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 ليست خطاهای درايو سانترنو
Santerno 

Sinus  vega 
 

   

  کد خطا  توضيح
 Over current خطای اتصال کوتاه در خروجی درايو  

موتور را از درايو . جريان بيش از حد در خروجی درايو است 
باز کنيد و به درايو فرمان حرکت بدهيد اگر باز هم اين خطا رخ 

موتور و کابل را هم چک کنيد که . رد درايو نياز به تعمير دا, داد 
 .  اتصال کوتاه نداشته باشند

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F.OC1 
F.OC2 
F.OC3 

Over voltage  - داخلی درايو خطای افزايش ولتاژ – 
 افزايش بيش از حد ولتاژ

ينکه برق اگر بالفاصله پس از ا                                    

F.OU1 
F.OU2 
F.OU3 
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برق  ورودی درايو را وصل می کنيد اين خطا رخ می دهد ولتاژ
اگر برق ورودی در حد . ورودی را چک کنيد که زياد نباشد 

 .درايو نياز به تعمير دارد , نرمال بود 
اما اگر اين خطا در زمان کار درايو و به خصوص در زمان 

 درايو نياز به مقاومت ترمز  , کاهش سرعت رخ می دهد
Braking Resistorاگر قبال نصب شده چک کنيد که .  دارد

 . مقاومت ترمز نسوخته باشد و به درستی کار می کند 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

بيش از حد افزايش پيدا کرده و درايو ,  ولتاژ تغذيه داخلی درايو 
 . مشکل داخلی دارد

F.P0U 

 F.IPL  .کی از فازهای ورودی به درايو قطع شده است  ي
قطع شده و يا موتور  , يکی يا چند تا از فازهای خروجی درايو 

  . فاز شده است دو
F.0PL 

وجود دارد و يا يکی از  , يک خطای سخت افزاری در درايو 
  .حفاظتها فعال شده است 

F.FAL 

 خرابی فن خنک کننده درايو و يا بسته بودن مسير عبور هوا و يا 
  ... گرم بودن دمای تابلو و

اگر همه موارد باال چک شود و مشکلی نباشد درايو نياز به تعمير 
 . دارد 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F.OH1 
F.OH2 

Over load بار درايو  خطای اضافه بار موتور و يا اضافه -  F.OL1 
F.OL2 

Emergency stop   F.Ed 
 -EEPROM خطای حافظه داخلی درايو  

 يکبار درايو را تنظيم کارخانه کنيد اگر مشکل حل نشد درايو نياز 
 . به تعمير دارد

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F.EEP 

د کنترلی درايو روی بر داخلی درايو و يا مشکل بر  کاهش ولتاژ
يا قطع شدن يکی از  و يا خرابی يکی از قطعات مدار قدرت و

F.Con 
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 فازهای ورودی درايو 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

 CT  خرابی مدار اندازه گيری جريان 
 .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F.ct 

 F.cpu   داخلی درايو  ويا مدار تغذيهcpu  خرابی 
 F.tu   خطا در زمان اتوتيون 
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    مهندس  محمديا  09132211861تعميرات  تخصصی اينورتر و درايو 
 

 ن
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    مهندس  محمديا  09132211861تعميرات  تخصصی اينورتر و درايو 
 

 ن
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