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 ليست خطاهای درايو زيمنس
Sinamics   v20 

  

 

  

شماره   توضيح
  خطا

 Over currentيا اتصال کوتاه در   خطای اضافه جريان و
 –خروجی درايو 

موتور و کابل رابط بين درايو تا موتور را باز کنيد يعنی کابلی که به 
فرمان  ,باز کنيد و به درايو   وصل شده راW وV  وU ترمينالهای 

نياز به  , تکرار شد درايو, اگر باز هم همين خطا . حرکت بدهيد 
 .تعمير دارد 

 موتور و کابل آن را چک کنيد که اتصال کوتاه در سيم پيچ موتور و 
 . يا داخل کابل وجود نداشته باشد 

 F1      
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 تکرار ميشود F1 بود و باز هم خطای   سالم  اگر موتور و کابل
 . درايو نياز به تعمير دارد 

  .   تماس بگيريد09132211861ای تعمير با شماره بر
  
 Over voltageداخلی درايو  خطای اضافه ولتاژ-  

اگر بالفاصله پس از اينکه برق                                     
برق  ورودی درايو را وصل می کنيد اين خطا رخ می دهد ولتاژ

اگر برق ورودی در حد نرمال . زياد نباشد ورودی را چک کنيد که 
 .درايو نياز به تعمير دارد , بود 

اما اگر اين خطا در زمان کار درايو و به خصوص در زمان کاهش 
 Braking درايو نياز به مقاومت ترمز  , سرعت رخ می دهد

Resistorاگر قبال نصب شده چک کنيد که مقاومت ترمز .  دارد
 . تی کار می کند نسوخته باشد و به درس

 .   را افزايش دهيدP1121 پارامتر 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

 F2      
           

     

 Under voltageداخلی درايو   خطای کاهش ولتاژ  
, اگر اين خطا بالفاصله پس از اتصال اينورتر به برق رخ می دهد

 , برق ورودی در حد نرمال بودبرق ورودی درايو را چک کنيد اگر
 . درايو نياز به تعمير دارد 

اگر اين خطا در زمان کار و به خصوص ابتدای حرکت موتور رخ 
 . هم درايو نياز به تعمير دارد باز دهد 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

 F3      
           

    

  خطای افزايش دمای داخلی درايو  
خنک کننده درايو و مسير حرکت هوا بين پره های رادياتور خنک فن 

دمای هوای داخل تابلو هم ممکن است . کننده درايو را چک کنيد 
باعث اين خطا شود اگر همه چيز عادی بود و بدنه فلزی درايو هم 

داغ نشده و اين خطا را می زند درايو را تنظيم کارخانه و تنظيم مجدد 
 .درايو نياز به تعمير دارد   نشدکنيد اگر مشکل حل 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F4       
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   خطای اضافه بار درايو
. بيش از توان درايو باشد اين خطا رخ می دهد ,اگر توان موتور

بيش از حد مجاز  ,همچنين در مواقعی که بار مکانيکی روی موتور 
 .ين خطا اتفاق می افتد ا, موتور شود 

 جريان هر سه فاز موتور را با امپرمتر چنگکی اندازه گيری کنيد و 
جريان هر سه فاز بايد . با جريان روی پالک موتور مقايسه نماييد

  –مساوی هم باشد و مقدار اين جريان کمتر از پالک موتور 
 . نياز به تعمير دارد  , درايو, اگر جريان ها با هم مساوی نبودند 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

 F5      
           

     

   باال رفتن دمای موتور
  

 F11    
           

    
     F12  . قطع شده است,  سنسور حرارتی داخل درايو 

           
    

   .مشکل دارد,  داخل درايو dc ولتاژ  
يا خازنهای اصلی  ز فازهای ورودی قطع شده است واحتماال يکی ا
  .مشکل دارد 

 F20    
           

    
  خطا در زمان اتوتيون  

با مقدار واقعی آن تفاوت دارد و يا , احتماال پارامترهای موتور 
 . مراحل اتوتيون به درستی انجام نشده است

  

 F41    
           

    

  EEPROM  خطای حافظه داخلی درايو 
يکبار درايو را تنظيم کارخانه و تنظيم مجدد کنيد اگر خطا برطرف 

 .نشد درايو نياز به تعمير دارد 
 .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F51     
           

    

    F52   خطای نرم افزار داخلی درايو 
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     AI F80 قطع شدن ورودی آنالوگ 

           
    

     External fault F85  خطای خارجی 
           

    
   F100   خطای نرم افزار داخلی درايو 

           
    

F101   
           

    
  و يا مقادير ورودی و خروجی تابع Pid  خطا در مورد تنظيمات 

pid 
F221   

           
      

F222   
           

    
ر مورد محدود شدن جريان خروجی درايو برای محافظت از  آالرم د
  موتور

 A501 
           

     
 over داخلی درايو   اعالم هشدار در مورد افزايش ولتاژ

voltage 
A502 

 Under داخلی درايو  اعالم هشدار در مورد کاهش سطح ولتاژ
voltage   

A503  
           

    
  A504   دمای داخلی درايواعالم هشدار در مورد افزايش
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  A505   اعالم هشدار در مورد اضافه بار درايو 
           

    
  igbt A506  اعالم هشدار در مورد گرم شدن 

           
   

  A507  اعالم هشدار در مورد قطع شدن سنسور حرارتی داخل درايو 
           

     
  A511  ايش دمای موتوراعالم هشدار در مورد افز

           
     

 ( اعالم هشدار در مورد جريان بيش از حد عبوری از مقاومت ترمز 
Braking Resister(  

A535  
           

     
  A541  اعالم هشدار در مورد خطا در زمان اتوتيون 

           
    

 زمانی که موتور وصل.  بار متصل به خروجی اينورتر کم است 
  . نباشد يا موتور خيلی کوچک باشد اين هشدار ظاهر می شود

A922  
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