


Благодарим ви за закупуването на честотния инвертор серия RSE360, разработен 
от Red Sun Electric LTD.
Инверторите серия RSE360 са предназначени за обща употреба и се 
характеризират с висока производителност при употребата им за контрол 
на вентилатори, помпи, спесифични индустриални машини, компресори, 
шпиндели, кранове, машини за рязане, дробилки, мелници и много други.
 Това ръководство описва насоките за избор, инсталиране, настройка, 
диагностициране на проблеми и поддръжка на инвертора.
 Прочетете и се уверете, че разбирате съдържанието на ръководството 
преди да започнете работа с инвертора и предайте ръководството на крайния 
потребител. 

Забележка: Схемите в ръководството са представени без предпазните капаци. 
Уверете се че всички предпазители са поставени преди опериране съгласно 
инструкциите в това ръководство. Схемите са представени само за описание и 
може да не съвпадат с продукта който сте закупили.
 Инструкциите са обект на промяна поради усъвършенстване на 
продукта.

Забел: Всички следващи примери са базирани на фабричните настройки.



Пример 1. Старт/стоп на инвертора и задаване на работна честота от клавиатурата.
Конфигурирайте следващите параметри според табелката на мотора и актуалните 
изисквания

Код Наименование Мярка Код Наименование Мярка

b0.04 Време за ускорение 1 сек b0.08 Ток на мотора А
b0.05 Време за забавяне 1 сек b0.09 Честота на мотора Hz
b0.06 Киловати на мотора kW b0.10 Обороти на мотора RPM
b0.07 Напрежение на мотора V b2.01 Дигитална честота Hz

-Старт/Стоп посредством натискането на бутон RUN/STOP

Пример 2: Старт / Стоп на инвертора посредством контролни терминали и честота от 
входящ аналогов сигнал

Оперативни стъпки: Терминал Х1 задава 
движение напред, терминал Х2 задава 
движение в обратна посока. Сигналът в 
терминал AI1 определя честотата. 
Моля свържете според схемата.

- Настройте параметрите според табелката на мотора и конкретните изисквания.
Код Наименование Ст-ст Значение

b0.11 Източник на команди 1 Команди от Х терминалите
b2.00 Основен източник честота А 1 Честота от вход AI1
С0.01 Функция на терминал Х1 3(фабр) Движение напред
С0.02 Функция на терминал Х2 4 Движение назад

Код Наименование Мярка Код Наименование Мярка

b0.04 Време за ускорение 1 сек b0.08 Ток на мотора А
b0.05 Време за забавяне 1 сек b0.09 Честота на мотора Hz
b0.06 Киловати на мотора kW b0.10 Обороти на мотора RPM
b0.07 Напрежение на мотора V

- Промяна на честотата посредством сигнала от AI1.
- При затваряне на контакт K1 мотора ще се движи напред. При затваряне на К2 ще 
се движи назад. Ако К1 и К2 са едновременно отворени или затворени мотора ще 
спре.



Диаграма на работния процес при първоначално използване



 Глава 1 Информация за безопасност и предпазни мерки
Определение за безопасност: В това ръководство за употреба, съобщенията се 
класифицират според степента на опасност:
 ОПАСНОСТ показва, че неспазването на указанието ще доведе до   
тежки телесни повреди или дори смърт.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава, че неспазването на уведомлението ще 
доведе до нараняване или имуществена щета.
 Прочетете внимателно това ръководство, за да имате пълно разбиране 
за продукта. Инсталирането, отстраняването на грешки и поддръжката трябва 
да се извършват в съответствие със съдържанието на това ръководство. Не 
поемаме отговорност за каквато и да е вреда или загуба, причинена от неправилно 
опериране. 

1.1 Информация за безопасност и предпазни мерки
Преди инсталиране
 Не инсталирайте инвертора, ако откриете просмукване на вода, липсващ 
компонент или повреда при разопаковане. 
-Не инсталирайте инвертора, ако не отговаря на продукта, който сте поръчали.
-Не използвайте с повредени или липсващи компоненти. 
-Не докосвайте компонентите на оборудването. 
-Инсталирайте оборудването върху негорими предмети, като метал и го дръжте 
далеч от горими материали.
-Не инсталирайте оборудването в среда с горим газ. Неспазването на това условие 
може да предизвика пожар.
 Не разхлабвайте фиксираните винтове на компонентите, особено 
винтовете с червени маркировки.
-Не изпускайте изрезки от кабел в инвертора. Неспазването ще доведе до повреда.
-Монтирайте на място без вибрации и директна слънчева светлина.
-Когато в едно и също табло се монтират два инвертора, моля, спазвайте 
монтажните позиции с цел да се гарантира охлаждащия ефект.

При окабеляване
 Окабеляването трябва да се извършва само от квалифициран персонал 
съгласно инструкциите, описани в това ръководство. Неспазването може да 
доведе до неочаквани инциденти.
-За изолиране на захранването трябва да се използва прекъсвач. Неспазването
може да доведе до пожар.
-Уверете се, че захранването е прекъснато преди окабеляването. Неспазването 
може да доведе до токов удар.
-Заземете правилно (съпротивление на заземяване под 10 ома). Неспазването 
може да доведе до токов удар.
-Не контролирайте пускането или спирането на инвертора чрез включване или 
изключване на входното захранване.
 Обърнете внимание на маркировките на клемите на кабелите. Никога не 
свързвайте захранващите кабели към изходните клеми (U, V, W) на инвертора. 



Неспазването на това условие ще доведе до повреда на инвертора.
-Уверете се, че кабелите отговарят на изискванията за електромагнитна 
съвместимост и стандартите за безопасност.
-Никога не свързвайте спирачния резистор към DC шинопровода (+) и (-).
-Проверете дали са спазени следните изисквания: 
- захранващото напрежение е в съответствие с номиналното напрежение
- Входните (R, S, T) и изходните клеми (U, V, W) са правилно свързани.
- В периферната верига няма късо съединение.
- Окабеляването е сигурно. 
- Не извършвайте тест за съпротивление на която и да е част от инвертора- 
такова изпитване има направено във фабриката. 
- Затворете капаците на инвертора преди да включите захранването, за да 
предотвратите токов удар.
- Окабеляването на периферните устройства трябва да бъде правилно свързано 
съгласно инструкциите, описани в това ръководство.

След включване
- Не отваряйте капака на инвертора.
- Не докосвайте инвертора и периферните устройства, с мокри ръце. 
- Не докосвайте никакви I/O терминали на устройството. 
- Уверете се, че двигателят и механичните устройства могат да поемат висока 
скорост на въртене когато честотата е по-голяма от номиналната честота на 
двигателя.

По време на работа
-Не докосвайте вентилатора или резистора за разреждане, за да проверите 
температурата. 
-Откриването на сигнали трябва да се извършва само от квалифициран 
персонал по време на работа. 
- Недопустимо е да попадат предмети в инвертора по време на работа. 

При поддръжка
-Не ремонтирайте и не обслужвайте при включен в захранването инвертор. 
- изключване на захранването, основното време на изчакване трябва да 
бъде десет минути. След това обслужването може да се извърши, когато 
напрежението на DC шината (между P+ и P-) е по-ниско от 36V. Неспазването на 
това ще доведе до телесна повреда поради остатъка напрежение в кондензатора.
- Ремонт или поддръжка може да се извършва само от квалифициран персонал.
- Настройте и проверете отново параметрите, след обслужването на инвертора. 
- Всички щепселни компоненти трябва да бъдат включени или извадени само 
след изключване на захранването.

1.2 Общи предпазни мерки
Заземяване -Неправилното заземяване може да доведе до нараняване, смърт 
или повреда на оборудването и увеличаване на електромагнитните смущения.
-Правилното заземяване на инвертора, двигателя и другите устройства може 
да гарантира безопасността на оператора и да намали електромагнитното 
излъчване и смущения. 



-Ако токът на утечка е по-голям от AC 3.5mA или DC 10mA, е необходимо 
заземление с фиксиран кабел.
-При заземяване на няколко инвертора те не трябва да бъдат свързани 
последователно.
-Само кабели с необходимата защитна изолация могат да бъдат използвани
. Тест на изолацията на двигателя
- Извършете тест за изолация, когато двигателят се използва за първи път 
или когато се използва повторно след като е бил съхраняван дълго време без 
да работи, По време на изпитването на изолацията двигателят трябва да бъде 
изключен от инвертора. Препоръчва се измерване с 500 V мега-ома метър за 
теста и съпротивлението не трябва да бъде по-малко от 5M ома.

Термична защита на двигателя   Ако номиналният капацитет на избрания 
мотор не съвпада с този на инвертора, особено когато номиналната мощност 
на инвертора е по-голяма от тази на двигателя, моля регулирайте защитата на 
двигателя чрез параметрите на инвертора или инсталирайте термично реле в 
двигателя за защита.

Работа при над 50 Hz  Тази серия инвертори може да осигури изходна честота 
от 0 ~ 600Hz (0 ~ 3000Hz за RSE360B тип). Ако двигателя трябва да работи при 
по-висока честота от базовата честота (50Hz или 60 Hz), трябва да се прецени 
способността на механичните устройства за работа при висока скорост.

Механични вибрации   Честотата от инвертора може да срещне механични 
резонансни точки при някои изходни честоти, които трябва да се избягват чрез 
задаване на честоти на клавиатурата.

Топлина и шум на двигателя  Изходът на инвертора е вълна с ширина 
на импулса (PWM) с определени хармонични честоти, и следователно, 
температурата на двигателя, шумът и вибрациите леко ще се увеличат в 
сравнение с честотната мощност.

Устойчиви на напрежение устройства или кондензатори за подобряване на 
фактора на мощността на изходната страна на инвертора  Тъй като изхода на 
инвертора е PWM вълна, моля не инсталирайте кондензатори за подобряване 
фактора на мощността или мълниезащитни резистори, чувствителни към 
напрежението на изходната страна на инвертора.

Контактори в I / O терминалите   -Когато контактор е монтиран между 
входната страна на инвертора и захранването, инвертора не трябва да се 
стартира или спира чрез включване или изключване на контактора. Ако все пак 
инсталирането на контактор е необходимо уверете се, че времевият интервал 
между превключването е най-малко един час. Честото зареждане и разреждане 
ще съкрати експлоатационния живот на кондензаторите в инвертора.
-Когато контактор е монтиран между изходната страна на инвертора и 
двигателя, контактора не трябва да бъде изключван, когато инвертора отдава. В 
противен случай, модули вътре в инвертора ще бъдат повредени.

-Защита за утечки на ток   Заради съществуването на разпределителни 



кондензатори, когато инвертора работи с високоскоростно превключване, се 
генерира високочестотен ток на утечка, което води до неизправност на веригата 
за защита от утечки. Когато срещнете този проблем, в допълнение към намалена 
носеща честота трябва да има защита за утечки. Моля, обърнете внимание на 
следните две точки:
а. Предпазителят за утечки трябва да бъде разположен на входната страна на 
инвертора. Той трябва да бъде разположен след въздушния превключвател 
(прекъсвач без предпазител).
б. Устройствата за защита от утечки трябва да бъдат тип, който не е 
чувствителен към високохармонични вълни или да са специални за инвертори 
(чувствителността е над 30 mA). Необходимо е да се избере тип, при който 
чувствителността е над 100 mA и времето на действие над 0,1 s.

-Захранващо напрежение извън обхвата на номиналното напрежение
Инверторът не трябва да се използва извън допустимия диапазон на 
напрежение, определен от ръководството за потребителя.В противен случай 
компонентите в инвертора могат да бъдат повредени. Ако е необходимо, 
трябва да се избере съответно устройство за увеличаване на напрежението или 
понижаване.

-Трифазен вход, променен в монофазен вход   Когато трифазният вход се 
промени в монофазен, пулсациите на напрежението на DC шината ще се 
увеличат и ще съкратят експлоатационния живот на кондензаторите в главната 
верига и ще влошат работата на инвертора.Така че, потребителят не трябва 
да променя трифазния вход в монофазен. Ако е необходимо да се използва 
монофазно захранване, защитата за липсваща фаза трябва да бъде отменена, 
в същото време трябва да се вземе под внимание намалената мощност на 
инвертора като използваната стойност не трябва да надвишава 60 % от 
номиналната мощност.

-Защита от пренапрежение   Инверторът има вграден резистор, зависим от 
напрежението (VDR) за потискане на напрежението генерирано при включване 
или изключване на индуктивни товари около инвертора. Ако индуктивните 
натоварвания генерират много високо напрежение се използва потискащо 
устройство.

-Надморска височина и понижение на мощността  1. При надморска височина 
над 1000 метра, охлаждащият ефект е понижен поради разредения въздух. 
Необходимо е да използвате инвертора с понижени стойности. Съотношението 
на намаляването е 1% за всяко увеличение от 100 метра.
2. При температура на околната среда над 400С, е необходимо да използвате 
инвертора с понижени стойности. Съотношението на намаляването е 3% за 
всяко увеличение от 10С.
3. Когато настройката за генерираната честота е по-голяма от стойността 
за грешка, е необходимо да използвате инвертора с понижени стойности.  
Съотношението на намаляването е 4 процента за всяко увеличение от 1K Hz.



-Изхвърляне  При изгаряне електрическите кондензатори могат да експлодират, 
а пластмасовите части отделят отровни газове. Третирайте инвертора като 
промишлен отпадък.

-Двигател   1. Стандартният двигател е четириполюсен асинхронен двигател. Моля 
конфигурирайте съответните параметри според типа и табелката на двигателя.
2. Охлаждащият ефект на двигателя се намалява при работа с ниска скорост. 
Добавете вентилатор за допълнително охлаждане в случай, че двигателят прегрява.
3. В инвертора са конфигурирани стандартни параметри за двигателя. Необходимо 
е да се изпълни автонастройка на двигателя или промяна на стойностите за 
избягване на грешки на базата на действителното състояние. 
4. Инвертора може лекно да се повреди, когато има късо съединение в мотора. 
Затова извършете изпитване на късо съединение на изолацията, когато моторът 
и кабелите са нови или по време на рутинна поддръжка. По време на теста се 
уверете, че инвертора е изключен.
5. Ако разстоянието между инвертора и двигателя е твърде голямо, ефективността  
на изолацията е намалена. 

-Смазване на механичните устройства Механичните устройства като редуктори 
и предавки, които трябва да бъдат смазани, могат да бъдат повредени след 
дълъг период на работа на ниска скорост поради лошо смазване. Уверете се, че 
механичните устройства са наред, преди да стартирате инвертора.

Регенеративен товар  При приложения, където има регенерация на енергия, като 
например повдигане, инвертора често спира поради защита от пренапрежение. 
Необходимо е да се инсталира подходящ спирачен резистор. 

Глава 2 Информация за продукта
2.1 Техническа спесификация на модел RSE360 

Входящо напрежение Монофазно 220V  50/60 Hz  Трифазно 220/380/480V 50/60 Hz

Диапазон на вх. напрежение Напрежение: -15%+10%; Фактор дебаланс: под 3%; Честота: 
47-63Hz

Контролен режим V/F контрол, векторно - отворен/затворен цикъл 

Резолюция на честотата Цифрова: 0.01Hz;
Аналогова: 0.5% × макс. честота

Макс изход V/F контрол: 350Hz; векторен контрол: 300Hz

Генерирана честота 0.5~16.0kHz в зависимост от модела. Може да бъде автом. 
регулирана според натоварването 

Стартово усилие 0.5Hz/150%*номиналната мощност на мотора

Капацитет на претоварване G модел: 150% за 60s, 180% за 3s
L модел: 120% за 60s

Стартов режим Клавиатура, терминали, комуникация RS485. 
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V/F крива Праволинейна; многоточкова; N-тип

Усилване на въртящия момент Автоматично/ръчно

Детекция на скорост Всички модели притежават функцията

Спиране на мотора DC спиране; спиране с енергия; магнитно спиране

DC спиране Честота на спиране: 0.00Hz до макс честота;
Спирачно време: 0.0s до 100.0s;
Ток на спиране: 0.0% до 100.0%*ном ток на мотора

Магнитно спиране При необходимост от бързо спиране или при високи 
регенеративни натоварвания. С функцията се избягва 
честото сработване на защита от свръхнапрежение

СВС ограничение на тока Функцията минимизира грешките от свръх ток и 
нормализира работата на инвертора

Контрол на свръх ток и свръх 
напрежение

Функцията ограничава автоматично напрежението и тока за 
предотвратяване грешки по време на работа

Закъснително време на 
терминалите

Задаване закъснително време за входящите и изходящи 
терминали и релета. Диапазон от 0.0s до 3000.0s.

JOG контрол Контролен режим от клавиатура, терминали, RS485. Честота: 
0.00Hz до макс честота; време: 0.1 до 6000.0s

Мултискоростно и PLC 
опериране

Базирано на вграден PLC или входящи сигнали реализира 16 
степени на скорост

PID контрол PID може да бъде система за управление

Дължина и броене Може да отчита пулсови сигнали от 0 to 100K Hz да ги 
конвертира в дължина, да ги изобразява на дисплея и да 
осъществява контрол чрез терминалите.

Времеви контрол От 0 до 65000 ч. Този контрол може да спре инвертора

Загуба на мощност При загуба на мощност намалява работната честота 
и обратната енергия на товара може да компенсира 
напрежението на DC шината. В резултат на това инвертора 
може да продължи да работи за кратко време.

Оперативно напрежение 24V/200mA. Захранване на входящите и изходящи 
контролни терминали

Аналогов вход Два програмируеми аналогови входа поддържащи 3 вида 
сигнали 0 до 10V, 0 до 20mA и -10V до 10V.

Дигитален вход 6 мултифункционални програмируеми дигитални входа 
съвместими с PNP или NPN сигнал. Терминал X6 може да 
бъде използван като високочестотен импулсен сигнал 0 до 
100KHz. 

Дигитален изход Два програмируеми дигитални изхода тип отворен колектор. 
Y2 може да бъде използван за високочестотен идходящ 
сигнал

Функции за защита Загуба на входяща или изходяща фаза, защита от ниско/
високо напрежение, свръх ток, прегряване, претоварване, 
късо съединение в мотора, грешка на модула, външна 
грешка, самодиагностика
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Място на инсталиране Вътрешни помещения, без пряк достъп на директна 
слънчева светлина, прах, влага, маслена мъгла, огнеопасни и 
корозивни газове

Надморска височина При надморска височина до 1000м може да бъде използван 
нормално. При височина над 1000 м е необходимо 
занижаване на номиналната мощност с 1% за всеки 100м

Температура -10⁰ до +40⁰С. При околна температура от 40⁰ до 50⁰С, моля 
използвайте добро охлаждане и използвайте със занижена 
мощност. Съотношението е 3% за всяко увеличение от 1⁰С.

Влага Под 95%RH, без кондензация.

Вибрации Под 0,6g

Съхранение -25⁰+65⁰С

2.2 Обозначение

2.3 Табелка

2.4  Технически параметри 

- Изброените по-горе модели нямат защита от загуба на фаза
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RSE360    -   4T   7R5G / 011L    -   00   -   00





2.5 Изглед и размери







2.7 Избор на инвертор
При избор на инвертор следвайте условията, като например техническите 
изисквания, приложението и характеристиките на натоварването. В същото 
време характеристиките на двигателя, изходното напрежение и номиналния 
изходен ток. В резултат на това могат да бъдат избрани типа и режима на работа.
Основният принцип е, че номиналният ток на натоварване на двигателя не може 
да надвишава номиналния ток на инвертора. Като цяло, потребителят може да 
избере съответния капацитет на двигателя в съответствие с ръководството за 
потребителя и да сравни номиналния ток на двигателя с този на инвертора. Ако 
това стане, капацитетът на претоварване на инвертора е съществен за процеса 
на стартиране и спиране.
Ако по време на работа има преходно претоварване, скоростта на натоварване 
ще варира според преходното претоварване. Ако изискването за точност на 
скоростта е строго, моля, помислете за увеличаване на мощността на инвертора.
Вентилатори и водни помпи: изискването за претоварване не е строго. Тъй 
като въртящият момент на товара е пропорционален на квадрата на скоростта, 
натоварването е леко, когато скоростта е ниска (Тук коренът не е включен); и 
тъй като тези натоварвания нямат ограничителни изисквания за точността на 
скоростта, може да се избере VF режим.
Натоварвания с постоянен въртящ момент: повечето натоварвания имат 
характеристики на постоянен въртящ момент, но не са ограничени изискванията 
за точност на скоростта и динамичните характеристики. Областите на 
приложение са екструдер, блендер, конвейерна лента, транспортно средство 
и транслационен механизъм на кран. В този случай може да бъде избран V / F 
режим на работа на постоянен въртящ момент.
Контролирани процеси, които имат изисквания за определени динамични 
и статични показатели: тези товари имат изисквания за стабилни механични 
характеристики при ниска скорост, така че спецификацията на динамичните 
и статичните индекси може да съответства на производствената технология. В 
този случай може да бъде избран VF контрол или векторно управление.

Избор на спирачен резистор 
Консумацията на регенеративната енергия на двигателя е почти изцяло върху 
спирачното съпротивление.
Съгласно формулата U × U / R = Pb, потребителят може да изчисли 
съпротивлението на спирачния резистор. Във формулата, U  е спирачното 
усилие на системата по време на постоянното състояние (различните системи 
имат различно напрежение на спирачката. Що се отнася до системата 380VAC, 
обикновено спирачното напрежение е 700V).  Pb ------ спирачна мощност.



Забел. 1) Класовете на напрежение и мощност са единственото съображение 
при избора на спирачна устойчивост.
2) „×“ означава, че са необходими няколко групи спирачни устройства и 
съпротивление, което да се използва паралелно.
3) Ако е необходим външен спирачен блок, моля, вижте съответното 
ръководство за употреба на спирачното устройство.



Данните в горната таблица са само за справка. Потребителят може да избира 
различно съпротивление и мощност на резистора въз основа на действителните 
нужди (съпротивлението не трябва да бъде по-малко от препоръчителната 
стойност в таблицата, а мощността на резистора може да бъде по-висока от 
препоръчителната стойност в таблицата). Съпротивлението на спирачката 
може да се определи от регенеративната мощност на двигателя в реалната 
система и също така е свързано с инерцията на системата, времето за забавяне и 
потенциалния енергиен товар. Потребителят може да избере съпротивлението 
на спирачките според действителните нужди.
За системи с висока инерция, бързо време на забавяне и често спиране, трябва 
да се избере спирачен резистор с висока мощност и малко съпротивление.

Избор на мощност
На теория, мощността на спирачния резистор трябва да съответства на 
спирачната сила. Но като се вземат предвид реалните условия, намаляването 
е 70%. Формулата е 0.7 × Pr = Pb × D.  Pr се отнася за мощността на спирачния 
резистор. D се отнася до честотата на спиране (процент от процеса на 
регенерация към целия процес), изборът на честота на спиране може да бъде 
както следва:
Натоварването на елеватор е от 20% до 30%
Натоварването при намотаване е 20% до 30%
Натоварването на центрофуга е 50% до 60%
Натоварването при периодично спиране е 5%
Обикновеният товар е 10% (10% е достатъчно за обикновен товар).

Раздел 3. Механично и електрическо инсталиране
3.1 Механично инсталиране. Изисквания
1. Добра вентилация 2. Околна температура от -10 до +40⁰С 3. Влажност под 
95% без кондензация на водни капки 4. Далеч от горими обекти 5. Без достъп на 
пряка слънчева светлина 6. Отсъствие на горими газове, маслена мъгла, метални 
стружки 7. Без вибрации 8. Без магнитна интерференция
За да осигурите разсейването на топлината на продукта, моля инсталирайте 
продукта вертикално според фигурата и никога не обръщайте хоризонтално.
При инсталиране в табло спазвайте отстоянията. Уверете се, че около инвертора 
има достатъчно пространство.



3.2. Електрическо инсталиране
Инструкция за периферните устройства

Име Позиция Фунция
Прекъсвач В началото на ел 

верига
Защита на системата от късо съединение

Контактор Между 
прекъсвача и 
инвертора

Не използвайте контактора за често пускане и спиране, 
както и за директно стартиране на инвертора

Входящ 
АС 
реактор

Преди инвертора 1) Подобрява фактора на мощността 
2) Елиминира по-високите хармонични вълни и 
предотвратява други устройства да бъдат повредени 
поради изкривяване на вълната на напрежението.
3) Премахва дисбаланса на входния ток, дължащ се на 
дисбаланса между силовите фази.

Входящ 
филтър

Преди инвертора Намалява смущенията към инвертора, както и от 
инвертора към енергиината система



DC 
реактор

Между 
терминали Р+ и Р 
на инвертора

1) Подобрява фактора на мощността 2) Елиминира по-
високите хармонични и радиационни смущения.

Изходящ 
АС 
реактор

Близо до изхода 
на инвертора

Изхода на ивертора е с по-високи хармоници. Когато 
двигателят е далеч от инвертора някои хармоници 
могат да причинят резонанс във веригата и да 
доведат до следните две въздействия: 1) Намалява 
изолационните характеристики на двигателя и повреда 
в дългосрочен план. 2) Генериране голям ток на утечка 
и причинява чести прекъсвания на защитата.



3.2.2 Избор на периферни устройства



3.2.3 Терминали на инвертора

ОПАСНОСТ: 
- При окабеляване се уверете, че превключвателят на захранването е изключен. В 
противен случай може да получите токов удар.
- Инвертора да се инсталира единствено от правоспособен електротехник. В 
противен случай това може да доведе до повреда на инвертора или опасност за 
здравето. 
- Заземлението трябва да бъде надеждно. В противен случай това може да доведе 
до токов удар или пожар.
- Уверете се, че номиналната стойност на захранването е в съответствие с тази 
на инвертора. В противен случай инвертора може да се повреди.
- Уверете се, че номиналният капацитет на двигателя съответства на този на 
инвертора. В противен случай това може да доведе до повреда на двигателя или 
инвертора.



- Никога не свързвайте захранването към U, V, W клеми. В противен случай това 
ще да доведе до повреда на инвертора.
- Не свързвайте директно спирачните съпротивления към P + и P- клемите на 
DC шината. В противен случай това може да доведе до пожар.

Терминал Значение Описание
R, S, T Трифазни захр. 

терминали
Терминали за сварзване на входящото 
захранване

P+  P- Позитивен и негативен 
терминал на DC шината

Входящи терминали на DC шината

P+  PB Терминали за спирачен 
резистор

Терминали за свързване на спирачния 
резистор

P1  P+ Терминали за външен 
АС реактор

Терминали за свързване на външен АС 
реактор

U, V, W Изходящи терминали Терминали за свързване на изходящото 
към мотора  захранване

Заземителен терминал Терминал за свързване на заземлението
Забележка: 
A.    Входно захранване R, S, T
Свържете R, S, T към входящото в инвертора напрежение. Последователност на 
фазите не е необходима.
B.    P +, P- клеми на DC шината
Клема (+) и (-) на DC шината имат остатъчно напрежение след включване на 
захранването. След като индикаторът на заряда се изключи и остатъчното 
напрежение е по-малко от 36V, можете да докоснете изводите (+) и (-) на DC 
шината. В противен случай това може да доведе до токов удар. Дължината на 
кабела на спирачното устройство не трябва да бъде по-голяма от 10 метра. 
Използвайте кабел с усукана двойка или двойка кабели за паралелно свързване.
C.    P +, PB терминали на спирачния резистор
Що се отнася до типовете, които имат вградено спирачно устройство, 
свързващите клеми на спирачното съпротивление могат да бъдат валидни. В 
противен случай това може да доведе до повреда на инвертора. Не свързвайте 
директно спирачния резистор към DC шината. В противен случай това може да 
доведе до повреда на инвертора или пожар.
D.    P1, P + Свързващи клеми P1, P + на външния реактор
Преди да свържете външния реактор към инвертора, джъмперът между P1 и P + 
терминала трябва да бъде премахнат.
E.    U, V, W Изход U, V, W на инвертора
Не свързвайте кондензатор или защита към изходните клеми на инвертора
В противен случай това може да доведе до повреда. Когато дължината на 
кабела на двигателя е твърде дълъг, това може да доведе до електрически 
резонанс, дължащ се на разпределения капацитет. Това ще доведе до повреда на 



изолацията на двигателя или до генериране на голям ток на утечка. В резултат 
на това тя може да прекъсне защитата срещу претоварване на инвертора. Ако 
дължината на кабела на двигателя е по-дълга от 100 метра, трябва да бъде 
инсталиран изходящ АС реактор.
F. Заземителен терминал. Свържете заземлението здраво. Съпротивлението на 
заземителната линия трябва да бъде по-малко от 0.1Ω. В противен случай това 
може да доведе до повреда на устройството.

3.2.5 Контролни терминали и описание на свързване



Описание на терминалите
Тип Означение Описание Функция

Захр-
анване

+10V  ~GND Захранване 10V 
DC

10V/30mA За захранване на аналогов 
източник

24V
~COM

Захранване 24V 
DC

24V/200mA  За захранване на дигитален 
източник

Анало-
гов вход

AI1~GND Аналогов вход 1 Диапазон -10V +10V/0-20mA, изби-
раеми с джъмпер. Вх. съпротивление: 
120KΩ (напреженов вход), 250Ω (токов)  
Джъмпер CJ1 е за AI1 джъмпер CJ2 е 
за  AI2.

AI2~GND Аналогов вход 2

Анало-
гов 
изход

AO1~GND Аналогов изход Диапазон: 0~10V; товар≤10mA.
0~20mA; товар≤500Ω. Вида на сигнала 
се избира с джъмпер CJ3

Диги-
тални 
входове

Х1, Х2, Х3,
Х4, Х6/F1

Дигитални 
входове

Вх съпротивление: 4.7KΩ. Диапазон: 
9 ~ 30V. X6/FI е съвместим с високо-
честотен импулсен сигнал 0~100KHz

Диги-
тални 
изходи

Y1~COM
Y2/FO~COM

Дигитални 
изходи

Изходно напрежение и ток: 24VDC, 
≤50mA. Честота: <500Hz. Y2 / FO може 
да се използва и за високоскоростен 
импулсен 0~100KHz изход.

Релейни
изходи

TB1~TA1 Норм затворен TA1 е общ порт на реле T1. TA2 е общ за
реле T2.  Товар: AC 250V, 3A, COSΦ = 
0.4 30 DC 30V, 1A.TС1~TA1 Норм отворен

TB2~TA2 Норм затворен

TС2~TA2 Норм отворен
Комуни-
кация

485+ 485- Сигнал от 
RS485

RS485 комуникация между контролера 
и инвертора

Заземл Заземление Свързване на заземлението
Външен
интерфейс

J4 Интерфейс за  
външен източник

20 терминала за свързване на
външни карти със специални функции.

За свързване на контролния кръг е необходим екраниран кабел. Обикновено 
дължината на кабела трябва да бъде под 20 метра. Понякога някои сигнали 
претърпяват сериозни смущения, филтърни кондензатори или феритно магнитно 
ядро   трябва да бъдат инсталирани. 



Раздел 4. Опериране, дисплей и приложение
4.1 Клавиатура

Ин-
дика-
ция

Значение

Hz Изобразява честотата в Hz
A Изобразява силата на тока в А
V Изобразява напрежението

Hz+A Изобразява обороти
А+V Изобразява проценти

Hz+V Изобразява Мра (мегапаскал)

MON Команди OFF-клавиатура, ON-терминали, Мига-комуникация
RUN ON-движение, OFF-стоп, Мига-в процес на спиране
DIR OFF-движение напред, ON-движение назад
TRIP Индикатор за грешка или алармен режим

Функции на бутоните
Бутон Функция
PRG 1. Вход програмиране 1-во ниво 2. Отказ или изход от меню

ENTER 1. Вход в меню ниво след ниво 2. Потвърждение
JOG JOG контрол от клавиатурата

Шифт-в режим изобразяване на параметрите прехвърля между 
различните параметри. В режим програмиране прехвърля между 
редовете на цифрите

RUN Стартиране на инвертора
STOP/RST 1. Спиране на инвертора   2. Ресет след грешка
Потенциом Увеличение/Намаление  и ENTER

Дисплей
Действителна ст-ст Изобразена ст-ст След натискане на Шифт

12345 1234. 2345
1234.5 1234 234.5
123.45 123.4 23.45
12.345 12.34 2.345
0.1234 0.123 1234
0.0034 0.003 0034
0.0004 0.000 0004



Знак Значение
8.8.8.8. Инвертора е в процес на инициализация след включване

dEFt В процес на връщане заводски настройки
Load В процес на зареждане на параметри
Copy В процес на извличане на параметри

TUNE В процес на автоматична настройка на параметрите на мотора
P.SEt Успешно задаване на парола
P.CLr Успешно изчистване на парола

4.4.1 Въведение в менютата   Три нива на менюто
Първо ниво - Например -b2- Група на функционалния код
Второ ниво - Например -b2.01 - Функционален код
Трето ниво - Например 50.00  - Стойност на фунционалния код   

При вход в менюто мигащата цифра може да бъде променена чрез въртене на 
потенциометъра или да се прехвърлите на друга чрез бутон ШИФТ
Връщане към второ ниво от трето - чрез натискане на PRG или ENTER
Натискането на бутон ENTER ще запамети стойностите и ще прехвърли на 
следващия параметър.  Натискането на бутон PRG не запаметява променената 
стойност и връща стъпка назад 

При промяна на стойност на параметър, ако няма мигаща цифра това означава, 
че стойността не може да бъде променена. Причините за това може да са:
1 - Параметърът е само за четене
2 - Параметърът не може да бъде променен по време на движение

4.5 Параметри за наблюдение
След включване на инвертора, параметрите на дисплея могат да се показват чрез 
клавиша SHIFT. Параметри H0.01, H0.02 и H0.03 определят кой параметър да се 
показва. В състояние на работа могат да бъдат показани общо 24 параметъра. 
13 параметъра може да се показват в състояние стоп.

Стъпки за избор параметри за изобразяване.
- Изберете параметрите, които ще се показват.
- Сумирайте стойността на всеки параметър
- Задайте сумираната стойност към съответния параметър.
Например, за изобразяване на работна честота, напрежение на шината и 
стойност на импулсите H0.03 се настройва за сумирана стойност 32773 (1 + 4 + 
32768 = 32773).



При спазване на параметрите за наблюдение, стойността на еталона, определена 
от C0.18, може може да се променя и чрез потенциометъра. Дисплея ще покаже 
стойността 3 секунди след настройката. Дисплея ще покаже параметрите 
автоматично, ако няма натиснат бутон в продължение на 1 минута.

4.6 Изтегляне и зареждане на параметри
Това е функция за архивиране на параметри удобна за конфигуриране на 
параметрите между инверторите.
Задайте H0.04 на 3 за да качите стойностите на параметрите в клавиатурата. На 
LCD екрана ще се покаже едновременно “зареждане”.
Задайте H0.04 на 4 за да свалите стойностите на параметрите от клавиатурата в 
контролната платка. Клавиатурата няма да реагира на никакви натискания на 
клавиши в целия процес на качване или изтегляне. Когато изтеглянето завърши, 
клавиатурата автоматично ще се върне към нормален дисплей. И стойността на
функционален код H0.04 ще се промени на 0. Действието за изтегляне ще бъде 
невалидно, ако няма данни в клавиатурата.

4.7 Настройка на парола и параметри
Инвертора притежава функция за защита с парола на потребителя. Когато 
H0.00 е настроен на ненулева стойност, стойността е потребителската парола. 
Задайте H0.00 на същата стойност за 2 пъти поред, и паролата ще бъде настроена 
успешно. Междувременно, на дисплея ще се покаже “P.SEt” и на LCD екрана 
ще се появи “Задаване на парола успешно”. Паролата ще се активира, ако няма 
операция с клавиатурата за 5 минути.
Задайте H0.00 на нула за 2 пъти подред и паролата ще бъде изчистена
Светодиодът ще покаже “P.CLr” 
Пример 1: Задаване потребителска парола H0.00 на „0003“ (цифрата с 
подчертаване означава, че е в състояние на редактиране).

4.8 Потребителски параметри
Моля, вижте описанието на параметрите на група P0.
4.9 Потребителско меню на дисплея  Двете потребителски менюта се определят 
от H0.05, както е показано в таблицата 

Н0.05 Тип на менюто
0 Основно меню. Изобразяване на всички параметри

1 Дефинирани от потребителя параметри. Показва се само група P0.
2 Не-фабрични параметри. Показване само на променените параметри



A. Стъпки за промяна на типа на менюто от  основно към потребителско.
1. Задайте H0.05 = 1.    2. Върнете се в Level 0, като натиснете бутона PRG.
3. Натиснете отново PRG и дисплея ще премине в потребителско меню

Б. Стъпки за връщане към основната форма на менюто
1. Задайте H0.05 = 0.   2. Върнете се в Level 0, като натиснете бутона PRG;
3. Натиснете отново PRG и клавиатурата ще премине в модела за показване на 
основни параметри.

Раздел 5 Таблица на списъка с параметри

Комуникация инвертор-инвертор



А0 Параметри за наблюдение

Код Наименование Стойност Фабрична 
ст-ст Описание

А0.00 Честота на движение 0,00~b0.00 0.00

A0.01 Зададена честота 0,00~b0.00 0.00

А0.02 Напреж на DC 
шината

0,0~3000.0 0.0

A0.03 Изходящо 
напрежение 

0~1500 0

A0.04 Изходящ ток 0,00~655.35 0.00 Десетична точка според модела

А0.05 Изходящо усилие -300.0~300.0 0.0  В проценти. Основната ст-ст е 
номиналното на мотора

А0.06 Изходяща мощност 0,0~2000.0 0.0 Активната изх. мощност на инвертора

А0.07 Скорост но мотора 0~65535.0 0

А0.08 Основна честота А 0.00~b0.00 0,00

А0.09 Доп. честота В 0.00~b0.00 0,00

А0.10 Статус на инвертора 0~65535 0

Bit0: готовност  Bit1: движение Bit2: грешка  Bit3:предупреждение  Bit4: посока Bit5/6: източник на 
контрол Bit7: RUN разрешен Bit8: байпас Bit9: честота достигната Bit10/11: статус на ускор/забавяне  

Bit12: JOG  Bit13: автонастройка   Bit14: нулева скорост  Bit15: запазен

А0.11 Напреж на AI1 -10.00~10.00 0.00 Необходимо е токовия сигнал да 
се промени на напреженов 0mA 
съответства на 0V, 20mA на 10V

А0.12 Напреж на AI2 -10.00~10.00 0.00

А0.13 Напреж на AI3 -10.00~10.00 0.00

А0.14 Напреж на AO1 0.00~10.00 0.00

А0.15 Напреж на AO2 0.00~10.00 0.00

A0.16 Статус терминал Х 0-1023 0

Един бит се отнася за един терминален статус 0-неактивен 1-активен Bit0: Х1(1)  Bit1: Х2(2)  Bit2: Х3(4)  
Bit3: X4 (8)  Bit4: Х5(16)  Bit5: Х6(32)  Bit6: Х7(64)  Bit7: Х8(128) Bit8: Х9(256) Bit9: Х10(512)

А0.17 Статус терминал Y 0-511 0

Един бит се отнася за един терминален статус 0-неактивен 1-активен Bit0: Y1(1)  Bit1: Y2(2)  Bit2: Y3(4)  
Bit3: T1 (8)  Bit4: T2(16)  Bit5: T3(32)  Bit6: T4(64)  Bit7: T5(128) Bit8: T6(256) 

А0.18 Честота F1 0.00~100.00 0,00 Показва честота FI на Х6

А0.19 Честота FO 0.00~100.00 0,00 Показва честота FO на Y2

А0.20 Референция PID 0.0~100.0 0,0

А0.21 Отговор PID 0.0~100.0 0,0

A0.22 Отклонение PID -100.0~100.0 0.0

A0.23 Изход PID -100.0~100.0 0.0

A0.24 Статус на PLC 0-15 0

A0.25 Брояч на енкодера 0-65535 0

A0.26 Реална дължина 0-65535 0 Метри Дели броя импулси на E7.08



A0.27 Линейна скорост 0,0-6553,5 0 Метри в минута

A0.28 Оставащо време 0.0~6553.5 0.0 Когато функцията за отчитане на 
времето е активна

A0.29 Център на честота на 
завъртане

0.00~b0.00 0,00 Определя се от източника на честота

A0.30 Скорост на товара 0-65535 0 Изх честота умножена по Н0.08

A0.31 Скорост обратна връзка  0.00~b0.00

А0.32 Статус група помпи 0000-4444 0000 Показва статуса на всеки мотор при 
командване на група помпи

0-не използвана 1-готовност 2-изчаква включване 3-включена в мрежата 4-свързана към инвертора
Единици-статус помпа 1, Десетици-статус помпа 2, стотици-статус помпа 3, хиляди-статус помпа 4

А0.33 Дет скорост  енкодер -320.0 ~320.0 0.00

А0.34 Брояч импулси Z 0-65535 0

A0.35 Позиция на преобразувателя  0-4095

А0.36 Референтно напреж за V/f разделяне  0-b0.07

A0.37 Напреж за V/f разделяне  0-b0.07

А0.38 Целеви върт момент -300,0~300.0 0.0

А0.39 Горен върт момент 0.0-300.0 0.0

А0.40 Комуникация -100.0~100.0 0.00 Показва стойността в 0х6400

А0.41 Точка в точка изпратени данни   -100.0~100.0  

А0.42 Точка в точка приети данни  -100.0~100.0 

А0.52 Време “включен” 0-65535 0 Време на включен инвертор в минути

А0.53 Време “в движение” 0.0-6553.5 0.0 Време “в движение” в минути

А0.54 Акумулирано време “Включен” - Дни   0-9999

А0.55 Акумулирано време “Включен” - Часове  0,00-23,990

А0.56 Акумулирано време “в движение” - Дни 0-9999

А0.57 Акумулирано време “в движение” - Часове 0-23.99

А0.58 Акумулирана консумация - Киловат 0-65535

А0.59 Температура на мотора  0,0-300,0  Стойността е от допълнителна термосонда

А0.60 Температура на инвертора -40.0~125.0

А0.61 Температура на изправителния модул -40.0~125.0

А1. Грешки и Диагностика
A1.00 Вид на първа (последна) грешка   0-54

0-няма грешка,  1-хардуер свръх напреж при ускорение,  2-хардуер свръх напреж при забавяне, 
3-хардуер свръх напреж при постоянна скорост, 4-софтуер свръх напреж при ускорение,  5-софтуер 
свръх напреж при забавяне, 6-софтуер свръх напреж при постоянна скорост, 7-ниско напрежение, 
8-хардуер свръх ток при ускорение,  9-хардуер свръх ток при забавяне, 10-хардуер свръх ток при 

постоянна скорост, 11-софтуер свръх ток при ускорение,  12-софтуер свръх ток при забавяне, 
13-софтуер свръх ток при постоянна скорост, 14-Насищане на IGBT при ускорение1 15-Насищане 

на IGBT при забавяне, 16-Насищане на IGBT при пост. скорост 17-прегряване на радиатора или 
изправителя, 18-прегряване на инвертора, 19-загуба входяща фаза, 20-загуба изходяща фаза 



21. Грешка на резистора за плавен старт 22. Грешка детекция ток 23.грешка СВС, 24-претоварване на 
инвертора, 25-претоварване на мотора 26-слабо натоварване на мотора 27-претоварване на мотора
28-късо съед. в мотора 29-външна грешка 30-грешка във връзка с клавиатурата 31-грешка в RS485 
комуникация 32-грешка в комуникацията с външната карта, 33-грешка в връзка с външната карта, 

34-грешка в автонастройката, 35-свръх диапазон на PID 36-грешка EEPROM четене/запис 37-грешка в 
зададените параметри 38-достигнато акумулирано време “включен” 39-достигнато време “в движение” 
40-превключване на мотора по време на движение 41-голямо отклонение в скоростта 42-свръхскорост 

на мотора 43-Неуспешно откриване на полюс 44-грешка обратен сигнал от UVW 45-грешка на 
енкодера 46-потребителска грешка 1 47-потребителска грешка 2  48-мотор в токово зацикляне  

49-мотор в напреженово зацикляне 50-мотор в зацикляне на честота от спад на напрежение в DC 
шината 51-системна грешка 52- Предупреждение за блокиране по време на работа с няколко помпи 

53-претоварване на резистора за плавен старт  54-състояние на заспиване

А1.01 Честота при първа (последна)  грешка Като А0.00

А1.02 Ток при първа (последна)  грешка Като А0.04

А1.03 Напреж на DC шина при първа (последна) грешка Като А0.02

А1.04 Статус на Х терминал при първа (последна)  грешка Като А0.16

А1.05 Статус на Y терминал при първа (последна)  грешка Като А0.17

А1.06 Статус на ивертора при първа (последна)  грешка Като А0.10

А1.07 Температура при първа (последна)  грешка Като А0.52

А1.12 Вид грешка 2 0-54

А1.13 Честота при грешка 2

А1.14 Ток при грешка 2

А1.15 Напреж на DC шината при грешка 2 

А1.16 Статус на Х терминал при грешка 2

А1.17 Статус на Y терминал при грешка 2

А1.18 Статус на инвертора при грешка 2

А1.19 Температура на модула при грешка 2

А1.24 Вид грешка 3 0-54

А1.25 Честота при грешка 3

А1.26 Ток при грешка 3

А1.27 Напреж на DC шината при грешка 3

А1.28 Статус на Х терминал при грешка 3

А1.29 Статус на Y терминал при грешка 3

А1.30 Статус на инвертора при грешка 3

А1.31 Температура на модула при грешка 3



b0 Основни параметри
Наименование Диапазон Фабр. ст-ст

b0.00 Максимална честота 30.00-600.00 50.00
b0.01 Източник на горна честотна граница 0-5 0

0: b0.02   1: AI1   2: AI2   3: AI3   4: X6/FI   5: Комуникация
b0.02 Дигитално зададена горна чест граница b0.03~b0.00 50.00
b0.03 Долна честотна граница 0.00~b0.02 0.00
b0.04 Време за ускорение 0.1-6000.0 От модула
b0.05 Време за забавяне 0.1-6000.0 От модула
b0.06 Номинална мощност на мотора KW 0.1-999.9 От модула
b0.07 Номинално напрежение на мотора 1-2000
b0.08 Номинален ток на мотора 0.01~655.35
b0.09 Номинална честота на мотора 50
b0.10 Номинални обороти на мотора 1~65535 1460
b0.11 Източник на команди 0-2 0

0: Клавиатура  1: I/O терминали  2: Комуникация
b0.12 Настройки за приложение 0-13 0

0: Обща употреба  1: PID  2: Постоянно налягане за две помпи 3-13:Запазени

b1 Логика за движение и спиране
b1.00 Режим за ускорение/забавяне 0-1 0

0: линейно   1: S крива
b1.01 Време стартов сегмент на S кривата 0.0~(100-b1.02) 30.0
b1.02 Време краен сегмент на S кривата 0.0~(100.0-b1.01) 30.0
b1.03 Стартова честота 0.00-50.00 0.00
b1.04 Време за изчакване на S кривата
b1.05 Стартов режим

b1.06 Летящ старт 0-2 0
0- от честота на спиране   1- от нулева скорост  2- от макс. честота

b1.07 Ток на летящ старт 50-200% 90
b1.08 Скорост на летящ старт 1-100 5
b1.09 V/f коефициент на летящ старт 30-100% 100
b1.10 Режим на спиране 0-1 0

0-спиране със забавяне  1- внезапно спиране
b1.11 Ток на DC спирачката при старт 0-100 20
b1.12 Време за старт на DC спирачката (сек) 0.0-100.0 0.0
b1.13 Честота на DC спирачката 0.00~b0.00 0.00
b1.14 Време за изчакване стоп DC спирачка
b1.15 Ток за стоп на DC спирачката
b1.16 Време за стоп на DC спирачката



b1.17 Режим при честота по-ниска от долната честотна граница 0-3    Фабр:0
0-движ с долна честотна граница 1-нулева скорост 2-спира 3-спира и изчаква по-висока

b1.18 Посока на движение 0-същата посока 1-обратна пос
b1.19 Мъртво време за смяна на посока (сек) 0.0-3000.0
b1.20 Забрана движение в обратна посока 0-разрешено 1-забранено
b1.21 Функция на бутон Стоп 0-1 1

0-Стоп/ресет само при работа с клавиатурата  1-стоп/ресет във всички режими
b1.22 Защита от Старт 0-1 0-не  1-да
Ако параметърът е 1 дори при команда “старт” инверторът няма да стартира. Необходимо е 

потребителя да канселира командата старт и да я активира отново
b1.23 Съотношение на динамичната спирачка 0-100 100

По-голямо съотношение-по-голяма сила. При 0 е неактивна
b1.24 Напрежение на динамичната спирачка В зависимост от модела
b1.25 Функция на бутон JOG 0-2 0

0- JOG  1-превключване НАПРЕД/НАЗАД  2-превключване източник на команди

b2 Източник на оперативна честота
b2.00 Основен източник на честота А 0-8 0
0:b2.01+увел/намал 1:AI1 2:AI2 3:AI3  4:X6/F1  5:PID  6:PLC 7:мултирефер.  8:комуникация

b2.01 Предварително зададена честота 0.00-b0.00 50.00
b2.02 Допълнителен източник на честота В 0-8 като b2.00
b2.03 Диапазон на допълнителната честота В 0-100 100
b2.04 Изместване при опериране за честота А/В 0.00~b0.00 0,00
b2.05 Избор на източник на честота 00-34 00

0:източник А 1:А+В (съотношението се определя от цифрата на десетиците) 
2:превкл м/у А и В  3:превкл м/у А и “А/В”  4:превкл м/у В и “А/В”

Десетична цифра (съотношение А/В): 0:A+B 1:A-B  2: min{A,B} 3: max{A,B} 
b2.06 Обединение източник на команди с източник 

на честота
000-999 000

Единици (обединение изт на честота с клавиатура за контрол)   Десетици (обединение изт 
на честота с терминали за контрол)  Хиляди (обединение изт на честота с комуникация 
за контрол)  0: Без обединение 1: b2.01+UP/DOWN  2: AI1 3: AI2  4: AI3  5: X6/FI  6: 
мултиреференция  7: PLC 8: PID  9: комуникация
b2.07 Резолюция на честотата   1-2 1:0.1Hz  2:0.01Hz

Всички параметри с мярка Hz ще се променят. Например при промяна на b2.07 от 2 на 1 
50.00 Hz ще се променят на 500.0 Hz

C0 Дигитални входове
С0.00 Филтърно време  на Х терминалите 0.000~1.000 0.010
С0.01 Функция на терминал Х1 0~58 3

0-не е активен, 1-JOG напред, 2-JOG назад, 3-движение напред, 4-движение назад, 5-три 
линеен контрол, 6-пауза, 7-внезапен стоп, 8-външен СТОП терминал 1, 9--външен СТОП 
терминал 2, 10-авариен стоп, 11-незабавно DC спиране, 12-DC спиране със забавяне, 
13- увеличение, 14-намаление, 15-изчистване на заданието да увеличение/намаление,  
16-мултиреферентен терминал 1, 17-мултиреф терм 2, 18-мултиреф терм 3



19-мултиреф терм 4, 20- Терминал 1 за време за ускор/забавяне, 21- Терминал 2 за време 
за ускор/забавяне, 22 ускор/забавяне забранено, 23-ресет на грешка, 24-нормално отворен 
вход за външна грешка, 25-нормално затворен вход за външна грешка, 26- забрана за 
промяна на честотата, 27-принудителна смяна от източник на честота А към b2.01+UP/
DOWN  28-принудителна смяна от допълнителен източник на честота В към b2.01+UP/
DOWN, 29-смяна източника на честота,  30-превключване мотор1/мотор 2, 31-пулсов 
вход (само за X6/FI), 32-терминал 1 за промяна източника на команди, 33-терминал 1 
за промяна източника на команди, 34-превключване скоростен контрол/ контрол на 
усилието, 35-забрана контрол на усилието, 36-ресет на PLC статус, 37-смяна посот.ката 
на PID действието, 38-пауза PID, 39-интегрална пауза PID, 40-превкл параметър PID, 
41-принудително събуждане на PID, 42-вход брояч, 43-ресет брояч, 44-вход енкодер, 
45-ресет енкодер, 46-завъртане ПАУЗА, 47-ресет на тастоящето работно време, 48-Вход за 
блокране Мотор 1, 49-Вход за блокране Мотор 2, 50-Вход за блокране Мотор 3, 51-Вход за 
блокране Мотор 4, 52-Определена от хотребителя грешка 1, 53-Определена от хотребителя 
грешка 2, 54-Статична автонастройка, 55-автонастройка с движение, 56-смяна от източник 
на честота А към PID, 57-смяна от източник на честота А към PLC,  59-откриване разпадната 
връзка
С0.02 Функция на терминал Х2 (виж С0.01) 0~58 23
С0.03 Функция на терминал Х3 (виж С0.01) 0~58 0
С0.04 Функция на терминал Х4 (виж С0.01) 0~58 0
С0.05 Функция на терминал Х5 (виж С0.01) 0~58 0
С0.06 Функция на терминал Х6 (виж С0.01) 0~58 0
С0.07 Функция на терминал Х7 (виж С0.01) 0~58 0
С0.08 Функция на терминал Х8 (виж С0.01) 0~58 0
С0.09 Функция на терминал Х9 (виж С0.01) 0~58 0
С0.10 Функция на терминал Х10 (виж С0.01) 0~58 0
С0.11 Х1~Х4 режим на активност 0000~1111 0000
0-затворен е активен 1-отворен е активен Единици-Х1, десетици-Х2, стотици-Х3 хиляди-Х4
С0.12 Х5~Х8 режим на активност 0000~1111 0000
0-затворен е активен 1-отворен е активен Единици-Х5, десетици-Х6, стотици-Х7 хиляди-Х8
С0.13 Х9~Х10 режим на активност 00~11 00

0-затворен е активен 1-отворен е активен Единици-Х9, десетици-Х10
C0.14 Време на закъснение на Х1 0,0~3000.0 сек 0,0
C0.15 Време на закъснение на Х2 0,0~3000.0 сек 0,0
C0.16 Време на закъснение на Х3 0,0~3000.0 сек 0,0
C0.17 I/O команден режим 0-3 0

0-двулинеен режим 1, 1-двулинеен режим 2, 2-трилинеен режим 1, 3-трилинеен режим 2
C0.18 Избор за настройка НАГОРЕ/НАДОЛУ 0-2 0

0- честота, 1-усилие 2-PID
С0.19 Памет за настройка НАГОРЕ/НАДОЛУ 00-11 11

Единици (при СТОП): 0-Не  1-Да  Десетици (при изгасване): 0-Не  1-Да
С0.20 Бързина за промяна НАГОРЕ/НАДОЛУ 0,01-100,00 20,00

С1  Дигитални изходи
С1.00 Избор на режим за Y2/FO 0-импулс 1-превключващ сигнал
С1.01 Функция на Y1 0-45 3

0-няма изход, 1-ниско напрежение, 2-готов за движение, 3-движение, 4-движ с нулева 
скорост (няма изходящ сигнал при стоп) 6-двигение назад, 7-честота достигната, 8-горна 

честотна граница достигната, 9-долна честотна граница достигната, 



10-детекция на FDT1, 11-детекция на FDT2, 12-ограничение на усилието,  13-грешка 
(инверторът спира) 14-предупреждение (инверторът продължава да работи) 

15-предупреждение за претоварване на мотора, 16-предупреждение за претоварване на 
инвертора 17-достигната температура на инвертора, 18-предупреждение за прегряване на 
инвертора, 19-нулев ампераж, 20-достигната зададена стойност на брояча, 21-достигната 

определена стойност на брояча, 22-дължина достигната, 23-акумулативно време “включен” 
достигнато 24-акумулативно време на работа достигнато, 25-настоящо време на работа 
достигнато, 26-честота 1 достигната, 27-честота 2 достигната, 28-ток 1 достигнат, 29-ток 

2 достигнат, 30-недостатъчен товар, 31-входящия лимит от AI1 надхвърлен, 32-време 
достигнато, 33-PLC цикъл завършен, 34-токов лимит назхвърлен, 35-комуникационна 
настройка, 36-AI1>AI2 37-лимит за отговор PID надхвърлен 38-Заспиване режим PID 
39-честота ограничена, 40-контрол Мотор1, 41-контрол Мотор2,  42-контрол Мотор3,  
43-контрол Мотор4, 44-контрол външна спирачка, 45-обикновен контрол на спиране

С1.02 Функция на Y2 (Виж С1.01) 0-45 7
C1.03 Функция на Y3 (Виж С1.01) 0-45 0
C1.04 Функция на Т1 (Виж С1.01) 0-45 3
C1.05 Функция на Т2 (Виж С1.01) 0-45 0
C1.06 Функция на Т3 (Виж С1.01) 0-45 0
C1.07 Функция на Т4 (Виж С1.01) 0-45 0
C1.08 Функция на Т5 (Виж С1.01) 0-45 0
C1.09 Функция на Т6 (Виж С1.01) 0-45 0
С1.10 Логика за активност на терминали Y 000-111 000

0-позитивна логика, 1-негагивна логика, Eдиници-Y1, Десетици Y2, Стотици-Y3
С1.11 Логика за активност на терминали Т1-Т4 0000-1111 0000
0-позитивна логика 1-негагивна логика, Eдиници-Т1, Десетици Т2, Стотици-Т3, Хиляди-Т4
C1.12 Логика за активност на терминали Т5-Т6 00-11 00

0-позитивна логика 1-негагивна логика, Eдиници-Т5, Десетици Т6,
C1.13 Време за закъснение на терминал Y1
C1.14 Време за закъснение на терминал Y2 0.0~3000.0 сек 0,0
C1.15 Време за закъснение на терминал Y3 0.0~3000.0 сек 0,0
C1.16 Време за закъснение на терминал T1 0.0~3000.0 сек 0,0
C1.17 Време за закъснение на терминал T2 0.0~3000.0 сек 0,0
C1.18 Време за закъснение на терминал T3 0.0~3000.0 сек 0,0
C1.19 Време за закъснение на терминал T4 0.0~3000.0 сек 0,0
C1.20 Време за закъснение на терминал T5 0.0~3000.0 сек 0,0
C1.21 Време за закъснение на терминал T6 0.0~3000.0 сек 0,0
C1.22 Интервал активно състояние на изход Y1 0.0~600.0 сек 0,0
C1.23 Интервал активно състояние на изход Y2 0.0~600.0 сек 0,0
C1.24 Интервал активно състояние на изход Т1 0.0~600.0 сек 0,0
C1.25 Интервал активно състояние на изход Т2 0.0~600.0 сек 0,0

С2 Аналогови входове
С2.00 Филтърно време на AI1 0.00~10.00 0.10
С2.01 Филтърно време на AI2 0.00~10.00 0.10
С2.02 Филтърно време на AI3 0.00~10.00 0.10
С2.03 Избор на крива да AI 111~333 321

1: AI крива 1(C2.04~07) 2: AI крива 2(C2.08~11) 3: AI крива 3(C2.12~15)
Единици: AI1, Десетици: AI2 Стотици: AI3



С2.04 Минимален вход на крива AI1 -10.00~C2.06 0.00
С2.05 Съответна стойност на миним. вход на AI1 -100.0~100.0 0.0
С2.06 Максимален вход на крива AI1 C2.04~10.00 10.00
С2.07 Съответна стойност на максим. вход на AI1 -100.0~100.0 100.0
C2.08 Минимален вход на крива AI2 -10.00~C2.10 0.00
C2.09 Съответна стойност на миним. вход на AI2 -100.0~100.0 0.0
C2.10 Максимален вход на крива AI2 C2.08~10.00 10.00
C2.11 Съответна стойност на максим. вход на AI2 -100.0~100.0 100,0
C2.12 Минимален вход на крива AI3 -10.00~C2.14 0,00
C2.13 Съответна стойност на миним. вход на AI3 -100.0~100.0 0,0
C2.14 Максимален вход на крива AI3 C2.12~10.00 10,0
C2.15 Съответна стойност на максим. вход на AI3 -100.0~100.0 100.0
C2.16 Точка на прескок на AI1 -100.0~100.0 0.0
C2.17 Амплитуда на прескок на AI1 0.0~100.0 0.5
C2.18 Точка на прескок на AI2 -100.0~100.0 0.0
C2.19 Амплитуда на прескок на AI2 0.0~100.0 0.5
C2.20 Точка на прескок на AI3 -100.0~100.0 0.0
C2.21 Амплитуда на прескок на AI3 0.0~100.0 0.5
C2.22 Стойност на AI1 при ниво по-ниско от минимума 000-111 000

0: минимална стойност 1: 0.0% Единици: AI1  Десетици:AI2   Стотици:AI3

С3  Аналогов изход
С3.00 Филтърно време АО1 0.00~10.00 0,00
С3.01 Филтърно време АО2 0.00~10.00 0,00
С3.02 Функции на АО1 0-17 1

0-зададена честота 1:Действителна честота 2-Изходящ ток, 3-изх. напрежение, 4-изх. 
мощност 5-изх. усилие 6-AI1, 7-AI2,  8-AI3, 9-импулсен вход (от Х6-F1) 10-целево усилие, 

11-задание PID  12-отговор PID 13-изход PID 14-актуална дължина, 15-стойност на брояча 
16-комуникационно задание  17-скорост на отговор

С3.03 Функции на АО2 (виж С3.02) 0-17 2
С3.04 Избор на крива на АО 11-22 21

1: AO крива 1(C3.05~08)  2: AO крива 2(C3.09~12) Единици: АО1 Десетици: АО2
С3.05 Минимален изход АО1 0.00~10.00 0.00
С3.06 Съответни настр. на мин. изход АО крива 1 0.0~C3.08 0.0
С3.07 Максимален изход АО1 0.00~10.00 10.0
С3.08 Съответни настр. на макс. изход АО крива 1 C3.06~100.0 100.0
С3.09 Минимален изход АО2 0.00~10.00 0.00
С3.10 Съответни настр. на мин. изход АО крива 2 0.0~C3.12 0.0
С3.11 Максимален изход АО2 0.00~10.00 10.00
С3.12 Съответни настр. на макс. изход АО крива 2 C3.10~100.0 100.0

C4 Импулсен Вход/Изход
С4.00 Филтърно време FI 0.00~10.00 0.10
С4.01 Минимален вход FI 0.00~C4.03 0.00
С4.02 Съответна стойност на миним. вход FI -100.0~100.0 0.0
С4.03 Максимален вход FI C4.01~100.00 50.00



С4.04 Съответна стойност на макс. вход FI -100.0~100.0 100.0
С4.05 Филтърно време FО 0.00~10.00 0.00
С4.06 Функция на FO   (Виж C3.02) 0-17 1
С4.07 Минимална честота на изход FO 0.00~100.00 0.00
С4.08 Съответна стойност на миним. изход FО 0.0~C4.10 0.0
С4.09 Максимална честота на изход FO 0.00~100.00 50.00
С4.10 Съответна стойност на максим. изход FО C4.08~100.0 100.0

С5  Виртуален дигитален Вход/Изход
С5.00 Функция на VX1 0~58 0
С5.01 Функция на VX2 0~58 0
С5.02 Функция на VX3 0~58 0
С5.03 Функция на VX4 0~58 0
С5.04 Режим на активност на VX 0000-4444 1111

0-Задание от VYn  1-Задание от C5.05   2-Задание от AI2   3-Задание от AI3 Единици: VX1   
Десетици-VX2    Стотици-VX3  Хиляди-VX4

С5.05 Състояние на VX 0000-1111 0000
0-активен,  1-неактивен  Единици: VX1  Десетици: VX2  Стотици: VX3  Хиляди: VX4

С5.06 Режим на активност за AI като VX вход 000-111 000
0-високо е активен  1-ниско е активен    Единици:AI1, Десетици:AI2,   Стотици: AI3

С5.07 Режим на активност за AI като VX вход C5.08~8.00 6,70
С5.08 Режим на активност за AI като VX вход 1.00~C5.07 3,20
С5.09 Функция на VY1   (Виж С1.01) 0~45 0
С5.10 Функция на VY2   (Виж С1.01) 0~45 0
С5.11 Функция на VY3   (Виж С1.01) 0~45 0
С5.12 Функция на VY4   (Виж С1.01) 0~45 0
С5.13 Време на закъснение на VY1 0.0~3600.0 0,0
С5.14 Време на закъснение на VY2 0.0~3600.0 0,0
С5.15 Време на закъснение на VY3 0.0~3600.0 0,0
С5.16 Време на закъснение на VY4 0.0~3600.0 0,0
С5.17 Логика за активност на терминал VY 0000-1111 0000
0-Позитивна логика  1-Негативна логика  Единици: VX1   Десетици-VX2    Стотици-VX3  Хиляди-VX4

d0 Контрол на мотора
d0.00 Режим за контрол 0-2 0

0: V/f    1-векторен режим - отворен кръг,   2-векторен режим - затворен кръг
d0.01 Генерирана честота Зависима от  модела
d0.02 Генерирана честота - настройка с температура 0-разрешено 1-забранено
d0.03 Произволна PWM дълбочина 0-10 0-Разрешено 1-забранено
Произволната PVM може да намали шума на мотора без да увеличава генерираната честота 

0-неактивна,  1-10: настройка за дълбочината
d0.04 DPWM превкл на горна граница на честотата

Ако изходящата честота е по-висока от тази стойност +3Hz се приема DPWM
d0.05 DPWM режим на модулация 0-асинхронна 1-синхронна



d0.06 Подобряване на усилието 0,0-20,0 0,0-автоматично    >0,0- по избор
d0.07 Честота за прекъсване подобрението на усилието 0,00-b0.00 37,00
d0.08 V/f компенсация за приплъзване 0.0~100.0 0,0
d0.09 V/f подобрение при свръх-възбуждане 0~250 64
d0.10 V/f подтискане на трептенията 0~500 Зависи от модела

d0.11 Претоварване от свръхток 0~300 Зависи от модела

d0.12 Защита от токово претоварване 30~200 150
Референтната стойност е номиналния ток на мотора. Забел: d0.12 не може да е по-голямо от 

d0.32 (номинален ток на инвертора)
d0.13 Претоварване по напрежение 0-300 5
d0.14 Защита от претоварване по напрежение Зависи от модела

d0.15 Режим на защита 00-11 00
Единици-контрол ниско напрежение 0-активно  1-неактивно Десетици-защита от свръхнапрежение и 

свръхток-автом ограничение на ускор/забавяне 1-автом контрол на оперативната честота
d0.16 Избор на V/f крива 0-9 0

0: линейна V/F 1:многоточкова V/F   2: 1.2 х V/F   3: 1.4 х V/F    4: 1.6 х V/F    5: 1.8 х V/F
6: квадратна V/F   7: V/F пълно разделяне, 8: V/F полу разделяне  9: Оптимизация на потока
d0.17 Напреж нулева честота при многоточковаV/f крива 0,0-40,0 1,5
d0.18 Честота 1 многоточкова V/f крива 0.00~d0.20 3,00
d0.19 Напрежение 1 многоточкова V/f крива 0.0~100.0 8,0
d0.20 Честота 2 многоточкова V/f крива d0.18~d0.22 25,00
d0.21 Напрежение 2 многоточкова V/f крива 0.0~100.0 55,0
d0.22 Честота 3 многоточкова V/f крива d0.20~b0.09 50,00
d0.23 Напрежение 3 многоточкова V/f крива 0.0~100.0 100,0
d0.24 Източник на напрежение за V/f 0-8 0

0:d0.25  1:AI1  2:AI2  3:AI3  4: X6/FI  5:PID 6:PLC 7:мултиреференция 8: Комуникация
d0.25 Дигитално задание на напрежението за V/f 0~b0.07 0
d0.26 Време да диг задание на напрежението 0.0~1000.0 0,0
d0.31 СВС контрол на тока 0~1 1
d0.32 СВС лимит на тока 0.50~2.20 2,00
d0.33 Време за закъснение на СВС контрол на тока 10~9999 500
d0.34 Коефициент за съхранение на енергията 50.0~100.0 65,0

Коефициент на напрежение, когато изходният въртящ момент е под 5%. Твърде ниска 
настройка може да доведе до спиране на двигателя.

d1 Параметри на мотора
d1.01 Съпротивление на статора Зависи от модела

d1.02 Съпротивление на ротора Зависи от модела

d1.03 Индуктивни утечки на мотора Зависи от модела

d1.04 Индуктивност на мотора Зависи от модела

d1.05 Ток на мотора без товар Зависи от модела

d1.06 Коефициент 1 на отслабване на мотора 0.000~1.000 0,4
d1.07 Коефициент 2 на отслабване на мотора 0.000~1.000 0,7



d1.08 Коефициент 3 на отслабване на мотора 0.000~1.000 1,0
d1.15 Автонастройка 0-2 0

0-няма действие   1-статична автонастройка  2-автонастройка с въртене

d2 Контрол на скоростта
d2.00 ASR пропорционално подобрение Kp1 1~100 20
d2.01 ASR интегрално време Ti1 0.01~10.00 0,30
d2.02 ASR пропорционално подобрение Kp2 1~100 20
d2.03 ASR интегрално време Ti2 0.01~10.00 0,50
d2.04 Ниска скорост за превключване на честота 0.00~d2.05 5,00
d2.05 Висока скорост за превключване на честота d2.04~b0.00 10,00
d2.06 Интегриране на ASR 0-неактивно 1-активно
d2.07 Векторна компенсация на приплъзване 50~120 100
d2.08 Време на ASR филтър 0~1023 0
d2.09 Горна граница на въртящия момент-източник движ напред 0-7

0: d2.10  1: AI1  2: AI2  3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация 6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)
d2.10 Лимит на горния въртящ момент -движение напред 0.0~300.0 150.0
d2.11 Горна граница на въртящия момент-източник движ назад 0-7

0: d2.12   1: AI1  2: AI2   3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация  6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)
d2.12 Лимит на горния въртящ момент -движение назад 0.0~300.0 150,0
d2.13 Горна граница на въртящия момент-източник генериране напред 0-7

0: d2.14   1: AI1  2: AI2   3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация  6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)
d2.14 Лимит на горния въртящ момент -генериране напред 0,0-300,0
d2.15 Горна граница на въртящия момент-източник генериране назад 0-7

0: d2.16   1: AI1  2: AI2   3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация  6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)
d2.16 Лимит на горния въртящ момент -генериране назад 0.0~300.0 150,0
d2.17 Пропорционално нарастване на потока 0-30000 2000
d2.18 Време за интегриране на потока 0-30000 800
d2.19 Пропорционално нарастване на въртящия момент 0-30000 2000
d2.20 Време за интегриране на въртящия момент 0-30000 400
d2.21 Режим на векторна оптимизация 000-111 110

0-забранено 1-разрешено / Единици:оптимизация за конкретния етап Десетици: 
Оптимизация за оценка на ъгъла Стотици: Оптимизация за усилие при ниска честота

d3 Контрол на въртящия момент
d3.00 Избор на контрол скорост/въртящ момент 0-скорост  1-въртящ момент
d3.01 Източник за въртящ момент 0-7 0
0:d3.02+нагоре/надолу   1:AI1  2:AI2   3:AI3  4:X6/FI  5:Комуникация  6:MIN(AI1,AI2)  7:MAX(AI1,AI2)

d3.02 Референция за върт. момент -300.0~300.0 150%
d3.03 Запазен
d3.04 Коефициент на стабилност 10.0~300.0 Стойност по подразбиране е 

номиналния върт. момент на мотора
d3.06 Източник за максимална честота -b0.00~b0.00 50,00

0: d3.07   1: AI1  2: AI2   3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация  6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)



d3.07 Максимална честота -b0.00~b0.00 50,00 b2.07=1 ако >320Hz

d3.08 Източник за минимална честота
0: d3.09   1: AI1  2: AI2   3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация  6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)

d3.09 Минимална честота -b0.00~b0.00 -50,00 b2.07=1ако >320Hz

d3.12 Компенсация за статичен върт.  момент 0.0~100.0 0.0
d3.15 Време за ускорение на върт. момент 0.00~650.00 2,00
d3.16 Време за забавяне на върт. момент 0.00~650.00 2,00

d5 Параметри на мотор 2
d5.00 Избор мотор 1/2 0-1 0-мотор1 1-мотор2
d5.01 Тип контрол мотор 2 0-V/f    1-отворен кръг  2-затворен кръг
d5.03 Мощност мотор 2 (kW) 0.1~999.9
d5.04 Напрежение мотор 2 1~2000
d5.05 Номинален ток мотор 2 0.01~655.35
d5.06 Номинална честота мотор2 10.00~b0.00
d5.07 Обороти мотор 2 1~65535
d5.08 Съпротивл на статора мотор2 В зависимост от модела
d5.09 Съпротивл на ротора мотор2 В зависимост от модела
d5.10 Индуктивни утечки мотор 2 В зависимост от модела
d5.11 Индуктивност мотор 2 В зависимост от модела
d5.12 Ток без товар мотор 2 В зависимост от модела
d5.13 Коеф 1 - отслабване на потока 0.000~1.000 1.000 20%
d5.14 Коеф 2 - отслабване на потока 0.000~1.000 1.000 50%
d5.15 Коеф 3 - отслабване на потока 0.000~1.000 1.000 80%
d5.22 Автом настройка мотор 2 0-няма действие,   1- статична 2-с движение

d6 Контрол на скоростта Мотор 2
d6.00 ASR пропорционално подобрение Kp1 1~100 20
d6.01 ASR интегрално време Ti1 0.01~10.00 0,30
d2.02 ASR пропорционално подобрение Kp2 1~100 20
d6.03 ASR интегрално време Ti2 0.01~10.00 0,50
d6.04 Ниска скорост за превключване на честота 0.00~d6.05 5,00
d6.05 Висока скорост за превключване на честота d6.04~b0.00 10,00
d6.06 Интегриране на ASR 0-неактивно 1-активно
d6.07 Векторна компенсация на приплъзване 50~200 100
d6.08 Време на ASR филтър 0~1023 0
d6.09 Горна граница на въртящия момент-източник движ напред 0-7

0: d6.10  1: AI1  2: AI2  3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация 6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)
d6.10 Лимит на горния въртящ момент -движение напред 0.0~300.0 150.0
d6.11 Горна граница на въртящия момент-източник движ назад 0-7

0: d6.12   1: AI1  2: AI2   3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация  6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)
d6.12 Лимит на горния въртящ момент -движение назад 0.0~300.0 150,0
d6.13 Горна граница на въртящия момент-източник генериране напред 0-7



0: d6.14   1: AI1  2: AI2   3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация  6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)
d6.14 Лимит на горния въртящ момент -генериране напред 0-7
d6.15 Горна граница на въртящия момент-източник назад 0.0~300.0 150,0

0: d6.16   1: AI1  2: AI2   3: AI3  4: X6/FI  5: Комуникация  6: MIN(AI1,AI2)  7: MAX(AI1,AI2)
d6.16 Лимит на горния въртящ момент -генериране назад 0.0~300.0 150,0
d6.17 Пропорционално нарастване на потока 0-30000 2000
d6.18 Време за интегриране на потока 0-30000 800
d6.19 Пропорционално нарастване на въртящия момент 0-30000 2000
d6.20 Време за интегриране на въртящия момент 0-30000 400

Е0  JOG
E0.00 JOG честота 0.00~b0.00 5,00
E0.01 JOG време за ускорение 0.1~6000.0 10,0
E0.02 JOG време за забавяне 0.1~6000.0 10,0
E0.03 JOG стоп режим 0-1 0-със забавяне 1-незабавен стоп
E0.04 JOG команда 0-1 0

Е0.04=1 инвертора приема JOG командата от източника незабавно дори да е в режим на 
движение и JOG командата от други източници ще бъде игнорирана

Е1  Честота за пропускане
E1.00 Горна граница Честота на пропускане 1 E1.01~b0.00 0.00
E1.00 Долна граница Честота на пропускане 1 0.00~E1.00 0.00
E1.00 Горна граница Честота на пропускане 2 E1.03~b0.00 0.00
E1.00 Долна граница Честота на пропускане 2 0.00~E1.02 0.00

Е2  Мулти-референция
Е2.00 Източник за мултиреференция 0-6 0

0: E2.01  1: b2.01+нагоре/надолу  2: AI1   3: AI2    4: AI3    5: X6/FI    6: PID
Е2.01 Референция 0 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.02 Референция 1 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.03 Референция 2 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.04 Референция 3 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.05 Референция 4 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.06 Референция 5 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.07 Референция 6 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.08 Референция 7 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.09 Референция 8 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.10 Референция 9 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.11 Референция 10 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.12 Референция 11 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.13 Референция 12 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.14 Референция 13 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.15 Референция 14 -b0.00~b0.00 0,00
Е2.16 Референция 15 -b0.00~b0.00 0,00



Е3 PLC опериране
Е3.00 PLC режим 0-2 0

0-стоп след 1 цикъл  1-запазване последните стойности след 1 цикъл   2-Повторение след 
завършване на 1 цикъл

Е3.01 Избор на PLC опериране 00-11 00 0-не   1-да
Единици: Запазване при срив на захранването   Десетици-запазване при стоп

Е3.02 Мярка за време приPLC опериране 0-1 0-секунди 1-час
Е3.03 Време на рефeренция 0 за PLC 0,0-6553,5 0,0
Е3.04 Време за ускор/заб референция 0 0-3 0-време1, 1-време2, 2-време 3-време4

Е3.05 Време на рефeренция 1 за PLC 0,0-6553,5 0,0
Е3.06 Време за ускор/заб референция 1 0-3 0-време1, 1-време2, 2-време 3-време4

Е3.07 Време на рефeренция 2 за PLC 0,0-6553,5 0,0
Е3.08 Време за ускор/заб референция 2 0-3 0-време1, 1-време2, 2-време 3-време4

Е3.09 Време на рефeренция 3 за PLC 0,0-6553,5 0,0
Е3.10 Време за ускор/заб референция 3 0-3 0-време1, 1-време2, 2-време 3-време4

Е3.11 Време на рефeренция 4за PLC 0,0-6553,5 0,0
Е3.12 Време за ускор/заб референция 4 0-3 0-време1, 1-време2, 2-време 3-време4

Е3.13 Време на рефeренция 5 за PLC 0,0-6553,5 0,0
Е3.14 Време за ускор/заб референция 5 0-3 0-време1, 1-време2, 2-време 3-време4

Е4  Време за ускорение / Забавяне
Е4.00 Време за ускорение 2 0,1-6000,0
Е4.01 Време за забавяне 2 0,1-6000,0
Е4.02 Време за ускорение 3 0,1-6000,0
Е4.03 Време за забавяне 3 0,1-6000,0
Е4.04 Време за ускорение 4 0,1-6000,0
Е4.05 Време за забавяне 4 0,1-6000,0
Е4.06 Честота на превключване време ускорение 1/2 0.00~b0.00

Е4.07 Честота на превключване време забавяне 1/2 0.00~b0.00

Е4.08 Мярка време за ускор/забавяне 0-2 0-1сек   1-0,1 сек   2-0,01 сек

Е4.09 Реф честота за времето за уск/заб 0-2 Това е времето от 0Hz до Е4.09 

0: Mакс честота (b0.00) 1: настояща честота 2: 100Hz

Е5 PID
E5.00 Марка PID 0-5 0

0: процент (%) 1:Налягане(MPa) 2:Градус(⁰С) 3:Kиловат(kW) 4:Киловат час(kWh) 5: Поток(m3/h)
Е5.01 Разделителна способност PID 0-без знак след дес.точка, 1-1знак, 2-2знака, 3-3 знака
Е5.02 Максимална стойност PID E5.03~6553.5
Е5.03 Минимална стойност PID 0.0~E5.02
E5.04 Източник на PID 0-6

0: E5.05+нагоре/надолу 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: X6/FI 5: Мултиреференция 6: Комуникация
E5.05  Цифрова настройка PID E5.03~E5.02 50,0
E5.06 Време за промяна Цифр настр PID 0.00~99.99 0,00
E5.07 Източник на обратна връзка PID 0-8 0

0:AI1 1:AI2 2:AI3 3:AI1-AI2  4:X6/FI 5:AI1+AI2  6:MAX(AI1,AI2) 7:MIN(AI1,AI2) 8: Комуникация



Е5.08 PID време за отговор 0.00~60.00
Е5.09 PID пропорционално подобрение Кр1 0.0~999.9
Е5.10 PID интегрално време Ti1 0.01~99.99
Е5.11 PID диференциално време Td1 0.000~9.999
Е5.12 PID пропорционално подобрение Кр2 0.0~999.9
Е5.13 PID интегрално време Ti2 0.01~99.99
Е5.14 PID диференциално време Td2 0.000~9.999
Е5.15 PID превключване 0-2

0-без превключване  1-посредством Х терминалите  2-автоматично според отклонението

Е5.16 PID превключване отклонение 1 E5.03~E5.17 20,0
Е5.17 PID превключване отклонение 2 E5.16~E5.02 80,0
Е5.18 Стойност на изход PID % 0.0-100.0
Е5.19 Време на задържане PID изход 0,00-600,00 0,0
Е5.20 Филтърно време изход PID 0.00~60.00
Е5.21 Посока на действие PID 0-1 0-позитивна 1-негативна
Е5.22 PID диференциален лимит 0,0-100,0
Е5.23 Максимално отклонение в посока напред 0.00~99.99
Е5.24 Максимално отклонение в посока назад 0.00~99.99
Е5.25 Честота на изкл PID обратно въртене 0.00~b0.00
Е5.26 Граница на отклонение PID 0.0~100.0
Е5.27 Граница на отклонение PID - време на закъснение 0.0~320.0
Е5.29 PID действие при спиране 0-няма PID действие  1-PID действие
Е5.30 Детекция отговор PID 0-1 0-забранено   1-разрешено
Е5.31 Мин. честота за детекция отговор PID 0.00~b0.00
Е5.32 Време за изчакване детекция отговор PID 0,0-600,0
Е5.33 Горна граница детекция отговор PID E5.03~E5.02
Е5.34 Долна граница детекция отговор PID E5.03~E5.02
Е5.35 Време за детекция отговор PID 0,0-600,0
Е5.36 Ниво на събуждане 0.0~200.0
Е5.37 Време за изчакване ниво на събуждане 0.0~6500.0
Е5.38 Режим  Заспиване 0-базирано на честота   1-базирано на отговор PID
Е5.39 Ниво на заспиване 0.0~200
Е5.40 Честота на заспиване 0.00~b0.00
Е5.41 Време на заспиване 0.0~6500.0
Е5.42 Горна граница PID 0.0~100.0
Е5.43 Долна граница PID 0.0~100.0

Е7  Честота на завъртане
Е7.00 Режим на контрол 0-1 0-спрямо зададена честота  1-спрямо макс честота 
Е7.01 Амплитуда на честота на завъртане 0,0-100,0 0,0
Е7.02 Честота на пропускане 0,0-50,0 0,0
Е7.03 Цикъл на честота на завъртане 0,1-3000,0 10,0
Е7.05 Стойност на брояча E7.06~65535 1000



Е7.06 Целева стойност 1~E7.05 1000,0
Е7.07 Зададена дължина 0-65535 1000
Е7.08 Брой импулси за 1 метър 0,1-6553,5 100,0

Е8 Контрол на споделени устройства
E8.00 Контрол на споделени у-ва 0,00-10,00 0,00
Е8.01 Филтърно време 0,00-10,00

Е9 Загуба на мощност
Е9.00 Действие при загуба на мощност 0-забранено   1-разрешено
Е9.01 Преценка на напрежението 40,0-150,0 80,0
Е9.02 Пауза за преценка на напрежението 60,0-150,0 100,0
Е9.03 Време за преценка на напрежението 0,00-50,00 0,50

ЕА.00 Контрол външна спирачка 0-неактивен 1-активен
ЕА.01 Честотен лимит при изключване 0.00~10.00 2,50
ЕА.02 Токов лимит при изключване 0.0~180.0 110,0
ЕА.03 Време на закъснение при изключване 0.00~10.00 0,50
ЕА.04 Пауза на ускорението  при изключвае 0.00~10.00 1,00
ЕА.05 Честотен лимит при включване 0.00~10.00 2,00
ЕА.06 Време за изчакване 0.00~10.00 0,00
ЕА.07 Време на закъснение при включване 0.00~10.00 2,50

Еb Наблюдение

ЕA Външна спирачка

Еb.00 Времева функция 0-неактивна 1-активна
Еb.01 Източник за времева функция 0:Eb.02  1:AI1  2:AI2  3:AI3
Еb.02 Продължителност 0.0~6500.0 0,0
Еb.03 Достигнато време 0.0~6500.0 0,0
Еb.04 Акумулирано дневно време включен 0~9999 0
Еb.05 Акумулирано часово време включен за деня 0.00~23.99 0,00
Еb.06 Акумулирано дневно време работещ 0~9999 0
Еb.07 Акумулирано часово време работещ за деня 0.00~23.99 0,00
Еb.08 Диапазон за наблюдение достигната честота 0.0~100.0 0,2
Еb.09 Стойност 1 на “достигната честота” за наблюдение 0.00~b0.00 50,00
Еb.10 Амплитуда 1 на “достигната честота” за наблюдение 0.0~100.0 0,0
Еb.11 Стойност 2 на “достигната честота” за наблюдение 0.00~b0.00 50,00
Еb.12 Амплитуда 2 на “достигната честота” за наблюдение 0.0~100.0 0,0
Еb.13 Праг 1 за детекция 0.00~b0.00 50,00
Еb.14 Хистерезис 1 за детекция 0.0~100.0 5,0
Еb.15 Праг 2 за детекция 0.00~b0.00 50,00
Еb.16 Хистерезис 2 за детекция 0.0~100.0 5,0
Еb.17 Ниво за детекция на нулев ток 0.0~300.0 5,0
Еb.18 Време за закъснение детекция на нулев ток 0.01~600.00 0,10
Еb.19 Праг на свръхток 0.0~300.0 200,0



Еb.20 Време за закъснение детекция на свръхток 0.00~600.00 0,00
Еb.21 Достигнат ток 1 0.00~300.00 100,0
Еb.22 Амплитуда на достигнат ток 1 0.00~300.00 0,0
Еb.23 Достигнат ток 2 0.00~300.00 100,0
Еb.24 Амплитуда на достигнат ток 2 0.00~300.00 0,0
Еb.25 Долна граница на входящо напрежение в AI1 0.00~Eb.26 3,70
Еb.26 Горна граница на входящо напрежение в AI1 Eb.25~10.00 7,20
Еb.27 Праг на температурата на модула -40.0~125.0 100,0
Еb.28 Спирачна честота 0.00~b0.00 2,00
Еb.29 Спирачно време 0.0~3000.0 0,0

Еb.29 различно от 0 ще активира спирачна функция

F0 Защита
F0.00 Праг Ниско напрежение Зависи от модела
F0.01 Праг Високо напрежение Зависи от модела
F0.02 Загуба входяща фаза 0-неактивна 1-активна
F0.03 Загуба изходяща фаза 0-неактивна 1-активна
F0.04 Късо съединение със заземление при включване 0-неактивна 1-активна
F0.05 Претоварване на инвертора 0.30~3.00 1,00
F0.06 Претоварване на мотора 0-неактивна 1-активна
F0.07 Подобрение за претоварване на мотора 0.20~10.00 1,00
F0.08 Коеф за претоварване на мотора 50~100 80
F0.09 Защита от нисък товар 0-неактивна 1-активна
F0.10 Ниво на детекция нисък товар 0.0~100.0 40,0
F0.11 Време на детекция нисък товар 0.0~60.0 1,0
F0.12 Тип температурен сензор 0-няма сензор   1-Pt100    2-Pt1000
F0.13 Праг за прегряване на мотора 0.0~200.0 120.0
F0.14 Праг за предупреждение за прегряване 0.0~200.0 100.0
F0.15 Стойност за свръхскорост 0.0~50.0 20.0
F0.16 Време за детекция на свръхскорост 0.0~60.0 5.0
F0.17 Детекция на твърде голямо отклонение в скоростта 0.0~50.0 20.0
F0.18 Време за детекция на голямо отклонение в скоростта 0.0~60.0 1.0
F0.19 Действие 1 при защита 0000-2222 0000

Единици-Загуба входяща фаза  Десетици-прегряване на мотора  Стотици-Външна грешка   
Хиляди-претоварване мотор  0-спиране веднага  1-спиране според режима на спиране 
2-продължава да работи
F0.20 Действие 2 при защита 0000-2222 0000

Единици-Мотор нисък товар  Десетици-Загуба изходяща фаза  Стотици-Претоварване 
инвертор  Хиляди-грешка RS485  0-спиране веднага  1-спиране според режима на спиране 
2-работи на 8% от ном честота на мотора 
F0.21 Действие 3 при защита 0000-2222 0000

Единици-грешка външна карта  Десетици-PID над лимит   Стотици-акум време включен  
Хиляди-акум време работа



F0.22 Действие 4 при защита 0000-2222 0000
Единици-голямо отклонение скорост  Десетици-мотор свръхскорост  Стотици-детекция 
поток Хиляди-грешка при обратния сигнал от UVW
F0.23 Действие 5 при защита 0000-2222 0000

Единици-Грешка енкодер  Десетици-Грешка 1 определена от потребителя  Стотици-
Грешка 2 определена от потребителя  Хиляди-грешка група помпи  0-спиране веднага  
1-превключване към V/f и спиране според режима на спиране 2-превключване към V/f  и 
продължава да работи
F0.24 Честота на работа при грешка 0-4 0

0-настояща честота  1-Зададена честота 2-горна честотна граница  3-долна честотна граница, 4-F0.25

F1 Авторесет
F1.00 Брой авторестарт от грешка 0~30 0
F1.01 Времеви интервал за авторестарт от грешка 0.1~100.0 1,0
F1.02 Действие на дигиталните изходи при авторесет 00~11 00

Единици-Терминал за грешка 0-няма действие при авторесет  1-действие при авторесет
Десетици-рестарт след авторесет 0-без авторестарт  1-авторестарт

Н0  Системни параметри
Н0.00 Парола 0000-9999 0000
Н0.01 Параметри 1 - LED дисплей 0-65535 31
Н0.02 Параметри - LED дисплей при движение 0-2047 0
Н0.03 Параметри - LED дисплей при стоп 1-65535
Н0.04 Опции за параметрите 0-4 0
0-няма действие   1-връщане заводски настройки без параметри на мотора  2-връщане 
заводски настройки включително параметри на мотора  3-запис на параметрите в 
клавиатурата  4-запис на параметри от клавиатурата
Н0.05 Избор на меню за показване 0-2 0

0-показване всички параметри  1-показване потребителски параметри  2-показване 
НЕзаводски параметри

Н0.06 Заключване на функциите 0-неактивно 1-активно
Н0.07 Парола акумулирано време включен 0-9999 0
Н0.08 Коеф за показване на ниска скорост 0,001-9,999 0,300
Н0.09 Десетчен знак при показване на ниска скорост 0-3 1
Н0.10 G/L настройки 0-G тип 1-L-тип
Н0.11 Работа на вентилатора 0-автоматично 1-при включване 2-темпер. режим
Н0.19 Избор на външна карта 00-11
0: няма  1: IO1(Y3,T3~T6 норм отворен) 2: IO2(AI3,Y3, X7~X10) 3: IO3(X7~X10,T3~T4 норм отворен) 4: 
IO4(PT100, PT1000) 5: PG1(ABZ differential type,optional 5V/12V) 6: PG2(ABZ OC & Push-pull type,option-
al 5V/12V/24V) 7: COM1(RS485+Modbus RTU,AI3,Y3,X7~X8) 8: COM2(Profibus) 9: COM3(CANopen) 10: 
COM4(GPRS) 11: COM5(Modbus TCP)
H0.20 Серия на продукта 0-999
H0.21 Фърмуеър на функциите 0.00~99.99
H0.22 Алгоритъм на фърмуеър на функциите 0.00~99.99
H0.23 Фърмуеър на клавиатурата 0.00~99.99
H0.26 Версия на ОТР 0.00~99.99



Н1  Калибриране на дигиталните входове / изходи
H1.00 Действително напрежение 1 на AI1 0.500~4.000
H1.01 Показвано напрежение на 1 AI1 0.500~4.000
H1.02 Действително напрежение 2 на AI1 6.000~9.999
H1.03 Показвано напрежение на 2 AI1 6.000~9.999
H1.04 Действително напрежение 1 на AI2 0.500~4.000
H1.05 Показвано напрежение 1 на AI2 0.500~4.000
H1.06 Действително напрежение 2 на AI2 6.000~9.999
H1.07 Показвано напрежение на 2 AI2 6.000~9.999
H1.08 Действително напрежение 1 на AI3 0.500~4.000
H1.09 Показвано напрежение 1 на AI3 0.500~4.000
H1.10 Действително напрежение 2 на AI3 6.000~9.999
H1.11 Показвано напрежение на 2 AI3 6.000~9.999
H1.12 Действително напрежение 1 на AО1 0.500~4.000
H1.13 Показвано напрежение 1 на AО1 0.500~4.000
H1.14 Действително напрежение 2 на AО1 6.000~9.999
H1.15 Показвано напрежение 2 на AО1 6.000~9.999
H1.16 Действително напрежение 1 на AО2 0.500~4.000
H1.17 Показвано напрежение 1 на AО2 0.500~4.000
H1.18 Действително напрежение 2 на AО2 6.000~9.999
H1.19 Показвано напрежение 2 на AО2 6.000~9.999


