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วิธีการรเีซ็ตฟังก์ชนัป้องกัน
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1 การแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดความผิดปกติในอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะถูกตัดวงจร และหน้าจอ PU จะเปล่ียนเป็นการแสดงความผิดปกติหรือ
สัญญาณเตือนต่อไปนี้โดยอัตโนมติั
หากความผิดปกติไม่สอดคล้องกับความผิดปกติใดๆ ในคู่มือเล่มนี้ หรือหากคณุมปีัญหาอ่ืนๆ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

 การเก็บรักษาสัญญาณเอาท์พุทสัญญาณเตือน ....................เม่ือแมกเนตกิคอนแทคเตอร์ (MC) ทางดา้นอินพทุของอ ินเวอร์เตอร์เปิด
เม่ือเกิดความผิดปกติ กําลังไฟฟ้าท่ีใช้ในการควบคุมของอินเวอร์เตอร์
จะถูกตัดไปและเอาท์พุทสญัญาณเตือนจะไมถู่กจดัเก็บ

 การแสดงความผิดปกติหรือสญัญาณเตือน ..........................เม่ือเกดิความผดิปกติหรือสัญญาณเตอืนหนา้จอแผงควบคมุการทํางาน
จะเปล่ียนเป็นการแสดงข้อผิดปกติหรือสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ

 วิธีการรีเซ็ต ............................................................................เมือ่เกดิความผิดปกติ เอาทพุ์ทของอินเวอร์เตอร ์จะถูกระงับ จึงไมส่ามารถ
รีสตาร์ทอินเวอร์เตอร์ได้ ยกเว้นจะทําการรีเซ็ต (ดูท่ีหน้า 1)

 เมื่อเกิดความผิดปกติ ให้ดําเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสม จากนั้นให้รีเซ็ตอินเวอร์เตอร์ และเริ่มการทํางานใหม่
หากไม่ปฏบัิติตามอาจทําให้อินเวอร์เตอร์ผิดปกต ิและเสยีหาย

การแสดงความผิดปกติหรือสัญญาณเตือนของอินเวอร ์เตอร์มีการจัดแบ่งประเภทไว้อย่างคร่าวๆ ดังต่อไปน้ี

(1) ข้อความแสดงความผิดปกติ

ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกบัความผิดปกติในการทํางานและความผิดปกติในการต้ังค่าจากแผงควบคมุการทำงาน (FR-DU07) และ
หน่วยพารามเิตอร์ (FR-PU04/FR-PU07) จะปรากฏขึ้น อินเวอร์เตอร์ไม่ถูกตัดวงจร

(2) การแจ้งเตือน

อินเวอร์เตอร์ไม่ถูกตัดวงจรแม้ว่าจะมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีการท่ีไม่เหมาะสมจะทําให้เกิดความ
ผิดปกติได้

(3) สัญญาณเตือน

อินเวอร์เตอร์ไม่ถูกตัดวงจร คุณยังสามารถเอาท์พุทสญัญาณของสัญญาณเตือนโดยการต้ังคา่พารามเิตอร์

(4) ความผิดปกติ
เมื่อเกดิความผิดปกติ อินเวอร์เตอร์จะถูกตัดวงจร และมีการเอาท์พุทสญัญาณเตือน

1.1 วธิีการรีเซ็ตฟงัก์ชันป้องกัน

สามารถรีเซ็ตอินเวอร์เตอร์ได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี โปรดทราบว่าค่าความร้อนท่ีสะสมภายในของฟังก์ชนัรีเลย์ป้องกันความร้อนทาง
อิเล็กทรอนิกส ์และจํานวนครั้งท่ีลองใหมจ่ะถูกลบ (ลบออก) โดยการรีเซ็ตอินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์จะได้รับการกู้คืนหลังจากการรีเซ็ตประมาณ 1 วินาที

หมายเหตุ

· สามารถแสดงความผิดปกติท่ีผ่านมาแปดรายการได้โดยใช้ปุม่หมนุต้ังค่า (ดูทีห่น้า 26 สําหรับการทํางาน)

วิธีท่ี 1: ...............ใช้แผงควบคุมการทํางานเพ่ือกด   เพ่ือรีเซ็ตอินเวอร์เตอร์ 

(อาจดําเนินการเฉพาะเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นเท ่านั้น (ดูท่ี หน้า 11 สําหรับ 
ความผิดปกติ))

วิธีท่ี 2: ...............ปิดสวิตช์หนึ่งครั้ง แล้วเปดิสวิตช์ใหมอี่กครั้ง

ON

OFF
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วิธีการรีเซ็ตฟังกชั์นป้องกนั

วิธีท่ี 3: .............. เปดิสญัญาณรีเซ็ต (RES) นานกว่า 0.1 วินาที (หากสัญญาณ RES ถูกเปิดค้าง
“Err.” จะปรากฏขึ้น (กะพริบ) เพ่ือระบุว่าอินเวอร์เตอร์อยู่ในสถานะการรีเซ็ต)

อินเวอรเตอร

RES

SD

ขอ้ควรระวัง

· ก่อนการรีเซ็ตความผิดปกติของอินเวอร์เตอร์ ต้องมีการตรวจสอบสัญญาณเริ่มต้น (Start) อยู่ในสถานะปิดเท่านั้น การรีเซ็ต
ความผิดปกติของอินเวอร์เตอร์ขณะที่สญัญาณเริ่มต้นเปิดอยู่จะเป็นการรีสตาร์ทมอเตอร์ทันที

A700_Troubleshooting_04.book  Page 2  Wednesday, September 20, 2017  1:16 PM



3

1

กา
รแ

ก ้ไ
ขป

 ัญ
หา

1.2 สญัลักษณ์แสดงความผิดพลาดหรือสญัญาณเตือน
ไฟแสดงบนแผงควบคุม

การทํางาน
ช่ือ ดูท่ี

ข ้อ
คว

าม
แส

ดง
คว

าม
ผ ิด

ปก
ต ิ

E - - - ประวัติการเตือน 27

HOLD การล็อคแผงควบคุมการทํางาน 5

LOCD การล็อคโดยใช้รหัสผา่น 5

Er1 to 4 ข้อผิดพลาดจากการเขียนพารามิเตอร์ 5

rE1 to 4 ข้อผดิพลาดจากการคัดลอก 6

Err. ข้อผดิพลาด 7

กา
รแ
จ ้ง
เต

 ือน

OL Stall prevention (กระแสไฟฟ้าเกิน) 8

oL Stall prevention (แรงดันไฟฟ้าเกิน) 8

RB การแจ้งเตือนล่วงหน้าของพลังงาน
ไหลย้อนกลับขณะเบรก

9

TH การเตือนล่วงหน้าของฟังก์ชันรีเลย์
ป้องกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์

9

PS การหยุดการทํางานด้วยปุ่ม PU Stop 9

MT สัญญาณเอาท์พทุการซ่อมบํารุง 9

CP การคัดลอกพารามิเตอร์ 10

SL การแสดงการจํากัดความเร็ว
(เอาท์พุทระหวา่งการจํากัดความเร็ว)

10

ส ัญ
ญ
าณ

เต
 ือน

FN สัญญาณเตือนที่พัดลม 10

คว
าม
ผ ิด

ปก
ต ิ

E.OC1 การตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกินระหว่าง
การเร่งความเร็ว

11

E.OC2 การตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกินระหว่าง
ความเร็วคงที่

12

E.OC3 การตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกินระหว่าง
การเร่งความเร็วหรอืหยุด 13

E.OV1 การตดัวงจรจากพลงังานไหลยอ้นกลบัมี
แรงดนัไฟฟ้าเกนิระหวา่งการเรง่ความเร็ว 13

E.OV2 การตดัวงจรจากพลงังานไหลยอ้นกลับมี
แรงดนัไฟฟ้าเกนิระหวา่งความเร็วคงท่ี 14

E.OV3 การตัดวงจรจากพลงังานไหลย้อนกลับเม่ือ
มีแรงดนัไฟฟ้าเกินขณะความเร็วคงท่ี

14

E.THT

การตัดวงจรเน่ืองจากอินเวอร์เตอร์รับ
โหลดเกิน 
(ฟังก์ชันรีเลย์ป้องกันความร้อนทาง
อิเล็กทรอนิกส์)

14

E.THM

การตัดวงจรเน่ืองจากมอเตอร์ทํางานเกิน
กําลัง
(ฟังก์ชันรีเลย์ป้องกันความร้อนทาง
อิเล็กทรอนิกส์)

15

E.FIN ฮีทซิงค์มีอุณหภูมิสูงเกิน 15

E.IPF ไฟดับช่ัวขณะ 15

to

to

คว
าม
ผ ิด

ปก
ต ิ

E.UVT แรงดันไฟฟ้าตํ่า 16

E.ILF * เฟสทางด้านอินพุทไมค่รบ 16

E.OLT การหยุดการทํางานเน่ืองมาจาก 
Stall prevention 16

E.SOT * ตรวจพบการสูญเสียสภาวะซิงโครนัส 17

E.GF ความผดิปกติของเอาท์พุทดา้นสายดิน 
(กราวด์) จากกระแสไฟฟ้าเกิน

17

E.LF เฟสทางด้านเอาท์พุทไม่ครบ 17

E.OHT การทํางานของอินพุทรีเลย์ป้องกัน
ความร้อนภายนอก

17

E.PTC * การทํางานของเทอร์มสิเตอร์ PTC 18

E.OPT ความผิดปกติที่อุปกรณ์เสริม 18

E.OP3 ความผิดปกติที่อุปกรณ์เสริมสําหรับ
การส่ือสาร

18

E. 1 to 
E. 3

ความผิดปกติที่อุปกรณ์เสริม 19

E.PE ความผิดปกติที่อุปกรณ์จัดเก็บพารา
มิเตอร์

19

E.PUE การปลดการเช่ือมต่อขั้ว PU 19

E.RET การส่ือสารซํ้าเกินกําหนด 20

E.PE2 * ความผิดปกติที่อุปกรณ์จัดเก็บพารา
มิเตอร์

19

 to E. 5 to 
E. 7

E.CPU
ความผิดปกติที่ CPU 20

E.CTE แหล่งจ่ายไฟขั้ว RS-485 ลัดวงจร 20

E.P24 แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC 
ที่เอาท์พุทเกิดการลัดวงจร

22

E.CDO * คา่การตรวจพบกระแสทางดา้นเอาทพุ์ท
มคีา่เกนิกําหนด

22

E.IOH * ความผิดปกติท่ีวงจรจํากัดกระแสอนิรัช 23

E.SER * ความผดิปกตทิีส่ญัญาณ (อินเวอรเ์ตอร)์ 23

E.AIE * ความผิดปกติที่อินพุทแบบอนาล็อก 23

E.OS ความเร็วเกินกําหนด 21

E.OSD ตรวจพบค่าเบ่ียงเบนความเร็วเกิน
กําหนด 21

E.ECT การตรวจพบสัญญาณขาดหาย 21

E.OD ตําแหน่งผิดพลาดเกินกําหนด 22

E.MB1 
to 

E.MB7
ความผดิปกตทิีฟั่งกช์นัลําดบัของเบรก 20

E.EP ความผิดปกติที่เฟสของ Encoder 22

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

ช่ือ ดูท่ี

to

to

สัญลักษณ์แสดงความผิดพลาดหรือ
สัญญาณเตือน
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หากมีความผิดปกตินอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ขา้งต ้นปรากฏขึ้น 
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ
* หากมีความผิดปกตเิกิดข้ึนเม่ือใช้ FR-PU04 จะปรากฏ “Fault 14” ข้ึนบน

FR-PU04

คว
าม
ผ ิด

ปก
ต ิ

E.BE การตรวจพบสัญญาณเตือนทราน
ซิสเตอร์เบรก 

16

E.USB * ความผิดปกติที่การสื่อสารผ่าน USB 23

E.11 พบความผิดปกติที่การลดความเร็ว
ของการหมุนในทิศทางตรงกันข้าม

24

E.13 ความผิดปกติที่วงจรภายใน 24

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

ช่ือ ดูท่ี

สัญลักษณ์แสดงความผิดพลาดหรอื
สัญญาณเตือน

A700_Troubleshooting_04.book  Page 4  Wednesday, September 20, 2017  1:16 PM



5

สาเหตุและการดําเนนิการแก้ไข

1
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1.3 สาเหตุและการดําเนนิการแก้ไข
(1) ข้อความแสดงความผิดปกติ

ข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาในการทํางานจะปรากฏข้ึน แต่ยังสามารถส่งสญัญาณเอาท์พุทได้

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

HOLD

ชื่อ การล็อคแผงควบคุมการทํางาน

คําอธิบาย มีการเปิดใช้งานโหมดล็อคการทํางาน จึงไมส่ามารถสั่งการใดๆ นอกเหนือจาก  ได้

จุดตรวจสอบ —

การดําเนินการแก้ไข กด  เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อปลดล็อค

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

LOCD

ชื่อ การล็อคโดยใช้รหัสผ่าน

คําอธิบาย ฟังก์ชันรหัสผ่านถูกเปดิใช้งาน ต้องใช้รหัสผ่านสําหรับการแสดงผลและการต้ังค่าพารามเิตอร์

จุดตรวจสอบ —

การดําเนินการแก้ไข ปอ้นรหัสผา่นใน Pr. 297 การล็อค/ปลดลอ็คโดยใช้รหัสผา่น เพือ่ปลดลอ็คฟงัก์ชันรหัสผา่นกอ่นการทํางาน  (ดูที ่บทที ่4 ของ 
 Instruction Manual (Applied))

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

Er1

ชื่อ ข้อผิดพลาดเน่ืองจากการปิดการใช้งานพารามิเตอร์

คําอธิบาย

· คณุพยายามต้ังค่าพารามเิตอร์เมือ่มกีารกําหนด Pr. 77 (การเลือกการเขยีนพารามเิตอร์) ให้ปดิใช้งานการเขยีนพารามเิตอร์
· ช่วงการต้ังค่าการข้ามความถ่ีมีการซ้อนทับกัน
· การต้ังค่า adjustable 5 points มีการทับซ้อน
· PU และอินเวอร์เตอร์ไมส่ามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ
· ปรากฏข้ึนหากมคีวามพยายามที่จะต้ังค่าเร่ิมต้นพารามิเตอร์ IPM ในโหมดการต้ังค่าพารามิเตอร์ขณะ Pr. 72 = “25”

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบการต้ังค่า Pr. 77 (การเลือกการเขียนพารามเิตอร์) (ดูที ่บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
· ตรวจสอบการต้ังค่าของ Pr. 31 ถึง 36 (การข้ามความถ่ี) (ดูที ่บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
· ตรวจสอบการต้ังค่าของ Pr. 100 ถึง Pr. 109 (V/F แบบปรับได้ 5 จุด) (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual 

(Applied))
· ตรวจสอบการเช่ือมต่อ PU และอินเวอร์เตอร์
· ตรวจสอบการตัง้ค่า Pr. 72 (การเลอืกความถี ่PWM) ไมส่ามารถใชต้วักรองคลืน่ไซน์ภายใตก้ารควบคุมมอเตอร์แม่เหลก็ถาวร 
โดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไมม่ีเซ็นเซอร์

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

Er2

ชื่อ ข้อผิดพลาดเน่ืองจากการเขียนพารามิเตอร์ขณะทํางาน

คําอธิบาย เม่ือทําการเขียนพารามิเตอร์ระหว่างท่ี Pr.77 ไม่เท ่ากับ 2 (การเขยีนจะถูกเปิดใช้งานโดยไม่ขึ้นกับสถานะการทํางานในโหมด 
การทํางานใดๆ) ท่ีกําหนดใน Pr. 77 และเปิด STF (STR)

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบการต้ังค่า Pr. 77 (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
· ตรวจสอบว่าอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ทํางานอยู่

การดําเนินการแก้ไข · กําหนด “2” ใน Pr. 77
· หลังจากหยุดการทํางาน ให้ทําการต้ังค่าพารามิเตอร์
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

Er3

ชื่อ ข้อผิดพลาดเน่ืองจากการปรับเทียบ

คําอธิบาย ค่าการปรับเทียบ Bias และ Gain ของการอินพุทแบบอนาล็อกมีค่าใกล้กันมากเกินไป

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการต้ังค่า C3, C4, C6 และ C7 (ฟังก์ชันการปรับเท ียบ) (ดูที ่บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

Er4

ชื่อ ข้อผิดพลาดเน่ืองจากการกําหนดโหมด

คําอธิบาย
· ปรากฏขึ้นหากพยายามต้ังค่าพารามิเตอร์ในโหมดการทํางาน External หรือ NET ด้วย Pr. 77  “2”
· ปรากฏขึ้นหากพยายามต้ังค่าพารามิเตอร์เมื่อ การป้อนคําสั่งไมไ่ด้อยู่ที่แผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07)

จุดตรวจสอบ
· ตรวจสอบว่าโหมดการทํางานคือ “โหมดการทํางาน PU” หร ือไม่
· ตรวจสอบการต้ังค่า Pr. 77 (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
· ตรวจสอบการต้ังค่า Pr. 551

การดําเนินการแก้ไข
· หลังจากการตั้งค่าโหมดการทํางานเป็น “โหมดการทํางาน PU” ให้ทําการต้ังค่าพารามเิตอร์ 
· หลังจากการตั้งค่า Pr. 77 =  “2” ให้ทําการต้ังค่าพารามิเตอร์
· กําหนด Pr.551 = “2 (ค่าเร่ิมต้น)” (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

rE1

ชื่อ ข้อผิดพลาดเน่ืองจากการอ่านค่าพารามิเตอร์

คําอธิบาย เกิดขอ้ผิดพลาดใน EEPROM บนด้านแผงควบคุมการทํางานระหว่างการอ่านสําเนาพารามเิตอร์

จุดตรวจสอบ —

การดําเนินการแก้ไข · ทําการคัดลอกพารามิเตอร์อีกคร้ัง
· ตรวจสอบความผิดปกติของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) หรือ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

rE2

ชื่อ ข้อผิดพลาดเน่ืองจากการเขียนพารามิเตอร์

คําอธิบาย · คุณพยายามเขียนสําเนาพารามิเตอร์ในระหว่างการทำงาน
· เกิดข้อผดิพลาดใน EEPROM ที่ด้านแผงควบคุมการทํางานระหว่างการเขียนสําเนาพารามเิตอร์

จุดตรวจสอบ ไฟ LED ของ FWD หรือ REV ของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) ติดสว ่างหรือกะพริบหรือไม่

การดําเนินการแก้ไข · หลังจากการหยุดการดําเนินการ ให้ทําการคัดลอกพารามิเตอร์อีกคร้ัง
· ตรวจสอบความผิดปกติของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) หรือ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

rE3

ชื่อ ข้อผิดพลาดเน่ืองจากการตรวจสอบพารามิเตอร์

คําอธิบาย · ข้อมลูที่ด้านแผงควบคุมการทํางานและด้านอินเวอร์เตอร์มีความแตกต่างกัน
· เกิดข้อผดิพลาดใน EEPROM ที่ด้านแผงควบคุมการทํางานระหว่างการตรวจสอบพารามิเตอร์

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการต้ังค่าพารามิเตอร์ของแหล่งที่มาของอินเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์ที่จะตรวจสอบ

การดําเนินการแก้ไข
· กด  เพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อ

ทําการตรวจสอบพารามิเตอร์อีกคร้ัง
· ตรวจสอบความผิดปกติของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) หรือ โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

rE4

ชื่อ ข้อผิดพลาดเน่ืองจากรุ่นของอินเวอร์เตอร์

คําอธิบาย · มีการใช้รุ่นที่แตกต่างกันสําหรับการเขียนและการตรวจสอบพารามิเตอร์ระหว่างคัดลอกพารามิเตอร ์
· เมือ่หยุดการเขียนสําเนาพารามิเตอร์หลังจากหยุดการอ่านสําเนาพารามิเตอร์

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบว่าอินเวอร์เตอร์ที่ตรวจสอบเป็นรุ่นเด ียวกันหรือไม่
· ตรวจสอบว่าไม่ได้มกีารปิดแหลง่จ่ายไฟหรือปลดแผงควบคุมการทํางาน ฯลฯ ในระหว่างท่ีอ่านการคัดลอกพารามิเตอร์

การดําเนินการแก้ไข · ใช้รุ่นเดียวกัน (FR-A700 series) สําหรับการคัดลอกและการตรวจสอบพารามิเตอร์
· อ่านการคัดลอกพารามิเตอร์อีกคร้ัง

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

Err.

คําอธิบาย

· เปดิสัญญาณ RES
· PU และอินเวอร์เตอร์ไมส่ามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ (ความผิดปกติที่หน้าสัมผัสของขั้วต่อ)
· เมือ่แรงดันไฟฟ้าลดลงในด้านอินพุทของอินเวอร์เตอร์
· เม่ือแหล่งจ่ายไฟของวงจรควบคุม (R1/L11, S1/L21) และแหล่งจ่ายไฟของวงจรหลัก (R/L1, S/L2, T/L3) มีการเช่ือมต่อกับ 
แหล่งจ่ายไฟที่แยกต่างหาก โดยอาจปรากฏข้ึนขณะท ี่เปิดวงจรหลักไม่ใช่ความผิดปกติ

การดําเนินการแก้ไข
· ปิดสัญญาณ RES
· ตรวจสอบการเช่ือมต่อ PU และอินเวอร์เตอร์
· ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าบนด้านอินพทุของอินเวอร์เตอร์
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(2) การแจ้งเตือน
ฟังช์กันป้องกัน (Preventive Function) ถูกเปดิขึ้น แต่ยังสามารถส่งสัญญาณเอาท์พุทได้

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

OL
FR-PU04
FR-PU07

OL

ชื่อ Stall prevention (กระแสไฟฟ้าเกิน)

คําอธิบาย

ระหว่างการ 
เร่งความเร็ว

เมื่อกระแสไฟฟา้เอาท์พุท (แรงบดิเอาท์พุทระหว่างการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ หรือการควบคุม 
แบบเวกเตอร์) ของอนิเวอร์เตอร์เกินกว่าระดับการทํางานของ Stall prevention (Pr. 22 (ระดับการทํางานของ 
Stall prevention) ฯลฯ) ฟังก์ชันน้ีจะหยุดการเพิ่มความถ่ีจนกว่ากระแสไฟฟา้เกินจะลดลงเพือ่ป้องกัน 
อินเวอร์เตอร์ ไม่ให้มกีารตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกิน เมือ่กระแสไฟฟ้าเกินลดลงตํ่ากว่าระดับการทํางาน 
ของ Stall prevention ฟังก์ชันน้ีจะเพิ่มความถ่ีอีกคร้ัง

ระหว่างการ 
ทํางานที่ 
ความเร็วคงที่

เมื่อกระแสไฟฟา้เอาท์พุท (แรงบดิเอาท์พุทระหว่างการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ หรือการควบคุม 
แบบเวกเตอร์) ของอนิเวอร์เตอร์เกินกว่าระดับการทํางานของ Stall prevention (Pr. 22 (ระดับการทํางานของ 
Stall prevention) ฯลฯ) ฟังก์ชันนี้จะลดความถ่ีจนกว่ากระแสไฟฟา้เกินจะลดลงเพื่อป้องกันอินเวอร์เตอร์ไม่ให้ 
มีการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกิน เม่ือกระแสไฟฟ้าเกินลดลงต่ํากว่า ระดับการทํางานของ Stall prevention 
ฟงัก์ชันน้ีจะเพิ่มความถ่ีขึ้นถึงระดับที่กําหนด

ระหว่างการลด
ความเร็ว

เมื่อกระแสไฟฟา้เอาท์พุท (แรงบดิเอาท์พุทระหว่างการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ หรือการควบคุม 
แบบเวกเตอร์) ของอนิเวอร์เตอร์เกินกว่าระดับการทํางานของ Stall prevention (Pr. 22 (ระดับการทํางานของ 
Stall prevention) ฯลฯ) ฟังก์ชันน้ีจะหยุดการลดความถ่ีลงจนกว่ากระแสไฟฟ้าเกินจะลดลงเพื่อปอ้งกัน 
อนิเวอร์เตอร์ ไม่ให้มีการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกิน เม่ือกระแสไฟฟ้าเกินลดลงตํ่ากว่าระดับการทํางานของ 
Stall prevention ฟังก์ชันน้ีจะลดความถ่ีอีกคร้ัง

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 0 (การเพิ่มแรงบิด) มีค่ามากเกินไปหรือไม่
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 7 (เวลาการเร่งความเร็ว) และ Pr. 8 (เวลาการลดความเร็ว) ไม่ได้มีค่าน้อยเกินไป
· ตรวจสอบว่าโหลดไม่มนํ้ีาหนักมากเกินไป
· มีความผดิปกติในอุปกรณ์ต่อพว่งหรือไม่
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 13 (ความถ่ีเร่ิมต้น) ไมไ่ด้มีค่ามากเกินไป
· ตรวจสอบมอเตอร์สําหรับใช้ภายใต้การทํางานเกินกําลัง
· ตรวจสอบว่า Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) มีค่าที่เหมาะสมหรือไม่

การดําเนินการแก้ไข

· เพิม่หรือลดคา่ Pr. 0 (การเพิม่แรงบิด) 1% คร้ังละ 1% และตรวจสอบสถานะมอเตอร์
· กําหนดค่าที่มากขึ้นใน Pr. 7 (เวลาการเร่งความเร็ว) และ Pr. 8 (เวลาการลดความเร็ว)
· ลดนํ้าหนักโหลดลง
· ทดลองใช้การควบคุมฟลักซ์แม่เหล็กขั้นสูงแบบเวกเตอร์ การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ หร ือการควบคุมแบบเวกเตอร์
· เปล่ียนแปลงการต้ังค่า Pr. 14 (การเลือกรปูแบบโหลด)
· กําหนดกระแสไฟฟ้าการทํางานของ Stall prevention ใน Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) (ค่าเริ่มตน้ คือ 

150%) เวลาการเรง่ความเร็ว/การลดความเร็วอาจมีการเปล ี่ยนแปลง เพิ่มระดับการทํางานของ Stall preventiont ด้วย Pr. 22 
(ระดบัการทํางานของ Stall prevention) หรอืปดิใชง้าน Stall prevention ดว้ย Pr. 156 (การเลอืกการทํางานของ Stall prevention) 
(ใช้ Pr. 156 เพือ่กําหนดให้มีการทํางานอย่างต่อเน่ืองหรือไม ่มีการทํางานที่ OL)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

oL
FR-PU04
FR-PU07

oL

ชื่อ Stall prevention (แรงดันไฟฟา้เกิน)

คําอธิบาย ระหว่างการลด
ความเร็ว

· หากมีพลังงานไหลยอ้นกลับของมอเตอร์มากเกินไป และเกินกว่าความสามารถในการใช้พลังงานท่ีคนืกล ับมา 
ฟงัก์ชันนีจ้ะหยดุการลดความถ่ีเพือ่ป้องกันการตัดวงจรจากแรงดันไฟฟา้เกิน เม่ือพลังงานไหลยอ้นกลับลดลง 
จะเร่ิมการลดความเร็วใหม่

· หากมีพลังงานไหลย้อนกลับของมอเตอร์มากเกินไป เมื่อเลือกฟงัก์ชันการเล่ียงพลังงานไหลย้อนกลับ 
(Pr. 882 = 1) ฟงัก์ชันน้ีจะเพิ่มความเร็วเพื่อป้องกันการตัดวงจรจากแรงดันไฟฟ้าเกิน (ดูที ่บทที่ 4 ของ 

 Instruction Manual (Applied))

จุดตรวจสอบ
· ตรวจสอบการลดความเร็วอย่างกะทันหัน
· มีการใช้ฟังก์ชันการเลี่ยงพลังงานไหลย้อนกลับ (Pr. 882 ถึง Pr. 886) หรือไม่ (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual 

(Applied))

การดําเนินการแก้ไข เวลาการลดความเร็วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเวลาการลดความเร็วโดยใช้ Pr. 8 (เวลาการลดความเร็ว)
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

PS
FR-PU04
FR-PU07

PS

ชื่อ การหยุดการทํางานด้วยปุ่ม PU Stop

คําอธิบาย หยุดการทํางานด้วย  ของ PU ที่กําหนดไวใ้น Pr. 75 (การเลือกรีเซ็ต/การตรวจพบ PU ที่ปลดการเช่ือมต่อ/

การเลือกหยุดการทํางานของ PU) (สําหรับ Pr. 75 ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการหยุดทํางานโดยการกด  ของแผงควบคุมการทํางาน

การดําเนินการแก้ไข ปิดสัญญาณเร่ิมต้น และปล่อย 

แผงควบคุมการทํางาน 
การแสดงผล

RB
FR-PU04
FR-PU07

RB

ชื่อ การแจ้งเตือนล่วงหน้าของพลังงานไหลย้อนกลับขณะเบรก

คําอธิบาย

ปรากฏข้ึนเมือ่พลังงานไหลยอ้นกลับขณะเบรกมีการทํางานเท่ากับหรือเกนิกวา่ 85% ของค่า Pr. 70 (พลังงานไหลย้อนกลับขณะเบรกแบบพิเศษ) 
สําหรับ 11K หรือสูงกวา่ เมื่อการตั้งค่า Pr. 70 เท่ากับค่าเร่ิมต้น (Pr. 70 = “0”) ฟังก์ชันป้องกันน้ีไม่สามารถใช้ได้ 
หากพลังงานไหลย้อนกลับขณะเบรกมีการทํางาน 100% จะม ีแรงดันไฟฟ้าเกินจากพลังงานไหลย้อนกลับ (E. OV_) เกิดขึ้น
สามารถเอาท์พทุสัญญาณ RBP พร้อมกันกับการแสดงผล [RB] สําหรับขั้วที่ใช้สําหรับเอาท์พุทสัญญาณ RBP ให้กำหนด 
ฟังก์ชันโดยการต้ังค่า “7” (ลอจิกบวก) หรือ “107” (ลอจิกลบ) ใน Pr. 190 ถึง Pr. 196 (การเลือกฟังก์ชันของขั้วเอาท์พทุ) 
(ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

จุดตรวจสอบ
· ตรวจสอบว่าตัวต้านทานเบรกไมม่ีค่าสูง
· ตรวจสอบว่าการตัง้ค่า Pr. 30 (การเลอืกฟงักช์นัพลงังานไหลย้อนกลบั) และ Pr. 70 

(พลงังานไหลย้อนกลบัขณะเบรกแบบพเิศษ) มค่ีาถกูตอ้ง

การดําเนินการแก้ไข · เพิ่มเวลาการลดความเร็ว
· ตรวจสอบค่า Pr. 30 (การเลือกฟังก์ชันพลังงานไหลย้อนกลับ) และ Pr. 70 (พลังงานไหลย้อนกลับขณะเบรกแบบพเิศษ)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

TH
FR-PU04
FR-PU07

TH

ชื่อ การเตือนล่วงหน้าของฟังก์ชันรีเลย์ป้องกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์

คําอธิบาย

ปรากฏข้ึนเมื่อค่าสะสมของ Pr. 9 (รีเลย์ O/L ป้องกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์) เท่ากับหรือเกินกว่า 85% 
ของระดับท่ีกําหนด ไว้ล่วงหน้า หากเท่ากับ 100% ของการต้ังค่า Pr. 9 (รีเลย์ O/L ป้องกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์) 
มอเตอร์จะถูกตัดวงจร จากการทํางานเกินกําลัง (E. THM)
สามารถเอาท์พุทสัญญาณ THP พร้อมกันกับการแสดงผล [TH] สําหรบัขั้วท่ีใช้สําหรับเอาท์พุทสัญญาณ THP ให้กำหนดฟังก์ชัน 
โดยการตัง้ค่า “8” (ลอจกิบวก) หรือ “108” (ลอจิกลบ) ใน Pr. 190 ถึง Pr. 196 (การเลือกฟังก์ชันของข้ัวเอาท์พุท) (ดูท่ี บทท่ี 4 
ของ  Instruction Manual (Applied))

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบว่ามีโหลดขนาดใหญ่หรือการเร่งความเร็วอย่างกะทันหันหรือไม่
· การต้ังค่า Pr. 9 (รีเลย์ O/L ปอ้งกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์) มีความเหมาะสมหรือไม่

การดําเนินการแก้ไข · ลดนํ้าหนักโหลดหรือจํานวนคร้ังของการทํางาน
· กําหนดค่าที่เหมาะสมใน Pr. 9 (รีเลย์ O/L ป้องกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

MT
FR-PU04 ————

FR-PU07 MT

ชื่อ สัญญาณเอาท์พุทการซ่อมบํารุง

คําอธิบาย
แสดงให้เห็นว่าเวลาในการจ่ายพลังงานสะสมของอินเวอร์เตอร์เท่ากับเวลาที่กําหนด
เม่ือต้ังค่า Pr. 504 (เวลาท่ีกําหนดของเอาท์พุทสัญญาณเตือนของตัวจับเวลาการบํารุงรกัษา) เป็นค่าเริ่มต้น (Pr. 504 = “9999”) 
ไม่มีการแจ้งเตือนน้ีเกิดขึ้น

จุดตรวจสอบ การต้ังคา่ Pr. 503 (ตัวจับเวลาการบํารงุรกัษา) มากกว่าการต้ังคา่ Pr. 504 
(เวลาท่ีกําหนดของเอาท์พทุสญัญาณเตือนของตัวจับเวลาการบํารุงรักษา) (ดูท่ี บทท่ี 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

การดําเนินการแก้ไข การต้ังค่า “0” ใน Pr. 503 (ตัวจับเวลาการบํารุงรักษา) จะลบสัญญาณ
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(3) สัญญาณเตือน
กรณีท่ีมีสญัญาณแจง้เตือนความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่อินเวอร์เตอร์ยังสามารถส่งสัญญาณเอาท์พุทได้ คุณยังสามารถต้ังค่าการ
ส่งสัญญาณแจ้งเตือนโดยการต้ังค่าพารามิเตอร์ (กําหนด “98” ใน Pr. 190 ถึง Pr. 196 (การเลือกฟังก์ชันของขั้วเอาท์พุท) (ดูท่ี
บทท่ี 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

CP
FR-PU04 ————

FR-PU07 CP

ชื่อ การคัดลอกพารามิเตอร์

คําอธิบาย ปรากฏขึ้นเมื่อมกีารคัดลอกพารามิเตอร์ระหว่างรุ่นที่มคีวามจุ 55K หรือตํ่ากว่าและ 75K หรือสูงกว่า

จุดตรวจสอบ การรีเซ็ต Pr. 9, Pr. 30, Pr. 51, Pr. 52, Pr. 54, Pr. 56, Pr. 57, Pr. 61, Pr. 70, Pr. 72, Pr. 80, Pr. 82, Pr. 90 ถึง Pr. 94, 
Pr. 158, Pr. 455, Pr. 458 ถึง Pr. 462, Pr. 557, Pr. 859, Pr. 860 และ Pr. 893 

การดําเนินการแก้ไข กําหนดค่าเร่ิมต้นใน Pr. 989 (การปลดสัญญาณเตือนการคัดลอกพารามิเตอร์)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

SL
FR-PU04 ————

FR-PU07 SL

ชื่อ การแสดงการจํากัดความเร็ว (เอาท์พุทระหวา่งการจํากัดความเร็ว)

คําอธิบาย เอาท์พุทหากเกินกว่าระดับการจํากัดความเร็วในระหวา่งควบคุมแรงบิด

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบว่าคําสั่งแรงบิดไม่มากเกินกว่าที่กําหนด
· ตรวจสอบว่าระดับการจํากัดความเร็วไม่ตํ่าเกินไป

การดําเนินการแก้ไข · ลดคําสั่งแรงบิด
· เพิ่มระดับการจํากัดความเร็ว

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

FN
FR-PU04
FR-PU07

FN

ชื่อ สัญญาณเตือนที่พัดลม

คําอธิบาย สําหรับอินเวอร์เตอร์ท่ีมีพัดลมระบายความร้อน  จะปรากฏข้ึนบนแผงควบคุมการทํางานเมื่อพัดลมระบายความร้อนหยุด 
การทํางานเน่ืองจากความผิดปกตหิรอืมีการ ทํางานท ี่ต่างจากการตัง้คา่ Pr. 244 (การเลอืกการทํางานของพัดลมระบายความรอ้น)

จุดตรวจสอบ ตรวจหาความผิดปกติของพัดลมระบายความร้อน

การดําเนินการแก้ไข ตรวจหาความผิดปกติของพัดลม โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ
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(4) ความผิดปกติ
เมื่อเกดิความผิดปกติ อินเวอร์เตอร์จะถูกตัดวงจร และมีการเอาท์พุทสญัญาณเตือน

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OC1
FR-PU04
FR-PU07

OC During Acc

ชื่อ การตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกินระหว่างการเร่งความเร็ว

คําอธิบาย เมื่อกระแสไฟฟ้าเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์เท่ากับหรือเกินกว่าประมาณ 220% ของกระแสไฟฟา้ที่กําหนดระหว่างการเร่ง 
ความเร็ว วงจรป้องกันจะถูกเปิดใช้งานเพือ่หยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบการเร่งความเร็วอย่างกะทันหัน
· ตรวจสอบว่ามีระยะเวลาการเร่งความเร็วที่ลดลงไม่นานในการใช้งานการยกในแนวต้ัง
· ตรวจสอบการลัดวงจรของเอาท์พุท
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 3 (ความถ่ีมาตรฐาน) ไมใ่ช่ 60Hz เมื่อความถ่ีมอเตอร์ที่กําหนดเปน็ 50Hz
· ตรวจสอบว่ามีการกําหนดระดับการทํางานของ Stall prevention ส ูงเกินไปหรือไม่ 
ตรวจสอบว่าการจํากัดกระแสไฟฟ้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วถูกปดิใช้งานหรือไม่

· ตรวจสอบว่าไม่มีพลังงานไหลย้อนกลบับ่อยมากเกินไป (ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทมากกว่าแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง V/F 
ขณะจ่ายคืนพลังงาน และมีกระแสไฟฟ้าเกินเกิดขึ้นขณะแรงดันไฟฟ้าสูงหรือไม)่

· ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟสําหรับขั้ว RS-485 ไม่มกีารล ัดวงจร (ภายใต้การควบคุมแบบเวกเตอร์)
· ตรวจสอบวา่การตอ่สายไฟ Encoder และข้อกําหนดจําเพาะ (แหลง่จ่ายไฟ Encoder, ความละเอียด, Differential/Complementary) 
ถูกต้อง นอกจากน้ี ให้ตรวจสอบว่าการต่อสายไฟของมอเตอร์ (U, V, W) ถูกต้องหรือไม่ (ภายใต้การควบคุมแบบเวกเตอร์)

· ตรวจสอบว่าทิศทางการหมุนไมไ่ด้สลับจากการหมุนเดินหน้าเป็นการหมุนย้อนกลับ (หรือจากย้อนกลับเป็นเดินหน้า) 
ระหว่างการควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์

· ตรวจสอบว่าขนาดของอินเวอร์เตอร์ตรงกับขนาดของมอเตอร์ (การควบคุมมอเตอร์แมเ่หล็กถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์ 
แบบไมม่ีเซ็นเซอร์)

· ตรวจสอบว่ามีการส่งคําส่ังเริ่มต้นไปยังอินเวอร์เตอร์ขณะมอเตอร์กําลงัทํางานอยู่หรือไม ่(การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวร 
โดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไมม่ีเซ็นเซอร์)

การดําเนินการแก้ไข

· เพิ่มเวลาการเร่งความเร็ว
(ลดเวลาการเร่งความเร็วที่ลดลงในการใช้งานการยกในแนวต้ังให้สั้นลง)

· เมือ่ “E.OC1” ติดสว่างตลอดเวลาขณะเร่ิมการทํางาน ให้ตัดการเช่ือมต่อมอเตอร์หน่ึงคร้ัง และเร่ิมต ้นอินเวอร์เตอร์
หาก “E.OC1” ยังคงติดสว่าง โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

· ตรวจสอบการต่อสายเพื่อให้แน่ใจว่าไมม่ีการลัดวงจรของเอาท์พุทเกิดขึ้น
· กําหนด Pr. 3 (ความถ่ีมาตรฐาน) เป็น 50Hz
· ลดการต้ังค่าระดับการทํางานของ Stall prevention ลง
เปดิใช้งานการจํากัดกระแสไฟฟ้าแบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว (ดูที ่บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied)) 

· กําหนดแรงดันไฟฟา้มาตรฐาน (แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดของมอเตอร์ ฯลฯ) ใน Pr. 19 (ความถ่ีมาตรฐานของแรงดันไฟฟ้า) 
(ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

· ตรวจสอบการเช่ือมต่อขั้ว RS-485 (ภายใต้การควบคุมแบบเวกเตอร์)
· ค้นหาการต่อสายและข้อกําหนดเฉพาะที่ถูกต้องสําหรับ Encoder และมอเตอร์ และตั้งค่าตามลําดับ (ภายใต้การควบคุม 
แบบเวกเตอร์)

· ป้องกันมอเตอร์ไมใ่ห้เปล่ียนทิศทางการหมุนจากการหมุนเดินหน้าเป็นการหมุนย้อนกลับ (หรือจากย ้อนกลับเป็นเดินหน้า) 
ระหว่างการควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์

· เลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ท่ีตรงกัน (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มี 
เซ็นเซอร์)

· อินพุทคําสั่งเร่ิมต้นหลังจากมอเตอร์หยุดการทํางาน หรือกําหนดการรีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากฟังก ์ชันไฟดับช่ัวขณะ/
การสตาร์ทใหม่ (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied)) (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยการควบคุม 
เวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์)
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สาเหตุและการดําเนินการแก้ไข

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OC2
FR-PU04
FR-PU07

Stedy Spd OC

ชื่อ การตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกินระหว่างความเร็วคงที่

คําอธิบาย เมื่อกระแสไฟฟ้าเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์เท่ากับหรือเกนิกว่าประมาณ 220% ของกระแสไฟฟ้าท่ีกําหนดระหว่างการทํางาน 
ที่ความเร็วคงที่ วงจรป้องกันจะถูกเปิดใช้งานเพื่อหยุดเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงโหลดอย่างกะทันหัน
· ตรวจสอบการลัดวงจรของเอาท์พุท
· ตรวจสอบว่ามีการกําหนดระดับการทํางานของ Stall prevention ส ูงเกินไปหรือไม่ 
ตรวจสอบว่าการจํากัดกระแสไฟฟา้ที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วถูกปิดใช้งานหรือไม่

· ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟสําหรับขั้ว RS-485 ไม่มีการล ัดวงจร (ภายใต้การควบคุมแบบเวกเตอร์)
· ตรวจสอบว่าทิศทางการหมนุไม่ได้สลับจากการหมุนเดินหน้าเป็นการหมุนย้อนกลับ (หรือจากย้อนกลับเปน็เดินหน้า) 
ระหว่างการควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไมม่ีเซ็นเซอร์

· ตรวจสอบว่าขนาดของอินเวอร์เตอร์ตรงกับขนาดของมอเตอร์ (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์ 
แบบไม่มเีซ็นเซอร์)

· ตรวจสอบว่ามีการส่งคําส่ังเริ่มต้นไปยังอินเวอร์เตอร์ขณะมอเตอร์กําลงัทํางานอยู่หรือไม่ (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวร 
โดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มเีซ็นเซอร์)

การดําเนินการแก้ไข

· รักษาโหลดให้คงที่
· ตรวจสอบการต่อสายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มกีารลัดวงจรของเอาท์พทุเกิดขึ้น
· ลดการตั้งค่าระดับการทํางานของ Stall prevention ลง เปิดใช้งานการจํากัดกระแสไฟฟ้าแบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

(ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied)) 
· ตรวจสอบการเช่ือมต่อขั้ว RS-485 (ภายใต้การควบคุมแบบเวกเตอร์)
· ป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เปล่ียนทิศทางการหมุนจากการหมุนเดินหน้าเปน็การหมุนย้อนกลับ (หรือจากย ้อนกลับเปน็เดินหน้า) 
ระหว่างการควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไมม่ีเซ็นเซอร์

· เลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ที่ตรงกัน (การควบคุมมอเตอร์แมเ่หล็กถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มี 
เซ็นเซอร์)

· อินพุทคําสั่งเร่ิมต้นหลังจากมอเตอร์หยุดการทํางาน หรือกําหนดการรีสตาร์ทอัตโนมติัหลังจากฟังก ์ชันไฟดับช่ัวขณะ/
การสตาร์ทใหม่ (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied)) (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยการ 
ควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์)
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OC3
FR-PU04
FR-PU07

OC During Dec

ชื่อ การตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกินระหว่างการเร่งความเร็วหรือหยุด

คําอธิบาย
เมื่อกระแสไฟฟ้าเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์เท่ากับหรือเกนิกว่าประมาณ 220% ของกระแสไฟฟ้าอินเวอร ์เตอร์ท่ีกําหนดระหว่าง 
การลดความเร็ว (นอกเหนือจากการเร่งความเร็วหรือความเร็วคงที่) วงจรปอ้งกันจะถูกเปิดใช้งานเพ ื่อหยุดเอาท์พุทของ 
อินเวอร์เตอร์

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบการลดความเร็วอย่างกะทันหัน
· ตรวจสอบการลัดวงจรของเอาท์พุท
· ตรวจสอบการทํางานที่รวดเร็วเกินไปของเบรกแบบกลไกของมอเตอร์
· ตรวจสอบว่ามีการกําหนดระดับการทํางานของ Stall prevention ส ูงเกินไปหรือไม่ 
ตรวจสอบว่าการจํากัดกระแสไฟฟ้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วถูกปดิใช้งานหรือไม่

· ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟสําหรับขั้ว RS-485 ไม่มกีารล ัดวงจร (ภายใต้การควบคุมแบบเวกเตอร์)
· ตรวจสอบว่าทิศทางการหมุนไม่ได้สลบัจากการหมุนเดินหน้าเปน็การหมุนย้อนกลบั (หรือจากย้อนกลับเป็นเดินหน้า) ระหว่าง 
การควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไม ่มีเซ็นเซอร์

· ตรวจสอบว่าขนาดของอินเวอร์เตอร์ตรงกับขนาดของมอเตอร์ (การควบคุมมอเตอร์แมเ่หล็กถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์ 
แบบไมม่ีเซ็นเซอร์)

· ตรวจสอบว่ามีการส่งคําส่ังเริ่มต้นไปยังอินเวอร์เตอร์ขณะมอเตอร์กําลงัทํางานอยู่หรือไม่ (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวร 
โดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไมม่ีเซ็นเซอร์)

การดําเนินการแก้ไข

· เพิ่มเวลาในการลดความเร็ว
· ตรวจสอบการต่อสายเพื่อให้แน่ใจว่าไมม่ีการลัดวงจรของเอาท์พุทเกิดขึ้น
· ตรวจสอบการทํางานของเบรกแบบกลไก
· ลดการต้ังค่าระดับการทํางานของ Stall prevention ลง เปิดใช้งานการจํากัดกระแสไฟฟา้แบบตอบสนองอย่างรวดเร็ว

(ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied)) 
· ตรวจสอบการเช่ือมต่อขั้ว RS-485 (ภายใต้การควบคุมแบบเวกเตอร์)
· ป้องกันมอเตอร์ไมใ่ห้เปล่ียนทิศทางการหมุนจากการหมุนเดินหน้าเป็นการหมุนย้อนกลับ (หรือจากย ้อนกลับเป็นเดินหน้า) 
ระหว่างการควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไมม่ีเซ็นเซอร์

· เลือกความจุของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ท่ีตรงกัน (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มี 
เซ็นเซอร์)

· อินพุทคําสั่งเร่ิมต้นหลังจากมอเตอร์หยุดการทํางาน หรือกําหนดการรีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากฟังก ์ชันไฟดับช่ัวขณะ/
การสตาร์ทใหม่ (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied)) (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยการควบคุม 
เวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OV1
FR-PU04
FR-PU07

OV During Acc

ชื่อ การตัดวงจรจากพลังงานไหลย้อนกลับมีแรงดันไฟฟ้าเกินระหว่างการเร่งความเร็ว

คําอธิบาย
หากพลงังานไหลย้อนกลบัทําใหแ้รงดนัไฟฟา้ DC ของวงจรหลกัภายในของอนิเวอร์เตอร์เท่ากบัหรอืเกนิกว่าค่าท่ีกําหนดวงจร 
ป้องกันจะถูกเปิดใช้งานเพือ่หยุดเอาท์พุทของอ ินเวอร์เตอร์ วงจรยังอาจถูกเปิดใช้งานจากแรงดันไฟฟา้กระชากที่เกิดขึ้นใน 
ระบบแหล่งจ่ายไฟ

จุดตรวจสอบ
· ตรวจสอบการเร่งความเร็วที่ช้าเกินไป (เช่น ระหว ่างการเร่งความเร็วที่ลดตํ่าลงในโหลดการยกในแนวต้ัง)
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) ไม่ตํ่ากวา่กระแสไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด
· ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้ Stall prevention บ่อยในการใช้งานที่มีความเฉื่อยของโหลดอย่างมาก

การดําเนินการแก้ไข

· ลดเวลาการเร่งความเร็วลง
· ใช้ฟังก์ชันเล่ียงพลังงานไหลย้อนกลับ (Pr. 882 ถึง Pr. 886) (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
· กําหนดค่าที่มากกว่ากระแสไฟฟ้าขณะไมม่ีโหลดใน Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention)
· กําหนด Pr. 154 (การเลอืกการลดแรงดันไฟฟ้าระหว่างการเลือกการลดแรงดนัไฟฟา้ระหว่างการป้องกัน Stall prevention) = 

“10 หรือ 11” (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
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* การรเีซ็ตอินเวอร์เตอร์จะเริ่มต้นค่าสะสมความร้อนภายในของฟังก์ชันรีเลย์ป้องกันความรอ้นทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OV2
FR-PU04
FR-PU07

Stedy Spd OV

ชื่อ การตัดวงจรจากพลังงานไหลย้อนกลับมีแรงดันไฟฟ้าเกินระหวา่งความเร็วคงที่

คําอธิบาย
หากพลงังานไหลย้อนกลับทําใหแ้รงดันไฟฟ้า DC ของวงจรหลักภายในของอินเวอร์เตอร์เท่ากับหรือเกินกว่าค่าท่ีกําหนดวงจร 
ปอ้งกันจะถูกเปิดใช้งานเพื่อหยุดเอาท์พุทของอ ินเวอร์เตอร์ วงจรยังอาจถูกเปดิใช้งานจากแรงดันไฟฟ้ากระชากที่เกิดขึ้นใน 
ระบบแหล่งจ่ายไฟ

จุดตรวจสอบ
· ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงโหลดอย่างกะทันหัน
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) ไม่ตํ่ากว่ากระแสไฟฟ้าขณะไมม่ีโหลด
· ตรวจสอบว่ามีการเปดิใช้ Stall prevention บ่อยหรือไม ่ในการใช้กับงานที่มีความเฉื่อยโหลดสูง

การดําเนินการแก้ไข

· รักษาโหลดให้คงที่
· ใช้ฟังก์ชันเล่ียงพลังงานไหลย้อนกลับ (Pr. 882 ถึง Pr. 886) (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
· ใช้ชุดเบรกหรือคอนเวอร์เตอร์สร้างกําลังไฟฟา้แบบทั่วไป (FR-CV) ตามท่ีกําหนด
· กําหนดค่าที่มากกว่ากระแสไฟฟ้าขณะไม่มโีหลดใน Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention)
· กําหนด Pr.154 (การเลือกการลดแรงดันไฟฟ้าระหว่างการเลอืกการลดแรงดันไฟฟ้าระหว่างการป้องกนั Stall prevention) = 

“10 หรือ 11” (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OV3
FR-PU04
FR-PU07

OV During Dec

ชื่อ การตัดวงจรจากพลังงานไหลย้อนกลับเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าเกินขณะความเร็วคงที่

คําอธิบาย
หากพลงังานไหลย้อนกลับทําใหแ้รงดันไฟฟ้า DC ของวงจรหลักภายในของอินเวอร์เตอร์เท่ากับหรือเกินกว่าค่าท่ีกําหนดวงจร 
ปอ้งกันจะถูกเปิดใช้งานเพื่อหยุดเอาท์พุทของอ ินเวอร์เตอร์ วงจรยังอาจถูกเปดิใช้งานจากแรงดันไฟฟ้ากระชากที่เกิดขึ้นใน 
ระบบแหล่งจ่ายไฟ

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบการลดความเร็วอย่างกะทันหัน
· ตรวจสอบว่ามีการเปดิใช้ Stall prevention บ่อยหรือไม ่ในการใช้กับงานที่มีความเฉื่อยโหลดสูง

การดําเนินการแก้ไข

· เพิ่มเวลาการลดความเร็ว (กําหนดเวลาการลดความเร ็วให้สอดคล้องกับช่วงเวลาความเฉื่อยของโหลด)
· ปรับให้ Brake Cycle มรีะยะนานขึ้น
· ใช้ฟังก์ชันเล่ียงพลังงานไหลย้อนกลับ (Pr. 882 ถึง Pr. 886). (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
· ใช้ชุดเบรกหรือคอนเวอร์เตอร์สร้างกําลังไฟฟา้แบบทั่วไป (FR-CV) ตามท่ีกําหนด
· กําหนด Pr.154 (การเลือกการลดแรงดันไฟฟ้าระหว่างการเลือกการลดแรงดันไฟฟ้าระหว่างการป้องกัน Stall prevention) =   

“10 หรือ 11” (ดูที ่บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.THT
FR-PU04
FR-PU07

Inv. Ovrload

ชื่อ การตัดวงจรเน่ืองจากอินเวอร์เตอร์รับโหลดเกิน (ฟังก์ชันรีเลย์ป้องกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์)*

คําอธิบาย
หากกระแสไฟฟา้ไม่ต่ํากว่า 150% ของกระแสไฟฟา้เอาท์พุทท่ีกําหนดและไม่มีการตดัวงจรของกระแสไฟฟ้าเกินเกิดข้ึน (220% 
หรือต่ํากว่า) รีเลย์ป้องกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกเปิดใช้งานเพือ่หยุดเอาท์พทุของอ ินเวอร์เตอร์เพื่อป้องกนัเอาท์พุท 
ทรานซิสเตอร์ (ความสามารถในการรับกระแสเกิน 150% 60 วินาที คุณลักษณะเวลาแปรผกผันกับกระแส)

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบว่าเวลาการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วไมน้่อยเกินไป
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่าการเพิ่มแรงบิดไม่มากเกินไป (เล็กน้อย)
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่าการเลือกรูปแบบโหลดมีความเหมาะสมสําหรับรูปแบบโหลดของการใช้เคร่ืองจักร
· ตรวจสอบมอเตอร์สําหรับใช้ภายใต้การทํางานเกินกําลัง
· ตรวจสอบว่าการต่อสายไฟ Encoder และข้อกําหนดจําเพาะ (แหล่งจ่ายไฟ Encoder, ความละเอียด, Differential/

Complementary) ถูกต้อง นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าการต่อสายไฟของมอเตอร์ (U, V, W) ถูกต้องหรือไม่ (ภายใต้การควบคุม 
แบบเวกเตอร์)

การดําเนินการแก้ไข

· เพิ่มเวลาการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว
· ปรับการต้ังค่าการเพิ่มแรงบิด
· กําหนดการต้ังค่าการเลือกรูปแบบโหลดตามรูปแบบโหลดของการใช้เคร่ืองจักร
· ลดนํ้าหนักโหลดลง
· ค้นหาการต่อสายและข้อกําหนดเฉพาะที่ถูกต้องสําหรับ Encoder และมอเตอร์ และต้ังค่าตามลําดับ (ภายใต้การควบคุม 
แบบเวกเตอร์)
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* การรีเซ็ตอินเวอรเ์ตอรจ์ะเริ่มต้นค่าสะสมความร้อนภายในของฟงักช์ันรีเลย์ป้องกนัความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.THM
FR-PU04
FR-PU07

Motor Ovrload

ชื่อ การตัดวงจรเน่ืองจากมอเตอร์ทํางานเกินกําลัง (ฟังก์ชันรีเลย์ป้องกันความร้อนทางอิเล็กทรอนิกส์)* 

คําอธิบาย

ฟังกช์ันรีเลย์ป้องกนัความร้อนไฟฟ้าในอินเวอร ์เตอร์จะตรวจจับความร้อนท่ีสูงเกินของมอเตอร์เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าเกินหรือ 
ความสามารถในการระบายความรอ้นลดลงระหว่างการทำงานทีค่วามเร็วต่ําและเอาทพุ์ทสญัญาณเตอืนลว่งหน้า (การแสดงผล TH) 
เมื่อค่ารวมเท่ากบั 85% ของการตัง้ค่า Pr. 9 (รีเลย์ O/L ป้องกนัความร้อนทางอิเลก็ทรอนิกส์) และวงจรป้องกนัจะถูกเปิดใชง้าน 
เพื่อหยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์เมื่อค่ารวมเท่ากับค่าที่กําหนด เมื่อเรียกใช้มอเตอร์พิเศษ เช่น มอเตอร์แบบหลายขั้วหรือ 
มอเตอร์หลายตัว ให้ติดต้ังรีเลย์ป้องกันความร้อนบนด้านเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์เน่ืองจากฟังก์ชันรีเลย์ป้องกันความร้อน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถป้องกันมอเตอร์ดังกล่าวได้

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบมอเตอร์สําหรับใช้ภายใต้การทํางานเกินกําลัง
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่าของ Pr. 71 (การใช้มอเตอร์) สําหรับการเลือกมอเตอร์ถูกต้อง (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction 

Manual (Applied))
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่าการทํางานของ Stall prevention ถูกต้อง

การดําเนินการแก้ไข
· ลดนํ้าหนักโหลดลง
· สําหรับมอเตอร์แบบแรงบิดคงที่ ให้กําหนดมอเตอร์แบบแรงบิดคงที่ใน Pr. 71 (การใช้มอเตอร์)
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่าการทํางานของ Stall prevention ถูกต้อง (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.FIN
FR-PU04
FR-PU07

H/Sink O/Temp

ชื่อ ฮีทซิงค์มอุีณหภูมิสูงเกิน

คําอธิบาย

หากฮีทซิงค์มีอุณหภูมิสูงเกิน เซ็นเซอร์อุณหภมูิจะถูกสั่งงานเพื่อหยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์
สามารถเอาท์พทุสัญญาณ FIN เมือ่อุณหภูมเิท่ากับประมาณ 85% ของอุณหภมูิการป้องกันฮีทซิงค์ความร้อนสูงเกิน
สําหรับขั้วท่ีใช้สําหรบัเอาท์พุทสัญญาณ FIN ให้กําหนดฟงัก์ชันโดยการต้ังค่า “26” (ลอจิกบวก) หรือ “126” (ลอจิกลบ) ใน Pr. 190 
ถึง Pr. 196 (การเลือกฟังก์ชันของขั้วเอาท์พุท) (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบอุณหภูมอิากาศโดยรอบว่าสูงเกินไปหรือไม่
· ตรวจสอบว่าฮีทซิงค์มีการอุดตันหรือไม่
· ตรวจสอบว่าพัดลมระบายความร้อนหยุดการทํางานหรือไม่ (ตรวจสอบว่ามี  ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมการทํางาน 
หรือไม)่

การดําเนินการแก้ไข
· กําหนดอุณหภูมอิากาศโดยรอบให้อยู่ภายในค่าที่กำหนด
· ทําความสะอาดฮีทซิงค์
· เปล่ียนพัดลมระบายความร้อน

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.IPF
FR-PU04
FR-PU07

Inst. Pwr. Loss

ชื่อ ไฟดับช่ัวขณะ

คําอธิบาย

หากมีไฟฟ้าดับเป็นเวลานานกว่า 15ms (ซ่ึงใช้กับการปดิอินพุทของอินเวอร์เตอร์ด้วย) ฟังก์ชันป้องก ันไฟดับช่ัวขณะจะถูก 
เปิดใช้งานเพื่อตัดวงจรอินเวอร์เตอร์เพื่อป้องกันวงจรควบคุมไมใ่ห้ทํางานผิดปกติ หากไฟฟ้ายังคงดับอยู่เป็นเวลานานกว่า 
100ms จะไม่มีการเอาท์พุทสัญญาณเตือนและอินเวอร์เตอร์จะรีสตาร์ทหากเปิดสัญญาณเร่ิมต้นเมือ่มีการจ่ายกระแสไฟฟา้ 
(อินเวอร์เตอร์จะยังคงทํางานอย่างต่อเน่ืองหากไฟดับช่ัวขณะอยู่ภายใน 15 ms) ในสถานะการทํางานบางอย ่าง 
(ปริมาณโหลด, การต้ังค่าการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว ฯลฯ) การปอ้งกันกระแสไฟฟ้าเกิน หรือ การป ้องกันอ่ืนๆ อาจ 
ถูกสั่งงานเมื่อมกีารจ่ายกระแสไฟฟ้า
เมือ่เปดิใชง้านการปอ้งกนัไฟดับชั่วขณะ จะมกีารเอาท์พทุสัญญาณ IPF (ดท่ีู บทท่ี 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

จุดตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุของการเกิดไฟดับช่ัวขณะ

การดําเนินการแก้ไข

· แก้ไขปัญหาไฟดับช่ัวขณะ
· เตรียมแหล่งจ่ายไฟสํารองสําหรับการเกิดไฟดับช่ัวขณะ
· กําหนดฟังก์ชันการรีสตาร์ทอัตโนมติัหลังจากไฟด ับช่ัวขณะ (Pr. 57) (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual 

(Applied))
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.BE
FR-PU04
FR-PU07

Br. Cct. ความผิดปกติ

ชื่อ การตรวจพบสัญญาณเตือนทรานซิสเตอร์เบรก 

คําอธิบาย ฟงัก์ชันนีจ้ะหยุดเอาท์พทุของอนิเวอรเ์ตอร์หากมีสญัญาณเตือนเกิดขึน้ในวงจรเบรก เช่น ทรานซิสเตอร์เบรกได้รบัความเสยีหาย
ในกรณีน้ี ต้องปิดอินเวอร์เตอร์ในทันที

จุดตรวจสอบ · ลดความเฉื่อยของโหลดลง
· ตรวจสอบว่าความถ่ีในการใช้เบรกเหมาะสมหรือไม่

การดําเนินการแก้ไข เปล่ียนอินเวอร์เตอร์

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.UVT
FR-PU04
FR-PU07

ภายใต้แรงดันไฟฟ้า

ชื่อ แรงดันไฟฟ้าตํ่า

คําอธิบาย

หากแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟของอินเวอร์เตอร์ลดลง วงจรควบคุมจะไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ
นอกจากน้ี แรงบิดของมอเตอร์จะไม่เพียงพอและ/หร ือการสร้างความร้อนจะเพิ่มขึ้น เพื่อปอ้งกันปญัหานี้ หากแรงดันไฟฟ้า 
แหล่งจ่ายไฟลดลงตํ่ากว่าประมาณ 150VAC (300VAC สําหรับคลาส 400V) ฟังก์ชันน้ีจะหยุดเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์
เมื่อไม่มกีารเช่ือมต่อจัมพ์เปอร์ระหว่าง P/+ และ P1 ฟังก์ชันป้องกันแรงดันไฟฟ้าตํ่าจะถูกเปิดใช้งาน
เมือ่การปอ้งกนัแรงดนัไฟฟ้าต่ําถกูเปดิใชง้าน ระบบจะเอาทพุ์ทสญัญาณ IPF (ดทูี ่บทที ่4 ของ  Instruction Manual (Applied))

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบการเร่ิมทํางานของมอเตอร์ที่มคีวามจุจํานวนมาก
· ตรวจสอบว่าจัมพ์เปอร์หรือ DC reactor มีการเช่ือมต่อระหว่างขัว้ P/+ และ P1

การดําเนินการแก้ไข
· ตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบแหล่งจ่ายไฟ เช่น แหล่งจ ่ายไฟ
· ต่อจัมพ์เปอร์หรือ DC reactor ระหว่างขั้ว P/+ และ P1
หากปัญหายังคงอยู่หลังจากใช้วิธีการดังกล่าวข ้างต้น โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.ILF
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 Input phase loss

ชื่อ เฟสทางด้านอินพุทไม่ครบ

คําอธิบาย
ความผิดปกติน้ีจะถูกเอาท์พุทเมื่อมีการกําหนดการตั้งค่าที่ถูกต้องของฟังก์ชัน (= 1) ใน Pr. 872 (การป้องกันเฟสทางด้านอินพุทไม่ครบ) 
และไม่มีการอนิพุทกําลังไฟฟ้าหนึ่งเฟส หรือสามเฟส เม่ือต้ังค่า Pr. 872 (การป้องกันเฟสทางด้านอนิพุทไม่ครบ) เป็นค่าเริ่มต้น 
(Pr. 872 = “0”) ข้อผิดปกติน้ีจะไม่เกิดขึ้น (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบว่าสายไฟสําหรับอินพุทของแหล่งจ่ายไฟ 3 เฟสมีการแตกหักเสียหายหรือไม่

การดําเนินการแก้ไข
· ต่อสายไฟให้ถูกต้อง
· ซ่อมส่วนที่แตกหัก
· ตรวจสอบค่า Pr. 872 (การปอ้งกันเฟสทางด้านอินพุทไม่ครบ)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OLT
FR-PU04
FR-PU07

Stll Prev STP

ชื่อ การหยุดการทํางานเน่ืองมาจาก Stall prevention

คําอธิบาย

หากความถ่ีลดลงเท่ากับ 0.5Hz จากการทํางานของ Stall prevention และคงอยู่เป็นเวลา 3 วนิาที สัญญาณเตือน (E.OLT) 
จะปรากฏขึ้น และตัดวงจรอินเวอร์เตอร์ OL ปรากฏขึ้นขณะเปดิใช้งาน Stall prevention 
เมื่อการควบคุมความเร็วถูกดําเนินการโดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ การควบคุมแบบเวกเตอร์ สัญญาณเตือน 
(E.OLT) จะปรากฏข้ึน และหยุดเอาท์พทุของอนิเวอร์เตอรห์ากความถีล่ดลงเท่ากบัการตัง้ค่า Pr. 865 (การตรวจจบัความเรว็ต่ํา) 
(ค่าเร่ิมต้น คือ 1.5Hz) จากการจํากัด แรงบิดและแรงบิดเอาท์พุทเกินกว่าการต้ังค่า Pr. 874 (การต้ังค่าระดับ OLT) 
(ค่าเร่ิมต้นคือ 150%) และคงอยู่เป็นเวลานานกว่า 3 ว ินาที

จุดตรวจสอบ
· ตรวจสอบมอเตอร์สําหรับใช้ภายใต้การทํางานเกินกําลัง (ดูที ่บทที่ 4 ของ Instruction Manual (Applied))
· ตรวจสอบวา่การต้ังค่า Pr. 865 (การตรวจจับความเรว็ตํ่า) และ Pr. 874 (การตั้งค่าระดับ OLT) มีค่าถูกต้อง (ตรวจสอบการตัง้คา่ 

Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) หากใช้การควบคุม V/F)

การดําเนินการแก้ไข

· ลดนํ้าหนักโหลดลง
· เปล่ียนแปลงการตั้งค่า Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention), Pr. 865 (การตรวจจับความเร็วตํ่า) และ Pr. 874 

(การต้ังค่าระดับ OLT) (ตรวจสอบการต้ังค่า Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) หากใช้การควบคุม V/F)
· ตรวจสอบการเช่ือมต่อมอเตอร์ IPM (การควบคุมมอเตอร ์แม่เหล็กถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ ็นเซอร์)
· สําหรับการทดสอบ ให้ต้ังค่าการทดสอบมอเตอร์ IPM (ดูที่ บทที่ 4 ของ Instruction Manual (Applied))
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สาเหตุและการดําเนนิการแก้ไข

1
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.SOT
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 Motor step out

ชื่อ ตรวจพบการสูญเสียสภาวะซิงโครนัส

คําอธิบาย หยุดเอาท์พุทเมื่อการทํางานไมส่อดคล้องกัน (ฟงัก์ชันน้ีจะสามารถใช้งานได้ภายใต้การควบคุมของมอเตอร์แมเ่หล็กถาวรท่ี 
มีการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มเีซ็นเซอร์เท่าน้ัน)

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบว่ามอเตอร์ IPM ไม่ถูกขับเคล่ือนเกินกําลัง
· ตรวจสอบว่ามีการส่งคําสั่งเร่ิมต้นไปยังอินเวอร์เตอร์ขณะมอเตอร์ IPM ทํางานอยู่หรือไม่
· ตรวจสอบว่ามีการเช่ือมต่อมอเตอร์ภายใต้การควบคุมของแมเ่หล็กถาวรท่ีมกีารควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์
· ตรวจสอบว่ามอเตอร์อ่ืนๆ นอกเหนือจากมอเตอร์ IPM (MM-CF series) ถูกขับอยู่ใช่หรือไม่

การดําเนินการแก้ไข

· กําหนดเวลาการเร่งความเร็วให้นานขึ้น
· ลดโหลดลง
· หากอินเวอร์เตอร์รีสตาร์ทระหว่างการทํางาน ให้กำหนด Pr.57 (รีสตาร์ทเวลาการหมุนด้วยแรงเฉื่อย) “9999” และเลือก 
การรีสตาร์ทอัตโนมติัหลังจากไฟดับช่ัวขณะ

· ตรวจสอบการเช่ือมต่อมอเตอร์ IPM
· ขับมอเตอร์ IPM (MM-CF series)
· เพื่อดําเนินการควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรที่ม ีการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มเีซ็นเซอร์บนมอเตอร ์ IPM นอกเหนือจาก 

MM-CF โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.GF
FR-PU04
FR-PU07

Ground Fault

ชื่อ ความผิดปกติของเอาท์พุทด้านสายดิน (กราวด์) จากกระแสไฟฟ้าเกิน

คําอธิบาย ฟังก์ชันน้ีจะหยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์หากมีกระแสไฟฟ้าเกินจากความผิดปกติของการต่อสายดิน (กราวด์) เน่ืองจากมี 
ความผิดปกติของการต่อสายดิน (กราวด์) เกิดขึ้นบนด้านเอาท์พุท (โหลด) ของอินเวอร์เตอร์

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบความผิดปกติของการต่อสายดิน (กราวด์) ในมอเตอร์ และสายเช่ือมต่อ

การดําเนินการแก้ไข แก้ไขส่วนที่ผิดปกติของการต่อสายดิน (กราวด์)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.LF
FR-PU04
FR-PU07

E.LF

ชื่อ เฟสทางด้านเอาท์พทุไม่ครบ

คําอธิบาย ฟงัก์ชันนี้จะหยุดการเอาทพ์ทุของอินเวอรเ์ตอร ์หากหน่ึงในสามเฟส (U, V, W) บนด้านเอาทพ์ทุของอินเวอรเ์ตอร์ (ด้านโหลด) 
ขาดหาย

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบการต่อสาย (ตรวจสอบว่ามอเตอร์ทํางานปกติ)
· ตรวจสอบว่าขนาดของมอเตอร์ที่ใช้ไม่ได้มขีนาดเล็กกว่าอินเวอร์เตอร์
· ตรวจสอบว่ามีการส่งคําส่ังเริ่มต้นไปยังอินเวอร์เตอร์ขณะมอเตอร์กําลงัทํางานอยู่หรือไม่ (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวร 
โดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไมม่ีเซ็นเซอร์)

การดําเนินการแก้ไข

· ตอ่สายไฟใหถ้กูตอ้ง
· อินพุทคําสั่งเร่ิมต้นหลังจากมอเตอร์หยุดการทํางาน หรือกําหนดการรีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากฟังก ์ชันไฟดับช่ัวขณะ/
การสตาร์ทใหม่ (ดูท่ี บทท่ี 4 ของ  Instruction Manual (Applied)) (การควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยการควบคุม 
เวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OHT
FR-PU04
FR-PU07

OH Fault

ชื่อ การทํางานของอินพุทรีเลย์ป้องกันความร้อนภายนอก

คําอธิบาย

หากมีอินพุทรีเลย์ป้องกันความร้อนภายนอกสําหรบัป้องกันมอเตอรค์วามร้อนเกินหรอืมีรีเลย์อุณหภูมิท่ีติดต้ังภายในมอเตอร์ ฯลฯ 
เมื่อมกีารเปิด (หน้าสัมผัสเปิด) เอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์จะหยุด
ฟังก์ชันน้ีจะสามารถใช้งานได้เมื่อกําหนด “7” (สัญญาณ OH) ใน Pr. 178 ถึง Pr. 189 (การเลือกฟังก์ชันขั้วอินพุท)
เมื่อกําหนดค่าเร่ิมต้น (โดยไม่มกีารกําหนดสัญญาณ OH) ฟังก์ชันการป้องกันน้ีจะไมส่ามารถใช้งานได ้

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบความร้อนเกินของมอเตอร์
· ตรวจสอบว่ามีการกําหนดค่า 7 (สัญญาณ OH) อย่างถูกต้องใน Pr. 178 ถึง Pr. 189 (การเลือกฟังก์ชันขั้วอินพุท)

การดําเนินการแก้ไข · ลดโหลดและหน้าที่การทํางานลง
· แมว้่าหน้าสัมผัสของรีเลย์จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ อินเวอร์เตอร์จะไมรี่สตาร์ทยกเว้นจะมีการรีเซ็ต
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สาเหตุและการดําเนินการแก้ไข

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.PTC
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 PTC ถูกเปิดใช้งาน

ชื่อ การทํางานของเทอร์มิสเตอร์ PTC

คําอธิบาย

หยุดเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์เมื่อตรวจพบสถานะความร้อนมอเตอร์มีอุณหภูมสิูงเกินเป็นเวลา 10 ว ินาทีหรือมากกว่า 
จากอินพุทเทอร์มิสเตอร์ PTC ภายนอกที่เช่ือมต่อก ับขั้ว AU
ข้อผิดปกติน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อกําหนด “63” ใน Pr. 184 (การเลือกฟังก์ชันของขั้ว AU) และกําหนดสวิตช์ AU/PTC 
ในด้าน PTC เมื่อกําหนดค่าเร่ิมต้น (Pr. 184 = “4”) ฟังก์ชันป้องกันน้ีจะไม่สามารถใช้งานได้

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบการเช่ือมต่อระหว่างสวิตช์เทอร์มิสเตอร์ PTC และตัวปอ้งกันความร้อน
· ตรวจสอบมอเตอร์สําหรับการทํางานภายใต้โหลดเกิน
· การต้ังค่า (= 63) ที่เลือกใน Pr. 184 (การเลือกฟังก์ชันของขั้ว AU)  ถูกต้องหรือไม ่(ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction 

Manual (Applied))

การดําเนินการแก้ไข ลดนํ้าหนักโหลดลง

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OPT
FR-PU04
FR-PU07

Option Fault

ชื่อ ความผิดปกติที่อุปกรณ์เสริม

คําอธิบาย

· ปรากฏขึ้นเมือ่มีการเช่ือมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC กับขั้ว R/L1, S/L2, T/L3 โดยไม่ได้ต้ังใจเมือ่เช่ือมต่อคอนเวอร์เตอร์แบบ 
ค่าตัวประกอบกําลังสูง 

· ปรากฏขึ้นเมือ่กําหนดอุปกรณ์เสริมแบบปล๊ักอินเป็น Source คําสั่งแรงบิดโดยการตั้งค่า Pr. 804 (การเลือก Source 
คําสั่งแรงบิด) แต่ไม่ได้เช่ือมต่ออุปกรณ์เสริมปล๊ักอินภายใต ้การควบคุมแรงบิด

· ปรากฏขึน้เมือ่สวิตชสํ์าหรับการตัง้ค่าโดยผูผ้ลติของอปุกรณ์เสริมปลัก๊อนิมกีารเปล่ียนแปลง
· ปรากฏขึ้นเมือ่มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์เสริมสําหรับการสื่อสารขณะ Pr. 296 = “0 หรือ 100”

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบว่าไม่มีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากบัข้ัว R/L1, S/L2, T/L3 เมื่อเชื่อมตอ่คอนเวอร์เตอร์แบบค่าตวัประกอบ 
กําลังสูง (FR-HC2) หรือคอนเวอร์เตอร์สร้างกําลังไฟฟ้าแบบทั่วไป (FR-CV)

· ตรวจสอบว่ามีการเช่ือมต่ออุปกรณ์เสริมปล๊ักอินสําหรับการต้ังค่าคําสั่งแรงบิดหรือไม่
· ตรวจสอบว่ามีการล็อคโดยใช้รหัสผ่านด้วยการต้ังค่า Pr. 296 = “0, 100” หรือไม่

การดําเนินการแก้ไข

· ตรวจสอบการต้ังค่าพารามเิตอร์ (Pr. 30) และการต่อสาย
· อินเวอร์เตอร์อาจได้รับความเสียหายหากมีการเช ื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC กับขั้ว R/L1, S/L2, T/L3 เม่ือเช่ือมต่อคอนเวอร์เตอร์ 
แบบค่าตัวประกอบกําลังสูง โปรดติดต่อตัวแทนจําหน ่ายของคุณ

· ตรวจสอบการเช่ือมต่อของอุปกรณ์เสริมปล๊ักอิน ตรวจสอบการต้ังค่า Pr. 804 (การเลือก Source คําสั่งแรงบิด)
· คืนสวิตช์สําหรับการต้ังค่าโดยผู้ผลิตของอุปกรณ์เสริมปล๊ักอินกลับเปน็สถานะเร่ิมต้น (ดูที่  คู่มือการใช้งานของ 
อุปกรณ์เสริมแต่ละรายการ)

· เพื่อใช้การล็อคโดยใช้รหัสผ่านเมื่อติดต้ังอุปกรณ์เสริมสําหรับการสื่อสาร ให้กําหนด Pr.296  “0, 100” (ดูที่ บทที่ 4 ของ 
 Instruction Manual (Applied))

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OP3
FR-PU04
FR-PU07

Option3 Fault

ชื่อ ความผิดปกติที่อุปกรณ์เสริมสําหรับการสื่อสาร

คําอธิบาย หยุดเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์เมื่อมคีวามผิดปกติของสายการสื่อสารเกิดขึน้ในอุปกรณ์เสริมการสื่อสาร

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบการทํางานและการต้ังค่าฟังก์ชันของอุปกรณ์เสริมที่ไม่ถูกต้อง
· ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมแบบปล๊ักอินถูกเสียบเข ้าในขั้วต่ออย่างแน่นหนา
· ตรวจสอบการแตกหักในสายการส่ือสาร
· ตรวจสอบว่ามีการติดต้ังตัวต้านทานที่สุดปลายของระบบอย่างถูกต้อง

การดําเนินการแก้ไข
· ตรวจสอบการต้ังค่าฟงัก์ชันของอุปกรณ์เสริม ฯลฯ
· เช่ือมต่ออุปกรณ์เสริมแบบปล๊ักอินให้แน่น
· ตรวจสอบการเช่ือมต่อของสายการสื่อสาร
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1

กา
รแ

ก ้ไ
ขป

 ัญ
หา

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E. 1 to
E. 3

FR-PU04
FR-PU07

Fault 1 to Fault 3

ชื่อ ความผิดปกติที่อุปกรณ์เสริม

คําอธิบาย
หยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์หากมีความผิดปกต ิที่หน้าสัมผัส ฯลฯ ของขั้วต่อระหว่างอินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์เสริม 
แบบปล๊ักอินเกิดขึ้น หรือหากมีการติดต้ังอุปกรณ์เสริมสําหรับการสื่อสารเขา้กับขั้วต่อ 1 หรือ 2
ปรากฏขึ้นเมื่อสวิตช์สําหรับการต้ังค่าโดยผู้ผลิตของอุปกรณ์เสริมแบบปล๊ักอินมีการเปล่ียนแปลง

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมแบบปล๊ักอินถูกเสียบเข ้าในข้ัวต่ออย่างแน่นหนา
(1 ถึง 3 แสดงจํานวนขั้วต่อของอุปกรณ์เสริม)

· ตรวจสอบว่ามีเสียงรบกวนที่เกิดจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์รอบอินเวอร์เตอร์ดังเกินไปหรือไม่
· ตรวจสอบว่าไม่มกีารติดต้ังอุปกรณ์เสริมสําหรับการสื่อสารเข้ากับขั้วต่อ 1 หรือ 2 

การดําเนินการแก้ไข

· เช่ือมต่ออุปกรณ์เสริมแบบปล๊ักอินให้แน่น
· ใช้วิธีการป้องกันเสียงรบกวนหากมีอุปกรณ์ที่ทำให้มีเสียงรบกวนที่เกิดจากวงจรอิเล็กทรอนิกส ์รอบอินเวอร์เตอร์ดังมาก
หากปัญหายังคงอยู่หลังจากใช้มาตรการข้างต้น โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือผูแ้ทนจําหน่ายของคุณ 

· ติดต้ังอุปกรณ์เสริมการสื่อสารเข้ากับขั้วต่อ 3
· คืนตําแหน่งสวิตช์สําหรับการต้ังค่าโดยผู้ผลิตของอุปกรณ์เสริมแบบปล๊ักอินเป็นสถานะเร่ิมต้น (ดูที่  คู่มอืการใช้งาน 
ของอุปกรณ์เสริมแต่ละรายการ)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.PE
FR-PU04
FR-PU07

Corrupt Memry

ชื่อ ความผิดปกติที่อุปกรณ์จัดเก็บพารามิเตอร์ (แผงวงจรควบคุม)

คําอธิบาย หยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์หากมีความผดิปกต ิเกิดขึ้นในพารามิเตอร์ที่จัดเก็บไว้ (EEPROM ผิดปกติ)

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบว่ามีจํานวนคร้ังในการเขียนพารามิเตอร์มากเกินไปหรือไม่

การดําเนินการแก้ไข
โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ
เมื่อเขยีนพารามิเตอร์บ่อยๆ สําหรับการสื่อสาร ให้กําหนด “1” ใน Pr. 342 เพื่อเปิดใช้การเขียน RAM โปรดทราบว่าการปดิ 
เคร่ืองจะทําให้อินเวอร์เตอร์กลับสู่สถานะก่อนการเขียน RAM

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.PE2
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 PR storage alarm

ชื่อ ความผิดปกติที่อุปกรณ์จัดเก็บพารามิเตอร์ (แผงวงจรหลัก)

คําอธิบาย หยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์หากมีความผดิปกต ิเกิดขึ้นในพารามิเตอร์ที่จัดเก็บไว้ (EEPROM ผิดปกติ)

จุดตรวจสอบ ——————

การดําเนินการแก้ไข โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.PUE
FR-PU04
FR-PU07

PU Leave Out

ชื่อ การปลดการเช่ือมต่อขั้ว PU

คําอธิบาย

· ฟังก์ชันนี้จะหยุดเอาท์พุทของอนิเวอร์เตอร์หากการส่ือสารระหว่างอินเวอร์เตอร์ และ PU ถูกระงับ เช่น แผงควบคุมการทํางาน 
และชุดพารามิเตอร์ถูกตัดการเช่ือมต่อ เมื่อกําหนด “2, 3, 16 หรือ 17” ใน Pr. 75 (การเลือกรีเซ็ต/การตรวจพบ PU 
ที่ปลดการเช่ือมต่อ/การเลือกหยุดการทํางานของ PU) 

· ฟังก์ชันน้ีจะหยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์เม ื่อมคีวามผิดปกติของการสื่อสารเกิดขึน้ต่อเนือ่งกันเกินกว่าจํานวนคร้ังของ 
การเชือ่มตอ่ซํ้าท่ีอนุญาตเมือ่มกีารกําหนดค่านอกเหนือจาก “9999” ใน Pr. 121 (จํานวนคร้ังท่ีลองใหมข่องการส่ือสารกบั PU) 
ระหว่างที่ RS-485 สื่อสารกับขั้วต่อ PU 

· ฟังก์ชันน้ีจะหยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์หากไม่สามารถทําการสื่อสารภายในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ใน Pr. 122 
(ช่วงเวลาตรวจสอบการสื่อสารกับ PU) ขณะที่ RS-485 สื่อสารกับขั้วต่อ PU

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบว่า FR-DU07 หรือ Parameter Unit (FR-PU04/FR-PU07) มกีารเช่ือมต่อท ี่ถูกต้อง
· ตรวจสอบค่า Pr. 75

การดําเนินการแก้ไข ติดต้ัง FR-DU07 หรือ Parameter Unit (FR-PU04/FR-PU07) ให้แน่น

to
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.RET
FR-PU04
FR-PU07

Retry No Over

ชื่อ การสื่อสารซํ้าเกินกําหนด

คําอธิบาย
หากไมส่ามารถเร่ิมการทํางานอยา่งถูกต้องภายในจำนวนคร้ังทีกํ่าหนด ฟงัก์ชันน้ีจะตัดวงจรอินเวอร์เตอร์
ฟงัก์ชันน้ีจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมือ่มกีารกําหนด Pr. 67 จํานวนคร้ังทีล่องใหมข่องการเกิดความผดิปกต ิเทา่น้ัน เมือ่กําหนด 
ค่าเร่ิมต้น (Pr. 67 = “0”) ถูกกําหนด ความผดิปกติน้ีจะไมเ่กิดขึน้

จุดตรวจสอบ หาสาเหตุที่ทําให้มสีัญญาณเตือนเกิดขึน้

การดําเนินการแก้ไข จัดการสาเหตุของข้อผิดพลาดก่อนที่ข้อผดิพลาดน ี้จะปรากฏขึ้น

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E. 5

FR-PU04
FR-PU07

Fault 5

E. 6 Fault 6

E. 7 Fault 7

E.CPU CPU Fault

ชื่อ ความผิดปกติที่ CPU

คําอธิบาย หยุดเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์หากมีข้อผดิพลาดการสื่อสารของ CPU ในตัวเคร่ืองเกิดขึ้น

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ทําให้มีสัญญาณรบกวนที่เกิดจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์รอบอินเวอร์เตอร์

การดําเนินการแก้ไข · ใช้วิธีการป้องกันเสียงรบกวนหากมีอุปกรณ์ที่ทำให้มีสัญญาณรบกวนท่ีเกิดจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์รอบอินเวอร์เตอร์
· โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.CTE
FR-PU04 

FR-PU07 E.CTE

ชื่อ แหล่งจ่ายไฟขั้ว RS-485 ลัดวงจร

คําอธิบาย
เมื่อแหล่งจ่ายไฟภายในสําหรับขั้ว RS-485 เกิดการลัดวงจร ฟังก์ชันน้ีจะปิดเอาท์พุทของแหล่งจ่ายไฟ
ในช่วงเวลาน้ี จะไม่สามารถทําการสื่อสารจากขั้ว RS-485 ได้
หากต้องการรีเซ็ต ให้ป้อนสัญญาณ RES หรือปิดสวิตช ์ จากน้ันเปิดสวติช์อีกคร้ัง

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบว่ามกีารเช่ือมต่อขั้ว RS-485 อย่างถูกต้อง

การดําเนินการแก้ไข ตรวจสอบการเชื่อมต่อขั้วต่อ RS-485

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.MB1 to 7
FR-PU04 

FR-PU07 E.MB1 Fault to E.MB7 Fault

ชื่อ ความผิดปกติที่ฟังก์ชันลําดับของเบรก

คําอธิบาย
เอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์จะหยุดเมือ่เกิดข้อผ ิดพลาดลําดับขึ้นระหว่างการใช้ฟังก์ชันลําดับของเบรก (Pr. 278 ถึง Pr. 285) 
ข้อผิดพลาดน้ีไมม่ีอยู่ในสถานะเร่ิมต้น (ฟังก์ชันลําดับของเบรกไม่ถูกต้อง) (ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual 
(Applied))

จุดตรวจสอบ หาสาเหตุที่ทําให้มสีัญญาณเตือนเกิดขึน้

การดําเนินการแก้ไข ตรวจสอบพารามิเตอร์ที่กําหนด และทําการต่อสายให้ถูกต้อง

to
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OS
FR-PU04
FR-PU07

E.OS

ชื่อ ความเร็วเกินกําหนด

คําอธิบาย
ตัดวงจรอินเวอร์เตอร์เมื่อความเร็วมอเตอร์เกินกว่า Pr. 374 (ระดับของการตรวจจับความเร็วเกินกําหนด) ระหว่างการควบคุม 
Encoder แบบป้อนกลับ การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ การควบคุมแบบเวกเตอร์ และการควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวร 
ที่มีการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ ความผิดปกติน้ีไม่มีอยู่ในสถานะเร่ิมต้น

จุดตรวจสอบ
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 374 (ระดับของการตรวจจับความเร็วเกินกําหนด) ถูกต้อง
· ตรวจสอบว่าจํานวนพลัส์ของ Encoder ไม่มีความแตกต่างจากจํานวนพลัส์ของ Encoder ท่ีเกดิข้ึนจริง (การควบคุม Encoder 
แบบปอ้นกลับ, การควบคุมแบบเวกเตอร์)

การดําเนินการแก้ไข
· กําหนด Pr. 374 (ระดับของการตรวจจับความเร็วเกินกําหนด) ให้ถูกต้อง
· กําหนดจํานวนที่ถูกต้องของพัลส์ Encoder ใน Pr. 369 (จํานวนพัลส์ของ Encoder) (การควบคุม Encoder แบบปอ้นกลับ 
การควบคุมแบบเวกเตอร์)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OSD
FR-PU04
FR-PU07

E.OSd

ชื่อ ตรวจพบค่าเบ่ียงเบนความเร็วเกินกําหนด

คําอธิบาย

อินเวอร์เตอร์จะถูกตัดวงจรหากมกีารเพิ่มหรือลดความเร็วของมอเตอร์ภายใต้อิทธิพลของโหลด เช่น ระหว่างการ 
ควบคุมแบบเวกเตอร์ที่มกีารกําหนด Pr. 285 (ความถ่ีของการตรวจจับความเร็วเกินกําหนด) และไม่สามารถควบคุมได้ 
ตามค่าคําสั่งความเร็ว 
ขณะพยายามลดความเร็วเพือ่หยุดเมื่อมอเตอร์ถูกเร่งความเร็วต้านคําสั่งหยุด หากความเร็วมอเตอร ์จริงไม่ลดลงเปน็ 
เวลาหน่ึงวินาที ฟังก์ชันน้ีจะหยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบว่าค่าของ Pr. 285 (ความถีข่องการตรวจจบัความเร็วเกนิกําหนด) และ Pr. 853 (เวลาการเบีย่งเบนของความเร็ว) 
ถูกต้อง

· ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงโหลดอย่างกะทันหัน
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 369 (จํานวนพัลส์ของ Encoder) ไม่ได้แตกต่างจากจํานวนจริงของพลัส์ Encoder

การดําเนินการแก้ไข
· กําหนด Pr. 285 (ความถ่ีของการตรวจจับความเร็วเกินกําหนด) และ Pr. 853 (เวลาการเบ่ียงเบนของความเร็ว) ให้ถูกต้อง
· รักษาโหลดให้คงที่
· กําหนดจํานวนที่ถูกต้องของพัลส์ Encoder ใน Pr. 369 (จํานวนพัลส์ของ Encoder)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.ECT
FR-PU04
FR-PU07

E.ECT

ชื่อ การตรวจพบสัญญาณขาดหาย

คําอธิบาย
อินเวอร์เตอร์จะถูกตดัวงจรเมื่อสัญญาณ Encoder ถูกป ิดภายใต้การควบคุมทิศทาง การควบคุม Encoder แบบป้อนกลบั หรือ 
การควบคุมแบบเวกเตอร์
ความผิดปกติน้ีไมม่ีอยู่ในสถานะเร่ิมต้น

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบการขาดหายของสัญญาณ Encoder
· ตรวจสอบว่าข้อกําหนดเฉพาะของ Encoder ถูกต้อง
· ตรวจสอบข้ัวต่อที่หลุดหลวม
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่าสวิตช์ของ FR-A7AP/FR-A7AL (อุปกรณ์เสริม) ถูกต้อง
· ตรวจสอบว่ามีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ Encoder หรือไม่ หรือตรวจสอบว่าไม่มีการจ่ายไฟให้กับ Encoder หลังจาก 
จ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์หรือไม่

· ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟา้ของแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายให้กับ Encoder เท่ากับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทของ Encoder หรือไม่ 

การดําเนินการแก้ไข

· แก้ไขการขาดหายของสัญญาณ
· ใช้ Encoder ที่ตรงตามข้อกําหนดเฉพาะ
· เช่ือมต่อให้แน่น
· ต้ังค่าสวิตช์ FR-A7AP/FR-A7AL (อุปกรณ์เสริม) ให้ถูกต้อง
· จ่ายไฟฟ้าให้กับ Encoder หรือจ่ายไฟฟา้ให้กับ Encoder ในเวลาเดียวกับที่จ่ายไฟฟ้าให้กับอินเวอร์เตอร์
หากมีการจ่ายไฟใหก้ับ Encoder หลังจากจ่ายให้กบัอินเวอร์เตอร์ ให้ตรวจสอบว่ามีการส่งสัญญาณ Encoder อย่างปลอดภัย 
และกําหนด “0” ใน Pr. 376

· จ่ายแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟไปยัง Encoder เท่ากับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทของ Encoder 
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.OD
FR-PU04
FR-PU07

Fault 14

E.Od

ชื่อ ตําแหน่งผิดพลาดเกินกําหนด

คําอธิบาย
อินเวอร์เตอร์จะถูกตัดวงจรเมือ่ความแตกต่างระหว่างคําสั่งกําหนดตําแหน่งและการป้อนกลับตําแหน่งเกินกว่า Pr. 427 
(ข้อผดิพลาดเน่ืองจากเกินกว่าระดับ) ภายใต้การควบคุมตําแหน่ง 
ความผิดปกติน้ีไม่มอียู่ในสถานะเร่ิมต้น

จุดตรวจสอบ
· ตรวจสอบว่าตําแหน่งตรวจจับทิศทางการติดต้ัง Encoder ตรงกับพารามิเตอร์หรือไม่
· ตรวจสอบว่าโหลดไม่ได้มีขนาดใหญ่
· ตรวจสอบว่าการต้ังค่า Pr. 427 (ข้อผิดพลาดเน่ืองจากเกินกว่าระดับ) และ Pr. 369 (จํานวนพัลส์ของ Encoder) ถูกต้อง

การดําเนินการแก้ไข
· ตรวจสอบพารามิเตอร์
· ลดนํ้าหนักโหลดลง
· กําหนด Pr. 427 (ข้อผิดพลาดเน่ืองจากเกินกว่าระดับ) และ Pr. 369 (จํานวนพัลส์ของ Encoder) ให้ถูกต้อง

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.EP
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 E.EP

ชื่อ ความผิดปกติที่เฟสของ Encoder

คําอธิบาย
อินเวอร์เตอร์จะถูกตัดวงจรเมือ่คําสั่งการหมนุของอินเวอร์เตอร์แตกต่างจากทิศทางการหมุนมอเตอร์จริงที่ Encoder 
ตรวจพบ
ความผิดปกติน้ีไม่มอียู่ในสถานะเร่ิมต้น

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบว่าสาย Encoder ต่อสายไฟผิดพลาดหรือไม่
· ตรวจสอบการต้ังค่าที่ไมถู่กต้องของ Pr. 359 (ทิศทางการหมนุของ Encoder)

การดําเนินการแก้ไข · ทําการเช่ือมต่อและต่อสายไฟให้แน่น
· เปล่ียนแปลงการตั้งค่า Pr. 359 (ทิศทางการหมุนของ Encoder)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.P24
FR-PU04
FR-PU07

E.P24

ชื่อ แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC ที่เอาท์พุทเกิดการลัดวงจร

คําอธิบาย
เมื่อเอาท์พุทแหล่งจา่ยไฟ 24VDC จากข้ัว PC เกดิการล ัดวงจร ฟังก์ชันน้ีจะปิดเอาท์พุทของแหล่งจ่ายไฟ
ในกรณีน้ี สวิตช์อินพุทหน้าสัมผสัภายนอกท้ังหมดอยู่ในตําแหน่ง OFF (ปิด) ไม่สามารถรีเซ็ตอินเวอร์เตอร์โดยการป้อน 
สัญญาณ RES หากต้องการรีเซ็ต ให้ใช้แผงควบคุมการทำงานหรือปิดสวิตช์ จากน้ันเปิดสวิตช์อีกคร้ัง

จุดตรวจสอบ · ตรวจสอบการลัดวงจรในเอาท์พุทของขัว้ PC

การดําเนินการแก้ไข · แก้ไขส่วนความผิดปกติของการต่อสายดิน (กราวด์)

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.CDO
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 OC detect level

ชื่อ ค่าการตรวจพบกระแสทางด้านเอาท์พุทมีค่าเกินกําหนด

คําอธิบาย
อินเวอร์เตอร์จะถูกตัดวงจรเมือ่กระแสไฟฟา้เอาท์พุทเกินกว่าการต้ังค่า Pr. 150 (ระดับการตรวจพบเอาท์พุทกระแสไฟฟา้) 
ฟงัก์ชันน้ีจะสามารถใช้ได้เมื่อกําหนด Pr. 167 (การเลือกการตรวจพบเอาท์พุทกระแสไฟฟ้า) เปน็ “1” เมื่อกําหนดค่าเร่ิมต้น 
(Pr. 167 = “0”) ฟงัก์ชันปอ้งกันน้ีจะไมส่ามารถใช้งานได้

จุดตรวจสอบ
ตรวจสอบการตัง้ค่าของ Pr. 150 (ระดับการตรวจพบเอาทพ์ุทกระแสไฟฟ้า), Pr. 151 (เวลาการหน่วงสัญญาณตรวจพบเอาทพ์ุทกระแสไฟฟ้า), 
Pr. 166 (เวลาการเก็บรักษาสัญญาณตรวจพบเอาท์พุทกระแสไฟฟ้า), Pr. 167 (การเลือกการตรวจพบเอาท์พุทกระแสไฟฟ้า) 
(ดูที่ บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.IOH
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 Inrush overheat

ชื่อ ความผิดปกติที่วงจรจํากัดกระแสอินรัช

คําอธิบาย หยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์เมื่อตัวต้านทานของวงจรลดกระแสอินรัชมีความร้อนสูงเกินวงจรลดกระแสอินรัชผิดปกติ

จุดตรวจสอบ

· ตรวจสอบว่าการเปดิ/ปดิบ่อยๆ ไม่เกิดซํ้า
· ตรวจสอบว่าฟิวส์ดา้นหลัก (5A) ในวงจรแหล่งจา่ยไฟของคอนแทคเตอร์วงจรลดกระแสอินรัช (FR-A740-110K หรือสูงกว่า) 
ไม่ละลาย

· ตรวจสอบว่าวงจรแหล่งจ่ายไฟของคอนแทคเตอร์วงจรลดกระแสอินรัชไม่มีความเสียหาย

การดําเนินการแก้ไข กําหนดค่าวงจรที่ให้การเปิด/ปิดบ่อยๆ ไมเ่กิดซํ้า
หากปัญหายังคงอยู่หลังจากใช้วิธีการดังกล่าวข ้างต้น โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย 

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.SER
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 VFD Comm error

ชื่อ ความผิดปกติที่สัญญาณ (อินเวอร์เตอร์)

คําอธิบาย

ฟังก์ชันน้ีจะหยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์เม ื่อมีข้อผิดพลาดการสื่อสารติดต่อกันเกินกวา่จำนวนคร้ังการลองใหม่ที่อนุญาต
เมื่อกําหนดค่าที่นอกเหนือจาก “9999” ใน Pr. 335 (จํานวนคร้ังที่ลองใหม่ของการสื่อสารกับ RS-485) ระหว่างการส่ือสารกับ 
RS-485 จากขั้ว RS-485 ฟังก์ชันน้ียังหยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์หากไม่มีการสื่อสารภายในระยะเวลาท ี่กําหนดไว้ใน 
Pr. 336 (ช่วงเวลาตรวจสอบการส่ือสารกับ RS-485)

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการต่อสายของขั้ว RS-485

การดําเนินการแก้ไข ต่อสายไฟของข้ัว RS-485 ให้ถูกต้อง

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.AIE
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 Analog in error

ชื่อ ความผิดปกติที่อินพุทแบบอนาล็อก

คําอธิบาย
หยุดเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 30mA หรือสูงกว่าหรืออินพุทแรงดันไฟฟ้า 7.5V หรือสูงกวา่ 
ไปยังข้ัว 2 ขณะท่ีมีการเลือกอินพุทกระแสไฟฟ้าโดย Pr. 73 (การเลือกอินพทุแบบอนาล็อก) หรือไปยังข้ัว 4 ขณะท่ีมีการเลอืก 
อินพุทกระแสไฟฟ้าโดย Pr. 267 (การเลือกอินพุทของขัว้ 4)

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการต้ังค่าของ Pr. 73 (การเลือกอินพุทแบบอนาล็อก), Pr. 267 (การเลือกอินพุทของขั้ว 4) และสวิตช์อินพุทกระแสไฟฟ้า/ 
แรงดันไฟฟ้า (ดูที ่บทที่ 4 ของ  Instruction Manual (Applied))

การดําเนินการแก้ไข ส่งคําสัง่ความถ่ีโดยอินพทุกระแสไฟฟ้าหรือกําหนด Pr. 73 (การเลือกอนิพุทแบบอนาล็อก), Pr. 267 (การเลือกอนิพุทของขั้ว 4) 
และสวติช์อินพุทกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าไปยังอินพุทแรงดันไฟฟ้า

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.USB
FR-PU04 Fault 14

FR-PU07 USB comm error

ชื่อ ความผิดปกติที่การสื่อสารผ่าน USB

คําอธิบาย เมื่อเวลาท่ีกําหนดใน Pr. 548 (ช่วงเวลาตรวจสอบการส่ือสารกบั USB) ไมถู่กต้อง ฟังก์ชันน้ีจะหยุดเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบสายเคเบิลการสื่อสาร USB

การดําเนินการแก้ไข

· ตรวจสอบค่า Pr. 548 (ช่วงเวลาตรวจสอบการสื่อสารกับ USB)
· ตรวจสอบสายเคเบิลการสื่อสาร USB
· เพิ่มการตั้งค่า Pr. 548 (ช่วงเวลาตรวจสอบการสื่อสารกับ USB) หรือเปล่ียนการตั้งค่าเปน็ 9999 (ดูที่ บทที่ 4 ของ  

Instruction Manual (Applied))
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ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.11
FR-PU04
FR-PU07

Fault 11

ชื่อ พบความผิดปกติที่การลดความเร็วของการหมนุในทิศทางตรงกันข้าม

คําอธิบาย

ความเร็วอาจไมล่ดลงระหวา่งการทํางานทีค่วามเร็วต่ําหากทศิทางการหมนุของคําสัง่ความเร็วและความเร็วทีป่ระเมนิมคีวาม 
แตกต่างกัน เมือ่การหมุนมกีารเปล่ียนจากการหมุนเดินหน้าเป็นย้อนกลับ หรือจากการหมุนย้อนกลับเปน็เดินหน้าระหว่าง 
การควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไม ่มีเซ็นเซอร์ ในกรณีน้ี เอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์จะหยุด เมื่อไม่มี 
การเปล่ียนทิศทางการหมุน ซ่ึงจะทําให้เกิดการทํางานเกินกําลัง ข้อผิดปกติน้ีไม่มอียู่ในสถานะเร ิ่มต้น (การควบคุม V/F) 
(มีอยู่เฉพาะระหว่างการควบคุมเวกเตอร์แบบไมเ่ซ ็นเซอร์เท่าน้ัน)

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบว่าทิศทางการหมุนไม่เปลี่ยนจากการหมุนเดินหน้าเป็นการหมุนย้อนกลบั (หรือจากการหมุนย ้อนกลับเป็นการหมุน 
เดินหน้า) ระหว่างการควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์

การดําเนินการแก้ไข
· ปอ้งกันมอเตอร์ไมใ่ห้เปลีย่นทศิทางการหมนุจากการหมนุเดินหนา้เปน็การหมนุยอ้นกลับ (หรือจากย ้อนกลับเปน็เดินหนา้) 
ระหว่างการควบคุมแรงบิดภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไมม่ีเซ็นเซอร์

· โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

ไฟแสดงบนแผงควบคุม
การทํางาน

E.13
FR-PU04
FR-PU07

Fault 13

ชื่อ ความผิดปกติที่วงจรภายใน

คําอธิบาย หยุดเอาท์พทุของอินเวอร์เตอร์เมื่อวงจรภายในม ีความผดิปกติ

การดําเนินการแก้ไข โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

ขอ้ควรระวัง

• หากฟังก์ชันปอ้งกันของ E.ILF, E.SOT, E.PTC, E.PE2, E.EP, E.OD, E.CDO, E.IOH, E.SER, E.AIE, E.USB ถูกเปดิใช้งานเมื่อใช้ FR-PU04
“Fault 14” จะปรากฏขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อมีการตรวจสอบประวัติการเตือนบน FR-PU04 การแสดงผลจะเป็น “E.14”

• หากมีความผิดปกติอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข ้างต้น โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายของคุณ

A700_Troubleshooting_04.book  Page 24  Wednesday, September 20, 2017  1:16 PM



25

1

กา
รแ

ก ้ไ
ขป

 ัญ
หา

1.4 ความสอดคล้องกันระหวา่งอักขระดิจิทัลและอักขระจริง

ความสอดคล้องกันระหว่างอักขระตัวอักษรและตัวเลขจริงและอักขระดิจิทัลท่ีปรากฏบนแผงควบคมุการทํางานมีดังต่อไปน้ี

จริง ดิจิทัล

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

จริง ดิจิทัล

A

B

C

E

F

G

H

I

J

L

D

จริง ดิจิทัล

M

N

O

o

P

T

U

V

r

-

S

ความสอดคล้องกันระหว่างอักขระดิจิทัลและ 
อักขระจรงิ
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ตรวจสอบและลบประวัติการเตือน

1.5 ตรวจสอบและลบประวัติการเตอืน

(1) ตรวจสอบประวัตกิารเตอืน

*1 เมื่อมกีารตดัวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกนิที่เกดิจากกระแสไฟฟ้าเกนิอยา่งตอ่เน่ือง คา่กระแสไฟฟ้าท ี่ตรวจสอบทีบั่นทึกไวใ้นประวัตกิารเตอืนอาจต่ํากวา่คา่การไหลของ
กระแสไฟฟา้จรงิ

*2 เวลาการจ่ายพลังงานสะสมและเวลาการทํางานจรงิจะมีการสะสมไว้ตัง้แต่ 0 ถึง 65535 ชั่วโมง จากนัน้จะถ ูกลบออกและสะสมใหม่อีกครัง้เริ่มตั้งแต ่0 เม่ือมีการใช้
แผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) เวลาจะแสดงไปจนถึง 65.53 (65530 ช ั่วโมง) โดยการแสดง 1 ชม. = 0.001 และหลังจากนั้นจะเพิ่มข้ึนจาก 0

ประวัติการเตือน

การตรวจสอบ/การตั้งคาความถ่ี
[ใชแผงควบคุมการทำงานสำหรับ
การดำเนินการ]
 

การต้ังคาพารามิเตอร
[การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาพารามิเตอร]

[การดำเนินการสำหรับการแสดงประวัติการเตือน]
สามารถแสดงการเตือนที่ผานมาไดแปดรายการดวยปุมหมุนตั้งคา
(การเตือนลาสุดจะลงทายดวย ".")  

เมื่อไมมีสัญญาณเตือน จะปรากฏขึ้น

เอาทพุทกระแสไฟฟา

กะพริบ

เอาทพุทแรงดันไฟฟา

กะพริบ

กะพริบ

กะพริบ

กดปุมหมุน
ตั้งคา 

กดปุมหมุน
ตั้งคา 

กดปุมหมุน
ตั้งคา 

เวลาในการใหพลังงาน

จำนวนประวัติการเตือน
(จำนวนของการเตือนที่ผานมาจะปรากฏขึ้น)

กะพริบ

ความถ่ีเอาทพุท

กะพริบ กะพริบ

*2

*1
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(2) ขั้นตอนการลบ

ขอ้สังเกต

· สามารถลบประวัติการเตือนโดยการต้ังคา่ “1” ใน Er.CL การลบประวัติการเตือน

การทํางาน

1.
หน้าจอขณะเปดิเครื่อง

หน้าจอการตรวจสอบจะปรากฏข้ึน

2.

โหมดการตั้งคา่พารามิเตอร์

กด  เพื่อเลอืกโหมดการต้ังค่าพารามิเตอร์ 

(แสดงหมายเลขพารามิเตอร์ที่อ่านก่อนหน้าน้ี)

3.

การเลือกหมายเลขพารามิเตอร์

หมุน  จนกระท่ัง “ ” (ลบประวัติการเตือน) ปรากฏขึ้น 

กด  เพื่ออ่านคา่ท่ีกําหนดในปจัจุบัน “ ” (ค่าเร่ิมต้น) จะปรากฏขึ้น

4.

การลบประวัติการเตือน

หมุน  เพื่อเปลี่ยนเป็นค่าที่กําหนด “ ” กด  เพื่อตั้งค่า

“ ” และ “ ” จะกะพริบสลับกันหลังจากลบประวัติการเตือนแล้ว

· เม่ือหมุน  คุณจะสามารถอ่านพารามิเตอร์อื่นได้

· กด  เพ่ือแสดงการตั้งคา่อีกคร้ัง

· กด  สองคร้ังเพื่อแสดงพารามิเตอร์ถัดไป
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การตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อคุณมีปัญหา

1.6 การตรวจสอบเบื้องต้นเม่ือคุณมีปัญหา
ดูวิธีการแก้ไขปัญหา (การควบคุมความเร็ว) นอกเหนือจากจุดตรวจสอบต่อไปน้ี

1.6.1 มอเตอรไมทํางาน

ข้อสังเกต

· หากยังคงไมท่ราบสาเหตุของปัญหาหลังจากทีต่รวจสอบทกุอย่างแล้ว ขอแนะนําให้กําหนดคา่ต้ังต้นพารามเิตอร์ (คา่เริม่ต้น) จากนัน้ รีเซต็
ค่าพารามิเตอร์ท่ีต้องการ และตรวจสอบใหม่อีกคร ั้ง

· ดูท่ี Instruction manual (Applied) สําหรับ  ในคอลัมน์ “ดูท่ีหน้า”

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข ดูท่ีหน้า

วงจรหลัก

แรงดันไฟฟ้าของแหลง่จ่ายไฟไม่เหมาะสม
(ไม่มีการแสดงผลของแผงควบคมุการทํางาน)

จ่ายไฟผา่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ (MCCB), เคร่ืองปอ้งกันไฟรัว่ (ELB) 
หรือแมกเนติกคอนแทคเตอร ์(MC)

—
ตรวจหาอินพุทแรงดันไฟฟ้าลดลง เฟสทางด้านอินพุทไม่ครบ 
และการต่อสายไฟ

หากแหลง่จ่ายไฟการควบคุมเปดิเฉพาะเมื่อใช้แหล ่งจ่ายไฟแยก
ตา่งหากสําหรับวงจรควบคมุเทา่นัน้ ให้เปิดแหลง่จ่ายไฟวงจรหลกั

—

มอเตอร์มีการเช่ือมต่อไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบการต่อสายไฟระหว่างอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์
หากมกีารใช้งานฟังกชั์นบายพาสระบบอิเลก็ทรอนกิส ์ให้ตรวจสอบ 
การต่อสายไฟของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่เชื่อมต ่อระหว่าง
อินเวอร์เตอร์และมอเตอร์

—

ถอดจัมพ์เปอร์ระหว่าง P/+ และ P1 ออก
(55K หรือตํ่ากว่า)

ต่อจัมพ์เปอร์ระหว่าง P/+ และ P1 ใหแ้น่น
เม่ือใช้ DC reactor (FR-HEL) ให้ถอดจัมพเ์ปอร์ระหว่าง P/+ 
และ P1 และเช่ือมต่อ DC reactor

—

สัญญาณ
อินพุท

ไม่มีการอินพุทสัญญาณเร่ิมต้น

ตรวจสอบ Source คําส่ังเร่ิมต้นและอินพุทสัญญาณเร่ิมต้น

โหมดการทํางาน PU: /

โหมดการทํางานภายนอก: สัญญาณ STF/STR

—

มีการอินพุทสัญญาณเร่ิมต้นการหมุนเดินหน้าและการหมุน
ย้อนกลับ (STF, STR) พร้อมกัน

เปิดเฉพาะสัญญาณการหมนุเดนิหน้าและการหมนุย้อนกลบัสัญญาณ 
ใดสัญญาณหน่ึงเท่าน้ัน (STF หรือ STR)
หากเปดิสัญญาณ STF และ STR พร้อมกันในการตั้งคา่เร่ิมต้น 
จะได้รับคําส่ังหยุดการทํางาน

—

คําส่ังความถ่ีเท่ากับศนูย์
(ไฟ LED ของ FWD หรือ REV บนแผงควบคุมการทํางานจะ 
กะพริบ)

ตรวจสอบ Source คําส่ังความถ่ีและป้อนคําส่ังความถี่ —

สัญญาณ AU จะไม่ถูกเปดิเม่ือมีการใช้ข้ัว 4 สําหรับการต้ัง 
ความถ่ี
(ไฟ LED ของ FWD หรือ REV บนแผงควบคุมการทํางานจะ 
กะพริบ)

เปดิสัญญาณ AU
การเปดิสัญญาณ AU จะเปดิใช้งานการอินพุทข้ัว 4

—

เปิดสัญญาณหยดุเอาท์พุท (MRS) หรือสัญญาณรีเซ็ต (RES)
(ไฟ LED ของ FWD หรือ REV บนแผงควบคุมการทํางานจะ 
กะพริบ)

ปดิสัญญาณ MRS หรือ RES
อินเวอร์เตอร์จะเร่ิมทํางานด้วยคําส่ังสตาร์ทและคําส่ังความถ่ีที่
ได้รับหลังจากการปิดสัญญาณ MRS หรือ RES 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีความปลอดภยัก่อนปิดการทํางาน

—

สัญญาณ CS จะปิดเม่ือมีการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัตหิลังจาก 
เลือกฟังก์ชันไฟดับชั่วขณะ (Pr. 57 “9999”).
(ไฟ LED ของ FWD หรือ REV บนแผงควบคุมการทํางานจะ 
กะพริบ )

เปดิสัญญาณ CS
การเร่ิมการทํางานใหม่จะถูกเปิดใชง้านเม่ือรีสตาร์ทหลงัจากเปิด
สัญญาณไฟชัว่ขณะ (CS)

ข้ัวต่อจัมพ์เปอร์ของ Sink - เลอืก Source ไม่ถูกต้อง
(ไฟ LED ของ FWD หรือ REV บนแผงควบคุมการทํางานจะ 
กะพริบ)

ตรวจสอบวา่ขัว้ต่อจัมพเ์ปอร์ท่ีสลับลอจิกควบค ุมติดต้ังอย่างถกูต้อง 
หรือไม่
หากติดต้ังไมถ่กูต้อง ระบบจะไม่รับรู้ถงึสญัญาณอนิพทุ

—
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สัญญาณ
อินพุท

การต่อสาย Encoder ไม่ถูกต้อง
(ภายใต้การควบคุมการปอ้นกลับของ Encoder หรือการควบค ุม 
เวกเตอร์)

ตรวจสอบการต่อสายของ Encoder —

สวติชอ์นิพทุกระแสไฟฟา้/แรงดนัไฟฟา้ตัง้คา่ไม่ถูกตอ้งสําหรับ 
สัญญาณอนิพทุแบบอนาลอ็ก (0 ถงึ 5V/0 ถงึ 10V, 4 ถงึ 20mA)
(ไฟ LED ของ FWD หรือ REV บนแผงควบคมุการทํางานจะ 
กะพริบ)

กําหนด Pr. 73, Pr. 267 และสวิตช์อินพุทกระแสไฟฟ้า/แรงดัน 
ไฟฟ้าให้ถูกต้อง จากน้ันอินพุทสัญญาณแบบอนาล็อกตาม 
การต้ังค่า

—

 ถูกกด

(ไฟแสดงบนแผงควบคุมการทํางานคอื (PS))

ขณะอยู่ในโหมดการทํางานภายนอก ใหต้รวจสอบวธีิการรีสตาร์ท 

จากการหยุดอินพุท  จาก PU
9

การเช่ือมต่อแบบสองสายหรือสามสายไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
เช่ือมต่อสัญญาณ STOP เม่ือใช้แบบสามสาย

—

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

การต้ังค่า Pr. 0 (การเพิม่แรงบดิ) ไมเ่หมาะสมเมือ่ใช้การควบคุม 
V/F

เพิม่การต้ังค่า Pr. 0 คร้ังละ 0.5% ขณะเฝา้ดกูารหมนุของมอเตอร์ 
หากไม่มีความแตกต่าง ให้ลดการตั้งค่าลง

—

การตั้งคา่ Pr. 78 (การเลือกการป้องกันการหมุนยอ้นกลับ)  
ถูกกําหนด

ตรวจสอบการตั้งค่า Pr. 78
กําหนด Pr. 78  เม่ือคณุต้องการจํากัดการหมุนของมอเตอร์ใน 
ทิศทางเดียวเท่าน้ัน

—

—

การตั้งคา่ Pr. 79 (การเลือกโหมดการทํางาน) ไม่ถูกต้อง
เลือกโหมดการทํางานที่สอดคล้องกับวิธีการอินพุทของคําส่ัง
สตาร์ทและคําส่ังความถ่ี

—

การตัง้ค่า Bias และ Gain (พารามเิตอร์การปรับเทียบ C2 ถงึ C7) 
ไมเ่หมาะสม

ตรวจสอบการต้ังค่า Bias และ Gain (พารามิเตอร์การปรับเทียบ 
C2 ถึง C7)

—

การต้ังค่า Pr. 13 (ความถีเ่ร่ิมต้น) มกีารต้ังค่ามากกวา่ความถีท่ี่ 
ทํางานอยู่

ตั้งค่าความถ่ีในการทํางานให้สูงกว่า Pr. 13
อนิเวอร์เตอร์จะไม่เร่ิมทํางานหากสัญญาณการตัง้ความถ่ีนอ้ยกวา่ 
คา่ที่กําหนดไว้ใน Pr. 13

—

การตั้งคา่ความถ่ีของความถี่ในการทํางานต่างๆ (เช่น การ 
ทํางานหลายความเร็ว) เท่ากับศูนย์
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Pr. 1 (ความถ่ีสูงสุด) จะเท่ากับศนูย์

ตั้งค่าคําส่ังความถี่ตามการทํางาน
กําหนด Pr. 1 สูงกวา่ความถ่ีจริงที่ใช้

—

การต้ังค่า Pr. 15 (ความถี ่JOG) ตํ่ากวา่ Pr. 13 (ความถีเ่ร่ิมต้น) กําหนด Pr. 15 (ความถ่ี JOG) สูงกว่า Pr. 13 (ความถ่ีเร่ิมต้น) —

การตัง้คา่ Pr. 359 (ทศิทางการหมุนของ Encoder) ไม่ถูกตอ้ง 
ภายใต้การควบคุม Encoder แบบปอ้นกลับ หรือภายใต้ 
การควบคุมแบบเวกเตอร์ 

หาก “REV” บนแผงควบคุมการทํางานติดสว่างแม้ว่าจะได้รับ 
คําส่ังการหมุนเดินหน้า ใหต้ั้งค่า Pr. 359 = “1.” 

—

โหมดการทํางานและการตั้งคา่อุปกรณไ์ม่ตรงกัน
ตรวจสอบ Pr. 79, Pr. 338, Pr. 339, Pr. 550, Pr. 551 และ 
เลือกโหมดการทํางานที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ 

—

การเลอืกการทํางานของสัญญาณสตาร์ทถูกตั้งคา่โดย
Pr. 250 (การเลือกการหยุดทํางาน)

ตรวจสอบ Pr. 250 การตั้งคา่และการเช่ือมต่อสัญญาณ STF 
และ STR

—

มอเตอร์จะลดความเร็วลงจนกระท่ังหยุดเมือ่มกีารเลือกฟงัก์ชัน 
การลดความเร็วจนหยุดขณะไฟฟ้าขดัขอ้ง

เม่ือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ม ีความปลอดภัย 
และปิดสัญญาณสตาร์ทหน่ึงคร้ัง จากน้ันเปดิสัญญาณอีกคร้ัง 
เพ่ือรีสตาร์ท
มอเตอร์รีสตาร์ทเม่ือ Pr. 261 = “2, 12”

—

การปรับอัตโนมัติกําลงัดําเนินการอยู่

ในโหมดการทํางาน PU ให้กด  บนแผงควบคุมการทํางาน 

หลังจากการปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน์เสร็จสมบูรณ์
ในโหมดการทํางานภายนอก ใหป้ดิสัญญาณสตาร์ท (STF, STR)
โดยการทํางานนี้ การปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน์จะถ ูกยกเลิก 
และการแสดงผลการตรวจสอบบน PU จะกลบัเปน็ปกติ
(หากการทํางานนีไ้ม่ถูกดําเนนิการ คณุจะไม่สามารถทํางานถัดไปได้)

—

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหน้า
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1.6.2 มอเตอรหรือเครื่องจักรมีเสียงดังผิดปกติ 
แมว่้าจะต้ังคา่ความถี ่Carrier (Pr. 72) เปน็คา่สงูกว่า 3kHz สําหรับ 55K หรืออินเวอร์เตอร์ท่ีมคีวามจตํุ่ากว่า ความถี ่Carrier จะลดลง
ไปท่ีค่าตํ่าสุด 2kHz โดยอัตโนมติัในการทํางานเกินกำลังท่ีความเร็วตํ่า (ความถ่ีเอาท์พุทตํ่ากว่า 3Hz) ขีดจํากัดล่างจะเท่ากับ 6kHz
เม่ือใชม้อเตอร์ MM-CF IPM ทีมี่คุณสมบัตแิรงบดิสูงท ี่ความเร็วต่ํา (Pr. 788 = “9999 (ค่าเร่ิมตน้)”) เสียงรบกวนจากมอเตอร์ดังเพิม่ขึน้
แต่ไมใ่ช่ความผิดปกติ

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

การรีสตาร์ทอตัโนมัตหิลงัจากเปิดใช้งานฟังกช์ ันไฟดบัชัว่ขณะ 
หรือฟังก์ชันหยุดทํางานเน่ืองจากไฟดับ
(การทํางานเกินกําลงัระหว่างเฟสทางด้านอินพุทไม่ครบอาจ
ทําให้มีแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอและอาจทําให้ตรวจพบไฟฟ้า
ขัดข้อง)

 กําหนด Pr. 872 (การป้องกันเฟสทางด้านอินพทุไม่ครบ) = “1” 
(การปอ้งกันเฟสทางด้านอนิพุทผิดปกติทํางาน)
 ปิดใชง้านการรีสตาร์ทอตัโนมัตหิลงัจากฟงักช์นัไฟดับชัว่ขณะ 
และฟังก์ชันหยุดทํางานขณะไฟดับ
 ลดโหลดลง
 เพ่ิมเวลาการเร่งความเร็วหากมีการรีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจาก 
ฟังก์ชันไฟดับชั่วขณะหรือฟังก์ชันหยดุทํางานขณะไฟดับเกิด
ข้ึนระหว่างการเร่งความเร็ว

—

การทดสอบการทํางานถูกเลือกไว้ภายใต้การควบคมุเวกเตอร์ 
และการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ของ PM

ตรวจสอบการตั้งค่า Pr. 800 (การเลอืกวิธีการควบคุม) —

โหลด
โหลดหนักมากเกินไป ลดโหลดลง —

เพลาถูกลอ็ค ตรวจสอบเคร่ืองจักร (มอเตอร์) —

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเปน็ไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหนา้

สัญญาณ
อินพุท การรบกวนเน่ืองจาก EMI เม่ือได้รับคําส่ังความถ่ีจากอินพุท 

แบบอนาลอ็ก (ข้ัว 1, 2, 4) 

ใช้วิธีการแก้ไข EMI

การต้ังค่า
พารามเิตอร์

เพ่ิม Pr. 74 (ค่าคงที่ของเวลาตัวกรองอินพุท) หากไม่สามารถ 
ทํางานอยา่งต่อเน่ืองได้เพราะ EMI

—

การต้ังค่า
พารามเิตอร์

ไม่มีเสียงความถ่ี Carrier (เสียงโลหะ) เกิดข้ึน

ในค่าเร่ิมต้น Pr. 240 (เลือกการทํางานของ Soft-PWM) 
จะถูกเปดิใช้งานเพื่อเปลีย่นเสียงมอเตอร์ให้อยูใ่นระดับท่ีไม่ก่อ
ให้เกิดการรบกวน ดังน้ันจึงไม่มีเสียงความถี่ของ Carrier 
(เสียงโลหะ) เกิดข้ึน
กําหนด Pr. 240 = “0” เพื่อปดิใช้งานฟังก์ชันน้ี

—

เกิดเรโซแนนซ์ (ความถ่ีเอาท์พุท)

กําหนด Pr. 31 ถึง Pr. 36 (การเพ่ิมความถี่แบบก้าวกระโดด)
เม่ือต้องการเลีย่งการส่ันพ้องที่เกิดจากความถ่ีธรรมชาติของ 
ระบบเคร่ืองจักร พารามิเตอร์เหลา่นี้จะชว่ยให้มีการข้ามความถ่ี 
เรโซแนนต์

—

เกิดเรโซแนนซ์ (ความถ่ีของ Carrier)

เปลีย่นแปลงการต้ังค่า Pr. 72 (การเลอืกความถี่ PWM)
การเปลีย่นแปลงความถ่ีของ Carrier ของ PWM จะส่งผลใน 
การเลี่ยงความถี่เรโซแนนต์ของระบบเคร่ืองจักรหรือมอเตอร์

—

ตัง้ค่าวงจรกรองแถบความถ่ี (notch f ilter)

การปรับอัตโนมัติ (Auto tuning) ไม่ทํางานภายใต้การควบคมุ 
ฟลักซ์แม่เหล็กแบบเวกเตอร์ข้ันสูง การควบคุมเวกเตอร์แบบ 
ไม่มีเซ็นเซอร์ หรือการควบคุมเวกเตอร์ 

ทําการปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน์ (Offl ine auto tuning) —

การปรับอัตราขยายของ PID ไม่เพียงพอ หรือ ไม่เหมาะสม

เพือ่รักษาระดับค่าท่ีวัดได ้ใหเ้ปลีย่นแปลงชว่งควบคุมตามสัดส่วน 
(Pr. 129) ให้มีค่ามากข้ึน เปลีย่น Integral Time (Pr. 130) 
ให้นานข้ึนเล็กน้อย และเปลีย่นเวลาความแตกต่าง (Pr. 134) 
ให้ส้ันลงเล็กน้อย
ตรวจสอบการปรับเทียบจุดการตั้งค่าและค่าท่ีวัดได้

—

อัตราขยายมากเกินไปภายใต้การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มี 
เซ็นเซอร์ การควบคมุเวกเตอร์ หรือการควบคุมมอเตอร์ 
แม่เหลก็ถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์

ระหวา่งการควบคุมความเร็ว ใหต้รวจสอบการต้ังค่าของ Pr. 820 
(Pr. 830) ซ่ึงเปน็อัตราขยาย P ของการควบคุมความเร็ว

—

ระหวา่งการควบคุมแรงบดิ ใหต้รวจสอบการต้ังค่าของ Pr. 824 
(Pr. 834) ซ่ึงเปน็อัตราขยาย P ของการควบคุมแรงบิด

—

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแกไ้ข ดูท่ีหน้า
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1.6.3 อินเวอรเตอรมีเสียงดังผิดปกติ

1.6.4 มอเตอรทําใหเกิดความรอนผิดปกติ

1.6.5 การหมุนของมอเตอรในทิศทางตรงขาม

1.6.6 ความเร็วมีความแตกตางจากคาที่ต้ังไวอยางมาก

อ่ืนๆ
การหลุดหลวมทางกลไก ปรับตั้งเคร่ืองจักร/อุปกรณ์เพื่อไม่ให้มีการหลุดหลวมทางกลไก —

ติดต่อผู้ผลติมอเตอร์

มอเตอร์ การทํางานที่มีเฟสทางด้านเอาท์พุทไม่ครบ ตรวจสอบการต่อสายไฟมอเตอร์ —

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า

พัดลม
มีการติดตั้งฝาครอบพัดลมไม่ถูกต้องเม่ือเปลี่ยนพัดลมระบาย
ความร้อน

ติดตั้งฝาครอบพัดลมใหถู้กตอ้ง —

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า

มอเตอร์
พัดลมมอเตอร์ไม่ทํางาน
(มีฝุ่นสะสม)

ทําความสะอาดมอเตอร์พัดลม
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน

—

ฉนวนระหว่างเฟสของมอเตอร์ไม่เพียงพอ ตรวจสอบฉนวนของมอเตอร์ —

วงจรหลัก แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์ (U, V, W) ไม่สมดุล 
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์
ตรวจสอบฉนวนของมอเตอร์

—

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

การตั้งค่า Pr. 71 (การใช้มอเตอร์) ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่า Pr. 71 (การใช้มอเตอร์) —

— กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์มีระดับสูง ดูที่ “1.6.11 กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์มากเกินไป” 34

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า

วงจรหลัก ลําดับเฟสของข้ัวเอาท์พุท U, V และ W ไม่ถูกต้อง
เชือ่มต่อลําดับเฟสของสายด้านเอาทพ์ทุ (ข้ัว U, V, W) เข้ากบั 
มอเตอร์ให้ถูกต้อง

—

สัญญาณ
อินพุท

สัญญาณเร่ิมต้น (การหมุนเดินหน้า, การหมุนย้อนกล ับ) 
มีการเช่ือมต่อไม่เหมาะสม

ตรวจสอบการต่อสาย (STF: การหมนุเดนิหน้า, STR: การหมนุ 
ย้อนกลบั)

—

ข้ัวของคําส่ังความถ่ีเป็นค่าลบในระหว่างการต้ังค่าการทํางาน
ของข้ัวทีผั่นกลบัได้โดย Pr. 73 (การเลอืกอนิพทุแบบอนาลอ็ก)

ตรวจสอบข้ัวของคําส่ังความถี่

สัญญาณ
อินพุท

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

คําส่ังแรงบิดเป็นค่าลบระหว่างการควบคุมแรงบิดภายใต้การ
ควบคุมแบบเวกเตอร์ 

ตรวจสอบค่าของคําส่ังแรงบิด

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า

สัญญาณ
อินพุท

สัญญาณการตั้งความถ่ีมีการอินพุทไม่ถูกต้อง วัดระดับสัญญาณอินพทุ —

สายสัญญาณอินพุทได้รับผลกระทบจาก EMI ภายนอก
ใช้วิธีการแก้ไข EMI เช่น การใช้สายหุ้มฉนวนสําหรับสาย 
สัญญาณอินพุท

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

การตั้งค่า Pr. 1, Pr. 2, Pr. 18, พารามิเตอร์การปรับเทียบ 
C2 ถึง C7 ตั้งคา่ไม่เหมาะสม

ตรวจสอบการต้ังค่าของ Pr. 1 (ความถ่ีสงูสดุ), Pr. 2 (ความถ่ีตํ่าสดุ), 
Pr. 18 (ความถีส่งูสดุท่ีความเร็วสงู)

—

ตรวจสอบการต้ังค่า พารามิเตอร์การปรับเทียบ C2 ถึง C7 —

การตั้งคา่ Pr. 31 ถึง Pr. 36 (การเพิม่ความถ่ีแบบก้าวกระโดด) 
ตั้งค่า ไม่เหมาะสม

จํากัดช่วงการข้ามความถ่ีให้แคบลง —

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า
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1.6.7 การเรงความเร็ว/การลดความเร็วไมราบรื่น

1.6.8 มีความเร็วที่แตกตางกันระหวางการทํางาน
เม่ือใชก้ารควบคุมฟลักซแ์ม่เหล็กแบบเวกเตอร์ข ั้นสูง การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซน็เซอร์ หร ือการควบคุมเวกเตอร์ หรือการควบคุม
Encoder แบบป้อนกลับ ความถ่ีเอาท์พทุจะแตกตา่งกนัโดยมีความผันผวนของโหลดระหว่าง 0 ถึง 2Hz ลักษณะดงักล่าวเป็นการทํางาน
ตามปกติและไม่ใช่ความผิดปกติ

โหลด 

ฟังก์ชัน Stall prevention (จํากัดแรงบิด) มีการเปิดใช้งาน 
เน่ืองจากโหลดหนักมาก

ลดนํ้าหนักโหลดลง —

การต้ังค่า
พารามเิตอร์

กําหนด Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) (ระดับ 
การจํากัดแรงบดิ) ใหส้งูขึน้ตามนํ้าหนักโหลด (การต้ังค่า Pr. 22 
มากเกินไป อาจทําใหม้กีารตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกินบอ่ยๆ 
(E.OC))

—

มอเตอร์ ตรวจสอบความจุของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ —

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเปน็ไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหนา้

การต้ังค่า
พารามเิตอร์

เวลาในการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วส้ันเกินไป เพ่ิมเวลาในการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว —

การต้ังค่าการเพิม่แรงบดิ (Pr. 0, Pr. 46, Pr. 112) ไมเ่หมาะสม 
ภายใต้การควบคุม V/F ดังน้ันฟังก์ชัน stall prevention จะถูก 
เปดิใช้งาน 

เพ่ิม/ลดค่าที่กําหนดของ Pr. 0 (การเพ่ิมแรงบิด) ทีละ 0.5% 
ในการตั้งค่าปิดการใช้งานฟังก์ชัน Stall prevention

—

การต้ังค่าความถีม่าตรฐานและคุณสมบติัของมอเตอร์ไมต่รงกัน 

สําหรับการควบคมุ V/F ให้กําหนด Pr. 3 (ความถ่ีมาตรฐาน), Pr. 47 
(V/F ตวัทีส่อง) (ความถ่ีมาตรฐาน) และ Pr.113 (V/F แบบสามเฟส) 
(ความถ่ีมาตรฐาน) 

—

สําหรับการควบคมุเวกเตอร์ ให้กําหนด Pr.84 
(ความถ่ีมอเตอร์ที่กําหนด)

—

การดําเนินการเพ่ือเลี่ยงพลังงานไหลย้อนกลบั
หากความถีไ่มเ่สถยีรในระหวา่งการดําเนินการเพือ่เล่ียงพลังงาน 
ไหลย้อนกลับให้ลดการตั้งค่า Pr. 886 
(อัตราขยายแรงดันไฟฟ้าสําหรับเลี่ยงพลงังานไหลย ้อนกลับ)

—

โหลด 

ฟังก์ชัน Stall prevention (จํากัดแรงบิด) มีการเปิดใช้งาน 
เน่ืองจากโหลดหนักมาก

ลดนํ้าหนักโหลดลง —

การต้ังค่า
พารามเิตอร์

กําหนด Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) (ระดับ 
การจํากัดแรงบดิ) ใหส้งูขึน้ตามนํ้าหนักโหลด (การต้ังค่า Pr. 22 
มากเกนิไป อาจทําให้มีการตดัวงจรจากกระแสไฟฟา้เกนิบ่อยๆ 
(E.OC))

—

มอเตอร์ ตรวจสอบความจุของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ —

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเปน็ไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหนา้

โหลด โหลดมีความแตกต่างกันระหว่างการทํางาน
เลือกการควบคุมฟลักซ์แมเ่หล็กแบบเวกเตอร์ขัน้สงู การควบคุม 
เวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ การควบคุมแบบเวกเตอร์ หรือ 
การควบคุม Encoder แบบป้อนกลบั 

สัญญาณ
อินพุท

สัญญาณการตั้งความถ่ีแตกต่างกัน ตรวจสอบสัญญาณการตั้งความถี่ —

สัญญาณการตั้งความถ่ีได้รับผลกระทบจาก EMI

กําหนดตัวกรองไปยงัข้ัวอินพุทแบบอนาลอ็กโดยใช้ Pr. 74 
(ค่าคงท่ีของเวลาตัวกรองอินพุท), Pr. 822 (ตัวกรองการต้ังค่าความเร็ว 1) 

—

ใช้วิธีการแก้ไข EMI เช่น การใช้สายไฟหุ้มฉนวนสําหรับสาย 
สัญญาณอินพุท

การทํางานผิดพลาดเกิดจากมีกระแสไฟฟ้าที่ไม่ต้องการเม่ือ 
เชื่อมต่อชุดเอาท์พุททรานซิสเตอร์

ใช้ข้ัว PC (terminal SD when source logic) 
เป็นข้ัวร่วมเพื่อป้องกันการทํางานผิดพลาดที่เกิดจากกระแส 
ไฟฟ้าทีไ่ม่ต้องการ

—

สัญญาณคําส่ังหลายความเร็วมีการแชตเตอร่ิง ใช้วิธีการแก้ไขเพ่ือยับยัง้การแชตเตอร่ิง —

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเปน็ไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหนา้
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1.6.9 โหมดการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงไมถูกตอง

สัญญาณ
อินพุท

สัญญาณป้อนกลบัจาก Encoder ได้รับผลกระทบจาก EMI

วางสาย Encoder ใหห้่างจาก EMI Source เช่น วงจรหลกั 
และแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
ต่อสายดิน (กราวด์) ฉนวนของสาย Encoder เข้ากับผนังโดย 
ใช้คลปิโลหะรูปตัว P หรือรูปตัว U

—

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมีความผันผวนมากเกินไป
เปลีย่นการตั้งค่า Pr. 19 (ความถ่ีมาตรฐานของแรงดันไฟฟ้า) 
(ประมาณ 3%) ภายใต้การควบคมุ V/F

—

Pr.80 (ขนาดมอเตอร์) และ Pr.81 (จํานวนข้ัวของมอเตอร์) 
ไม่เหมาะกับขนาดมอเตอร์ภายใต้การควบคมุฟลกัซ์แม่เหล็ก
ข้ันสูงแบบเวกเตอร์ การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเตอร์ 
การควบคุมแบบเวกเตอร์หรือการควบคุมมอเตอร์แมเ่หล็กถาวร 
โดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ 

ตรวจสอบการต้ังค่า Pr.80 (ขนาดมอเตอร์) และ Pr.81 
(จํานวนข้ัวของมอเตอร์)

—

ความยาวในการต่อสายเกินกวา่ 30 เมตร เมือ่เลือกการควบคุม 
ฟลกัซ์แม่เหล็กข้ันสูงแบบเวกเตอร์ การควบคมุเวกเตอร์แบบ 
ไม่มีเซ็นเซอร์ การควบคุมแบบเวกเตอร์ หรือการควบคุม 
มอเตอร์แมเ่หลก็ถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มเีซ็นเซอร์

ทําการปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน์ (Offl ine auto tuning) —

ระยะของการต่อสายยาวเกินไปสําหรับการควบคุม V/F และ 
มีแรงดันไฟฟ้าลดลงเกิดข้ึน

ปรับการต้ังค่า Pr. 0 (การเพ่ิมแรงบิด) โดยเพิ่มข้ึนคร้ังละ 
0.5% สําหรับการทํางานท่ีความเร็วต่ํา

—

เปลีย่นวิธกีารควบคุมเป็นการควบคมุฟลกัซแ์ม่เหลก็ข้ันสูงแบบ 
เวกเตอร์ หรือการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์

—

เกิดการทํางานที่ผิดปกติจากการส่ันสะเทือน ตัวอยา่งเช่น 
เม่ือความแข็งแรงของโครงสร้างที่ด้านโหลดไม่เพียงพอ

ปิดการใช้งานฟังก์ชันการควบคมุอัตโนมัติ เช่น การประหยัด 
พลังงาน ฟงัก์ชันการจํากัดกระแสไฟฟา้ท่ีตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
การจํากัดแรงบิด ฟังก์ชนัการเลี่ยงพลงังานไหลยอ้นกลบั การ 
ควบคุมฟลักซ์แมเ่หล็กขัน้สงูแบบเวกเตอร์ การควบคุมเวกเตอร์ 
แบบไม่มีเซ็นเซอร์ การควบคมุแบบเวกเตอร์ การควบคุม 
Encoder แบบป้อนกลบั การควบคุมการตกของกําลงัไฟ 
ฟังก์ชัน Stall prevention การปรับอัตโนมัติทางออนไลน์ 
วงจรกรองแถบความถี่ (notch f ilter) และการควบคุมทิศทาง 
ระหวา่งการควบคมุ PID ใหกํ้าหนดค่าเปน็น้อยลงให้ก ับ Pr.129 
(แถบเชงิสัดส่วนของ PID) และ Pr.130 (PID Integral Time) 
ลดอัตราขยายการควบคุมลงและปรับเพื่อเพิ่มความเสถียร

—

เปลีย่นแปลงการต้ังค่า Pr. 72 (การเลือกความถ่ี PWM) —

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า

สัญญาณ
อินพุท

เปดิสัญญาณเร่ิมต้น (STF หรือ STR)
ตรวจสอบว่าสัญญาณ STF และ STR ถูกปิดอยู่หรือไม่
ไม่สามารถเปลีย่นแปลงโหมดการทํางานได้ เม่ือมีการเปิด 
สัญญาณ STF หรือ STR

—

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

การตั้งค่า Pr. 79 ไม่เหมาะสม

เม่ือ Pr. 79 (การเลอืกโหมดการทํางาน) ตัง้คา่เป็น “0” (คา่เร่ิมตน้) 
อินเวอร์เตอร์จะอยู่ในโหมดการทํางานภายนอกขณะเปิดแหล่ง
จ่ายไฟอินพุท เพ่ือสลบัไปยงัโหมดการทํางาน PU ใหก้ด 

 บนแผงควบคุมการทํางาน (กด  เม่ือใช้หน่วย 

พารามิเตอร์ (FR-PU04/FR-PU07)) ในการตั้งค่าอืน่ๆ (1 ถึง 
4, 6, 7) โหมดการทํางานจะถูกตั้งค่าตามลําดับ

—

โหมดการทํางานและการตั้งค่าอุปกรณ์ไม่สอดคล้องกัน
ตรวจสอบ Pr. 79, Pr. 338, Pr. 339, Pr. 550, Pr. 551 และ 
เลือกโหมดการทํางานที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ 

—

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า
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1.6.10 การแสดงผลของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) ไมทํางาน

1.6.11 กระแสไฟฟาของมอเตอรมากเกินไป

1.6.12 ไมสามารถเรงความเร็ว

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเปน็ไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหนา้

วงจรหลกั 

วงจรควบคุม
ไม่มีการอินพุทกําลงัไฟ อินพุทกําลังไฟ —

ฝาครอบ
ด้านหน้า

แผงควบคุมการทํางานมีการเชือ่มตอ่กบัอนิเวอร์เตอร์อย่างไม่ 
ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าติดตัง้ฝาครอบด้านหน้าของอินเวอร์เตอร์แนน่หนา 
หรือไม่
ฝาครอบอินเวอร์เตอร์อาจติดตั้งไม่ถูกต้องเมื่อมีการใช้สายไฟ 
ขนาด 1.25 ตร.มม. หรือใหญก่วา่ หรือเมือ่ใช้สายไฟจํานวนมาก 
และอาจทําใหเ้กิดความผิดปกติที่หน้าสัมผัสของแผงควบคมุ 
การทํางาน

—

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเปน็ไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหนา้

การต้ังค่า
พารามเิตอร์

การต้ังค่าการเพ่ิมแรงบดิ (Pr. 0, Pr. 46, Pr. 112) ไมเ่หมาะสม 
ภายใต้การควบคุม V/F ดังน้ันฟังก์ชัน stall prevention จะถูก 
เปดิใช้งาน

เพ่ิม/ลดค่าที่กําหนดของ Pr. 0 (การเพ่ิมแรงบิด) ทีละ 0.5% 
ในการตั้งค่า

—

รูปแบบ V/F ไม่เหมาะสมเม่ือมีการควบคุม V/F (Pr. 3, Pr. 14, 
Pr. 19)

ตัง้ความถี่ที่กําหนดของมอเตอร์เป็น Pr. 3 (ความถ่ีมาตรฐาน) 
ใช้ Pr. 19 (ความถ่ีมาตรฐานของแรงดันไฟฟ้า) เพื่อกําหนด 
แรงดนัไฟฟา้มาตรฐาน (เช่น แรงดนัไฟฟา้ของมอเตอร ์ท่ีกําหนด)

—

เปลีย่นแปลงการต้ังค่า Pr. 14 (การเลอืกรูปแบบโหลด) ตาม 
ลกัษณะโหลด

—

ฟังก์ชัน Stall prevention (จํากัดแรงบิด) มีการเปิดใช้งาน 
เน่ืองจากโหลดหนักมาก

ลดนํ้าหนักโหลดลง —

กําหนด Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) (ระดับ 
การจํากดัแรงบิด) ให้สูงข้ึนตามน้ําหนกัโหลด (การต้ังคา่ Pr. 22 
มากเกินไป อาจทําใหม้กีารตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้าเกินบอ่ยๆ 
(E.OC))

—

ตรวจสอบขนาดของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ —

การปรับอัตโนมัติ (Auto tuning) ไม่ทํางานภายใต้การควบคมุ 
ฟลักซ์แม่เหล็กแบบเวกเตอร์ข้ันสูง การควบคุมเวกเตอร์แบบ 
ไม่มีเซ็นเซอร์หรือการควบคุมเวกเตอร์ 

ทําการปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน์ (Offl ine auto tuning) —

ไม่มีการปรับอตัโนมัตแิบบออฟไลน์  (Offline auto tuning) 
สําหรบัการควบคุมมอเตอร์แม่เหลก็ถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์ 
แบบไม่มีเซ็นเซอร์ที่มีมอเตอร์ IPM ที่ไม่ใช่ MM-CF

ทําการปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน์ (Offl ine auto tuning) 
สําหรับมอเตอร์ IPM

—

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเปน็ไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหนา้

สัญญาณ
อินพุท

คําส่ังเร่ิมต้นและคําส่ังความถ่ีกําลงัแชตเตอร่ี ตรวจสอบว่าคําส่ังเร่ิมต้นและคําส่ังความถี่ถูกต้องหรือไม่ —

การต่อสายท่ีใช้สําหรับคําส่ังความถ่ีแบบอนาล็อกยาวเกินไป 
และทําให้แรงดันไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้า) ตกลง 

ทําการปรับเทียบ Bias/Gain ของอินพุทแบบอนาลอ็ก

สายสัญญาณอินพุทได้รับผลกระทบจาก EMI ภายนอก 
ใช้วิธีการแก้ไข EMI เช่น การใช้สายไฟหุ้มฉนวนสําหรับ 
สายสัญญาณอินพุท

การต้ังค่า
พารามเิตอร์

การตั้งค่า Pr. 1, Pr. 2, Pr. 18 พารามิเตอร์การปรับเทียบ  
C2 ถึง C7 ตั้งค่าไม่เหมาะสม

ตรวจสอบการตัง้คา่ของ Pr. 1 (ความถีส่งูสดุ) และ Pr. 2 (ความถีต่่ําสดุ) 
หากคุณต้องการให้มอเตอร์ทํางานท่ี 120Hz หรือสูงกว่า 
ให้ตั้งค่า Pr. 18 (ความถ่ีสูงสุดที่ความเร็วสูง)

—

ตรวจสอบการตัง้ค่า พารามิเตอร์การปรับเทียบ C2 ถึง C7 —

ตั้งคา่ความถ่ีสูงกว่าความเร็วมอเตอร์ IPM (ความถ ี่) สูงสุด
ระหว่างการควบคุมมอเตอร์แม่เหล็กถาวรโดยการควบคุม 
เวกเตอร์แบบไม่มีเซน็เซอร์ (MM-CF) ความถ่ีสูงสุดจะถูกจํากดั 
ไว้ที่ความเร็วสูงสุด (ความถ่ี) ของมอเตอร์ IPM 

—
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1.6.13 ไมสามารถเขียนการต้ังคาพารามิเตอร

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

ไม่ได้ตั้งคา่อินพุทแรงดันไฟฟา้สูงสุด (กระแสไฟฟ้า) ระหว่าง 
การทํางานภายนอก (Pr.125, Pr.126, Pr.18)

ตรวจสอบการต้ังคา่ Pr.125 (ความถ่ีขยายของการต้ังคา่ความถ่ีขัว้ 2) 
และ Pr.126 (ความถ่ีขยายของการตั้งค่าความถี่ข้ัว 4)  หาก 
ต้องการทํางานที่ 120Hz หรือสูงกว่า ให้ตั้งค่า Pr.18 
(ความถ่ีสูงสุดที่ความเร็วสูง) 

—

การตัง้คา่การเพ่ิมแรงบิด (Pr. 0, Pr. 46, Pr. 112) ไม่เหมาะสม 
ภายใต้การควบคมุ V/F ดังน้ันฟังกช์นั stall prevention จะถูก 
เปดิใชง้าน

เพิ่ม/ลดค่าที่กําหนดของ Pr. 0 (การเพิ่มแรงบิด) คร้ังละ 0.5% 
เพื่อไม่ให้มี Stall prevention เกิดข้ึน

—

รูปแบบ V/F ไม่เหมาะสมเม่ือมีการควบคุม V/F
(Pr. 3, Pr. 14, Pr. 19)

ตั้งความถ่ีที่กําหนดของมอเตอร์เป็น Pr. 3 (ความถ่ีมาตรฐาน) 
ใช้ Pr. 19 (ความถ่ีมาตรฐานของแรงดันไฟฟา้) เพื่อกําหนด 
แรงดนัไฟฟา้มาตรฐาน (เช่น แรงดนัไฟฟา้ของมอเตอร ์ท่ีกําหนด)

—

เปลีย่นแปลงการต้ังค่า Pr. 14 (การเลือกรูปแบบโหลด) ตาม 
ลักษณะโหลด

—

ฟังก์ชัน Stall prevention (จํากัดแรงบิด) มีการเปิดใช้งาน 
เน่ืองจากโหลดหนักมาก

ลดนํ้าหนักโหลดลง —

กําหนด Pr. 22 (ระดับการทํางานของ Stall prevention) 
(ระดับ การจํากัดแรงบดิ) ใหส้งูขึน้ตามนํ้าหนักโหลด (การต้ังค่า 
Pr. 22 มากเกนิไป อาจทําให้มีการตัดวงจรจากกระแสไฟฟา้ 
เกนิบ่อยๆ (E.OC))

—

ตรวจสอบขนาดของอินเวอร์เตอร์และมอเตอร์ —

การปรับอัตโนมัติ (Auto tuning) ไม่ทํางานภายใต้การควบคุม 
ฟลกัซ์แม่เหล็กแบบเวกเตอร์ข้ันสูง การควบคมุเวกเตอร์แบบ 
ไม่มีเซ็นเซอร์หรือการควบคุมเวกเตอร์ 

ทําการปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน์ (Offl ine auto tuning) —

การตั้งค่าอินพุท Pulse train ไม่เหมาะสม

ตรวจสอบข้อกําหนดเฉพาะของเคร่ืองกําเนิดสัญญาณพ ัลส์ 
(เอาท์พทุแบบ Open collector หรอืเอาท์พทุแบบ Complementary) 
และตรวจสอบการปรับตั้ง Pulse train และ ความถ่ี (Pr. 385 
และ Pr. 386)

ระหว่างการควบคุม PID ความถ่ีเอาท์พุทจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อใหค้่าที่วดัได้ = จุดตั้งค่า

วงจรหลัก
ตัวต้านทานเบรกถูกเชื่อมต่อระหว่างข้ัว P/+ และ P1 หรือ 
ระหว่าง P1 และ PR อยา่งไม่ถูกต้อง (22K หรือต่ํากว่า)

ถอดจัมพ์เปอร์ระหว่างข้ัว PR และ PX (7.5K หรือต่ํากว่า) 
และเช่ือมต่อตัวต้านทานเบรกซ่ึงเป็นอุปกรณเ์สริม (FR-ABR) 
ระหว่างข้ัว P/+ และ PR

—

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า

สัญญาณ
อินพุท

กําลงัดําเนินการอยู ่(เปดิสัญญาณ STF หรือ STR)
หยดุการทํางาน
เม่ือ Pr. 77 = “0” (ค่าเร่ิมต้น) การเขียนจะถูกเปดิใช้งาน 
ระหว่างที่หยดุการทํางานเท่าน้ัน

—

การต้ังค่า
พารามิเตอร์

คณุกําลงัพยายามตัง้คา่พารามิเตอร์ในโหมดการทํางานภายนอก
เลือกโหมดการทํางาน PU
หรือกําหนด Pr. 77 = “2” เพือ่เปิดใชง้านการเขียนพารามิเตอร์ 
โดยไม่สนใจโหมดการทํางาน 

—

พารามิเตอร์ถูกปดิใช้งานโดยการตั้งค่า Pr. 77 
(การเลือกการเขียนพารามิเตอร์)

ตรวจสอบ Pr. 77 (การเลือกการเขียนพารามิเตอร์) —

มีการเปดิใช้งานการลอ็คปุ่มโดยการต้ังค่า Pr. 161 
(การตั้งคา่ความถ่ี/การเลือกการล็อคปุม่)

ตรวจสอบ Pr. 161 (การตั้งคา่ความถ่ี/การเลือกการล็อคปุม่) —

โหมดการทํางานและอุปกรณก์ารเขียนไม่สอดคลอ้งกัน
ตรวจสอบ Pr. 79, Pr. 338, Pr. 339, Pr. 550, Pr. 551 และ 
เลือกโหมดการทํางานที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ 

—

ผูใ้ช้พยายามท่ีจะต้ังค่า “25” ใน Pr. 72 (การเลือกความถี ่PWM) 
ระหว่างการควบคุมมอเตอรแ์ม่เหล็กถาวรโดยการควบคมุเวกเตอร์ 
แบบไมมี่เซน็เซอร์ ผู้ใชพ้ยายามทีจ่ะเลอืกการควบคมุมอเตอร์ 
แม่เหลก็ถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ 
ขณะที่ Pr. 72 = “25” 

ไม่สามารถเลือกการควบคุมมอเตอร์แม่เหลก็ถาวรโดยการ 
ควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์ขณะที่ Pr. 72 = “25” 
(ไม่สามารถใช้ตัวกรองคลื่นแบบไซน์เวฟ (MT-BSL/BSC) 
ภายใต้การควบคุมมอเตอร์แมเ่หล็กถาวรโดยการควบคุมเวกเตอร์ 
แบบไม่มีเซ็นเซอร์)

—

จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเป็นไปได้ วิธีการแก้ไข ดูท่ีหน้า
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1.6.14 ไฟสถานะเปด-ปดไมติดสวาง
จุดตรวจสอบ สาเหตุท่ีเปน็ไปได้ วธิีการแก้ไข ดูท่ีหนา้

วงจรหลกั 
วงจรควบคุม

การต่อสายหรือการติดตั้งไม่เหมาะสม
ตรวจสอบการตอ่สายและการติดตั้ง
ไฟแสดงสถานะเปิด-ปิดไม่ติดสว่างเม่ือมีการอินพ ุทกําลังไฟ 
ไปยังวงจรควบคมุ (R1/L11, S1/L21)

—
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