
    مهندس  محمديان  09132211861تعميرات تخصصی  انواع اينورتر  و درايو   

  

 

 

 

 
 ليست خطاهای درايو زيمنس

420ميکرو مستر   
 

 توضيح شماره خطا
F0001   Over currentخطای اتصال کوتاه در خروجی درايو -  

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

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

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

باز , پس از اتصال موتور به  درايو اگر موتور و کابل سالم بود و 
 را P1120 رامتر  تکرار می شود مقدار پاF0001 هم خطای 
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 . افزايش دهيد
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F0002  خطای اضافه ولتاژ  
Over voltage

 
اگر بالفاصله پس از اينکه برق                                     

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

 . نسوخته باشد و به درستی کار می کند مقاومت ترمز 
  .  را افزايش دهيدP1121 پارامتر 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 
F0003 Under voltageداخلی درايو   خطای کاهش ولتاژ–  

, اگر اين خطا بالفاصله پس از اتصال اينورتر به برق رخ می دهد
ر برق ورودی در حد نرمال برق ورودی درايو را چک کنيد اگ

 . درايو نياز به تعمير دارد  ,بود
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 

F0004   افزايش دمای داخلی درايو–  
ر حرکت هوا بين پره های رادياتور فن خنک کننده درايو و مسي

دمای هوای داخل تابلو هم ممکن . خنک کننده درايو را چک کنيد 
است 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 
 .مير دارد درايو نياز به تع  تنظيم مجدد کنيد اگر مشکل حل نشد
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 .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 
F0005 
F0011 

 Over Load –روی موتور  اضافه بار بر 
. بيش از توان درايو باشد اين خطا رخ می دهد ,  اگر توان موتور

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

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

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

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 
F0041  خطا در زمان اتوتيون درايو –  

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

  
F0051  خطای حافظه داخلی درايو  EEPROM 

 يکبار درايو را تنظيم کارخانه و تنظيم مجدد کنيد اگر خطا 
 .برطرف نشد درايو نياز به تعمير دارد 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 
F0070 
F0071 

 

   و يا قطع شدن کابل و اتصاالت شبکه خطای شبکه 

 F0080  روی کارت   و يا خطا برقطع شدن ورودی آنالوگ I/O و کارت 
  کنترلی درايو  

F0085  خطای خارجی External fault 
F0221 
F0222 

   و يا مقادير ورودی و خروجی Pid خطا در مورد تنظيمات 

F0422  موتور به درايو وصل نشده و يا موتوربسيار کوچکتر از توان 
  . درايو است

 A0501 ن می  آالرم مربوط به محدود شدن جريان خروجی درايو که نشا
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  . دهد موتور بيش از حد جريان می کشد
A0502 و تالش درايو برای ,داخلی درايوآالرم در مورد باال رفتن ولتاژ

  محدود نمودن ولتاژ
A0503 داخلی درايوآالرم در مورد کاهش ولتاژ  
A0504 آالرم در مورد باال رفتن دمای اينورتر  
A0511 و يا باال رفتن دمای موتور  ورآالرم در مورد باال رفتن جريان موت
A0571 ری ست خطا به طور اتوماتيک را نشان می دهد .  
 A0700 

  تا
A0711 

  .  خطای کارت های توسعه متصل به درايو را نشان می دهد

A0920 
A0921 

به درستی تنظيم نشده,  پارامترهای مربوط به ورودی آنالوگ
  . است

A0922 وصل , به خروجی درايو   و موتورباز است,  خروجی درايو
  .نشده است

    مهندس  محمديان  09132211861تعميرات تخصصی  انواع اينورتر  و درايو   

 


		2020-02-14T09:06:26-0800
	saeed
	I am the author of this document




