ...  وclosed loop يا open loopنوع .  روش کنترلی درايو را مشخص می کندA044پارامتر 

  . اين پارامتر تعيين می گردد

  پارامتر  توضيح

00=vc = روشv/fبا گشتاور ثابت  

01=vp = روشv/fبا گشتاور متغير   

02=free = روشv/fبا تنظيم توسط کاربر   

03=SLv = کنترل برداری بدون انکودر  

04 =OSLv = 0کنترل برداری بدون انکورHz 

05=v2 =کنترل برداری با نصب انکودر روی موتور  

 

A044 
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 dcترمز 
 داده شود روتور در dc سه فاز، يک ولتاژ acسه فاز، به جای ولتاژ اگر به سيم پيچ های يک موتور 

. است  ac ، نوعی روش برای ترمز موتورهای dcروش تزريق . جای خودش قفل می شود

  .  استdc مربوط به ترمز A059 تا A051پارامترهای 

  پارامتر  توضيح

 dc  A051فعال يا غيرفعال نمودن ترمز 

 A052   در زمان توقف  dcفرکانس فعال شدن ترمز 

 A053   در زمان توقفdcمدت زمان تأخير در تزريق

 dc  A054% مقدار جريان تزريقی 

 A055   برای توقف dcمدت زمان تزريق 

 A057    در زمان استارتdc مقدارجريان تزريقی ترمز 

 A058   در زمان استارتdcمدت زمان تزريق جريان

 A059  )فرکانس سوئيچينگ(dc فرکانس کرير در زمان تزريق جريان

 A061  حد باالی سرعت و فرکانس خروجی

 A062  حد پايين فرکانس خروجی 
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 PIDکنترل  
  .  است PID مربوط به کنترل A079 تا A071پارامترهای 

  پارامتر  توضيح

 PID  A071 فعال يا غيرفعال نمودن کنترل 

 PID A072بهره تناسبی 

 PID A073بهره انتگرالی 

 PID A074بهره مشتقی 

 pv)present value(  A075تبديل مقياس 

 pv)present value(  A076مبدأ سيگنال 

 PID A077عملکرد معکوس 

 PID  A078محدود کردن خروجی 

 PID A079 برای feed forwardانتخاب ورودی 
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  الگوی شتاب مثبت و شتاب منفی 
پارامترهای .  می توان تنظيم نمودA098 و A079در پارامترهای الگوی منحنی شتاب مثبت و منفی را 

A131 و A132   نيز برای تنظيم دقيق تر منحنی های مورد نظر به کار گرفته می شود .  

  پارامتر  توضيح

00 =Acc و Decخطی   

  )sبه شکل ( s-curveمنحنی = 01

02 =u-shape منحنی به شکل u 

   وارونه uمنحنی به شکل = 03

   برای آسانسورDec و Accنحنی م= 04

A097 

A098 
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   در کاربردهای آسانسوری ، نرخ شتاب در ابتدای A153 و A152 و A151 و A150پارامترهای 

Acc   وDec و در انتهای Acc و Dec را نشان می دهد  .  
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  Bگروه پارامترهای 
حفاظتی اضافه بار گرمايی موتور، حفاظت پارامترهای مربوط به ری استارت اتوماتيک فالت، عملکرد 

اضافه بار، سطح دسترسی به پارامترها ، مقايسه کننده ها، بازگشت به تنظيمات کارخانه، فرکانس 

 با تنظيم دستی، مقاومت ترمز و کنترل ترمزمکانيکی و چند مورد ديگر v/fمنحنی   سوئيچينگ درايو،

   .از پارامترهای درايو در اين گروه جای دارد

  .  مربوط به ری استارت اتوماتيک فالت ها ، می باشد B011 تا B001پارامترهای  از 

  .  تنظيم می گرددB020تا  B012حفاظت اضافه بار حرارتی موتور، توسط پارامترهای 

در پارامترهای ... حفاظت موتور در برابراضافه بار، حداکثر اضافه بار و مدت مجاز برای اضافه بار و

B021  تا B030 پارامتر .  قابل تنظيم استB022 مقدار مجاز اضافه بار و B023 مدت زمان شتاب 

  . منفی و کاهش سرعت ، پس از وقوع خطای اضافه بار را معين می کند 

  

 00اين پارامتر اگر برروی .  برای ايجاد محدوديت در جهت چرخش موتور می باشد B035پارامتر 

اما اگر بخواهيم .  هر دو طرف راستگرد و چپگرد وجود دارد تنظيم گردد امکان چرخش موتور در

  .  قرار می دهيم 02 يا 01موتور، فقط در يک جهت ، مجاز به چرخش باشد مقدار اين پارامتر را 

سرعت کليد زنی ترانزيستورهای . ، جهت تنظيم فرکانس سوئيچينگ کرير، می باشد B083پارامتر 

igbtر يا سوئيچينگ می نامند و مقدار اين فرکانس بستگی به توان درايو  خروجی درايو را فرکانس کري

  . هم دارد 

   کيلو هرتز قرار 8 کيلو وات، مقدار فرکانس کرير را حدود 11 و 7.5برای درايوهای در محدوده 

  . می دهند  
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 ، به تنظيمات )بين المللی (پايیهيتاچی را بر اساس تنظيمات ارو  SJ700می خواهيم يک درايو 

 را برروی B084پارامتر .  قرار دهيد Eur=01 را برروی تنظيم B085پارامتر . کارخانه بازگردانيم 

کليدهای سمت باال .  قرار دهيد تا تمامی پارامترهای اين درايو، به تنظيمات کارخانه ، برگردد01 يا 01

حاال همزمان ، برای سه ثانيه کليد . د را رها نکنيداين سه کلي. و پايين را با هم فشار دهيد 

STOP/Reset را هم بگيريد تا پارامتر b084حاال کليد .  چشمک بزندSTOP/Reset را رها کنيد 

  .يو ، باز می شود اپارامترهای کارخانه سازنده ، بر اساس استاندارد اروپايی در حافظه در. 

ثر کاربرد ها ، نياز است که سرعت کدر ا. ی کند  روش توقف موتور را مشخص مB091پارامتر 

. موتور بر اساس يک شيب تعريف شده ، کاهش پيدا کند تا سرعت موتور به حداقل خود يا صفر برسد

دربرخی کاربردها مثل فن و هواکش نياز است که موتور . گرددمی  تنظيم B091=00برای اين منظور 

 B091=01بنابراين . و درايو ، نقشی در کاهش سرعت ندارد و بار ، بر اثر اينرسی خودشان بايستند 

  ) free run to stop. (قرارداده می شود 

اگر فن درايو، همواره در .  کاربرد دارد B092برای کنترل عملکرد فن خنک کننده ی درايو، پارامتر 

ارد تا فقط زمانی  قرار د01 را روی B092حال کار باشد، عمر فن کم می شود می توان مقدار پارامتر 

  . که درايو، در حال کار است، فن خنک کننده درايو، روشن شود

  

و از ) Braking Resistor( برای کنترل مقاومت ترمز ديناميکی B096 و B095 از پارامترهای 

 برای مشخص نمودن  سنسور حرارتی موجود بر روی موتور که وظيفه B099 و  ,B098پارامترهای 

  . برابر داغ شدن را به عهده دارد استفاده می شود حفاظت موتور در 

 راخودمان مقدار دهی کنيم کاربرد پيدا v/f در زمانی که بخواهيم منحنی B113 تا B100پارامترهای 

  .  قرارداده شده باشد02 بايد روی B044مقدار پارامتر . می کند 
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  ترمز مکانيکی
ر عملکرد ترمز مکانيکی که بر روی موتور نصب نشان می دهد که بدر جدول زير، پارامترهايی را 

  . می گردد، تأثيردارند

  پارامتر  توضيح

 B120  فعال يا غير فعال نمودن ترمز مکانيکی 

 B121  تأخير در باز شدن ترمز در زمان استارت 

 B122  تاخير فيدبک ترمز در زمان استارت

 B123  تاخير در بسته شدن ترمز در زمان توقف

 B124  فيدبک ترمز تاخير در 

 B125  فرکانس درايو در زمان باز شدن ترمز

 B126  ز شدن ترمزحداقل جريان خروجی درايو در زمان با

 

 به عنوان رله کنترل کننده ترمز C يکی از رله های خروجی درايو بايد توسط پارامترهی گروه 

  . مکانيکی روی موتور تعريف کنيد 
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 Cپارامترهای گروه 
به منظور معرفی ترمينال های ورودی و تعيين عملکرد هر کدام از آن ها ، هم  Cترهای گروه پارام

  . چنين جهت معرفی ترمينال های خروجی به کار می رود 

  پارامتر  توضيح

 C001  1تعريف ورودی ديجيتال ترمينال 

  C002  2تعريف ورودی ديجيتال ترمينال 

  C003  3تعريف ورودی ديجيتال ترمينال 

  C004  4تعريف ورودی ديجيتال ترمينال 

  C005  5تعريف ورودی ديجيتال ترمينال 

  C006  6تعريف ورودی ديجيتال ترمينال 

  C007  7تعريف ورودی ديجيتال ترمينال 

  C008  8تعريف ورودی ديجيتال ترمينال 

 

 باشند که نوع  داشته75تا 01 می توانند يک مقدار عددی بين C008 تا C001هرکدام از پارامترهای 

  . عملکرد ترمينال در صورت فعال شدن را نشان می دهد 

 ازلحاظ 8 تا 1 نيز نوع کنتاکت ورودی برای ورودی های ترمينال های C019تا C011پارامترهای 

 Noدرحالت پيش فرض، همه کنتاکت ها ، . را مشخص می کند  )Nc يا No(بسته يا باز بودن کنتاکت 

  . محسوب می شود 
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  .  و خروجی های ديجيتال را تعريف می نمايد C029 تا C021پارامترهای 

  پارامتر   توضيح

 C021  11معرفی خروجی ديجيتال ترمينال 

 C022  12معرفی خروجی ديجيتال ترمينال 

 C023  13معرفی خروجی ديجيتال ترمينال 

 C024  14معرفی خروجی ديجيتال ترمينال 

 C025  15ل معرفی خروجی ديجيتال ترمينا

 C026  معرفی رله خروجی آالرم 

 FM C027معرفی خروجی ديجيتال 

 AM  C028معرفی خروجی ديجيتال 

 AM1 C029معرفی خروجی ديجيتال 

 

 باشد که 56 تا 00 قرار می گيرد می تواند عددی بين C029 تا C021مقدار عددی که در پارامترهای 

  . عملکرد هر خروجی را تعيين می نمايد

  .  تعريف نمود Nc يا No نيز می توان وضعيت خروجی ها را C036تا   C031 پارامترهای با

 C123 تا  C081 نيز از پارامترهای 02 و 01 و 0به منظور کاليبره نمودن ورودی ها ی آنالوگ 

  . استفاده کنيد 
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  Hپارامترهای گروه 
  .  قرار داد Hپارامترهای موتور و اتوتيون ، در گروه 

  پارامتر  يحتوض

  نوع اتوتيون درايو و موتور

  اتوتيون ساکن = 01

  اتوتيون گردان = 02

H001 

  انتخاب اطالعات موتور 

  موتور با اطالعات استاندارد= 00

  موتور با اطالعات بدست آمده از اتوتيون= 01

H002 

 H003  (KW)توان نامی موتور 

 H004  تعداد قطب های موتور

 

 تا H030، چند پارامتر مربوط به موتور، محاسبه شده و در جدول پارامترها در پس از انجام اتوتيون 

H034 جای خواهد گرفت .  
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  راهنمای فارسی اينورترهای مختلف را لطفا در آدرس زير دنبال نماييد 

Farsidrive.blogfa.com 
 

09132211861 

  مهندس محمديان 

   در اصفهان  و سه فازاينورتر تکفازتعمير انواع 

  قبول سفارش تعمير از سراسر ايران 


