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ขั้นตอนการติดตั้ง 
 
 
ขั้นตอนการติดตั้ง 
 
1.    การขนสง  

- ตรวจสอบหมายเลขอางอิงที่ฉลากขางกลองและ ตัวเครื่อง ใหตรงกับใบขนสงและใบสั่งซื้อ 
- ตรวจสอบ Altivar 31 วาไมไดรับความเสียหายระหวางการขนสง 

2.    ตรวจสอบแรงดันไฟฟาวาตรงกับชวงระดับแรงดัน สําหรับเปนแหลงจายไฟฟาใหกับ  Altivar 31  
3.    ทําการติดตั้งและยึดตัวเครื่องใหแนน 
4.    ตอสายเขาตัวเครื่อง ดังนี้ 

- แหลงจายไฟ  แนใจวาระดับแรงดันถูกตองตรงกับตัวเครื่อง และ ไมมีไฟโดยเปดวงจรอยู 
- มอเตอร ตองแนใจวาแรงดันไฟฟาของมอเตอรเหมาะสมกับ ตัวเครื่อง 
- สายควบคุมตอผานทางลอจิกอินพุท 
- สายความเร็วอางอิงตอผานทางอนาล็อกอินพุทหรือลอจิกอินพุท 

5.    จายไฟใหกับ เครื่องโดยยังไมตองสั่งใหทํางาน 
6.    ต้ังคา ความถี่พิกัดของมอเตอรตามเนมเพลท (bFr)  ถาหากมอเตอรที่ใชไมใช มอเตอร 50 Hz  
7.    ต้ังคาใน drC เมนู  
           ซึ่งเปนคาพารามิเตอรของมอเตอร ในกรณีที่คาพารามิเตอรจากโรงงานไมเหมาะกับการใชงาน  
8.    ต้ังคาใน I-O ,CtL ,Fun เมนู 
            ซึ่งเปนฟงกช่ันการทํางานตางๆ โดยตองระวังการตั้งคาใหสอดคลองกับรูปแบบการควบคุมวาเปนแบบ                 
            3 สาย ,2 สาย หรือ  2 สายพรอมกับทิศทางการหมุน หรือ ใชปุมกดของหนาจอแสดงผล 
1. ต้ังคาใน Set  เมนู ดังนี้ 

- คาอัตราเรง ( ACC ) และคาอัตราหนวง ( dEC ) 
- คา LSP ความเร็วตํ่าสุดเมื่อคาความเร็วอางอิงเทากับศูนย และ  HSP ความเร็วสูงสุดเมื่อคาความเร็ว

อางอิงคือคาสูงสุด 
- คา ItH สําหรับปองกันมอเตอรไหม 

10.   สั่งใหเริ่มทํางาน  
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การตอสาย 
 
 
ขั้วตอสายภาคควบคุม 

 
 
 
- ขนาดสายใหญที่สุด ที่จะสามารถเขาได : 2.5 มม-AWG 14 
- แรงบิดสูงสุดในการขันสกรู : 0.6 Nm 
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การตอสาย 
 
ขั้วตอและฟงกชั่น 
 

ขั้วตอ ฟงกช่ัน คุณสมบัติและคุณลักษณะทางไฟฟา 
R1A เปนจุดรวม C/O ของรีเลย R1ซึ่งสามารถกําหนด ตํ่าสุดที่สามารถรับได 10 mA สําหรับ 5 VDC 
R1B ฟงกช่ันได สูงสุดที่รับไดกรณีโหลดความตานทาน 5 A สําหรับ 250 VAC,30 VDC 
R1C   สูงสุดที่รับไดกรณีโหลดอินดัคทีฟ 1.5 A สําหรับ 250 VAC,30 VDC 
R2A คอนแทค N/O ของรีเลย R2 ซึ่งสามารถกําหนด ชวงเวลาทํางาน (Sampling) 8 ms 
R2C ฟงกช่ันได อายุการใชงาน 100,000 ครั้งที่กําลังสูงสุด 1,000,000 ครั้งที่กําลังต่ําสุด 
COM ศักยศูนยของอนาล็อกอินพุทและเอาทพุท  0 V 
AI1 อนาล็อกอินพุทเปนแรงดัน 0-10V ,อิมพีแดนซ 30k ohm 
10V แหลงจายไฟให R ปรับคาได +10 V, 10 mA มีวงจรปองกันการลัดวงจรและโหลดเกิน 
AI2 อนาล็อกอินพุทเปนแรงดัน เปนแบบ 2 ขั้ว + 10V ,อิมพีแดนซ 30k ohm 
AI3 อนาล็อกอินพุทเปนกระแส รับกระแสอินพุทเปน X- Y mA โดยที่ X, Y สามารถตั้งคาได 0 - 20 mA 

    อิมพีแดนซ 250 ohm 
COM ศักยศูนยของอนาล็อกอินพุทและเอาทพุท  0 V 
AOV อนาล็อกเอาทพุทเปนแรงดัน 0-10 V, โหลดอิมพีแดนซ ตํ่าสุด 470 ohm 
AOC อนาล็อกเอาทพุทเปนกระแส จายกระแสอินพุทเปน X- Y mA โดยที่ X, Y สามารถตั้งคาได 0 - 20 mA 

    โหลดอิมพีแดนซสูงสุด 800 ohm 

24V แหลงจายไฟสําหรับ ลอจิกอินพุท 
+24 V มีวงจรปองกันการลัดวงจรและโหลดเกิน คาต่ําสุด 19 V สูงสุด 30 
V 

    จายกระแสสูงสุด 100 mA 
LI1-6 ลอจิกอินพุท โปรแกรมใหเปนฟงกช่ันที่ตองการได อิมพีแดนซ 3.5 K ohm 

    ระดับแรงดัน +24 V ( สูงสุด 30 V ) 
    สถานะเปนลอจิก 0 เมื่อ แรงดัน < 5 V 
    สถานะเปนลอจิก 1 เมื่อ แรงดัน > 11 V 

CLI ศักยศูนยของลอจิกอินพุท ดังภาพ สามารถกําหนดเปน 0 V ,24 V, Floating   
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การตอสาย 
 
Wiring diagram 
 

 
Logic input Switch 
 

 
การปองกันสัญญาณรบกวน EMC 
หลักการ 
• กราวนดระหวางไดรฟ, มอเตอรและสายเคเบิล จะตองรับความถี่สูงไดเชนเดียวกัน 
• จะตองใชสายเคเบิลที่มีชีลดโดยตอชีลดทั้งสองดานของสายเขากับกราวนดไมวาสายนั้นจะเปนสายที่ตอไป

มอเตอร, ความตานทานสําหรับเบรกหรือสายควบคุม ทอรอยสายหรือทางเดินสายที่เปนโลหะสามารถนํามา
ใชเปนสวนหนึ่งของการชีลดได แตการเชื่อมตอของการชีลดจะตองไมถูกแยกจากกัน 

• ตองแนใจวาสายที่จายไฟเขาไดรฟไปมอเตอรตองอยูหางกันไมนอยกวาที่กําหนด 
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การตอสาย 
 
การปองกันสัญญาณรบกวน EMC 
การติดตั้ง 

 
1.     อุปกรณสําหรับติดตั้งสายกราวนดจะใหมาพรอมกับเครื่องโดยมีลักษณะการติดตั้งดังรูป 
2. Altivar31 
3. สายที่ไมมีชีลดสําหรับตอจากแหลงจายไฟ 
4. สายไมมีชีลดเปนเอาทพุทของหนาคอนแทคของ relay 
5. ตัวยึดและทําใหชีลดของสายหมายเลข 6, 7 และ8 ลงกราวนด  ในการยึดควรติดตั้งไวในตําแนงที่ใกลไดรฟ

ใหมากที่สุดเทาที่ทําได 
-  ปอกฉนวนของสายออกเพื่อใหสัมผัสกับชีลดได 
-  ใชแดลมปที่ใหมายึดสายชีลดเขากับแผนโลหะหมายเลข 1 โดยจะตองยึดใหแนนเพื่อใหมั่นใจวามีการ
กราวนดที่ดี 

6. สายชีลดที่ตอไปมอเตอรจะตองตอชีลดลงกราวนดทั้งดานมอเตอรและดานไดรฟสวนที่เปนชีลดจะตองไม
แยกจากกันระหวางทางและสวนที่ตอทางดานไดรฟจะตองอยูในกลอง  EMC 

7. สายชีลดสําหรับสัญญาณควบคุม ในกรณีที่ตองใชตัวนําหลายเสนใหใชสายขนาดเล็ก (0.5 มม2)สวนที่เปน
ชีลดจะตองไมแยกจากกันระหวางทาง และสวนที่ตอทางดานไดรฟจะตองอยูในกลอง EMC 

8. สายชีลดที่ใชตอความตานทานที่ใชในการเบรก (ถามี)จะตองตอลงกราวนดทั้ง 2 ดาน ตองไมแยกจากกัน
ระหวางทางและตองมีจุดตออยูในกลอง EMC 

 
หมายเหตุ : 
• ถาใชอินพุทฟลเตอรหรือตัวกรองสัญญาณรบกวนดานขาเขาจะตองติดตั้งอยูหลังไดรฟและตอตรงเขากับ

แหลงจายไฟโดยใชสายที่ไมมีชีลด แลวตอ 3 (ดังรูปขางบน) เขากับไดรฟผานอินพุทฟลเตอร 
ตัวกรองสัญญาณ HF ที่ตออยูระหวางไดรฟ, มอเตอรและสายชีลด จะตองตอเขากับสาย  PE ( สายเหลือง -เขียว) 
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คาที่ต้ังจากโรงงาน 
 
 
คาที่ต้ังจากโรงงาน 
Altivar 31  ไดต้ังคาพารามิเตอรที่จําเปนในการใชงานกับระบบโดยทั่วไปไวแลว ดังนี้ 
-  หนาจอแสดงผล ( Display ) : จะแสดงความพรอม ดวย rdY เมื่อเครื่องหยุด และ แสดงความถี่ของมอเตอร     
                                                     เมื่อ เครื่องทํางาน 
-  ความถี่ของมอเตอร ( bFR ) : 50 Hz 
-  ใชระบบควบคุมสําหรับงานแบบแรงบิดคงที่ : Sensorless flux vector control ( Uft = n ) 
-  หยุดปกติจะหยุดโดยใชเวลาตามอัตราหนวง ( Stt = rMP ) 
-  กรณีมีเหตุขัดของ ( Fault )จะทําการหยุดโดยอิสระ Freewheel 
-  เวลาสําหรับอัตราเรง และหนวง ( ACC, dEC )  3 วินาที 
-  ความถี่ตํ่าสุด ( LSP ) 0 Hz  
-  ความถี่สูงสุด ( HSP ) 50 Hz 
-  กระแสสําหรับปองกันมอเตอรรอน ( ItH ) = กระแสพิกัดมอเตอร โดยอางอิงเทากับกระแสพิกัดของเครื่องควบ  
      คุมความเร็วรอบ 
-  กระแสเบรค ( SdC ) = 0.7 x กระแสพิกัดของเครื่องเปนเวลา 0.5 วินาที 
-  มีการปรับคาความหนวงหรือชวงระยะเวลาเบรกโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เกิด แรงดันเกินขณะเบรค 
-  ไมทําการสตารทอัตโนมัติ ในกรณีมีเหตุขัดของ ( Fault ) 
-  ใชความถี่ในการทํางาน Switching ที่ 4 kHz 
-  ลอจิกอินพุท ดังนี้ 
      LI1, LI2 ( ทํางาน 2 ทิศทาง ) : กําหนดเปน การควบคุมแบบ 2 สาย โดย LI1 = forward, LI2=reverse และไม  
      กําหนดคาสําหรับรุน ATV31….A 
      LI3, LI4 ต้ังคาความเร็วไว 4 คา ( ความเร็วที่ 1 = ความเร็วอางอิง หรือ LSP,  ความเร็วที่ 2 =10 Hz, ความเร็ว    
      ที่ 3 =15 Hz, ความเร็วที่ 4 = 20 Hz) 
      LI5-LI6 ไมกําหนดคา 
-  อนาล็อกอินพุท ดังนี้ 
       AI1 : ความเร็วอางอิง เปน 0-10 Vและไมกําหนดคาสําหรับรุน ATV31….A 
       AI2 : ผลรวมของความเร็วอางอิงอินพุท เปน 0 + 10 V 
       AI3 : 4-20 mA อยูในสถานะไมทํางาน ( ยังไมกําหนดคา ) 
-  รีเลย  R1 : หนาคอนแทค เปด ในกรณี มีเหตุขัดของ ( Fault ) หรือ เครื่องไมทํางาน 
-  รีเลย  R2 :  อยูในสถานะไมทํางาน ( ยังไมกําหนดคา ) 
-  อนาล็อกเอาทพุท AOC : 0 – 20 mA  อยูในสถานะไมทํางาน ( ยังไมกําหนดคา ) 
 
สําหรับรุน ATV31….A  เปนรุนที่มาพรอมกับปุม RUN , STOP และปุมปรับความเร็วรอบ โดยจะตั้งคาจาก      
โรงงานใหใชงานกับปุมตาง และ ลอจิกอินพุท  LI1, LI2 , อนาล็อกอินพุท AI1 อยูในสถานะไมทํางาน ( ยังไม
กําหนดคา ) 
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การใชงานปุมกดและจอแสดงผล 
 
                                
                            

                   

                                                                                          
                       
                                     
                                                                                                               

 

       ขอควรระวัง การกดปุม     คาพารามิเตอรที่แสดงอยูจะยังไมถูกบันทึกลงในหนวยความจํา  
                    เมื่อตองการบันทึกคา กดปุม : ENT โดยหนาจอแสดงผลจะกระพริบเมื่อบันทึกคาเรียบรอยแลว 
 
         การแสดงผลปกติ โดยที่ไมมี Fault และไมอยูในชวง Startup : 

- 43.0 : แสดงคาพารามิเตอรที่ถูกเลือกในเมนู SUP ( คาจากโรงงาน : คาความถี่อางอิง ) 
- init   : เริ่มตนลําดับการทํางาน 
- rdY  :  พรอมทํางาน 
- dcb  :  เครื่องกําลังเบรคมอเตอร ดวย DC injection 
- nSt   :  ปลอยมอเตอรหยุดแบบอิสระ Freewheel  stop 
- FSt   :  บังคับมอเตอรหยุดอยางรวดเร็ว 
- tUn   :  เครื่องกําลังทําการ Auto-tuning 
 
เมื่อมี  Fault เกิดขึ้นหนาจอจะแสดงผลเปนตัวอักษรกระพริบของ Fault นั้นๆ                     

- หลอด LED สีแดงจะสวาง 
เมื่อเปดเครื่อง ( วัดแรงดันที่ DC bus ) 

- จอแสดงผลแบบ 7-Segment 
- ปุมกดเพื่อกลับไปสูเมนูหรือ  
 พารามิเตอรกอนหนา หรือเพิ่มคา 
ตัวแปรบนหนาจอ 

- ปุมกดเพื่อไปสูเมนูหรือ  
 พารามิเตอรกตอไป หรือลดคาตัว
แปรบนหนาจอ 

- ปุมปรับความเร็วรอบซึ่งจะทํางาน
เมื่อพารามิเตอร Fr1 ในเมนู CtL 
กําหนดเปน AIP  

- ปุมกดเพื่อสั่งใหมอเตอรหมุนใน ทิศทาง 
Forward  ซึ่งจะทํางานเมื่อ พารามิเตอร 
tCC ในเมนู I-O กําหนดเปน LOC  

- ปม Stop และ Reset กดเพื่อสั่งใหรีเซตFault  
หรือใหมอเตอรหยุดหมุน ดังนี้ 
ถา tCC ในเมนู I-O ไมกําหนดคาเปน  
LOC จะหยุดแบบอิสระ 
ถา tCC ในเมนู I-O กําหนดคาเปน  
LOC จะหยดแบบกําหนดตามเวลา 

- หลอด LED แสดงสถานะ CANopen 
- ปุมกดเพื่อออกจากเมนูหรือ  
 พารามิเตอร หรือยกเลิกคาตัวแปรบน
หนาจอ และกลับสูคาเดิม 
- ปุมกดเพื่อเขาสูเมนูหรือ  
 พารามิเตอรกหรือบันทึกคาตัวแปร
บนหนาจอ 
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หนวยแสดงผลระยะไกล ( อุปกรณเสริม ) 
 
หนวยแสดงผลระยะไกลนี้สามารถนําไปติดตั้งที่ฝาตูหรือผนังใดๆ โดยสายเคเบิลตอเช่ือมกับตัวเครื่องได และจะมี
จอแสดงผล พรอมปุมกดสําหรับการโปรแกรมเหมือนกับหนวยแสดงผลบนตัวเครื่อง Altivar 31 โดยเพิ่มสวิทซ 
สําหรับล็อกเมนู และ ปุมควบคุมมอเตอร  

- FWD/REV       ปุมกดเพื่อกลับทิศทางการหมุน 
- RUN                 ปุมกดเพื่อสั่งใหมอเตอรทํางาน 
- STOP/RESET  ปุมกดเพื่อสั่งใหมอเตอรหยุดหรือรีเซ็ท 

สามารถเก็บลักษณะทั่วไปของระบบ ไดถึง 4 แบบ และใชในการบันทึก หรือ ถายโอนลักษณะทั่วไประหวางตัว
เครื่องได  

 
 
                                                                                                       

                                                                         

                                                                                 ตําแหนง    เมนูการปรับตั้ง และ แสดงผลสามารถ 
                                                                                                                เปลี่ยนแปลงได ( เมนู  SEt , SUP ) 
 

                                                                                  ตําแหนง      ทุกเมนูสามารถเปลี่ยนแปลงได 
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การโปรแกรม 
 
การเขาสูเมน ู

  

 
 
 
สําหรับบางพารามิเตอร จะสามารถเขาถึงไดทางหลายเมนู เพื่อความสะดวกในการใชงาน เชน การต้ังคาใหเปนคา
เดิมจากโรงงาน และในการแสดงคาตางๆบนหนาจอนั้น จะแสดงคาเมนูและเมนูยอยแตกตางจากคาพารามิเตอร
คือเมนูและเมนูยอยจะมีเสนขีดยาวตอทาย สวนพารามิเตอรจะไมมี  
เชน  FUn-  จะเปน เมนู , ACC  จะเปนพารามิเตอร   
 
 
 
 
 
 
 
 

เปดเครื่อง

หนาจอแสดงสถานะของเครื่อง

ความถี่มอเตอร (เฉพาะการเปดเครื่องคร้ังแรก ) 

 

เมนู 
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การโปรแกรม 
 
 ตัวอยาง : การบันทึก และเก็บคาจะใช ปุม ENT โดย หนาจอจะกระพริบ เมื่อไดทําการจัดเก็บคาบนหนาจอแลว 
 

 

สําหรับเมนูทั้งหมดนั้นจะเปนแบบวนคือเมื่อกดปุม    ไปเรื่อยๆเจะวนกลับมายังเมนูเดิม และสามารถ
จะไปยังเมนูสุดทายไดโดยกดปุม เพิ่มคาเมื่ออยูที่เมนูแรก 
 

 
ในกรณีที่มีการแกไขคาพารามิเตอร ที่ n แลวออกจากเมนู โดยไมทําการเขาสูเมนูอื่นๆเลย เมื่อกลับเขาสูเมนูใหม 
จะสามารถเขาสูพารามิเตอรที่ n ไดเลย แตหากมีการเขาสูเมนูอื่นๆดวย เมื่อกลับเขาสูเมนูใหม ก็จะเขาสูพารา
มิเตอรที่ 1 กอน 
 

 
 
พารามิเตอร  bFr  สําหรับตั้งความถี่มอเตอรจะสามารถแกไขไดเมื่ออยูใน ชวงหยุดทํางาน โดยจะปรากฏใหเห็น
เมื่อใชงานครั้งแรกเทานั้นและสามารแกไขไดทางเมนู  drC-    
                    50 HZ :   IEC 
                    60 HZ :  NEMA 
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 ฟงกชั่นที่เขากันได 
 
ตารางแสดงการเขากันไดของฟงกชัน 
จะมีบางฟงกชันซึ่งไมสามารถทํางานเขากันได ดังแสดงไดในตารางฟงกชันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ถือวาสามารถ
ทํางานเขากันได 
 
 

 
                                 ฟงกชันที่ไมสามารถทํางานเขากันได                             

                                 ฟงกชันที่สามารถทํางานเขากันได 

                                  Not applicable 
ฟงกชันที่มีความสําคัญไมเทากัน(Priority Function) จะไมสามารถทํางานในขณะเดียวกัน

ได 

                          ฟงกชันที่ถูกช้ีดวยลูกศรจะมีความสําคัญมากกวา 
 

             ฟงกชัน stop  จะมีความสําคัญมากกวาฟงกชัน run  
             ความเร็วอางอิง (Speed reference) ที่สั่งผานทางลอจิกอินพุท จะมีความสําคัญมากกวาทางอนาล็อกอินพุท  
 
 
 
 
 



 14

เมนู การตั้งคา SEt- 
 
 

 

   พารามิเตอรเหลานี้จะ แสดงคาโดยไมขึ้นกับการตั้งคาภายในของเมนูอื่นๆ 

    พารามิเตอรเหลานี้จะแสดงคาก็ตอเมื่อมีการเลือกคาฟงกช่ันที่เกี่ยวของในเมนูอื่นๆ 
 

                     
รหัส ความหมายและรายละเอียด ชวงที่ปรับ

ได 
คาที่โรงงาน
ต้ังไว 

 ต้ังคาความเร็วอางอิงผานทางหนวยแสดงผลระยะไกล 
จะปรากฏ เมื่อ LCC = YES หรือ Fr1/Fr2 = LCC และในกรณีที่ตอกับจอ
แสดงผลระยะไกล LFr  จะสามารถตั้งคาไดทางปุมกดและเปน 0 เมื่อปด
เครื่อง 

   0  to HSP  

 เปนคาอางอิงของ PI controller 0.0-100% 0 

 ชวงเวลาในการเรงความเร็ว จาก 0 ถึงความถี่ FrS  0.1-999.9 s 3 s 
 ชวงเวลาในการเรงความเร็ว ลําดับที่2 0.1-999.9 s 3 s 
 ชวงเวลาในการลดความเร็ว ลําดับที่2 0.1-999.9 s 3 s 
 ชวงเวลาในการลดความเร็วจากความถี่ FrS ถึง 0  0.1-999.9 s 3 s 
 กําหนดชวงเริ่มตนของรูปแบบการเรง แบบ CUS-type โดยกําหนดเปน 

%  ของชวงเวลาการเรงทั้งหมด 
0 to 100% 10% 

 กําหนดชวงจบของรูปแบบการเรง แบบ CUS-type โดยกําหนดเปน %  
ของชวงเวลาการเรงทั้งหมด 

0 to (100-
tA1) 

10% 

 กําหนดชวงเริ่มตนของรูปแบบการหนวง แบบ CUS-type โดยกําหนด
เปน %  ของชวงเวลาการหนวงทั้งหมด 

0 to 100% 10% 
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เมนูการตั้งคา SEt- 
 
 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด ชวงที่ปรับ 
ได 

คาที่โรงงาน 
ต้ังไว 

 กําหนดชวงจบของรูปแบบการหนวง แบบ CUS-type โดยกําหนดเปน %   
ของชวงเวลาการหนวงทั้งหมด 

0 to (100-
tA1) 

10% 

 ความเร็วตํ่าสุด 0 to HSP 0 Hz 

 ความเร็วสูงสุด LSP to tFr bFr 

  การปองกันมอเตอรรอน โดยกําหนดคากระแส Thermal สูงสุด โดยปกติจะ 
ต้ังคาเทากับกระแสตามเนมเพลทของมอเตอร 

0.2 to 1.5 
In 

ขึ้นกับขนาดของ 
    Drive 

 IR compensation / voltage boost 
ใชสําหรับปรับคาแรงบิดใหเหมาะสมกับความเร็วรอบต่ํา 

0 to 100% 20% 

Frequency loop gain  จะสามารถกําหนดคาไดเมื่อ Uft = n หรือ nLd   1 to 100% 20%  
โดยจะชวยในการปรับใหDrive สามารถทํางานตามการเรงความเร็วของโหลดที่มีความเฉื่อยได  ถาปรับคา
มากเกินไปจะทําใหไมมีเสถียรภาพ 
 

 
Frequency loop stability  จะสามารถกําหนดคาไดเมื่อ Uft = n หรือ nLd   1 to 100% 20%  
จะชวยในการปรับใหDrive กลับสู Steady state หลังจาก speed transient โดยให เพิ่มคา stability ทีละนอย 
เพื่อปองกัน over speed 

                          
 

 Slip compensation จะสามารถกําหนดคาไดเมื่อ Uft = n หรือ nLd  และใช
เพื่อชดเชยความเร็วรอบที่เปลี่ยนแปลงไปตามคา Slip  โดยถาปรับใหนอยกวา
คาจริง จะทําใหมอเตอรหมุนดวยความเร็วที่ไมถูกตอง และถาปรับมากกวาคา
จริงจะทําใหหมุนดวยความเร็วไมคงที่ 

0 to 150% 100% 

 ระดับกระแสที่ใชในการเบรกแบบ DC injection 0 to In 0.7 In 
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เมนู การตั้งคา SEt- 
 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด ชวงที่ปรับ 
ได 

คาที่โรงงาน 
ต้ังไว 

 ชวงเวลาที่จายกระแส DC injection ขณะหยุดหมุน 0.1 to 30 s 0.5 s 

 ชวงเวลาที่จายกระแส Automatic standstill DC injection 0.1 to 30 s 0.5 s 

 ระดับกระแสที่ใชในการเบรกแบบ Automatic standstill DC injection 0 to1.2 In 0.7 In 

 ชวงเวลาลําดับที่2 ที่จายกระแส Automatic standstill DC injection  0 to 30 s 0 s 

 ระดับกระแสลําดับที่2 ที่ใชในการเบรกแบบ standstill DC injection 0 to1.2 In 0.5 In 

 ขามความถี่ที่ถูกกําหนด เพื่อปองกันความเร็ววิกฤตโดยจะขามความถี่ในชวง
+  1 Hz รอบคาที่กําหนด ถากําหนดเปน 0 ฟงกช่ันนี้จะไมทํางาน 

0 to 500 0 Hz 

 ขามความถี่ที่ถูกกําหนดลําดับที่ 2 เพื่อปองกันความเร็ววิกฤตโดยจะขาม
ความถี่ในชวง+  1 Hz รอบคาที่กําหนด ถากําหนดเปน 0 ฟงกช่ันนี้จะไม
ทํางาน 

0 to 500 0 Hz 

 ความถี่เมื่อเครื่องทํางานแบบ Jog 0 to 10 10 Hz 

 ปรับคา proportional ของ PI 0.01 to 
100 

1 

 ปรับคา integral ของ PI 0.01 to 
100/s 

1/s 

 สัมประสิทธิ์การปอนกลับของ PI 0.1 to 100 1 

 กลับทิศทาง(เปลี่ยนจากบวกเปนลบ)ของคาที่จะเขาสู PI regulator  
 โดย nO : ปกติ YES : กลับทาง  

 YES-nO nO 

 คาอางอิง PI ลําดับที่ 2 0 to 100% 30% 

 คาอางอิง PI ลําดับที่ 3 0 to 100% 60% 

 คาอางอิง PI ลําดับที่ 4 0 to 100% 90% 

 
to 

 

ความเร็วอางอิงลําดับ 2-16 โดยคาที่โรงงานตั้งจะเปน 10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 ตามลําดับ 

0-500 Hz 10-100 Hz 



 17

เมนูการตั้งคา SEt- 

 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

ชวงที่ปรับ 
ได 

คาที่โรงงาน 
ต้ังไว 

 กําหนดคาลิมิตกระแส  โดยใชในการจํากัดคาแรงบิดและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
ของมอเตอร 

0.25 to1.5 
In 

1.5 In 

 กําหนดคาลิมิตกระแส ลําดับที่2   0.25 to1.5 
In 

1.5 In 

 เวลาทํางานในชวงความเร็วตํ่า โดยจะกําหนดเวลา ชวง LSP  0 to 999 s 0   
(ไมจํากัดเวลา) 

 Restart error threshold หรือ wake-up threshold 0 to 100% 0 

 IR compensation มอเตอร 2 0 to 100% 20 

 Frequency loop gain มอเตอร 2 1 to 100% 20 

 Stability มอเตอร 2 1 to 100% 20 

 Slip compensation มอเตอร 2 0 to 150% 100 

 Motor frequency threshold เมื่อความถี่ขาออกมีคามากกวาที่ต้ังไว รีเลยจะปด 
(R1 or R2=FtA) หรือ AOV=10 V (dO = StA) 

0 to 500 Hz bFr 

 Motor thermal state threshold เมื่อมอเตอรมีอุณหภูมิสูงกวาคาที่ต้ังไว รีเลยจะ
ปด (R1 or R2=tSA) หรือ AOV=10 V (dO = tSA) 

0 to 118% 100 

 Motor current threshold เมื่อกระแสมอเตอรมีคาสูงกวาคาที่ต้ังไว รีเลยจะปด 
(R1 or R2=CtA) หรือ AOV=10 V (dO = CtA) 

0 to1.5 In In 

 Scale factor สําหรับพารามิเตอรแสดงผล SPd1/SPd2/SPd3 ( เมนู SUP-) 
เปนแฟคเตอรที่แสดงสัดสวนความถี่ขาออกกับความเร็วรอบมอเตอร 

0.1 to 200 30 

 ความถี่ในการสวิทซ โดยสามารถกําหนดคาทางเมนู drC ก็ได 2.0 to 16 kHz 4 kHz 

 

 
In = คากระแสพิกัดของ Drive ซึ่งจะแสดงอยูในคูมือการใชงานและที่ปายบนตัวเครื่อง 
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เมนูควบคุมมอเตอร drC- 
 
 

 
พารามิเตอรในเมนูนี้จะสามารถปรับตั้งไดก็ตอเมื่อเครื่องหยุดทํางานอยู  ยกเวนพารามิเตอร tUn ซึ่งตองจายไฟให
มอเตอร  

 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

ชวงที่ปรับ 
ได 

คาที่โรงงาน 
ต้ังไว 

 ความถี่ของมอเตอรตามมาตรฐาน  50 Hz : IEC, 60 Hz : NEMA โดยการปรับ
เปลี่ยนจะมีผลกับคาของพารามิเตอร HSP, Ftd, FrS, tFr  

  

 คาแรงดันของมอเตอรตาม name plate ตามขนาด
ของ Drive 

ตามขนาด
ของ Drive 

 ความถี่ของมอเตอรตาม name plate 10 to 500 Hz 50 Hz 

 กระแสของมอเตอรตาม name plate 0.25 to 1.5 In ตามขนาด
ของ Drive 

 ความเร็วรอบของมอเตอรตาม name plate 0 to 32760 
RPM 

ตามขนาด
ของ Drive 

 คาเพาเวอรแฟคเตอรของมอเตอรตาม name plate 0.5 to 1 ตามขนาด
ของ Drive 

Cold state stator resistance      
 :  ฟงกช่ันไมทํางาน สําหรับงานที่ไมตองการประสิทธิภาพสูงและไมตอง

ปรับตั้งแบบอัตโนมัติโดยการจายกระแสตรวจเช็คทุกครั้งที่เปดเครื่อง  
 : ฟงกช่ันทํางาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในชวง

ความเร็วรอบต่ํา 

  

 
 
In = คากระแสพิกัดของ Drive ซึ่งจะแสดงอยูในคูมือการใชงานและที่ปายบนตัวเครื่อง 
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เมนูควบคุมมอเตอร drC- 
 
 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

ชวงที่ปรับ 
ได 

คาที่โรงงาน 
ต้ังไว 

Motor control auto-tuning จําเปนที่จะตองกําหนดคาตางๆของมอเตอรใหถูก
ตองกอนการทํางาน ( UnS, FrS, nCr, nSP, COS ) 

   

 : ฟงกช่ันไมทํางาน   
 : ทํางานทันทีที่พรอมโดยจะเปลี่ยนเปน    เมื่อทําเสร็จ และเปน  เมื่อมีเหตุขัดของ  

 : ใชงานคาที่ไดจากการทํา auto-tuning  ครั้งลาสุด 
  : ทํา auto-tuning ทุกครั้งที่สั่งใหทํางาน 
 : ทํา auto-tuning ทุกครั้งที่เปดเครื่อง 

 : ทํา auto-tuning เมื่อลอจิกอินพุทที่กําหนดเปลี่ยนสถานะจาก  0 เปน 1 

Auto- tuning status (  แสดงขอมูลเทานั้น ไมสามารถปรับตั้งคาได)  tAb  
 : ไดใชคาความตานทาน Stator ในการควบคุมมอเตอรแลว 

 : ไดรับคําสั่งใหทํา auto-tuning แลวและรอดําเนินการอยู 
 : กําลังทํา auto-tuning อยู 
 : มีเหตุขัดของเกิดขึ้นในการทํางาน 
 : ทําการวัดคาความตานทาน Stator แลวและกําหนดใชในการควบคุมมอเตอร   
 : ใชการวัดคาความตานทานแบบ cold state stator ในการควบคุมมอเตอร 

เลือกรูปแบบ voltage / frequency  ratio    
: แรงบิดคงที่สําหรับมอเตอรที่ตอขนานกัน หรืองานพิเศษ 
: แรงบิดแปรผัน ในงานปม และพัดลม ตางๆ 
: Sensorless flux vector control สําหรับงานแบบแรงบิดคงที่ 

 : ประหยัดพลังงาน โดยทํางานแบบ P เมื่อไมมีโหลด และแบบ n ขณะมีโหลด       
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เมนูควบคุมมอเตอร drC- 
 
 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

ชวงที่ปรับ 
ได 

คาที่โรงงาน 
ต้ังไว 

 Random switching frequency ทําการสุมความถี่ในการสวิทซ เพื่อปองกันการ
เกิดเรโซแนนซ ( Resonance) 

 : ความถี่มีการมอดูเลช่ันแบบสุม 
     : ความถี่แบบคงที่ 

 YES 

 Switching frequency  ความถี่ในการสวิท โดยทําการปรับเพื่อลดเสียงรบกวน
จากมอเตอร ในกรณีที่ต้ังคาสูงกวา 4 kHz และมอเตอรมีการเพิ่มอุณหภูมิสูง
เกินพิกัด เครื่องจะปรับลดความถี่ลงโดยอัตโนมัติ และจะปรับเพิ่มกลับไปเมื่อ
อุณหภูมิปกติ 

2.0 to 16 
kHz 

4 kHz 

 ความถี่ดานออกสูงสุด 10-500 Hz 60 Hz 

กําหนดให speed loop filter ไมทํางาน    
 : speed loop filter ทํางาน เพื่อปองกันการทํางานเกินจุดอางอิง 

 : speed loop filter ไมทํางาน โดยจะลดเวลาการตอบสนองทําใหอาจมีการทํางานเกินตําแหนงอางอิง    
             ในงานที่มีการควบคุมตําแหนง 

 
บันทึกคา Configuration    

 : ฟงกช่ันไมทํางาน 
: บันทึกคา Configuration ลงบน EEPROM โดย SCS จะกลับเปน  ทันทีที่ทําการบันทึกคาเสร็จ 

 
กลับสูคาที่ต้ังจากโรงงาน/ กลับสูคาที่บันทึกไว    

 : ฟงกช่ันไมทํางาน 
 : คาพารามิเตอรที่ใชงานอยูจะเปลี่ยนเปนคาที่ไดบันทึกไวกอนหนาจาก SCS = Strl และ rEC1 จะ   

                  เห็นไดถามีการทําฟงกช่ันนี้ไวกอนหนาแลว  
  : คาพารามิเตอรที่ใชงานอยูจะเปลี่ยนเปนคาที่ต้ังจากโรงงานโดย  จะกลับเปน  ทันทีที่มีการ  
                 บันทึกคาเสร็จ 
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เมนูอินพุทและเอาทพุท I-O- 
 

 

 
พารามิเตอรในเมนูนี้ จะสามารถปรับตั้งไดก็ตอเมื่อเครื่องหยุดทํางานอยู    
สําหรับหนวยแสดงผลระยะไกลพารามิเตอรในเมนูนี้จะสามารถปรับตั้งไดเมื่อ ต้ังสวิทซเปน   
 

 
 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

คาที่โรงงานตั้งไว 

 กําหนดรูปแบบการควบคุมแบบ 2-wire/3-wire 
 

2C 
ATV31…A :  LOC 

  : 2 - wire control 
 : 3- wire control 

 : เฉพาะรุน ATV31…A โดย ควบคุมดวยปุมบนตัวเครื่อง(RUN/STOP/RESET) 
การควบคุมแบบ 2-wire 

 
การควบคุมแบบ 3-wire 
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เมนูอินพุทและเอาทพุท I-O- 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

คาที่โรงงานตั้งไว 

กําหนดรูปแบบการควบคุมแบบ 2-wire trn  
 ( สามารถเขาสูพารามิเตอรไดในกรณีที่เลือก tCC = 2CC ) 

 : สถานะ 0 หรือ 1 จะเปนคําสั่งใหหมุน หรือ หยุดหมุน 
 : การเปลี่ยนสถานะ (transition หรือ edge) จะเปนคําสั่งใหทํางานเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการ   

               restart หลังจากไฟดับ 
 : สถานะ 0 หรือ 1 จะเปนคําสั่งใหหมุน หรือ หยุดหมุน แตคําสั่ง forward จะมีความสําคัญสูงกวา   

               คําสั่ง reward 

 หมุนกลับทางโดยลอจิกอินพุท 
 : ไมกําหนด 

 : กําหนดเปน LI 2 โดยสามารถกําหนดได ถา tCC=2C 
  -  : กําหนดเปน LI3-LI6 

ถา tCC=2C: LI2 
ถา tCC=3C: LI3 
ถา tCC=LOC: nO 
 

กําหนดคา ความเร็วตํ่า LSP สําหรับ อินพุท AI3 โดยสามารถตั้ง 0-20 mA 
กําหนดคา ความเร็วตํ่า HSP สําหรับ อินพุท AI3 โดยสามารถตั้ง 4-20 mA 

4 mA 
20 mA 

 
 

 
กําหนดรูปแบบของอนาล็อกเอาทพุท  0 A  

 : กําหนด เปน 0 – 20 mA โดยใช ขั้วตอ AOC 
 : กําหนด เปน 4 – 20 mA โดยใช ขั้วตอ AOC 

 : กําหนด เปน 0 – 10 V โดยใช ขั้วตอ AOV  
 กําหนด อนาล็อกเอาทพุท AOC/AOV    

 : ไมกําหนด 
 : อนาล็อกเอาทพุทแทนคากระแสมอเตอรโดย 20 mAหรือ 10 V จะหมายถึง 2 เทาของกระแสพิกัด 
 : อนาล็อกเอาทพุทแทนคาความถี่มอเตอรโดย 20 mAหรือ 10 V จะหมายถึงความถี่สูงสุด tFr 
 : อนาล็อกเอาทพุทแทนคาแรงบิดมอเตอรโดย 20 mAหรือ 10 V จะหมายถึง 2 เทาของแรงบิดพิกัด 
 : อนาล็อกเอาทพุทแทนคากําลังของ driveโดย 20 mAหรือ 10 V จะหมายถึง 2 เทาของกําลังพิกัด 

 สามารถกําหนดเปนแบบลอจิกเอาทพุทได    โดยจะตองกําหนด  =   
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เมนูอินพุทและเอาทพุท I-O- 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

คาที่โรงงานตั้งไว 

กําหนด Relay r1 FLt  
  : ไมกําหนด 

: เครื่องมีเหตุขัดของ   
 : เครื่องกําลังทํางาน 
: รีเลยจะทํางานเมื่อถึงคาความถี่ที่ต้ังไวที่พารามิเตอร Ftd ในเมนู Set- 
  : รีเลยจะทํางานเมื่อถึงคาความถี่สุง HSP 
 : รีเลยจะทํางานเมื่อถึงคากระแสที่ต้ังไวที่พารามิเตอร Ctd ในเมนู Set- 
 : รีเลยจะทํางานเมื่อถึงคาความถี่อางอิง 
 : รีเลยจะทํางานเมื่อมอเตอรมีคาความรอนถึงคาความถี่ที่ต้ังไวที่พารามิเตอร ttd ในเมนู Set- 
  : รีเลยจะทํางานเมื่อสัญญาณ 4-20 mA หายไปแมวาพารามิเตอร                  

กําหนด Relay r2   
  : ไมกําหนด 

: เครื่องมีเหตุขัดของ   
 : เครื่องกําลังทํางาน 
: รีเลยจะทํางานเมื่อถึงคาความถี่ที่ต้ังไวที่พารามิเตอร Ftd ในเมนู Set- 
  : รีเลยจะทํางานเมื่อถึงคาความถี่สุง HSP 
 : รีเลยจะทํางานเมื่อถึงคากระแสที่ต้ังไวที่พารามิเตอร Ctd ในเมนู Set- 
 : รีเลยจะทํางานเมื่อถึงคาความถี่อางอิง 
 : รีเลยจะทํางานเมื่อมอเตอรมีคาความรอนถึงคาความถี่ที่ต้ังไวที่พารามิเตอร ttd ในเมนู Set- 
 : รีเลยจะทํางานเมื่อมีการทํา Brake sequence ในเมนู FUn - 
  : รีเลยจะทํางานสัญญาณ 4-20 mA หายไปแมวาพารามิเตอร                  

บันทึกคา Configuration   
 : ฟงกช่ันไมทํางาน 

: บันทึกคา Configuration ลงบน EEPROM โดย SCS จะกลับเปน  ทันทีที่ทําการบันทึกคาเสร็จ 
 
กลับสูคาที่ต้ังจากโรงงาน/ กลับสูคาที่บันทึกไว   

 : ฟงกช่ันไมทํางาน 
 : คาพารามิเตอรที่ใชงานอยูจะเปลี่ยนเปนคาที่ไดบันทึกไวกอนหนาจาก SCS = Strl  โดย rEC1 จะ   

                  เห็นไดถาคาที่ไดบันทึกไวกอนหนาถูกใชงานแลว   
  : คาพารามิเตอรที่ใชงานอยูจะเปลี่ยนเปนคาที่ต้ังจากโรงงานโดย  จะกลับเปน  ทันทีที่มีการ  
                 บันทึกคาเสร็จ 
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เมนูการควบคุม CtL- 
 

 

 
พารามิเตอรในเมนูนี้ จะสามารถปรับตั้งไดก็ตอเมื่อเครื่องหยุดทํางานอยู    
สําหรับหนวยแสดงผลระยะไกลพารามิเตอรในเมนูนี้จะสามารถปรับตั้งไดเมื่อ ต้ังสวิทซเปน  

 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

คาที่โรงงานตั้งไว 

กําหนดระดับการเขาถึงฟงกช่ัน L1  
 : เขาถึงฟงกช่ันระดับมาตรฐานไดโดยระดับนี่สามารถใชเปลี่ยนแทน ATV28  
 :  เขาถึงฟงกช่ันระดับสูงในเมนู Fun –  

         - +/- speed (motorized potentiometer) 
         - Brake control 
         - Switching for second current limit 
         - Motor switching 
         - Management of limit switches 

 : เขาถึงฟงกช่ันระดับสูงและการจัดการของระบบควบคุมแบบmixed mode 
 เมื่อกําหนดคาเปน L3 จะทําใหพารามิเตอรบางตัวกลับไปเปนคาที่ต้ังจากโรง  

       งาน Fr1, Cd1, CHCF, tCC และ สําหรับ ATV31…A จะเปน 2C  
        L3 สามารถเปลี่ยนเปน L2 หรือ L1,L2 เปน L1 ไดโดยพารามิเตอร FCS 
       ในการกําหนดคา LAC จําเปนตองกดปุม ENT คางไว 2 วินาที 

 กําหนดรูปแบบการอางอิง 1 AI1 

 

 
ถา LAC = L2 or L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
LAC = L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
AIP for ATV31...A 
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เมนูการควบคุม CtL- 
 

 
รหัส ความหมายและรายละเอียด 

   
คาที่โรงงานตั้งไว 

กําหนดรูปแบบการอางอิง 2   
 

 
ถา LAC = L2 or L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
LAC = L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
กําหนด reference switching Fr1  

 

 
LAC = L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
กําหนด mixed mode SIN  
 ถา LAC = L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
กําหนดรูปแบบควบคุม channel 1 tEr  
 ถา CHCF=SEP และ LAC = L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
 

    พารามิเตอรเหลานี้จะแสดงคาก็ตอเมื่อมีการเลือกคาฟงกช่ันที่เกี่ยวของ 
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เมนูการควบคุม CtL- 
 

 
รหัส ความหมายและรายละเอียด 

   
คาที่โรงงานตั้งไว 

กําหนดรูปแบบควบคุม channel 2   
 ถา CHCF=SEP และ LAC = L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
กําหนด control channel switching Cd1  

 ถา CHCF=SEP และ LAC = L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
บันทึกคา channel 1 ไปยัง channel 2   
 ถา LAC = L3 จะสามารถกําหนดคา 

 
กําหนดการควบคุมโดย remote terminal    
 ถามีการใช remote terminal และ LAC = L1 หรือ L2 จะสามารถกําหนดคา 

 ฟงกช่ันไมทํางาน 
 : ควบคุมโดยใชปุมบน remote terminal และถาการเชื่อมตอระหวางเครื่องและหนาจอขาดไป เครื่องจะ

ล็อกเปน SLF fault 
กําหนด stop priority    
 กําหนดใหความสําคัญกับปุม Stop โดยไมคํานึงถึงการควบคุมทางสายสัญญาณ    
  ควบคุมหรือ บัสควบคุม 

 
ในการกําหนดคา PSt จําเปนตองกดปุม ENT คางไว 2 วินาที 
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เมนูการควบคุม CtL- 
 

 
รหัส ความหมายและรายละเอียด 

   
คาที่โรง
งานตั้งไว 

กําหนดทิศทางการหมุนหลัก   
 กําหนดทิศทางการหมุน เมื่อกดปุม RUN  

 
บันทึกคา Configuration   

 : ฟงกช่ันไมทํางาน 
: บันทึกคา Configuration ลงบน EEPROM โดย SCS จะกลับเปน  ทันทีที่ทําการ  

                บันทึกคาเสร็จ 
 

 กลับสูคาที่ต้ังจากโรงงาน/ กลับสูคาที่บันทึกไว  

  : ฟงกช่ันไมทํางาน 
 : คาพารามิเตอรที่ใชงานอยูจะเปลี่ยนเปนคาที่ไดบันทึกไวกอนหนาจาก SCS = Strl  โดย  

                 rEC1 จะเห็นไดถาคาที่ไดบันทึกไวกอนหนาถูกใชงานแลว   
  : คาพารามิเตอรที่ใชงานอยูจะเปลี่ยนเปนคาที่ต้ังจากโรงงานโดย  จะกลับเปน    
                 ทันทีที่มีการบันทึกคาเสร็จ 
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เมนูการประยุกตใชงาน FUn- 
 

 

 
พารามิเตอรในเมนูนี้ จะสามารถปรับตั้งไดก็ตอเมื่อเครื่องหยุดทํางานอยู    
สําหรับหนวยแสดงผลระยะไกลพารามิเตอรในเมนูนี้จะสามารถปรับตั้งไดเมื่อ ต้ังสวิทซเปน  
 
เนื่องจากมีคาพารามิเตอรเปนจํานวนมาก เพื่อความสะดวกในการใชงานจึงไดมีการแบงเปนเมนูยอยขึ้นซึ่งจะใช

สัญลักษณเหมือนเมนู เชน   โดยในที่นี้จะขอสรุปยอรายละเอียดในสวนของเมนูการประยุกตใชงาน 
และสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตางๆนั้น กรุณาศึกษาจากคูมือภาษาอังกฤษ หรือ CD-ROM. 
 

 
 
รหัส ความหมายและรายละเอียด 

   
คาที่โรง
งานตั้งไว 

 เมนูยอยการปรับตั้งลักษณะของกราฟการเรงความเร็ว  

 เมนูยอยการปรับตั้งรูปแบบการหยุด  

 เมนูยอยการปรับตั้งกระแส Standstill DC injection  

เมนูยอยการปรับตั้งการบวกรวมของ อินพุท    
โดยสามารถบวกรวมอินพุทจํานวน 1 หรือ 2 อินพุท กับ reference Fr1 

 
 สําหรับ AI2 เปนอินพุท +10 ซึ่งสามารถเกิดการลบกันไดเมื่อรวมกันโดยเครื่องหมายตางกัน 
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เมนูการประยุกตใชงาน FUn- 
 

 
รหัส ความหมายและรายละเอียด 

   
คาที่โรง
งานตั้งไว 

เมนูยอยการปรับตั้งคาความเร็วแบบกําหนดคา   
โดยสามารถกําหนดคาความเร็วไดจํานวน 2, 4, 8, หรือ 16 คาโดยการใชการต้ังคาจํานวนลอจิกอินพุท 

 
 เมนูยอยการปรับตั้งคาความเร็ว JOG 

 เมนูยอยการปรับเพิ่มลดความเร็วโดยลอจิกอินพุท 
จะสามารถทํางานไดเมื่อกําหนด LAC = L2 หรือ L3 และกําหนดคา UPdF หรือ UPdt 

 เมนูยอยการปรับตั้ง PI regulator 

 เมนูยอยการปรับตั้งการควบคุมเบรก 
จะสามารถทํางานไดเมื่อกําหนด LAC = L2 หรือ L3 

 เมนูยอยการปรับเปลี่ยนเปน คากระแสลิมิต ลําดับที่ 2 
จะสามารถทํางานไดเมื่อกําหนด LAC = L2 หรือ L3 

 เมนูยอยการปรับเปลี่ยนมอเตอร 
จะสามารถทํางานไดเมื่อกําหนด LAC = L2 หรือ L3 

 เมนูยอยการปรับตั้ง ลิมิตสวิทซ 
จะสามารถทํางานไดเมื่อกําหนด LAC = L2 หรือ L3 
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เมนูเหตุขัดของ  FLt- 
 

 

 
 

พารามิเตอรในเมนูนี้ จะสามารถปรับตั้งไดก็ตอเมื่อเครื่องหยุดทํางานอยู    
สําหรับหนวยแสดงผลระยะไกลพารามิเตอรในเมนูนี้จะสามารถปรับตั้งไดเมื่อ ต้ังสวิทซเปน  
 

 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

คาที่โรงงานตั้งไว 

กําหนดการเริ่มทํางานใหมแบบอัตโนมัติ   
  : ฟงกช่ันไมทํางาน 

: เครื่องจะเริ่มทํางานใหมเมื่อเหตุขัดของไดหายไปแลวทั้งนี้หากเครื่องไมสามารถเริ่มทํางานในชวงเวลา  
            ที่ต้ังไวแลวการจะเริ่มทํางานใหมจะสามารถทําไดโดยการปดเครื่องแลวเปดใหม   

ชวงเวลาสูงสุดของกระบวนการ restart 5  

  
กําหนดอินพุทสําหรับ รีเซ็ท    

 
 
 

    พารามิเตอรเหลานี้จะแสดงคาก็ตอเมื่อมีการเลือกคาฟงกช่ันที่เกี่ยวของ 
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เมนูเหตุขัดของ FLt- 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

คาที่โรงงานตั้งไว 

กําหนดการทํา flying restart   
จําเปนตองเปนแบบ 2 wire control (tCC=2C) และ tCt=LEL or PFO  

  : ฟงกช่ันไมทํางาน 
: ฟงกช่ันทํางาน 

ถามีการกําหนด brake control (bLC) ฟงกช่ันจะถูกกําหนดเปน  
กําหนดอินพุทสําหรับ External fault   

 
กําหนดการหยุดสําหรับ External fault   

 
กําหนดรูปแบบสําหรับ motor phase loss fault   

  : ฟงกช่ันไมทํางาน 
: ฟงกช่ันทํางาน 
: ไมแสดง fault กรณีมี downstream contactor 

ถามีการกําหนด brake control (bLC) ฟงกช่ันจะถูกกําหนดเปน  
กําหนดการหยุดสําหรับ line phase loss fault   

 
กําหนดการหยุดสําหรับ drive overheating fault   

 
กําหนดการหยุดสําหรับ motor overload fault   
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เมนูเหตุขัดของ FLt- 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

คาที่โรงงานตั้งไว 

กําหนดการหยุดสําหรับ Modbus serial link fault   

 
กําหนดการหยุดสําหรับ CANopen serial link fault   

 
กําหนดรูปแบบสําหรับ auto-tuning fault   

 
กําหนดการหยุดสําหรับ 4-20mA signal fault   

 
 

 รักษาความเร็วเดิมขณะเกิด fault จนกวา fault จะหายไป 
กําหนดคา Fallback speed 0 to 500 Hz 10 Hz  
สําหรับการหยุดเมื่อมี fault 

กําหนดการ derated เมื่อมีแรงดันเกิน   

 
กําหนดการหยุดสําหรับ mains power break   

 
กําหนด fault inhibit   

 
รีเซ็ทคา operating time เปน 0   

 คา  จะกลับเปน nO ทันทีที่รีเซ็ทแลว 
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เมนูหนาจอแสดงผล SUP- 
 

 
พารามิเตอรในเมนูนี้ สามารถปรับตั้งไดทั้งในขณะที่ทํางานอยูหรือหยุดและสําหรับหนวยแสดงผลระยะไกล 
พารามิเตอรในเมนูนี้จะสามารถปรับตั้งไดทุกตําแหนงสวิทซ 
เมื่อเครื่องทํางานคาพารามิเตอรที่เลือกจะแสดงผลบนหนาจอ และเมื่อตองการปรับเปลี่ยนเปนคาใหม ใหกด ENT 
คางไว 2 วินาทีเพื่อบันทึกคา โดยคาใหมจะแสดงผลบนหนาจอ และถาหากตัวเลือกใหมไมถูกยืนยัน เครื่องก็จะ
กลับไปใชคาเดิมที่ต้ังไว    

 
 

  พารามิเตอรนี้จะปรากฎก็ตอเมื่อฟงกช่ันมีการใชงาน 
 
 

รหัส ความหมายและรายละเอียด 
   

ชวงที่ปรับได 

 แสดงคาความถี่อางอิงสําหรับการควบคุม 0 to 500 Hz 

 แสดงคาอางอิง Internal  PI  0 to 100% 

 แสดงคาความถี่อางอิง 0 to 500 Hz 

 แสดงคาความถี่ขาออกที่จายใหมอเตอร -500 Hz to +500 Hz 

 

แสดงคาในหนวยที่ตองการโดยขึ้นกับการตั้งคา พารามิเตอร SdS 

 แสดงคากระแสมอเตอร 

 แสดงคากําลังของมอเตอร 

 แสดงคาแรงดันแหลงจาย 

 แสดงสถานะทางความรอนของมอเตอร โดยที่ 100 % จะหมายถึงความรอนถึงคาพิกัดมอเตอรและ              
เมื่อถึง 118 % จะหยุดทํางานเนื่องจาก มอเตอรโอเวอรโหลด OLF 

 แสดงสถานะทางความรอนเครื่อง โดยที่ 100 % จะหมายถึงความรอนถึงคาพิกัดมอเตอรและ                        
เมื่อถึง 118 % จะหยุดทํางานเนื่องจาก มอเตอรโอเวอรโหลด OHF 
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เมนูหนาจอแสดงผล SUP- 
 

 
รหัส ความหมายและรายละเอียด 

   
ชวงที่ปรับได 

 แสดงคาเหตุขัดของครั้งลาสุด และถามี่จะแสดงเปน  
 

 แสดงคาทอรคของมอเตอร โดย 100% =คาพิกัดของมอเตอร 

 แสดงจํานวนชั่วโมงการทํางานของเครื่อง 

 แสดงการตั้งคารหัสล็อกเครื่อง 
 : ไมมีการต้ังรหัส โดยสามารถตั้งรหัส ดวยปุม เพื่อเลือกคาและกด ENT จะปรากฎ ON ซึ่งแสดงวา

คาพารามิเตอรไดถูกล็อคแลว 
 : เครื่องถูกล็อคแลว โดยสามารถปลดล็อคได โดยใสรหัส และกด ENT รหัสจะยังคงปรากฎบนหนาจอ 

และเครื่องจะทําการล็อกใหมหลังจากปดเครื่อง หากรหัสไมถูกตองหนาจอจะเปน ON 
XXXX : พารามิเตอรไมไดล็อค โดยรหัสจะยังอยูบนหนาจอ   

- ถาตองการล็อกโดยรหัสเดิมใหเลื่อนไปที่ On และกด ENT จะปรากฎ On ซึ่งแสดงวาล็อคแลว 
- ถาตองการล็อกโดยรหัสใหมใหใสรหัสใหม และกด ENT จะปรากฎ On ซึ่งแสดงวาล็อคแลว 
- ถาตองการยกเลิกการล็อกใหเลื่อนไปที่ OFF และกด ENT จะปรากฎ OFF ซึ่งแสดงวาไมมีการล็อค 

 

 แสดงสถานะการทํา auto-tuning 
 : ไดใชคาความตานทาน Stator ในการควบคุมมอเตอรแลว 

 : ไดรับคําสั่งใหทํา auto-tuning แลวและรอดําเนินการอยู 
 : กําลังทํา auto-tuning อยู 
 : มีเหตุขัดของเกิดขึ้นในการทํางาน 
 : ทําการวัดคาความตานทาน Stator แลวและกําหนดใชในการควบคุมมอเตอร   
 : ใชการวัดคาความตานทานแบบ cold state stator ในการควบคุมมอเตอร 

 แสดง firmware version ของเครื่อง เชน 1102 = V1.1IE02 

 
 

 แสดงฟงกช่ันของลอจิกอินพุท ในแตละอินพุท  -   ถาไมมีการกําหนดจะแสดงเปน  nO  
 :  สามารถใชแสดงสถานะของแตละลอจิกอินพุท โดยใชแตละเซกเมนท ของหนาจอ 

 

                                  
 แสดงฟงกช่ันของอนาล็อกอินพุท ในแตละอินพุท  -    ถาไมมีการกําหนดจะแสดงเปน  nO 
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Fault - สาเหตุ - การแกไข 
กรณีที่เครื่องไมสามารถทํางานไดและหนาจอแสดงผลไมแสดงคา Fault 

- ถาหนาจอแสดงผลไมทํางานใหตรวจสอบแหลงจายไฟวาปกติหรือไม 
- ในการใชงานโดยมีการหยุดแบบ fast stop หรือ freewheel จะมีการปองการการเริ่มทํางานของเครื่อง

เมื่อไมมีการจายไฟใหกับลอจิกอินพุทเครื่องจะไมสามารถทํางานได โดยหนาจดแสดงผลจะแสดง 
nSt  สําหรับแบบ freewheel  และ แสดง FSt สําหรับแบบ fast stop ทั้งนี้การปองกันไมใหเครื่อง
ทํางานเมื่อลอจิกอินพุทมีสถานะเปน “0” จะชวยใหเครื่องหยุดทํางานเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่สาย
ขาด 

- ถามีการกําหนดเปนฟงกช่ันแบบลิมิตสวิทซและมีลอจิกอินพุทเปน “0”  เครื่องทํางานจะทํางานก็ตอ
เมื่อไดรับคําสั่งเปนลอจิก “1”   

- ถามีการกําหนดการทํางานแบบ Modbus หรือ CANopen  นั้นเครื่องจะแสดง nSt บนหนาจอและ
หยุดทํางานจนกวาจะไดรับคําสั่งการทํางาน 

Fault ท่ีไมสามารถรีเซ็ทไดเองโดยอัตโนมัติ  
ตองทําการแกไขเหตุขัดของกอน แลวจึงทําการรีเซ็ทโดยการปด แลวเปดเครื่องใหมอีกครั้งหนึ่ง  
คา fault  CrF, SOF, tnF, bLF และ OPF จะสามารถรีเซ็ทผานทางลอจิกอินพุทไดถามีการต้ังคาพารามิเตอร rSF ใน
เมนู FLt –  

 

Fault สาเหตุที่เปนไปได การแกไข 

  
Brake sequence 

- คากระแส Brake release ไม
เหมาะสม 
- ไมไดปรับตั้งคา Brake 
engage frequency  

- ตรวจสอบการเชื่อมตอ drive/motor 
- ตรวจสอบขดลวดมอเตอร 
- ตรวจสอบพารามิเตอร lbr ในเมนูFun -  
- ตรวจสอบการตั้งคา Brake engage frequency 

  
Capacitor load 
circuit 

- มีปญหาที่ load relay หรือ 
resistor เสีย  

- เปลี่ยน drive ใหมหรือ สงซอม 

 
EEPROM fault 

- มีปญหาที่หนวยความจําภาย
ใน 

- ตรวจสอบสภาพแวดลอมทั่วๆไป เชน การรบกวนจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟา 
- เปลี่ยน drive ใหมหรือ สงซอม  

  
Internal fault   

- มีปญหาภายใน - ตรวจสอบสภาพแวดลอมทั่วๆไป เชน การรบกวนจากคลื่น
แมเหล็กไฟฟา 
- เปลี่ยน drive ใหมหรือ สงซอม  

 
Overcurrent 

 

- ต้ังคาพารามิเตอร ในเมนู SEt    
    และ drC - ไมถูกตอง 
- โหลดมีแรงเฉื่อยสูงเกินไป 
- เกิดการ lock ทางกล  

- ตรวจสอบคาพารามิเตอร 
- ตรวจสอบการเลือกขนาดมอเตอร/drive/โหลด 
- ตรวจสอบระบบทางกล 
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Fault - สาเหตุ - การแกไข  

 
 
Fault ท่ีสามารถรีเซ็ทแบบ automatic restart เม่ือเหตุขัดของไดหายไปแลว 
คา fault ในกลุมนี้จะสามารถรีเซ็ทผานทางลอจิกอินพุทไดถามีการต้ังคาพารามิเตอร rSF ในเมนู FLt –  

Fault สาเหตุที่เปนไปได การแกไข 

 
Motor short-circuit 

-เกิดการลัดวงจร หรือมีกระแส
รั่วลงดินที่ดานเอาทพุทของ 
เครื่อง 
- กระแสรั่วลงดินที่ดานเอาท
พุทของเครื่อง เมื่อมีการตอ
มอเตอรขนานกันหลายตัว 

- ตรวจสอบสายที่เช่ือมตอมอเตอร กับเครื่องและฉนวนของ
มอเตอร 
- ลดคา switching frequency 
- ติดตั้ง choke อนุกรมกับมอเตอร 

 

 
Overspeed 

 

- ไมมีเสถียรภาพ หรือ โหลด
หนักเกินไป 
 

- ตรวจสอบคาพารามิเตอร gain และ stability 
- ตรวจสอบการเลือกขนาดมอเตอร/drive/โหลด 
- ติดตั้ง braking resistor 

 
Auto-tuning fault 

 

- เปนมอเตอรพิเศษ หรือขนาด
กําลังไมเหมาะกับเครื่อง    
- ไมไดตอมอเตอรกับเครื่อง  

- ใช L ,P ratio พารามิเตอร Uft 
- ตรวจสอบมอเตอร ขณะทํา Auto-tuning  
- ถามีการติดตั้ง down stream contactor ให close ขณะทํา   
    Auto-tuning 

Fault สาเหตุที่เปนไปได การแกไข 

 
CANopen fault 

-มีการขัดจังหวะการสื่อสาร  
ขอมูลบนบัส  

- ตรวจสอบการสื่อสารขอมูล 
 

 
External fault 

- ขึ้นกับผูใชงาน 
 

- ขึ้นกับผูใชงาน 
 

 
Loss of 4-20mA 

- ไมมีสัญญาณอางอิง 4-20 mA 
ที่ AI3 

- ตรวจสอบขั้วตอ AI3 
 

 
Overvoltage 
During deceleration  

- เบรกเร็วเกินไป 
 

- เพิ่มเวลาเบรก 
- ติดตั้ง braking resistor 
- ใชงานพารามิเตอร brA 

 
Drive overheated  

- มีอุณหภูมิสูงเกินไป 
 

- ตรวจสอบโหลดของมอเตอร การระบายความรอน และรอ
จนเครื่องเย็นจึงสตารทใหมได 
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Fault - สาเหตุ - การแกไข  
 

Fault ท่ีสามารถรีเซ็ทไดทันท ีเม่ือเหตุขัดของไดหายไปแลว 
 

Fault สาเหตุที่เปนไปได การแกไข 

 
Motor overload 

-กระแสของมอเตอรมีคาสูง
เกินไป 

- ตรวจสอบการตั้งคา ItH ,โหลดของมอเตอร และรอจน
เครื่องเย็นจึงสตารทใหมได 
 

 
Motor phase loss 

- เครื่องจายไฟไมครบเฟส 
- Dowmstream contactor เปด
วงจร 
- ไมไดตอมอเตอร หรือกําลัง
มอเตอรนอยเกินไป 

- ตรวจสอบการตอสายระหวางเครื่องและมอเตอร 
- ถามีการติดตั้ง down stream contactor ใหต้ังคาพารามิเตอร 
OPL เปน OAC ในเมนู FLt  
- ทอลองทดสอบโดยไมตอมอเตอรหรือใชมอเตอรขนาดเล็ก
โดยคาที่ต้ังจากโรงงาน พารามิเตอรการตรวจสอบเฟส จะ
ทํางาน ใหหยุดทํางานโดย ต้ัง OPL=nO 

 
Overvoltage 

- แรงดันไฟฟาแหลงจายสูงเกิน 
- มีสัญญาณรบกวนในแหลง
จาย 

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟาแหลงจาย 
 

 
Line phase failure 

- ไฟที่จายใหเครื่องไมถูกตอง
หรือฟวสขาด 
- ไฟขาดเฟส 
- ใชไฟเฟสเดียวกับรุน3 เฟส 
- สภาวะโหลดไมสมดุล 

- ตรวจสอบการตอสายจากแหลงจาย และฟวส 
- ทําการรีเซ็ท 
- จายดวยไฟ 3 เฟส 
- ยกเลิก fault โดยการตั้งคา IPL=nO เมนู FLt- 
 

 
Modbus fault 

-มีการขัดจังหวะการสื่อสาร  
ขอมูลบนบัส  

- ตรวจสอบการสื่อสารขอมูล 
 

Fault สาเหตุที่เปนไปได การแกไข 

 
Configuration fault 

- ต้ังคากระแสไมถูกตอง  - ใชคาที่ต้ังจากโรงงาน หรือคาเดิมที่ไดบันทึกไว ถายังไมถูก
ตองตรวจสอบพารามิเตอร FCS ในเมนู I-O, drC, CtL,FUn 

 
Configuration fault 
via serial link 

- คาที่บันทึกโดยใชสาย serial 
link ไมถูกตอง 
 

- ตรวจสอบคาพารามิเตอรที่บันทึกลาสุด 
- ใชคาเดิมที่มีอยูในเครื่อง 
 

 
Undervoltage 

- ระดับแรงดันไฟฟาต่ําเกิน 
- เกิด transient voltage 
- load resistor เสีย 
 

- ตรวจสอบแรงดันไฟฟาแหลงจาย และคาพารามิเตอรแรง
ดัน 
- เปลี่ยนเครื่องใหมหรือ สงซอม 
 


