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  ليست خطاهای درايو اينوت
invt  CHF-100  

  

 

  نام خطا  توضيح
   -جريان بيش از حد خروجی های درايوعبور 

باز کنيد و بدون  , درايو W  وV  وU موتور را از خروجی های 
موتور به درايو فرمان حرکت بدهيد اگر باز هم همين خطا رخ داد 

  . درايو نياز به تعمير دارد 
بط آن را بررسی کنيد که در کابل يا موتور اتصال موتور و کابل را

اگر کابل و موتور سالم بودند مدت زمان . کوتاه وجود نداشته باشد 
 .   را افزايش دهيد P0.07  در پارامتر ACC افزايش سرعت 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

Out1 
Out2 
Out3 

Over current و يا اه در خروجی درايو به معنی اتصال کوت 
موتور را از درايو باز . جريان بيش از حد در خروجی درايو است 

, کنيد و به درايو فرمان حرکت بدهيد اگر باز هم اين خطا رخ داد 
موتور و کابل را هم چک کنيد که اتصال . درايو نياز به تعمير دارد 

 .  کوتاه نداشته باشند

Oc1 
Oc2 
Oc3 
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  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 
 اگر بالفاصله پس از اينکه برق ورودی درايو را وصل می کنيد اين 

 . برق ورودی درايو را چک کنيد تا در حد مجاز باشد خطا رخ دهد 
 Over voltageداخلی درايو   خطای اضافه ولتاژ–  

اگر اين خطا در زمان کار و به خصوص در زمان کاهش سرعت 
 مقاومت ترمز را چک کنيد اگر مقاومت ترمز هم نصب رخ دهد

 .يک مقاومت ترمز مناسب نصب گردد, نکرده ايد 
 .  را افزايش دهيدp0.08  يا Dec  پارامتر 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

OV1 
OV2 
OV3 

Under voltage خطای کاهش ولتاژ داخلی درايو –  
نکه برق ورودی درايو را وصل می کنيد اين اگر بالفاصله پس از اي

خطا اتفاق می افتد برق ورودی درايو را چک کنيد اگر برق ورودی 
اگر هم پس از اينکه به . درايو نياز به تعمير دارد,در حد نرمال بود

مشکل ,درايو فرمان حرکت می دهيد اين خطا رخ می دهد نيز درايو 
  . د سخت افزاری دارد و نياز به تعمير دار

گاهی قطع شدن يکی از فازهای ورودی هم می تواند باعث اين خطا 
 .  باشد

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

UV 

Over loadاضافه بار موتور -  
اندازه بگيريد اگر هر سه جريان مساوی  جريان هر سه فاز موتور را

درايو نياز به تنظيم , ن کمتر از مقدار پالک موتور آبود و مقدار 
متفاوت , اگر مقدار جريان سه فاز خروجی . مجدد و يا تعمير دارد

موتور و کابل را هم . مشکل سخت افزاری دارد, بود نيز درايو 
اگر جريان موتور بيش از . چک کنيد شايد موتور دو فاز شده باشد 

مقدار مجاز روی پالک باشد هم بار مکانيکی روی موتور زياد است 
 . 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

OL1 
OL2 

 SPI قطع شدن يکی از فازهای ورودی درايو 
 SPO ويا اتصال يک –قطع شدن يکی يا چند تا از فازهای خروجی درايو  
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  -موتور خيلی کوچک به درايو 
External faultخطای خارجی   EF 

  –افزايش دمای داخلی درايو  
فن ,اين خطا رخ دهد ,اصله پس از وصل برق ورودی درايو اگر بالف

مشکل سخت افزاری ,درايو, درايو را چک کنيد اگر فن سالم است 
اما اگر پس از راه اندازی موتور و چند دقيقه بعد از استارت . دارد

 .موتور اين خطا رخ دهد فن خنک کننده و مسير هوا را چک کنيد 
 .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

OH1 
OH2 

 CE   خطا در ارتباط سريال و شبکه 
خراب شده , دارد و يا کارت کنترلی درايو سنسور جريان مشکل

  .   تماس بگيريد09132211861 برای تعمير با شماره .است 
ITE 

 TE   خطا در زمان اتوتيون
  – EEPROM خطای حافظه داخلی درايو  

نياز به ,ارخانه کنيد اگر مشکل حل نشد درايو يکبار درايو را تنظيم ک
 .تعمير دارد 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

EEP 

 BCE   خطا بر روی مقاومت ترمز 
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