
คูมือการใชงาน Inverter (ฉบับยอ)

FREQROL 700 Series

คูมือฉบับนี้ เหมาะสําหรับการตั้งคาเบื้องตนเทานั้น

หากตองการปรับแตงการใชงานและคุณสมบัติอื่นๆ

โปรดใช Instruction Manual (Basic) หรือ (Applied) ประกอบ
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*

แนวตั้ง

การติดตั้ง Inverter และขอแนะนําในการติดตั้ง
• การติดตั้ง Inverter
การติดตั้งบนผนัง ขอควรระวัง

• เมื่อยึด Inverter หลายเครื่อง ใหติดตั้งแบบขนานกันโดย
เปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการระบายอากาศ

• ติดตั้ง Inverter ในแนวตั้ง 

* เวนระยะหางตามขอมูลดานลาง

การติดตั้ง Inverter และขอแนะนําในการติดตั้ง

รุน 0.4K ถึง 22K รุน 30K หรือมากกวา 

ยึดหกตําแหนงสําหรับรุน FR-A740 
-160K ถึง 355K และยึดแปดตําแหนง
สําหรับรุน FR-A740- 400K ถึง 500K 

• ติดตั้ง Inverter ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้

ขอสังเกต
สําหรับการเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศของรุน FR-A740-160K หรือมากกวา จะตองเวนระยะหางดานหนา Inverter 30 ซม.

• Inverter ประกอบดวยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและกลไกที่แมนยํา ดังนั้นหามติดตั้ง หรือปลอยใหตัวเครื่องอยูในสภาวะตอไปนี้ เนื่องจาก
การกระทําดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหเกิดการทํางานผิดพลาด หรือเกิดความบกพรองขึ้น

อุณหภูมิโดยรอบและความชื้น

ตําแหนงการวัด
Inverter

รุน 55K 
หรือนอยกวา 
5 ซม. หรือ
มากกวา *

5 ซม. หรือ
มากกวา *

5 ซม. 
หรือ
มากกวา

10 ซม. หรือ
มากกวา

10 ซม. หรือมากกวา

10 ซม. หรือ
มากกวา

20 ซม. หรือ
มากกวา

10 ซม. หรือ
มากกวา

รุน 75K หรือมากกวา 20 ซม. หรือ
มากกวา

ตําแหนงการวัด

เวนระยะหางใหเพียงพอ และปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับการระบายอากาศ 

*1 ซม. หรือมากกวา สําหรับรุน 3.7K หรือนอยกวา

อุณหภูมิ: -10°C ถึง 50°C

ความชื้น: สูงสุด 90% RH

5 ซม.5 ซม.

5 ซม.

ระยะหาง (ดานหนา) ระยะหาง (ดานขาง)

Inverter

ถูกแสงแดด
สองโดยตรง

ติดตั้งในแนวดิ่ง 
(เมื่อติดตั้ง Inverter 
สองเครื่องขึ้นไป 
ใหติดตั้งแบบขนาน)

เคลื่อนยายโดยการจับ
ที่ฝาครอบดานหนา

ติดตั้งเขากับวัสดุที่
ติดไฟไดงาย

ไอนํ้ามัน กาซไวไฟ 
กาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน 
เสนใย ฝุน ฯลฯ

อุณหภูมิสูง
ความชื้นสูง ติดตั้งในแนวนอน

การสั่นสะเทือน (5.9m/s2 
หรือมากกวา*)
* 2.9m/s2 หรือมากกวา 
สําหรับรุน 160K ขึ้นไป
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การเดินสายไฟ
แผนผังการเชื่อมตอขั้ว

การเดินสายไฟ

R/L1
S/L2
T/L3

R1/L11
S1/L21

PC

10E(+10V)

10(+5V)

2

(จุดรวมแบบอนาล็อก)

2
3

1

1

4

จัมพเปอร

C1

B1

A1

U
V
W

P1

0 ถึง ±10VDC

*1

0 ถึง 5VDC
0 ถึง 10VDC

MC

วงจรหลัก
วงจรควบคุม

C2

B2

A2

IM

0 ถึง 20mADC

AU

PTC

TXD+

TXD-

RXD+
RXD-

SG
GND

S
IN

K

S
O

U
R

C
E

*4

*3

*5

STF

STR

STOP

RH

RM

RL

JOG

RT

MRS

RES

AU

CS

SD

RUN

SU

IPF

OL

FU

SE

(+)
(-)

5

ON

OFF

VCC

(+)
(-)

5V

*2 สายดิน (กราวด)

PX PR N/-P/+

*8

*3. สามารถใชขั้ว JOG เปนขั้วอินพุท 
Pulse trainได 
ใช Pr. 291 ในการเลือก JOG/พัลส

ขั้ววงจรหลัก

ขั้ววงจรควบคุม

แหลงจายไฟ AC 

3 เฟส

MCCB

จัมพเปอร

สายดิน
(กราวด)

ขั้วตอ 
ON/OFF 
ตัวกรอง 
EMC *9

สายดิน
(กราวด)

ที่เลือก

ที่เลือก0 ถึง ±5VDC *5

4 ถึง 20mADC
0 ถึง 5VDC
0 ถึง 10VDC ที่เลือก *5

ขั้วตออุปกรณเสริม 1

ขั้วตออุปกรณเสริม 2

ขั้วตออุปกรณเสริม 3

ขั้วตอสำหรับการ
เช่ือมตออุปกรณเสริม
แบบปล๊ักอิน

สัญญาณการต้ังความถี่ (อนาล็อก)

การตั้งคาความถี่
โพเทนชิออมิเตอร 

1/2W1kΩ
*6

ควบคุมสัญญาณอินพุท (ไมยอมใหมีอินพุทแรงดันไฟฟา)
เร่ิมหมุน

ไปดานหนา
เร่ิมหมุน
ยอนกลับ

เร่ิมการ
ทำงานแบบ

Self-holding
ความเร็วสูง

ฟงกชันของข้ัวจะแตกตางไปตาม
ขอกำหนดของข้ัวอินพุท 
(Pr. 178 ถึง Pr.189) 

ความเร็ว
ปานกลาง

ความเร็วต่ำ

การเลือกความเร็ว
หลายระดับ

โหมดเคลื่อนที่ชาๆ

การเลือกฟงกชันที่สอง

หยุดจายเอาทพุท

รีเซ็ต

การเลือกอินพุทขั้วที่ 4 
(การเลือกอินพุทกระแสไฟฟา)

การเลือกรีสตารตอัตโนมัติหลังจาก
ไฟตกชั่วขณะ

ขั้วตอ USB

ขั้วตอ PU

ตัวตานทานท่ีจุด
ปลายของระบบ

การรับขอมูล

การสงขอมูล

ขั้ว RS-485

จุดรวมของเอาทพุทแบบ open collector
จุดรวมของซิงค/แหลงจายไฟ

การตรวจหาความถี่

กำลังทำงาน

ตามความถี่

กำลังไฟฟา

บกพรองฉับพลัน

กระแสไฟฟาเกิน

ฟงกชันของขั้วอาจตางกัน
ไปตามขอกำหนดของข้ัว
เอาทพุท 
(Pr. 190, Pr. 194) 

เอาทพุทแบบ open collector 

(โหลดกระแสไฟฟา
ที่รับได 100mA)

รีเลยเอาทพุท 2

รีเลยเอาทพุท 1
(เอาทพุท

สัญญาณเตือน)

ฟงกชันของขั้วอาจตางกัน
ไปตามขอกำหนดของขั้ว
เอาทพุท 
(Pr. 195, Pr. 196)

รีเลยเอาทพุท

มอเตอร

*4. สามารถใชขั้ว AU เปนขั้ว

อินพุท PTC ได

*2. ในการจายไฟใหกับวงจรควบคุมแยกจาก

วงจรหลัก ใหนำจัมพเปอรดาน R1/L11 

และ S1/L21 ออก

*10. ไมจำเปนตองใช หาก
ตรวจสอบไฟแสดงจาก
แผงควบคุมการทำงาน

*6. แนะนำใหใช 2W1kΩ หากสัญญาณ

การตั้งคาความถี่มีการเปลี่ยนแปลงบอย

Jumper

(คาเริ่มตน)

(คาเริ่มตน)

(คาเริ่มตน)

ON
4 2

OFF

*5 สวิตชอินพุทกระแส
ไฟฟา/แรงดันไฟฟา

อินพุท
เสริม

อินพุท
ขั้วที่ 4
(อินพุท
กระแส
ไฟฟา)

ชุดเบรก
(อุปกรณเสริม)

CN8
*7

จัมพเปอร

*5. ขอกำหนดของอินพุทสำหรับ
ขั้วสามารถเปล่ียนแปลงได
โดยการสับเปลี่ยนขอกำหนด
ของอินพุทแบบอนาล็อก 
(Pr. 13, Pr. 267) ตั้งคาให
สวิตชอินพุทแรงดันไฟฟา/
กระแสไฟฟาอยูในตำแหนง 
OFF เพ่ือเลือกอินพุทแรงดัน
ไฟฟา (0 ถึง 5V/0 ถึง 10V) 
และ ON เพื่อเลือกอินพุท
กระแสไฟฟ้า (4 ถึง 20mA)

R

R

*1. DC รีแอคเตอร (FR-HEL)
ตองทำการเช่ือมตอ DC รีแอคเตอร
ที่ใหมากับรุน 75K ข้ึนไป
หากเช่ือมตอ DC รีแอคเตอรกับรุน 55K หรือ
นอยกวา ใหถอดจัมพเปอรที่ดาน P1-P/+ ออก 

*7. ขั้วตอ CN8 จะมีมาใหในรุน 75K หรือมากกวา
ซิงคลอจิก

*8. ตัวตานทานเบรก (FR-ABR)
ถอดจัมพเปอรดานขั้ว PR-PX ออก เมื่อเชื่อมตอตัว

ตานทานเบรก (รุน 0.4K ถึง 7.5K) 

ขั้ว PR จะมีมาใหในรุน 0.4K ถึง 22K

ติดตั้งรีเลยแบบความรอนเพื่อปองกันไมใหรอนจนเกินไป 

และปองกันตัวตานทานเบรกไหม 

*9. รุน FR-A720-0.4K และ 0.75K ไมมีขั้วตอ 

ON/OFF ตัวกรอง EMC มาให (เปดตลอดเวลา) 

FM

SD

+ -

AM

5

*11

*11. สามารถใชขั้ว FM เปน
เอาทพุท Pulse train 
ของเอาทพุทแบบ open 
collector โดยใช Pr. 291

(+)

(-)

เอาทพุทสัญญาณแบบอนาล็อก

(0 ถึง 10VDC)

แบบเต็มสเกลชนิด
ขดลวดเคลื่อนท่ี 
ขนาด 1mA

ไฟแสดง 
(มาตรวัดความถี่ ฯลฯ)

การเทียบมาตรฐาน
ตัวตานทาน *10

แหลงจายไฟ 24VDC
(จุดรวมสำหรับทรานซิสเตอรของแหลงจายไฟภายนอก)

จุดรวมอินพุทหนาสัมผัส

ขอควรระวัง
• เพื่อปองกันความบกพรองจากสัญญาณรบกวน ใหเวนระยะหางของสายสัญญาณจากสายไฟ 10 ซม. ขึ้นไป
• หลังจากเดินสายไฟ จะตองไมทิ้งสายไฟสวนที่เหลือจากการตัดไวใน Inverter

สายไฟสวนที่ตัดออกอาจทําใหสัญญาณเตือนทํางาน เกิดการทํางานขัดของหรือเกิดความผิดปกติได หมั่นรักษาความสะอาดของ Inverter อยูเสมอ
เมื่อเจาะรูสําหรับการติดตั้งที่ผนัง ฯลฯ ระวังอยาใหเศษที่บิ่นออก และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ หลุดเขาไป ภายใน Inverter ได

• กําหนดคาสวิตชอินพุทกระแสไฟฟา/แรงดันไฟฟาใหถูกตอง การตั้งคาไมตรงกันอาจทําใหเกิดความบกพรองการทํางานผิดพลาด หรือเกิดความผิดปกติขึ้นได
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การเดินสายไฟ

ขั้ววงจรควบคุม

 เปนการระบุวาสามารถเลือกฟงกชันของขั้วโดยใช Pr. 178 ถึง Pr. 196 ได (การเลือกฟงกชันของขั้ว I/O) (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ 
 Instruction Manual (applied))

(1) สัญญาณอินพุท

ชน
ิด สัญลักษณ

ของขั้ว
ชื่อขั้ว รายละเอียด

ขอกําหนดของ
อัตรากําลังไฟฟา 

อิน
พ
ุทห

นา
สัม

ผัส

STF เริ่มหมุนไปดานหนา
เปดสัญญาณ STF เพื่อเริ่มการหมุนไปดานหนา และ
ปดเพื่อหยุดหมุน เมื่อเปดสัญญาณ STF 

และ STR พรอมกัน 
จะกลายเปนคําสั่งหยุด

ความตานทานดาน
อินพุท 4.7kΩ 
แรงดันไฟฟาขณะ
วงจรเปด : 21 ถึง 
27VDC
หนาสัมผัสขณะ
ลัดวงจร : 4 ถึง 
6mADC

STR เริ่มหมุนยอนกลับ
เปดสัญญาณ STR เพื่อเริ่มการหมุนยอนกลับ และปด
เพื่อหยุดหมุน

STOP
เริ่มการเลือกทํางาน
แบบ Self-holding

เปดสัญญาณ STOP เพื่อ Self-hold สัญญาณเริ่มตนไว

RH,
RM, RL

การเลือกความเร็ว
หลายระดับ

สามารถเลือกความเร็วไดหลายระดับตามสัญญาณ RH, RM และ RL

JOG

การเลือกโหมด
เคลื่อนที่ชาๆ

เปดสัญญาณ JOG เพื่อเลือกการทํางานแบบชาๆ (คาเริ่มตน) และเปดสัญญาณ
เริ่มทํางาน (STF หรือ STR) เพื่อเริ่มการทํางานแบบชาๆ

อินพุท Pulse train
สามารถใชขั้ว JOG เปนขั้วอินพุท Pulse train ได หากตองการใชเปนขั้วอินพุท 
Pulse train จะตองเปลี่ยนการตั้งคา Pr. 291 (พัลสอินพุทสูงสุด : 100kpulses/s)

ความตานทานดาน
อินพุท 2kΩ 
หนาสัมผัสขณะ
ลัดวงจร : 8 ถึง 
13mADC

RT
การเลือกฟงกชันที่
สอง

เปดสัญญาณ RT เพื่อเลือกฟงกชันที่สอง 
เมื่อตั้งคาฟงกชันที่สองแลว เชน “การเพิ่มแรงบิดที่สอง” และ “V/F ที่สอง 
(ความถี่พื้นฐาน)” การเปดสัญญาณ RT จะเปนการเลือกฟงกชันเหลานี้

ความตานทานดาน
อินพุท 4.7kΩ 
แรงดันไฟฟาขณะ
วงจรเปด : 21 ถึง 
27VDC
หนาสัมผัสขณะ
ลัดวงจร : 4 ถึง 
6mADC

MRS หยุดจายเอาทพุท
เปดสัญญาณ MRS (20ms หรือมากกวา) เพื่อหยุดเอาทพุท Inverter
ใชสําหรับปดเอาทพุท Inverter เมื่อหยุดมอเตอรโดยใชเบรกแบบแมเหล็กไฟฟา

RES รีเซ็ต

ใชสําหรับรีเซ็ตเอาทพุทสัญญาณเตือนเมื่อวงจรปองกันถูกสั่งงาน
เปดสัญญาณ RES นานกวา 0.1 วินาที จากนั้นปดสัญญาณ การรีเซ็ตจะกลับสู
การตั้งคาเริ่มตนเสมอ สามารถรีเซ็ตโดยการตั้งคา Pr. 75 เพื่อกําหนดใหมีการ
รีเซ็ตเฉพาะสัญญาณเตือน Inverter เทานั้น การกูคืนหลังจากการรีเซ็ตประมาณ 
1 วินาที จะถูกยกเลิก

AU
การเลือกอินพุทขั้วที่ 4

ขั้วที่ 4 จะสามารถใชไดเมื่อสัญญาณ AU เปดอยูเทานั้น (สามารถกําหนด
สัญญาณตั้งคาความถี่ระหวาง 4 ถึง 20mADC) 
การเปดสัญญาณ AU จะทําใหไมสามารถใชงานขั้วที่ 2 (อินพุทแรงดันไฟฟา) ได

อินพุท PTC
ขั้ว AU จะใชเปนขั้วอินพุท PTC (การปองกันความรอนของมอเตอร) เมื่อนํามา
ใชเปนขั้วอินพุท PTC ใหตั้งคาสวิตช AU/PTC ไปที่ PTC

CS
การเลือกรีสตารต
อัตโนมัติหลังไฟตก
ชั่วขณะ

เมื่อเปดสัญญาณ CS ทิ้งไว Inverter จะรีสตารตเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจาก
พลังงานไฟฟากลับสูสภาพปกติ โปรดจําไววาจะตองทําการตั้งคาการรีสตารตใน
ขั้นตอนนี้ดวย เพราะคาเริ่มตนจะไมสามารถทําการรีสตารตได 
(อางอิงจาก Pr. 57 เวลาที่ใชในการรีสตารต ในหมวดที่ 4 ของ  Instruction 
Manual (applied))

SD
จุดรวมอินพุท
หนาสัมผัส (ซิงค)

ขั้วรวมสําหรับขั้วอินพุทหนาสัมผัส (ซิงคลอจิก) และขั้ว FM
ขั้วเอาทพุทรวมสําหรับ แหลงจายไฟขนาด 0.1A 24VDC (ขั้ว PC) 
แยกวงจรสัญญาณออกจากขั้ว 5 และ SE

———

PC

จุดรวมของ
ทรานซิสเตอร
ภายนอก, แหลงจาย
ไฟ 24VDC, จุดรวม
อินพุทหนาสัมผัส 
(ซอรส)

เมื่อเชื่อมตอเอาทพุททรานซิสเตอร (เอาทพุทแบบ open collector) เชน ตัว
ควบคุมแบบตั้งโปรแกรม (PLC) ได หากเลือกซิงคลอจิก ใหเชื่อมตอจุดรวมของ
แหลงจายไฟภายนอกสําหรับใหทรานซิสเตอรเอาทพุทไปยังขั้วนี้เพื่อปองกัน
ความบกพรองที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟาที่ไมตองการ
สามารถใชเปนแหลงจายไฟ 24VDC ขนาด 0.1A
เมื่อเลือกซอรสลอจิกแลว ขั้วนี้จะทําหนาที่เปนจุดรวมอินพุทหนาสัมผัส

ชวงแรงดันไฟฟา
ของแหลงจายไฟ 
19.2 ถึง 28.8VDC
ปริมาณการใช
กระแสไฟฟา 
100mA
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การเดินสายไฟ
ชน

ิด สัญลักษณ
ของขั้ว

ชื่อขั้ว รายละเอียด
ขอกําหนดของ
อัตรากําลังไฟฟา 

กา
รต
ั้งค
วา
มถ

ี่

10E

แหลงจายไฟของ
การตั้งคาความถี่

การเชื่อมตอโพเทนชิออมิเตอรตั้งความถี่ที่สถานะเริ่มตน ใหเชื่อมตอเขากับขั้ว 
10
เปลี่ยนการระบุขอมูลอินพุทของขั้ว 2 เมื่อเชื่อมตอที่ขั้ว 10E (อางอิงจาก Pr. 73 
การเลือกอินพุทแบบอนาล็อก ในหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual 
(applied))

10 VDC
กระแสไฟฟาที่
สามารถรับได 

10mA

10

5 VDC
กระแสไฟฟาที่
สามารถรับได 

10mA

2
การตั้งความถี่ 
(แรงดันไฟฟา)

การปอนแรงดันไฟฟา 0 ถึง 5VDC (หรือ 0 ถึง 10V, 0 ถึง 20mA) จะทําให
ความถี่ดานเอาทพุทสูงสุดอยูที่ 5V (10V, 20mA) ซึ่งทําใหดานอินพุทและ
เอาทพุทมีความสมดุลกัน ใช Pr. 73 ในการสับเปลี่ยนระหวางอินพุท 0 ถึง 5VDC 
(คาเริ่มตน), 0 ถึง 10VDC และ 0 ถึง 20mA
ตั้งคาสวิตชอินพุทดานแรงดันไฟฟา/กระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON เพื่อเลือก
อินพุทดานกระแสไฟฟา (0 ถึง 20mA) *1

อินพุทแรงดัน
ไฟฟา: ความ
ตานทานดาน
อินพุท 10kΩ ± 
1kΩ
แรงดันไฟฟาที่รับ
ไดสูงสุด 20VDC
อินพุทกระแส
ไฟฟา: ความ
ตานทานดาน
อินพุท 245kΩ ± 
5kΩ
กระแสไฟฟาที่รับ
ไดสูงสุด 30mA

สวิตชอินพุท
แรงดันไฟฟา/
กระแสไฟฟา

24

สวิตช 1

สวิตช 2

4
การตั้งความถี่ 
(กระแสไฟฟา)

การจายกระแสไฟฟา 4 ถึง 20mADC (หรือ 0 ถึง 5V, 0 ถึง 10V) จะทําให
ความถี่ดานเอาทพุทสูงสุดอยูที่ 20mA ซึ่งจะทําใหดานอินพุทและเอาทพุทมีความ
สมดุลกัน สัญญาณอินพุทนี้จะสามารถใชไดเมื่อสัญญาณ AU เปดอยูเทานั้น 
(สามารถใชอินพุทดานขั้ว 2 ได) ใช Pr. 267 ในการสับเปลี่ยนระหวางอินพุท 4 
ถึง 20mA (คาเริ่มตน), 0 ถึง 5VDC และ 0 ถึง 10VDC ตั้งคาสวิตชอินพุทดาน
แรงดันไฟฟา/กระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF เพื่อเลือกอินพุทดานแรงดันไฟฟา 
(0 ถึง 5V/0 ถึง 10V) *1 ใช Pr. 858 ในการสับเปลี่ยนฟงกชันตางๆ ของขั้ว 
(อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual (applied))

1 ตัวชวยการตั้งความถี่

การจายแรงดันไฟฟา 0 ถึง ±5VDC หรือ 0 ถึง ±10VDC จะเปนการเพิ่มสัญญาณ
นี้ไปที่สัญญาณการตั้งความถี่ที่ขั้ว 2 หรือ 4 ใช Pr. 73 ในการสับเปลี่ยนระหวาง
อินพุท 0 ถึง ±5VDC และ 0 ถึง ±10VDC (คาเริ่มตน) 
ใช Pr. 868 ในการสับเปลี่ยนฟงกชันตางๆ ของขั้ว

ความตานทาน
ดานอินพุท 10kΩ 
± 1kΩ
แรงดันไฟฟาที่รับ
ไดสูงสุด ±20 VDC 

5 จุดรวมการตั้งความถี่
ขั้วรวมสําหรับสัญญาณการตั้งความถี่ (ขั้ว 2, 1 หรือ 4) และขั้วเอาทพุท AM 
แบบอนาล็อก ไมตองตอสายดิน (กราวด)

———

*1 ตั้งคา Pr. 73, Pr. 267 และสวิตชอินพุทแรงดันไฟฟา/กระแสไฟฟาใหถูกตอง จากนั้นอินพุทสัญญาณอนาล็อกตามคาที่ตั้งไว
การจายสัญญาณแรงดันไฟฟาโดยเปดอินพุทแรงดันไฟฟา/กระแสไฟฟา (เลือกอินพุทกระแสไฟฟาไว) หรือปดสัญญาณกระแสไฟฟา (เลือกอินพุท
แรงดันไฟฟาไว) อาจทําใหสวนประกอบของ Inverter หรือวงจรอนาล็อกของอุปกรณเอาทพุทสัญญาณเสียหายได

(2) สัญญาณเอาทพุท

ชน
ิด สัญลักษณ

ของขั้ว
ชื่อขั้ว รายละเอียด

ขอกําหนดของ
อัตรากําลังไฟฟา 

รีเ
ลย



A1,
B1,
C1

รีเลยเอาทพุท 1
(เอาทพุทสัญญาณ
เตือน)

1 การเปลี่ยนแปลงของเอาทพุทหนาสัมผัสเปนการระบุวาฟงกชันปองกันของ 
Inverter ถูกเปดใชงานและหยุดการจายเอาทพุท
ผิดปกติ : ไมมีการตอถึงกันระหวาง B-C (มีความตอเนื่องระหวาง A-C) 
ปกติ : มีความตอเนื่องระหวาง B-C (ไมมีการตอถึงกันระหวาง A-C) 

ความจุหนาสัมผัส: 
230VAC ขนาด 
0.3A
(ปจจัยทางไฟฟา 
= 0.4)
30VDC ขนาด 
0.3A

A2,
B2,
C2

รีเลยเอาทพทุ 2 1 เปลี่ยนเอาทพุทหนาสัมผัส
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การเดินสายไฟ

ชน
ิด สัญลักษณ

ของขั้ว
ชื่อขั้ว รายละเอียด

ขอกําหนดของ
อัตรากําลังไฟฟา 

O
pe

n 
Co

lle
ct

or

RUN Inverter ทํางาน
ปรับเปน Low เมื่อความถี่เอาทพุทของ Inverter เทียบเทาหรือสูงกวาคาความถี่
เริ่มตน (คาเริ่มตนคือ 0.5 Hz) และปรับเปน High ในระหวางหยุดทํางาน หรือ
ระหวางการทํางานของเบรกอินเจคชั่น DC *1

แรงดันไฟฟาที่
สามารถใชไดคือ 
24VDC (สูงสุด
ที่ 27VDC) ขนาด 
0.1A (แรงดัน
ไฟฟาจะลดลง
สูงสุดถึง 2.8V 
เมื่อเปดสัญญาณ)

SU ขึ้นถึงคาความถี่
ปรับเปน Low เมื่อความถี่เอาทพุทอยูที่ระดับ ± 10% 
(คาเริ่มตน) ของความถี่ที่ตั้งไว และปรับเปน High ใน
ระหวางการเรงเครื่อง/ลดความเร็ว และหยุดทํางาน *1

เอาทพุทของรหัส
แจงเตือน (4 บิต)

OL เตือน Overload
ปรับเปน Low เมื่อเปดใชงานฟงกชันการปองกัน
เครื่องยนตดับ และปรับเปน High เมื่อยกเลิกการ
ปองกันเครื่องยนตดับ *1 

IPF ไฟตกชั่วขณะ
ปรับเปน Low เมื่อเปดใชงานฟงกชันการปองกันกําลัง
ไฟฟาบกพรองฉับพลัน และการปองกันแรงดันไฟฟาตก *1 

FU การตรวจจับความถี่
ปรับเปน Low เมื่อความถี่เอาทพุทของ Inverter เทียบเทา
หรือสูงกวาความถี่ที่ตรวจจับไดซึ่งตั้งคาไวกอนหนา และ
ปรับเปน High เมื่อความถี่มีคาตํ่ากวาความถี่ที่ตรวจจับได

SE จุดรวมของเอาทพุท
แบบ Open Collector ขั้วรวมสําหรับขั้ว RUN, SU, OL, IPF, FU ———

พ
ัลส



FM สําหรับมิเตอร

เลือกหนึ่งรายการ เชน ความถี่เอาทพุทจากรายการ
ตรวจสอบ *2
สัญญาณเอาทพุทจะมีปริมาณตามสัดสวนของจํานวน
รายการตรวจสอบที่เกี่ยวของ 

รายการเอาทพุท: 
ความถี่เอาทพุท 
(คาเริ่มตน)

กระแสไฟฟาที่
สามารถใชได 2mA 
1440pulses/s ที่ 
60Hz

FM เอาทพุทแบบ Open 
Collector NPN

สามารถเอาทพุท
สัญญาณจากขั้วแบบ 
Open Collector ได
โดยการตั้งคา Pr.291

พัลสเอาทพุทสูงสุด: 
50kpulses/s
ปริมาณกระแส
ไฟฟาที่สามารถ
ใชได: 80mA

อน
าล
็อก

AM เอาทพุทสัญญาณ
อนาล็อก

รายการเอาทพุท: 
ความถี่เอาทพุท 
(คาเริ่มตน)

สัญญาณเอาทพุท 
0 ถึง 10VDC 
ปริมาณกระแสไฟฟา
ที่สามารถใชได 1mA 
(มีความตานทาน
กําลังไฟที่ 10kΩ 
หรือมากกวา) 
ความละเอียด 8 บิต

*1 Low หมายถึง ทรานซิสเตอรเอาทพุทแบบ Open Collector เปดอยู (เหนี่ยวนําไฟฟา) 
High หมายถึง ทรานซิสเตอรปดอยู (ไมเหนี่ยวนําไฟฟา)

*2 ไมมีการเอาทพุทในระหวางการรีเซ็ต Inverter

(3) การสื่อสาร

ชน
ิด สัญลักษณ

ของขั้ว
ชื่อขั้ว รายละเอียด

RS
 - 

48
5

——— ขั้วตอ PU

รุนที่มีขั้วตอ PU สามารถทําการสื่อสารผาน RS - 485 ได (สําหรับการเชื่อมตอพื้นฐานแบบ 1:1 เทานั้น)
. มาตรฐานที่ใชงาน : EIA - 485 (RS - 485)
. รูปแบบการสงสัญญาณ : การเชื่อมตอหลายจุด
. ความเร็วในการสื่อสาร : 4800 ถึง 38400bps
. ความยาวโดยรวม : 500 ม.

ขั้ว
 R

S 
- 4

85

TXD+ ขั้วสงสัญญาณ 
Inverter

รุนที่มีขั้ว RS - 485 สามารถทําการสื่อสารไดโดยผาน RS - 485
มาตรฐานที่ใชงาน : EIA - 485 (RS - 485)
รูปแบบการสงสัญญาณ : สายเชื่อมตอแบบหลายจุด
ความเร็วในการสื่อสาร : 300 ถึง 38400bps
ความยาวโดยรวม : 500 ม.

TXD-
RXD+ ขั้วรับสัญญาณ 

InverterRXD-
SG สายดิน (กราวด)

US
B

——— ขั้วตอ USB

สามารถใชงาน FR-Configurator ไดโดยเชื่อมตอ Inverter เขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคลผาน USB
อินเตอรเฟส : สําหรับ USB รุน 1.1
ความเร็วในการสงสัญญาณ : 12Mbps 
ขั้วตอ : ขั้วตอ B ของ USB (ชองตอ B)
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แผงควบคุมการทํางาน (FR - DU07)

แผงควบคุมการทํางาน (FR - DU07)
สวนประกอบของแผงควบคุมการทํางาน (FR - DU07)

คําแนะนําโหมดการทํางาน
PU: สวางขึ้นเพื่อแสดงการทํางานของโหมด PU
EXT: สวางขึ้นเพื่อแสดงการทํางานของโหมด EXT
NET: สวางขึ้นเพื่อแสดงการทํางานของโหมด NET

ไฟแสดงหนวย
· Hz: สวางขึ้นเพื่อแสดงคาความถี่
· A: สวางขึ้นเพื่อแสดงคากระแสไฟฟา
· V: สวางขึ้นเพื่อแสดงคาแรงดันไฟฟา
(กะพริบเมื่อหนาจอความถี่ตั้งคาปรากฏขึ้น)

หนาจอ (ไฟ LED 
แบบตัวเลข 4 หลัก)
แสดงคาความถี่ ตัวเลข
พารามิเตอร เปนตน

ปุมหมุนตั้งคา
(ปุมหมุนตั้งคา: ปุมหมุน Mitsubishi 
Inverter)
ใชสําหรับเปลี่ยนการตั้งคา
ความถี่และคาพารามิเตอร

*  หนาจอแบบประหยัดพลังงานจะปรากฏขึ้น เมื่อหนาจอ
ประหยัดพลังงานของ Pr. 52 ถูกตั้งคาไว

ปุมสลับโหมดการทํางาน
ใชเพื่อสลับระหวางโหมด PU และโหมดการทํางานภายนอก
เมื่อใชงานโหมดการทํางานภายนอก (โพเทนชิออมิเตอรตั้งคาความถี่ที่เชื่อมตออยูตางหากจะ
ทํางานและเริ่มสงสัญญาณ) กดปุมนี้เพื่อใหไฟแสดง EXT สวางขึ้น (เปลี่ยนแปลงคา Pr.79 
เพื่อใชงานแบบโหมดรวม)
PU: โหมดการทํางานแบบ PU
EXT: โหมดการทํางานภายนอก

ปุมสลับโหมด
ใชเพื่อเปลี่ยนโหมด
ตั้งคาแตละโหมด

หยุดการทํางาน
สามารถตั้งคาการแจงเตือนใหมได

ไฟแสดงของหนาจอ
สวางขึ้นเพื่อแสดงโหมดของหนาจอ

เริ่มสั่งงาน
หมุนยอนกลับ

เริ่มสั่งงาน
หมุนไปขางหนา

ไมมีการทํางาน

ใชเพื่อเลือกแตละการตั้งคา หากกดปุมนี้
ในระหวางการทํางาน หนาจอจะเปลี่ยนแปลงไป
ดังตอไปนี้:

เลือกความถี่ เอาทพุท
กระแสไฟฟา

เอาทพุท
แรงดันไฟฟา

ไฟแสดงทิศทางการหมุน
FWD: สวางขึ้นในระหวางที่หมุนไปขางหนา
REV: สวางขึ้นในระหวางที่หมุนยอนกลับ
On: ขณะหมุนไปขางหนา/หมุนยอนกลับ
Flickering: เมื่อไมมีคําสั่งใหตั้งคาความถี่ แมวาจะสั่งงานให

หมุนไปขางหนา/หมุนยอนกลับแลวก็ตาม
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การทํางานพื้นฐาน (การตั้งคาจากโรงงาน)

แผงควบคุมการทํางาน (FR - DU07)

ขณะที่เปดแหลงจายไฟ (โหมดการทำงานภายนอก)

โหมดการทำงาน PU
(หนาจอความถี่เอาทพุท)

โหมดการต้ังคาพารามิเตอร

โหมดการทำงาน PU Jog

หนาจอกระแสไฟฟาเอาทพุท หนาจอ
แรงดันไฟฟาเอาทพุท

แสดงคาปจจุบัน

เปลี่ยนคา

การเปลี่ยนคา

การบันทึกพารามิเตอรเสร็จส้ิน!!

พารามิเตอรและคาการปรับตั้ง
เปลี่ยนแปลงสลับกัน

ลบพารามิเตอร ลบพารามิเตอร
ทั้งหมด

ลบการเตือน

คัดลอกพารามิเตอร

(ตัวอยาง)

(ตัวอยาง)

การตั้งคาความถี่ไดรับการบันทึก 
และการตั้งคาเสร็จสิ้น!!

 และ ความถี่กะพริบ

[เป็นการทำงานสำหรับใชแสดงประวัติการเตือน]

สามารถแสดงประวัติการเตือนท่ีผานมาได 8 ครั้ง 
(การเตือนครั้งลาสุดจะมีเครื่องหมาย “,” กำกับอยู)

หากไมมีประวัติการเตือนปรากฏอยู จะแสดงขึ้น

การเปลี่ยนโหมดการทำงาน

กา
รต

ั้งค
าพ

าร
ามิ

เต
อร


ปร

ะว
ัติก

าร
เต

ือน
กา

รต
ั้งค

าห
นา

จอ
/ค

วา
มถี่
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กอนการใชงาน

กอนการใชงาน
รายการพารามิเตอรโหมดพื้นฐาน

สําหรับการทํางานเปลี่ยนคาความเร็วของ Inverter อาจมีการใชคาเริ่มตนของพารามิเตอรตามที่กําหนดมา ใหตั้งคาพารามิเตอรที่จําเปน
ใหตรงกับโหลดและขอกําหนดที่สามารถใชในการทํางานได สามารถทําการตั้งคา เปลี่ยนแปลง และตรวจสอบพารามิเตอรไดจากแผง
ควบคุมการทํางาน (FU-DU07) สําหรับรายละเอียดตางๆ ของพารามิเตอร ใหอางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual 
(applied)

สามารถแสดงไดเฉพาะพารามิเตอรโหมดพื้นฐานเทานั้นโดยใช Pr.160 การเลือกแสดงคาพารามิเตอรสําหรับผูใชงาน (พารามิเตอร
ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นพรอมกับการตั้งคาเริ่มตน) ใหตั้งคา Pr.160 การเลือกแสดงคาพารามิเตอรสําหรับผูใชงาน ตามที่ตองการ

Pr. 160 คําอธิบาย

9999 สามารถแสดงไดเฉพาะพารามิเตอรโหมดพื้นฐานเทานั้น

0
(คาเริ่มตน)

สามารถแสดงพารามิเตอรโหมดพื้นฐานและโหมดเพิ่มเติมได

1 สามารถแสดงไดเฉพาะพารามิเตอรที่ลงทะเบียนไวในกลุมผูใชงานเทานั้น

ตัวเลข
พารามิเตอร

ชื่อ
คาที่

เพิ่มขึ้น
คา

เริ่มตน
ชวง การใชงาน

0 การเพิ่มแรงบิด 0.1% 5/4/3/2/
1%*1

0 ถึง 30%

ตั้งคาเพื่อเพิ่มแรงบิดเริ่มตน หรือเมื่อมอเตอรที่มีโหลดไมหมุน 
ซึ่งสงผลตอการเตือน [OL] และตัดการทํางาน [OC1] 
*1 คาเริ่มตนจะแตกตางกันไปตามขนาดของ Inverter (รุน 0.4K, 0.75K/1.5K ถึง 

3.7K/5.5K, 7.5K/11K ถึง 55K/75K หรือมากกวา)

1 ความถี่สูงสุด 0.01Hz 120/
60Hz*2

0 ถึง 120Hz
ตั้งคาเมื่อจําเปนตองจํากัดความถี่เอาทพุทสูงสุด
*2 คาเริ่มตนจะแตกตางกันไปตามขนาดของ Inverter (รุน 55K หรือนอยกวา/

รุน 75K หรือมากกวา) 

2 ความถี่ตํ่าสุด 0.01Hz 0Hz 0 ถึง 120Hz ตั้งคาเมื่อจําเปนตองจํากัดความถี่เอาทพุทตํ่าสุด

3 ความถี่พื้นฐาน 0.01Hz 60Hz 0 ถึง 400Hz ตั้งคาเมื่อความถี่มอเตอรอยูที่ระดับ 50Hz
ตรวจสอบ name plate ของมอเตอร

4
การตั้งคาความเร็วหลาย
ระดับ (ความเร็วสูง) 0.01Hz 60Hz 0 ถึง 400Hz

ตั้งคาเมื่อทําการเปลี่ยนแปลงความเร็วของขั้วที่ตั้งไวใน
พารามิเตอร5

การตั้งคาความเร็วหลาย
ระดับ (ความเร็วปานกลาง) 0.01Hz 30Hz 0 ถึง 400Hz

6
การตั้งคาความเร็วหลาย
ระดับ (ความเร็วตํ่า)

0.01Hz 10Hz 0 ถึง 400Hz

7 ระยะเวลาการเรงความเร็ว 0.1s 5/15s*3 0 ถึง 3600s สามารถตั้งระยะเวลาการเรงความเร็ว/ลดความเร็วได
*3 คาเริ่มตนจะแตกตางกันไปตามขนาดของ Inverter (รุน 7.5 K หรือนอยกวา/

รุน 11K หรือมากกวา)8 ระยะเวลาการลดความเร็ว 0.1s 5/15s*3 0 ถึง 3600s

9
รีเลยเทอรมอล
อิเล็กทรอนิกส O/L

0.01/
0.1A*4

กระแส
ไฟฟาตาม
อัตราการ
ทํางานของ 
Inverter

0 ถึง 500/
0 ถึง 3600A*4

ปองกันไมใหมอเตอรเกิดความรอนเกินโดย Inverter 
ตั้งคาตามพิกัดกระแสมอเตอร
*4 คาที่เพิ่มขึ้นและชวงการตั้งคาจะแตกตางกันไปตามขนาดของ Inverter 

(รุน 55K หรือนอยกวา/75K หรือมากกวา) 

79 การเลือกโหมดการทํางาน 1 0 0, 1, 2, 3, 4, 
6, 7 เลือกตําแหนงคําสั่งการทํางานและตําแหนงคําสั่งความถี่

125
ความถี่ที่ไดจากการตั้งคา
ความถี่ขั้ว 2 0.01Hz 60Hz 0 ถึง 400Hz สามารถเปลี่ยนความถี่สําหรับคาสูงสุดของโพเทนชิออมิเตอร 

(คาเริ่มตน 5V) ได

126
ความถี่ที่ไดจากการตั้งคา
ความถี่ขั้ว 4 0.01Hz 60Hz 0 ถึง 400Hz สามารถเปลี่ยนความถี่สําหรับอินพุทกระแสไฟฟาสูงสุด 

(คาเริ่มตน 20mA) ได

160
การเลือกแสดงคา
พารามิเตอรสําหรับผูใชงาน 1 0 0, 1, 9999 สามารถกําหนดคาพารามิเตอรที่ตองการแสดงสําหรับผูใชงานได

ขอสังเกต
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รายการขอบกพรองหรือการแสดงผลการเตือน

ไฟแสดงบนแผงควบคุมการทํางาน หัวขอ

ขอ
คว

าม
แส

ดง
ขอ

บก
พ
รอ
ง

Er1 ถึง 
Er4

Er1 ถึง 4 การเขียนพารามิเตอรผิดพลาด

rE1 ถึง 
rE4

rE1 ถึง 4 การดําเนินการคัดลอกผิดพลาด

สัญ
ญ
าณ

เต
ือน

Fn FN การแจงเตือนของพัดลม

คว
าม

บก
พ
รอ
ง

E.OC1 E.OC1 กระแสไฟฟาเกินในขณะเรงความเร็ว

E.OC2 E.OC2 กระแสไฟฟาเกินในขณะความเร็วคงที่

E.OC3 E.OC3 กระแสไฟฟาเกินในขณะลดความเร็ว หรือหยุดนิ่ง

E.Ou1 E.OV1 เกิดการตัดเนื่องจากแรงดันเกินในขณะที่เรงความเร็ว

E.Ou2 E.OV2 เกิดการตัดเนื่องจากแรงดันเกินในขณะที่ความเร็วคงที่

E.Ou3 E.OV3 เกิดการตัดเนื่องจากแรงดันเกินในขณะที่ลดความเร็ว หรือหยุดนิ่ง

E.(H( E.THT เกิดการตัดจากโหลดเกินของ Inverter (ฟงกชัน electronic thermal relay ทํางาน)

E.(Hm E.THM เกิดการตัดจากโหลดเกินของมอเตอร (ฟงกชัน electronic thermal relay ทํางาน)

E.Uu( E.UVT แรงดันไฟฟาตํ่า

E.GF E.GF บกพรองเนื่องจากเอาทพุทดานสายดิน (กราวด) มีกระแสไฟฟาเกิน

E.LF E.LF เฟสทางดานเอาทพุทไมครบ

E.P24 E.P24 ไฟ 24 VDC ลัดวงจร

* หากเกิดขอบกพรองขึ้นเมื่อใชงาน FR-PU04 “Fault 14” จะปรากฏขึ้นบน FR-PU04

รายการขอบกพรองหรือการแสดงผลการเตือน
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สาเหตุและการแกไข

สาเหตุและการแกไข

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

Er1 Er1

หัวขอ ขอบกพรองเนื่องจากไมสามารถเขียนคาพารามิเตอรได

คําอธิบาย

1. ทานพยายามที่จะตั้งคาพารามิเตอร ในขณะที่ Pr.77 การเลือกเขียนพารามิเตอร ไดถูกตั้งคาไวไมใหสามารถเขียนได
2. ชวงการตั้งคาขามคาความถี่ทับซอนกัน
3. การตั้งคา V/F แบบสามารถปรับได 5 จุด ทับซอนกัน
4. PU และ Inverter ไมสามารถสื่อสารกันไดตามปกติ

จุดตรวจสอบ

1.  ตรวจสอบการตั้งคาของ Pr.77 การเลือกเขียนพารามิเตอร (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual 
(applied))

2. ตรวจสอบการตั้งคาของ Pr.31 ถึง 36 (ขามคาความถี่) (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual (applied))
3.  ตรวจสอบการตั้งคาของ Pr.100 ถึง 109 (V/F แบบสามารถปรับได 5 จุด) (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction 

Manual (applied))
4. ตรวจสอบการเชื่อมตอของ PU และ inverter

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

Er2 Er2

หัวขอ ขอบกพรองเกี่ยวกับการเขียนคาพารามิเตอรระหวางใชงาน

คําอธิบาย
เมื่อทําการเขียนพารามิเตอรในระหวางการใชงาน โดยคาอื่นที่ไมใช “2” (สามารถทําการบันทึกไดโดยแยกจากสถานะการ
ทํางานในแตละโหมดการใชงาน) ถูกตั้งคาไวใน Pr.77 และ STF (STR) เปดอยู

จุดตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการตั้งคา Pr.77 (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual (applied))
2. ตรวจสอบวา Inverter ยังทํางานอยูหรือไม

วิธีการแกไข
1. ตั้งคา “2” ใน Pr.77
2. ใหหยุดการใชงาน และทําการตั้งคาพารามิเตอร

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

Er3 Er3

หัวขอ ขอบกพรองในการปรับเทียบ

คําอธิบาย อินพุทอนาล็อกไมเที่ยงตรง และคาที่ใชเปรียบเทียบใกลเคียงกันเกินไป

จุดตรวจสอบ
ตรวจสอบการตั้งคาของ C3, C4, C6 และ C7 (ฟงกชันการปรับเทียบ) (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction 
Manual (applied))

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

Er4 Er4

หัวขอ ขอบกพรองเกี่ยวกับการกําหนดโหมด

คําอธิบาย ทานพยายามที่จะตั้งคาพารามิเตอรในโหมดการใชงาน NET เมื่อ Pr.77 ไมใช “2”

จุดตรวจสอบ
1. ตรวจสอบโหมดการใชงานวาเปน “โหมดการใชงาน PU” หรือไม
2. ตรวจสอบการตั้งคา Pr.77 (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual (applied))

วิธีการแกไข
1.  หลังจากที่ตั้งคาโหมดการใชงานเปน “โหมดการใชงาน PU” แลว ใหตั้งคาพารามิเตอร
2. ใหตั้งคาพารามิเตอร หลังจากที่ตั้งคา “2” ใน Pr.77 แลว
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สาเหตุและการแกไข

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

rE1 rE1

หัวขอ การอานคาพารามิเตอรบกพรอง

คําอธิบาย เกิดขอบกพรองขึ้นใน EEPROM บนแผงควบคุมการทํางานในระหวางที่กําลังคัดลอกคาพารามิเตอร

จุดตรวจสอบ ———

วิธีการแกไข
• คัดลอกคาพารามิเตอรอีกครั้ง 
• ตรวจสอบขอบกพรองของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของทาน

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

rE2 rE2

หัวขอ การเขียนคาพารามิเตอรบกพรอง

คําอธิบาย
1. ทานพยายามที่จะคัดลอกพารามิเตอรในระหวางการใชงาน
2. เกิดขอบกพรองขึ้นใน EEPROM บนแผงควบคุมการทํางานในระหวางที่กําลังเขียนคาพารามิเตอรที่คัดลอก

จุดตรวจสอบ ไฟ LED FWD หรือ REV ของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) สวางหรือกะพริบ ใชหรือไม?

วิธีการแกไข
1. หลังจากที่หยุดการใชงานแลว ใหคัดลอกพารามิเตอรอีกครั้ง
2. ตรวจสอบขอบกพรองของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของทาน 

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

rE3 rE3

หัวขอ ขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกตองของพารามิเตอร

คําอธิบาย
1. ขอมูลบนแผงควบคุมการทํางานและ Inverter ไมตรงกัน
2. เกิดขอบกพรองใน EEPROM บนแผงควบคุมการทํางานในระหวางที่ตรวจสอบความถูกตองของพารามิเตอร

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการตั้งคาพารามิเตอรของ Inverter ตนทาง กับ Inverter ที่จะตรวจสอบ

วิธีการแกไข
1.  กด  เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตองตอ

ตรวจสอบความถูกตองของพารามิเตอรอีกครั้ง
2. ตรวจสอบขอบกพรองของแผงควบคุมการทํางาน (FR-DU07) โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของทาน

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

rE4 rE4

หัวขอ ขอบกพรองเกี่ยวกับรุน

คําอธิบาย
1. ใชรุนที่ตางกันในการบันทึกคาพารามิเตอรและตรวจสอบความถูกตองระหวางที่คัดลอกคาพารามิเตอร
2. เมื่อการบันทึกการคัดลอกคาพารามิเตอรหยุดลง หลังจากหยุดอานคาพารามิเตอรที่คัดลอกมา

จุดตรวจสอบ
1. ตรวจสอบวา Inverter ที่นํามาตรวจสอบเปนรุนเดียวกันหรือไม
2.  ตรวจสอบวาไมไดปดเครื่อง หรือแผงควบคุมการทํางานไมไดขาดการเชื่อมตอ ฯลฯ ในระหวางการอานคาพารามิเตอร

ที่คัดลอกมา

วิธีการแกไข
1. ใหใชอุปกรณรุนเดียวกัน (FR-A700 ซีรี่ส) ในการคัดลอกหรือตรวจสอบความถูกตองของพารามิเตอร
2. อานคาที่คัดลอกของพารามิเตอรอีกครั้ง
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สาเหตุและการแกไข

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

FN Fn
FR-PU04
FR-PU07

FN

หัวขอ พัดลมขัดของ

คําอธิบาย
สําหรับ Inverter ที่มีพัดลมระบายความรอน Fn จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมการทํางานเมื่อพัดลมระบายความรอนหยุด
ทํางานอันเนื่องมาจากความขัดของหรือการทํางานที่ผิดไปจากการตั้งคา Pr. 244 การเลือกใชงานพัดลมระบายความรอน

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบความผิดปกติของพัดลมระบายความรอน

วิธีการแกไข ตรวจสอบอาการขัดของของพัดลม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของทาน

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.OC1 E.OC1
FR-PU04
FR-PU07

ไฟฟากระแสเกินระหวางการเรงความเร็ว

หัวขอ การตัดเนื่องจากกระแสเกินระหวางการเรงความเร็ว

คําอธิบาย
เมื่อกระแสไฟฟาเอาทพุทของ Inverter สูงขึ้นถึง หรือเกิน 220% ของพิกัดกระแสไฟฟาในระหวางการเรงความเร็ว 
วงจรปองกันจะทํางานเพื่อหยุดจายเอาทพุทของ Inverter

จุดตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการเรงความเร็วแบบฉับพลัน
2. ตรวจสอบวาระยะเวลาการลดความเรงไมกินระยะเวลานานในการใชงานแบบยกขึ้น
3. ตรวจสอบการลัดวงจรดานเอาทพุท 
4. ตรวจสอบวาการตั้งคา Pr.3 ความถี่พื้นฐาน ไมไดอยูที่ 60Hz หากพิกัดความถี่ของมอเตอรเทากับ 50Hz
5. ตรวจสอบการทํางานของชุด Stall prevention วาเปนปกติหรือไม
6.  ตรวจสอบวาการ regeneration ของเครื่องไมไดเกิดขึ้นบอยๆ (ตรวจสอบวาแรงดันไฟฟาเอาทพุทมีระดับสูงกวาแรงดัน

ไฟฟาอางอิง V/F ขณะเกิด regeneration และเกิดกระแสเกินเนื่องจากอัตราการหมุนของมอเตอรสูงขึ้นหรือไม)
7. ตรวจสอบวาแหลงจายไฟสําหรับขั้ว RS-485 ไมเกิดการลัดวงจร (ภายใตการควบคุมเวกเตอร)
8.  ตรวจสอบวาทิศทางการหมุนไมเปลี่ยนจากการหมุนไปดานหนาเปนหมุนยอนกลับ (หรือเปลี่ยนจากหมุนยอนกลับเปน

หมุนไปดานหนา) ระหวางการควบคุมแรงบิดภายใตการควบคุมเวกเตอรแบบไมมีเซ็นเซอร

วิธีการแกไข

1.  เพิ่มระยะเวลาการเรงความเร็ว 
(ลดระยะเวลาการลดความเรงในการใชงานแบบยกขึ้น)

2.  ในกรณทีี ่“E.OC1” สวางอยูตลอดเวลาตัง้แตเริม่ตนใชงาน ใหปดเบรกเกอร ถอดสายมอเตอรออกแลวเปด Inverter ใหม 
หาก “E.OC1” ยังคงสวางอยู ใหติดตอตัวแทนจําหนายของทาน

3. ตรวจสอบสายไฟเพื่อใหแนใจวาไมเกิดการลัดวงจรที่ดานเอาทพุท
4. ตั้งคา Pr. 3 ความถี่พื้นฐาน ไปที่ 50Hz
5. เปดใชงานชุด Stall prevention (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual (applied))
6.  ตั้งคาแรงดันไฟฟาพื้นฐาน (พิกัดแรงดันไฟฟาของมอเตอร ฯลฯ) ใน Pr. 19 แรงดันไฟฟาความถี่พื้นฐาน (อางอิงจาก

หมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual (applied))
7. ตรวจสอบการเชื่อมตอขั้ว RS-485 (ภายใตการควบคุมเวกเตอร)
8.  ปองกันการเปลี่ยนทิศทางการหมุนจากการหมุนไปดานหนาเปนหมุนยอนกลับ (หรือเปลี่ยนจากหมุนยอนกลับเปน

หมุนไปดานหนา) ระหวางการควบคุมแรงบิดภายใตการควบคุมเวกเตอรแบบไมมีเซ็นเซอร

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.OC2 E.OC2
FR-PU04
FR-PU07

ไฟฟากระแสเกินที่อัตราความเร็วคงที่

หัวขอ การตัดเนื่องจากกระแสเกินระหวางความเร็วคงที่

คําอธิบาย
เมื่อกระแสไฟฟาเอาทพุทของ Inverter สูงขึ้นถึง หรือเกิน 220% ของพิกัดกระแสไฟฟาในระหวางอัตราความเร็วคงที่ 
วงจรปองกันจะทํางานเพื่อหยุดจายเอาทพุทของ Inverter

จุดตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโหลดแบบฉับพลัน
2. ตรวจสอบการลัดวงจรที่ดานเอาทพุท
3. ตรวจสอบการทํางานของชุด Stall prevention วาเปนปกติหรือไม
4. ตรวจสอบวาแหลงจายไฟสําหรับขั้ว RS-485 ไมลัดวงจร (ภายใตการควบคุมเวกเตอร)
5.  ตรวจสอบวาทิศทางการหมุนไมเปลี่ยนจากการหมุนไปดานหนาเปนหมุนยอนกลับ (หรือเปลี่ยนจากหมุนยอนกลับเปน

หมุนไปดานหนา) ระหวางการควบคุมแรงบิดภายใตการควบคุมเวกเตอรแบบไมมีเซ็นเซอร

วิธีการแกไข

1. ควบคุมโหลดใหคงที่
2. ตรวจสอบสายไฟเพื่อใหแนใจวาไมเกิดการลัดวงจรที่ดานเอาทพุท
3.  ตรวจสอบวาการตั้งคาการทํางานของชุดปองกันการสะดุดถูกตองหรือไม (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction 

Manual (applied))
4. ตรวจสอบการเชื่อมตอของขั้ว RS-485 (ภายใตการควบคุมเวกเตอร)
5.  ปองกันการเปลี่ยนทิศทางการหมุนจากการหมุนไปดานหนาเปนหมุนยอนกลับ (หรือเปลี่ยนจากหมุนยอนกลับเปน

หมุนไปดานหนา) ระหวางการควบคุมแรงบิดภายใตการควบคุมเวกเตอรแบบไมมีเซ็นเซอร 
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ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.OC3 E.OC3
FR-PU04
FR-PU07

ไฟฟากระแสเกินระหวางการลดความเร็ว

หัวขอ การตัดเนื่องจากกระแสเกินระหวางลดความเร็วหรือหยุด

คําอธิบาย
เมื่อกระแสไฟฟาเอาทพุทของ Inverter สูงขึ้นถึง หรือเกิน 220% ของพิกัดกระแสไฟฟาในระหวางการลดความเร็ว 
(นอกเหนือจากการเรงความเร็วหรืออัตราความเร็วคงที่) วงจรปองกันจะทํางานเพื่อหยุดการเอาทพุทของ Inverter 

จุดตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความเร็วแบบฉับพลัน
2. ตรวจสอบการลัดวงจรที่ดานเอาทพุท
3. ตรวจสอบวา Mechanical brake ของมอเตอรทํางานเร็วผิดปกติหรือไม 
4. ตรวจสอบวาการตั้งคาการทํางานของชุด Stall prevention ถูกตองหรือไม
5. ตรวจสอบวาแหลงจายไฟสําหรับขั้ว RS-485 ไมลัดวงจร (ภายใตการควบคุมเวกเตอร)
6.  ตรวจสอบวาทิศทางการหมุนไมเปลี่ยนจากการหมุนไปดานหนาเปนหมุนยอนกลับ (หรือเปลี่ยนจากหมุนยอนกลับเปน

หมุนไปดานหนา) ระหวางการควบคุมแรงบิดภายใตการควบคุมเวกเตอรแบบไมมีเซ็นเซอร

วิธีการแกไข

1. ยืดระยะเวลาการลดความเร็ว
2. ตรวจสอบสายไฟเพื่อใหแนใจวาไมเกิดการลัดวงจรที่ดานเอาทพุท
3. ตรวจสอบการทํางานของเบรกชนิดกลไก
4.  ตรวจสอบวาการตั้งคาการทํางานของ Stall prevention ถูกตองหรือไม (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction 

Manual (applied))
5. ตรวจสอบการเชื่อมตอของขั้ว RS-485 (ภายใตการควบคุมเวกเตอร)
6.  ปองกันการเปลี่ยนทิศทางการหมุนจากการหมุนไปดานหนาเปนหมุนยอนกลับ (หรือเปลี่ยนจากหมุนยอนกลับเปน

หมุนไปดานหนา) ระหวางการควบคุมแรงบิดภายใตการควบคุมเวกเตอรแบบไมมีเซ็นเซอร

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.OV1 E.Ou1
FR-PU04
FR-PU07

แรงดันไฟฟาเกินระหวางการเรงความเร็ว

หัวขอ การตัดเนื่องจากแรงดันไฟฟาเกินระหวางการเรงความเร็ว

คําอธิบาย
หากการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดขึ้นทําใหแรงดันไฟฟา DC ของวงจรหลักภายในของ Inverter สูงขึ้นถึงหรือเกินกวา
คาที่กําหนดไว วงจรปองกันจะเปดทํางานเพื่อหยุดกระแสไฟฟาเอาทพุทจาก Inverter วงจรดังกลาวอาจเปดการทํางาน
เนื่องจากแรงดันไฟฟาในระบบแหลงจายไฟสูงขึ้นอยางฉับพลัน

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการเรงความเร็วที่ชาผิดปกติ (เชน ความเร็วที่ลดลงในการขึ้นในแนวตั้ง)

วิธีการแกไข
• ลดระยะเวลาการเรงความเร็ว
•  ใชฟงกชันปองกันการเกิดกําลังไฟฟาไหลยอนกลับ (Pr. 882 ถึง Pr. 886) (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction 

Manual (applied))

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.OV2 E.Ou2
FR-PU04
FR-PU07

แรงดันไฟฟาเกินที่อัตราความเร็วคงที่

หัวขอ การตัดเนื่องจากแรงดันไฟฟาเกินระหวางความเร็วคงที่

คําอธิบาย
หากพลังงานที่เกิดขึ้นทําใหแรงดันไฟฟา DC ของวงจรหลักภายในของ Inverter สูงขึ้นถึงหรือเกินกวาคาที่กําหนดไว 
วงจรปองกันจะเปดทํางานเพื่อหยุดกระแสไฟฟาเอาทพุทจาก Inverter วงจรดังกลาวอาจเปดทํางานเนื่องจากแรงดัน
ไฟฟาในระบบแหลงจายไฟสูงขึ้นอยางฉับพลัน

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกําลังไฟฟาแบบฉับพลัน

วิธีการแกไข

• รักษากําลังไฟฟาใหคงที่
•  ใชงานฟงกชันปองกันการเกิดกําลังไฟฟาไหลยอนกลับ (Pr. 882 ถึง Pr. 886) (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  

Instruction Manual (applied))
• ใชงานชุดเบรก หรือคอนเวอรเตอรสรางกําลังไฟฟาแบบทั่วไป (FR-CV) ตามที่ตองการ

สาเหตุและการแกไข
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ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.OV3 E.Ou3
FR-PU04
FR-PU07

แรงดันไฟฟาเกินระหวางการลดความเร็ว

หัวขอ การตัดเนื่องจากแรงดันไฟฟาเกินระหวางการลดความเร็วหรือหยุด

คําอธิบาย
หากพลังงานที่เกิดขึ้นทําใหแรงดันไฟฟา DC ของวงจรหลักภายในของ Inverter สูงขึ้นถึงหรือเกินกวาคาที่กําหนดไว 
วงจรปองกันจะเปดทํางานเพื่อหยุดกระแสไฟฟาเอาทพุทจาก Inverter วงจรดังกลาวอาจเปดทํางานเนื่องจากแรงดัน
ไฟฟาในระบบแหลงจายไฟสูงขึ้นอยางฉับพลัน

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบการลดความเร็วลงอยางฉับพลัน

วิธีการแกไข

• เพิ่มระยะเวลาในการลดความเร็ว (ตั้งคาเวลาในการลดความเร็วใหตรงกับความเฉื่อยของชวงเวลาการสงกําลังไฟฟา)
• ลดภาระของเบรก
•  ใชงานฟงกชันปองกันการเกิดกําลังไฟฟาไหลยอนกลับ (Pr. 882 ถึง Pr. 886) (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  

Instruction Manual (applied))
• ใชงานชุดเบรก หรือคอนเวอรเตอรสรางกําลังไฟฟาแบบทั่วไป (FR-CV) ตามที่ตองการ

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.THT E.(H(
FR-PU04
FR-PU07

Inverter โหลดเกิน

หัวขอ การตัดเนื่องจาก Inverter โหลดเกิน (electronic thermal relay function) *1

คําอธิบาย
หากกระแสไฟสูงกวา 150% ของพิกัดกระแสเอาทพุทไหลผาน และไมมีการตัดกระแสไฟฟาเกิน (220% หรือนอยกวา) 
คุณสมบัติผกผันจะเปนสาเหตุใหรีเลยปองกันความรอนอิเล็กทรอนิกสทํางานซึ่งจะไปหยุดเอาทพุทของ Inverter เพื่อ
ปกปองเอาทพุททรานซิสเตอร (ความตานทานกําลังไฟฟาเกิน 150% ที่ 60s) 

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบมอเตอรวาใชงานในภาวะโหลดเกินหรือไม

วิธีการแกไข ลดกําลังไฟฟา

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.THM E.(Hm
FR-PU04
FR-PU07

มอเตอรมีกําลังไฟฟาเกิน

หัวขอ การตัดเนื่องจากกระแสเกินของมอเตอร (electronic thermal relay function) *1

คําอธิบาย

ฟงกชันรีเลยอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกสใน Inverter จะตรวจสอบความรอนของมอเตอรเนื่องจากมีโหลดเกิน หรือคุณสมบัติ
ในการหลอเย็นลดลงในระหวางที่ความเร็วคงที่และการแจงเตือนลวงหนา (แสดง TH) ปรากฏขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูงถึง 85% 
ของการตั้งคา Pr.9 รีเลย O/L อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส รวมถึงเปดใชงานการปองกันวงจรเพื่อหยุดเอาทพุทของ Inverter 
เมื่ออุณหภูมิดังกลาวสูงถึงคากําหนดไว เมื่อใชงานมอเตอรแบบพิเศษเชน มอเตอรหลายขั้ว หรือมอเตอรใหกําลังสูงซึ่ง
จะใหรีเลยอุณหภูมิกับดานเอาทพุทของ Inverter เนื่องจากฟงกชันรีเลยปองกันความรอนแบบอิเล็กทรอนิกสไมสามารถ
ปองกันมอเตอรดังกลาวได

จุดตรวจสอบ

1. ตรวจสอบวาใชงานมอเตอรในภาวะกําลังไฟฟาเกินหรือไม
2.  ตรวจสอบการเลือกมอเตอรวาการตั้งคาของ Pr. 71 มอเตอรที่ใชงาน วาถูกตองหรือไม (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ 

 Instruction Manual (applied))
3. ตรวจสอบการตั้งคาชุด Stall prevention วาถูกตองหรือไม

วิธีการแกไข

1. ลดกําลังไฟฟา
2. สําหรับมอเตอรแบบแรงบิดคงที่ ใหตั้งคามอเตอรดังกลาวใน Pr.71 มอเตอรที่ใชงาน
3.  ตรวจสอบการตั้งคาชุด Stall prevention วาถูกตองหรือไม (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  Instruction Manual 

(applied))

*1 การรีเซ็ต Inverter จะเปนการตั้งคาอุณหภูมิภายในที่รวมอยูกับขอมูลของฟงกชันรีเลยอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกสใหม

สาเหตุและการแกไข
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ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.UVT E.Uu(
FR-PU04
FR-PU07

แรงดันไฟฟาตํ่า

หัวขอ แรงดันไฟฟาตํ่า

คําอธิบาย

หากแรงดันไฟฟาแหลงจายไฟของ Inverter ลดลง วงจรควบคุมจะทํางานไมเปนปกติ
นอกจากนี้ แรงบิดมอเตอรจะไมเพียงพอ และ/หรือ เกิดความรอนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อปองกันไมใหเกิดสภาวะดังกลาว หาก
แรงดันไฟฟาแหลงจายไฟลดลงจนตํ่ากวาประมาณ 150VAC (300VAC สําหรับระดับ 400V) ฟงกชันนี้จะทําใหเอาทพุท
ของ Inverter หยุดลง 
หากไมตอจัมพเปอรที่ขั้ว P/+-P1 ฟงกชันปองกันแรงดันไฟฟาตกจะทํางาน
เมื่อการปองกันแรงดันไฟฟาตกทํางาน จะมีการเอาทพุทสัญญาณ IPF ออกมา (อางอิงจากหมวดที่ 4 ของ  
Instruction Manual (applied))

จุดตรวจสอบ
1. ตรวจสอบการเริ่มทํางานของมอเตอรความจุสูง
2. ตรวจสอบวาจัมพเปอรหรือ DC รีแอ็กเตอรตอที่ขั้ว P/+-P1 

วิธีการแกไข
1. ตรวจสอบอุปกรณในระบบจายไฟ เชน แหลงจายไฟ
2.  ตอจัมพเปอร หรือ DC รีแอ็กเตอรที่ขั้ว P/+-P1

หากปญหายังคงเกิดขึ้นหลังจากทําการแกไขตามขั้นตอนดังกลาวแลว โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของทาน

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.GF E.GF
FR-PU04
FR-PU07

กราวดผิดปกติ

หัวขอ สายดิน (กราวด) ดานเอาทพุทมีกระแสไฟฟามากผิดปกติ

คําอธิบาย
ฟงกชันนี้จะหยุดการเอาทพุทของ Inverter หากสายดิน (กราวด) มีกระแสไฟฟาไหลออกมามากผิดปกติ เนื่องจากมี
ความผิดปกติของกราวดเกิดขึ้นที่ดานเอาทพุท (กระแสไฟฟา) ของ Inverter

จุดตรวจสอบ ตรวจสอบหาความผิดปกติของสายดิน (กราวด) ในมอเตอรและสายตอ

วิธีการแกไข แกไขบริเวณที่ผิดปกติของสายดิน (กราวด)

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.LF E.LF
FR-PU04
FR-PU07

———

หัวขอ เฟสเอาทพุทผิดปกติ

คําอธิบาย
ฟงกชันนี้จะหยุดเอาทพุท Inverter หากหนึ่งในสามเฟส (U, V, W) ที่ดานเอาทพุท (ดานกระแสไฟฟา) ของ Inverter ขาด
วงจร

จุดตรวจสอบ
• ตรวจสอบการเดินสายไฟ (ตรวจสอบวามอเตอรเปนปกติหรือไม)
• ตรวจสอบวาความจุของมอเตอรที่ใชไมนอยกวาความจุของ Inverter

วิธีการแกไข
• เดินสายไฟใหถูกตอง

• ตรวจสอบการตั้งคา Pr. 251 การเลือกปองกันไมใหเฟสเอาทพุทเกิดความผิดปกติ

ไฟแสดงบนแผง
ควบคุมการทํางาน

E.P24 E.P24
FR-PU04
FR-PU07

E.P24

หัวขอ เอาทพุทแหลงจายไฟ 24VDC ลัดวงจร

คําอธิบาย
เมื่อเอาทพุทแหลงจายไฟ 24VDC จากขั้ว PC เกิดการลัดวงจร ฟงกชันนี้จะตัดการสงกระแสไฟฟา
ในขณะเดียวกัน อินพุทหนาสัมผัสจากภายนอกทั้งหมดจะถูกปด จะไมสามารถรีเซ็ต Inverter โดยการปอนสัญญาณ 
RES ได หากตองการรีเซ็ต ใหใชแผงควบคุมการทํางาน หรือปด แลวเปดสวิตชไฟอีกครั้ง

จุดตรวจสอบ • ตรวจสอบการลัดวงจรในเอาทพุทขั้ว PC

วิธีการแกไข • แกไขบริเวณที่ผิดปกติของสายดิน (กราวด)

สาเหตุและการแกไข
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