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•ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย•
(กรุณาอ่านก่อนใช้งาน)

 ระหว่างการออกแบบระบบ กรุณาอ่านคู่มือที่เกี่ยวข้องเสมอไปพร้อมค�านึงถึงความปลอดภัยให้เพียงพอ

 ทั้งนี้ ในการฝึกปฏิบัติจริง กรุณาระวังสิ่งดังต่อไปนี้ให้เพียงพอ และใช้งานให้ถูกวิธี

 การฝึกปฏิบัติจริงนี้ จะใช้อินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิ รุ่น FR-E700 วิธีการใช้งานหรือพารามิเตอร์จะแตก

ต่าง

กันไปตามอินเวอร์เตอร์แต่ละรุ่น กรุณาศึกษาจากคู่มือของอิน เวอร์เตอร์แต่ละรุ่น กรณีที่ใช้งานรุ่นอื่น

[ข้อพึงระวังในการฝึกปฏิบัติจริง]

• กรุณาอย่าสัมผัสเทอร์มินอลระหว่างที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูด

• ขณะเปิดฝาครอบ ให้ปิดแหล่งจ่ายพลังงานหรือยืนยันความปลอดภัยให้เพียงพอก่อนการปฏิบัติงาน

• กรุณาอย่าแหย่มือเข้าไปในส่วนที่มีการเคลื่อนไหวได้



ข้อพึงระวังด้านความปลอดภัย

ก่อนการติดตั้ง เดินเครื่อง ซ่อมบ�ารุง ตรวจสอบ กรุณาอ่านท�าความเข้าใจคู่มือและเอกสาร 
อื่นๆที่แนบมาให้เข้าใจถี่ถ้วน เพื่อใช้งานให้ถูกต้อง กรุณาฝึกซ้อม ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
ข้อมูลความปลอดภัย รวมถึงข้อพึงระวังให้ช�านาญก่อนการใช้งาน
เอกสารนี้ แยกแยะระดับข้อพึงระวังด้านความปลอดภัยออกเป็น "อันตราย" "ระวัง"

กรณีที่ใช้งานผิด อาจท�าให้เกิดภาวะที่เป็นอันตรายขึ้นได้ ซึ่งอาจ
ท�าให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

กรณีที่ใช้งานผิด อาจท�าให้เกิดภาวะที่เป็นอันตรายขึ้นได้ ซึ่งอาจ
ท�าให้ได้รับการบาดเจ็บปานกลางหรือบาดเจ็บเล็กน้อยและเกิด
ความเสียหายต่อสิ่งของได้

ทั้งนี้ หัวข้อที่ระบุอยู่ใน                   ก็อาจมีผลท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่รุนแรงขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดที่มีความส�าคัญมาก กรุณายึดถือปฏิบัติ
เสมอ

1. เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

• กรุณาอย่าเปิดฝาครอบด้านหน้าระหว่างที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือระหว่างเดิน   
      เครื่อง เป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูด

• ไม่ท�าการเดินเครื่องโดยที่ถอดฝาครอบด้านหน้าและฝาครอบสายไฟอยู่ จะเป็นสาเหตุ   
      ท�าให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ เนื่องจากเทอร์มินอลแรงดันไฟฟ้าสูงและส่วนการชาร์จไฟเปิดอยู่

• แม้ในเวลาที่ปิดแหล่งจ่ายพลังงานเป็น OFF ก็ตาม กรุณาอย่าถอดฝาครอบด้านหน้า เว้น 
      แต่จะท�าการเดินสายไฟหรือตรวจสอบตามระยะ มีการชาร์จไฟฟ้าอยู่ภายในตัวอินเวอร์   
      เตอร์ อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

• การเดินสายไฟหรือการตรวจสอบนั้น กรุณาตัดแหล่งจ่ายพลังงาน แล้วตรวจดูว่าการ 
      แสดงผลที่แผงควบคุมการท�างานดับลง โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าหลังจาก 10  
      นาทีโดยนับจากเวลาที่ตัดแหล่งจ่ายพลังงานแล้ว หลังการตัดแหล่งจ่ายพลังงานแล้ว  
      จะยังมีไฟฟ้าแรงดันสูงชาร์จอยู่ภายในตัวเก็บประจุและเป็นอันตราย

• กรุณาต่อสายดินป้องกันชนิด D ขึ้นไป ส�าหรับอินเวอร์เตอร์ระดับ 100V, 200V และ 
      สายดินป้องกันชนิด C ขึ้นไปส�าหรับอินเวอร์เตอร์ระดับ 400V กรณีที่อินเวอร์เตอร์ 
      ระดับ 400V ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน EN กรุณาใช้แหล่งจ่ายพลังงานที่มีการต่อเชื่อม 
      สายดินจุดนิวทรัล

• การเดินสายไฟ หรือการตรวจสอบ ขอให้กระท�าโดยช่างเทคนิคเฉพาะด้าน

• กรุณาติดตั้งตัวเครื่องให้เสร็จก่อนการเดินสายไฟ เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด บาดเจ็บได้

• กรุณาอย่าใช้งานปุ่ม M dial หรือปุ่มควบคุมต่างๆโดยที่มือเปียกอยู่  
      เป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูด

• กรุณาอย่าท�าให้สายไฟเกิดถลอก มีแรงกดมากเกินไป วางสิ่งของที่หนักบนสายไฟหรือ 
      ถูกหนีบอยู่ เป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูด

• กรุณาอย่าเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนระหว่างที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าอยู่  
      อันตรายหากเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนระหว่างที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าอยู่

• กรุณาอย่าสัมผัสแผงวงจรหรือสายเคเเบิ้ลต่างๆ โดยที่มือเปียกอยู่  
      เป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูด

• กรณีตรวจวัดขนาดตัวเก็บประจุของวงจรหลัก จะมีการปล่อยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
      ประมาณ 1s ไปยังมอเตอร์เมื่อปิดแหล่งจ่ายพลังงานเป็น OFF เป็นสาเหตุของไฟฟ้าดูด 
      ได้ กรุณาอย่าสัมผัสเทอร์มินอลต่างๆ ของมอเตอร์หลังปิดแหล่งจ่ายพลังงานเป็น OFF   
      ทันที

2. เพื่อป้องกันเพลิงไหม้

• กรุณาติดตั้งอินเวอร์เตอร์กับผนังชนิดที่ไม่ติดไฟ ที่ไม่มีรูเปิด (โดยไม่สัมผัสกับด้านหลัง 
      เช่น ใบพัดของอินเวอร์เตอร)์ การติดตั้งไปยังวัสดุที่ติดไฟได้หรือใกล้กัน  
      เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

• กรณีที่อินเวอร์เตอร์เสีย กรุณาตัดแหล่งจ่ายพลังงานของอินเวอร์เตอร์ หากมีกระแส 
      ไฟฟ้าสูงไหลต่อเนื่อง จะเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

• กรณีที่ใช้เครื่องต้านทานเบรก กรุณาตัดแหล่งจ่ายพลังงานเมื่อมีสัญญาณผิดปรกติ  
      เครื่องต้านทานเบรกจะมีความร้อนผิดปรกติ จากความเสียหายของทรานซิสเตอร์ของ 
      เบรก เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

• กรุณาอย่าต่อตรงเครื่องต้านทานเข้าที่เทอร์มินอลกระแสตรง P/+, N/-  
 เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

3. เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

• กรุณาอย่าปล่อยแรงดันไฟฟ้าไปยังเทอร์มินอลต่างๆ ที่แตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ใน 
      คู่มือการใช้งาน เป็นสาหตุให้เกิดการแตกร้าว-เสียหายได้

• กรุณาอย่าต่อเชื่อมเทอร์มินอลผิดขั้ว เป็นสาเหตุให้เกิดการแตกร้าว-เสียหายได้

• กรุณาอย่าผิดขั้ว (+-) เป็นสาเหตุให้เกิดการแตกร้าว-เสียหายได้

• ระหว่างที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือหลังจากตัดแหล่งจ่ายพลังงาน อินเวอร์เตอร์จะมี 
      ความร้อนสูง กรุณาอย่าสัมผัส เป็นสาเหตุให้บาดเจ็บจากการไหม้พองได้

4. ข้อพึงระวังต่าง ๆ
กรุณาค�านึงข้อพึงระวังต่อไปนี้ให้เพียงพอ การรใช้งานที่ไม่ถูกต้อง อาจเป็น
สาเหตุท�าให้เกิดอุบัติเหตุ-การบาดเจ็บ-ไฟฟ้าดูดได้

(1) เกี่ยวกับการขนส่ง-การติดตั้ง

• กรุณาล�าเลียงด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับน�้าหนักของผลิตภัณฑ์ เป็นสาเหตุให้บาดเจ็บได้

• กรุณาอย่าวางซ้อนกันหลายชั้นเกินกว่าที่จ�ากัด

• กรุณาติดตั้งผลิตภัณฑ์ในจุดที่รับน�้าหนักได้ ตามที่ระบุในคู่มือ

• กรุณาอย่าติดตั้ง เดินเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่เสียหรือชิ้นส่วนไม่ครบถ้วน

• กรุณาอย่าล�าเลียงโดยถือที่ฝาครอบด้านหน้าหรือปุ่ม M dial อาจท�าให้ตกหล่นหรือเสียได้

• กรุณาอย่าขึ้นไปอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือวางสิ่งของที่มีน�้าหนักมากบนผลิตภัณฑ์

• กรุณาติดตั้งตามทิศทางติดตั้งที่ถูกต้องเสมอ

• ระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมที่น�าไฟฟ้า เช่น สกรู เศษโลหะหรือวัสดุแปลกปลอมที่ 
      ติดไฟได้ เช่น น�้ามัน ปะปนเข้าสู่ส่วนภายในของอินเวอร์เตอร์

• อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นย�าสูง กรุณาอย่าท�าตกหล่นหรือเกิดแรงกระแทก 
      รุนแรง

• กรุณาใช้ภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้ เป็นสาเหตุให้อินเวอร์เตอร์เสีย

 
 
 

อุณหภูมิรอบด้าน -10°C - +50°C (ต้องไม่เกิดน้�าแข็ง)
(สเปคโครงสร้างที ่ป ิดรอบคือ -10°C - 
+40°C)

ความชื้นรอบด้าน ไม่เกิน 90% RH (ต้องไม่เกิดน้�าแข็ง)
อุณหภูมิจัดเก็บ -20°C - +65°CÕ1

บรรยากาศ ในอาคาร (ต้องไม่มีแก๊สกัดกร่อน แก๊สติดไฟ
ละอองน้�ามัน ฝุ่นผง) 

ความสูงจากระดับน้�าทะเล- 

ความสั่นสะเทือน

ความสูงจากระดับน้�าทะเลไม่เกิน 1000m 
ไม่เกิน 5.9m/s2, 10 - 55Hz (แต่ละทิศทาง 
X, Y, Z)

Õ1 อุณหภูมิใช้ส�าหรับระยะเวลาสั้น เช่น การขนส่ง



(2) การเดินสายไฟ

• กรุณาอย่าติดตั้ง คอนเดนเซอร์ปรับเฟสน�าหน้าหรือตัวกรองสัญญาณวิทยุรบกวนก�าจัด 
 แรงดันไฟฟ้าเกิน เข้าที่ ที่ด้านเอ้าท์พุทของอินเวอร์เตอร์ อาจท�าให้ร้อนเกิน-ไหม้เสียหาย 
 ได้

• กรุณาต่อเชื่อมด้านเอ้าท์พุท (เทอร์มินอล U, V, W) ให้ถูกต้อง มอเตอร์จะหมุนกลับด้าน

(3) การปรับแต่งทดลองเดินเครื่อง

• กรุณาตรวจยืนยัน-ปรับตั้งพารามิเตอร์ต่าง ๆ ก่อนการเดินเครื่อง อาจเกิดการเคลื่อนไหว 
 โดยไม่ได้คาดคิด ขึ้นอยู่กับเครื่องจักร

(4) วิธีการใช้งาน

• หากเลือกความสามารถการ retry เอาไว้ จะมีการเคลื่อนไหวอีกโดยกะทันหันเมื่อตัด 
 เอ้าท์พุท กรุณาอย่าเข้าใกล้

• กรณีที่กด  แล้วก็ตาม อาจไม่มีการหยุดเอ้าท์พุทตามสถานะการตั้งความสามารถ 

 ได้ดังนั้นจึงควรวางวงจรป้องกันฉุกเฉิน (เช่น ตัดแหล่งจ่ายพลังงานและท�างานเบรก 
 เครื่องจักรส�าหรับหยุดฉุกเฉิน) หรือสวิทช์ต่าง ๆ

• หากท�าการรีเซ็ทการแจ้งเตือน ทั้งที่มีสัญญาณเดินเครื่องสั่งการอยู่ จะท�างานใหม ่
 กะทันหัน ดังนั้นกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตัดสัญญาณเดินเครื่องแล้ว

• กรุณาอย่าใช้งานกับโหลดที่ไม่ใช่มอเตอร์เหนี่ยวน�า 3 เฟส หากต่อเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น 
 เข้าที่เอ้าท์พุทของอินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์อาจเกิดความเสียหายได้

• กรุณาอย่าดัดแปลง

• กรุณาอย่าพยายามถอดชิ้นส่วนที่ไม่มีการระบุไว้ในคู่มือ เป็นสาเหตุให้เสียหรือเสียหาย 
 ได้

 

• อาจท�าให้ thermal switch ไม่สามารถป้องกันความร้อนเกินของมอเตอร์ได้ แนะน�าให้ 
 มีการป้องกันความร้อนเกิน โดยใช้ thermal ภายนอกหรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ  
 PTC ควบคู่ร่วมกัน

• กรุณาอย่า start-stop อินเวอร์เตอร์ถี่ๆ โดยการใช้ magnetic contactor  
 ทางด้านแหล่งจ่ายพลังงาน จะท�าให้อายุการใช้งานอินเวอร์เตอร์สั้นลง

• กรุณาลดผลกระทบความเสียหายของแม่เหล็กโดยใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวน อาจท�าให้ 
 อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ที่ใช้งานใกล้กับอินเวอร์เตอร์เสียหายได้

• กรุณาจัดการแก้ไขเพื่อเป็นการควบคุมคลื่นความถี่สูง อาจท�าให้คอนเดนเซอร์ปรับ 
 เฟสน�าหน้าหรือเครื่องก�าเนิดกระแสไฟฟ้ามีความร้อนเกิน-เสียหายได้ อันเนื่องมาจาก 
 คลื่นความถี่สูงจากแหล่งจ่ายพลังงานที่เกิดจากอินเวอร์เตอร์

• กรณีที่เดินเครื่องมอเตอร์ระดับ 400V ด้วยอินเวอร์เตอร์ กรุณาใช้มอเตอร์ที่เสริมฉนวน 
 ป้องกันหรือมีการจัดการควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระชาก อาจเกิดแรงดันไฟกระชากไป 
 ยังเทอร์มินอลของมอเตอร์ ที่มีสาเหตุจากค่าคงที่การเดินสายไฟ ซึ่งแรงดันไฟฟ้านั้น 
 ท�าให้ฉนวนของมอเตอร์เกิดการเสื่อมสภาพลงได้

• กรุณาตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จ�าเป็นเสมอก่อนการเดินเครื่อง กรณีที่ท�าการล้างพารามิเตอร์  
 ทั้งหมด พารามิเตอร์จะกลับไปเป็นค่า default

• อินเวอร์เตอร์สามารถตั้งค่าการเดินเครื่องความเร็วสูงได้ง่าย ดังนั้น การเปลี่ยนการตั้งค่า 
 นั้น กรุณาค�านึงถึงความสามารถของมอเตอร์หรือเครื่องจักรให้ดีก่อน

• ความสามารถเบรกของอินเวอร์เตอร์ ไม่สามารถรักษาสภาพการหยุดได้ กรุณาติดตั้ง 
 อุปกรณ์รักษาสภาพ ต่างหาก

• กรณีที่เดินเครื่องอินเวอร์เตอร์หลังการจัดเก็บเป็นเวลานาน กรุณาตรวจสอบ ทดสอบ 
 เดินเครื่องก่อน

• เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตย์ ก่อนที่จะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ กรุณาใช้มือ 
 สัมผัสกับโลหะที่อยู่ใกล้ตัว เพื่อเป็นการขจัดไฟฟ้าสถิตย์ออกจากร่างกายก่อน

• กรณีลูกค้ากลุ่มผู้ใช้ไฟส่องสว่าง ท�าการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3 เฟส  
 ขอให้สอบถามจากทางการไฟฟ้าที่ใกล้เคียง

(5) การจัดการเมื่อเกิดความผิดปรกติ

• กรุณาติดตั้งอุปกรณ์ส�ารองเพื่อความปลอดภัย เช่น เบรกฉุกเฉิน ฯลฯ เพื่อที่จะไม่ให้ 
 เครื่องจักร อุปกรณ์เกิดสภาพที่อันตราย แม้อินเวอร์เตอร์เสีย

• กรณีที่เบรกเกอร์ทางด้านอินพุทของอินเวอร์เตอร์มีการเอาท์พุททริป คาดได้ว่าเกิดความ 
 ผิดปรกติในการเดินสายไฟ (เช่น ลัดวงจร) ชิ้นส่วนภายในของอินเวอร์เตอร์เสีย  
 ระบุสาเหตุที่เบรกเกอร์ท�าการเอาท์พุททริป หลังจากขจัดสาเหตุได้แล้ว จึงท�าการเปิด 
 เบรกเกอร์ใหม่อีกครั้ง

• ในกรณีที่ระบบป้องกันท�างาน ขอให้จัดการกับสาเหตุเสียก่อน แล้วท�าการรีเซ็ท 
 อินเวอร์เตอร์ ก่อนเดินเครื่องอีกครั้ง

(6) การตรวจซ่อม-เปลี่ยนชิ้นส่วน

• กรุณาอย่าท�าการทดสอบแมกเกอร์ (ตรวจวัดความต้านทานฉนวน) กับวงจรควบคุมของ 
 อินเวอร์เตอร์ เป็นสาเหตุให้เสียได้

(7) การทิ้งท�าลาย

• กรุณาก�าจัดโดยถือเป็นของเสียจากอุตสาหกรรม

ภาพแสดงทั้งหมดที่มีการแสดงอยู่ในเบรกเกอร์นี้ อาจมีส่วนที่วาดขึ้นในสภาพที่ถอดฝาครอบ
หรือถอดสิ่งป้องกันด้านความปลอดภัยออกเพื่อใช้อธิบายถึงส่วนที่เป็นรายละเอียด ดังนั้น  
ในการเดินเครื่องผลิตภัณฑ์ ขอให้ติดตั้งฝาครอบหรืออุปกรณ์ป้องกันกลับสู่ที่เดิม  
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ข้อพึงระวังทั่วไป



ก่อนอื่น

 เอกสารนี้ แนะน�าเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของอินเวอร์เตอร์อย่างง่ายๆ ที่พึงรู้ไว้ ส�าหรับผู้ที่ไม่เคยรู้จักอินเวอร์เตอร์มาก่อน

ทั้งนี้ เอกสารนี้จัดท�าขึ้นโดยอิงจากการใช้อินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิ FR-E700 เครื่องจริงส�าหรับทดลองใช้

 ทั้งนี้ กรุณาอ่านคู่มือที่เกี่ยวข้องเสมอ ไปพร้อมกับค�านึงถึงความปลอดภัยให้เพียงพอในการเดินสายไฟอินเวอร์เตอร์

ชื่อเรียกคู่มือ หมายเลขคู่มือ รายละเอียด

Inverter FREQROL-E700
Instruction Manual (Basic Edition)

IB-0600441ENG ส่วนส�าคัญเกี่ยวกับข้อพึงระวังในการใช้งาน E700, 

รายการพารามิเตอร์

Inverter FREQROL-E700
Instruction Manual (Practical Use Edition)

IB-0600277ENG ข้อควรระวังในการใช้อินเวอร์เตอร์ E700 การเดินสาย

ไฟ การติดตั้ง

Inverter setup software
FR Configurator SW 3 Instruction Manual

IB-0600306ENG ส่วนส�าคัญเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมตั้งค่า 

อินเวอร์เตอร์

GOT2000 series
Connection Manual (Connecting with
Mitsubishi Devices Edition)

SH-081197ENG ส่วนส�าคัญเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต่อเชื่อม 

อินเวอร์เตอร์กับ GOT

 คู่มือนี้ ไม่ถือเป็นการโอนถ่ายสิทธิในการรับรองหรือสิทธิในการปฏิบัติต่อการใช้งานลิขสิทธิ์อุตสาหกรรมและสิทธิอื่นๆ

 นอกจากนี้ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์อุตสาหกรรม อันเกิดจากการใช้งานเนื้อหาที่ระบุอยู ่ 

ในเอกสารนี้

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
• Windows®, Windows 7®, Windows 8® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microsoft Corporation

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่มีการจดทะเบียนไว้
• ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าขึ้นทะเบียนของบริษัทนั้น ๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
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รู้จักอินเวอร์เตอร์กันเถอะ

บทที่ 1

อินเวอร์เตอร์คือ

รู้จักอินเวอร์เตอร์
"อินเวอร์เตอร"์ ที่ก�าลังจะแนะน�าให้ทุกท่านรู้จักต่อไปนี้ คือ อุปกรณ์ที่ท�าหน้าที่ควบคุมความเร็วการหมุนของมอเตอร์

เป็นค�าที่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นัก แต่ทว่า เป็นสิ่งที่ใช้งานกับหลายสิ่งหลายอย่างใกล้ตัวเรา

ยกตัวอย่างเช่น รถไฟ รถไฟก็ควบคุมความเร็วการหมุนของมอเตอร์โดยใช้ "อินเวอร์เตอร์" เพื่อควบคุมความเร็วให้เกิด 

การขับขี่ที่ปลอดภัย

ในบทนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของ "อินเวอร์เตอร"์
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1.1 อินเวอร์เตอร์คืออะไร?

1.1.1 อินเวอร์เตอร์คือสิ่งที่ท�าอะไร?

■ อินเวอร์เตอร์

รอบๆ ตัวเรามีผลิตภัณฑ์ที่ท�างานโดยการใช้มอเตอร์อยู่มากมาย

ในเวลาที่เปิดสวิทช์แล้ว มอเตอร์จะท�างานในทันทีหรือไม่นั้น เป็นเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ ท�าหน้าที่ควบคุมความเร็วการหมุนของมอเตอร์อยู่นั่นเอง

จะว่าไปแล้ว อินเวอร์เตอร์ เรียกได้ว่าเป็น "อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนความเร็วการหมุนของ Standard motor ได้อย่างอิสระ" นั่นเอง

1.1.2 ประโยชน์ของอินเวอร์เตอร์

1  สามารถเปลี่ยนความเร็วของ Standard Motor ได้อย่างอิสระ สามารถรองรับกับ Standard Motor ที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องจักร 

อยู่แล้วก็ได้

2  ความเร็วของ Standard Motor จะไม่ผันผวนไปตามความถี่ของ power supply โดยยังสามารถรักษาความเร็วการหมุนที่

ต้องการไว้ได้

3  ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (ประหยัดพลังงานไฟฟ้า)

4  จากการที่สามารถเปลี่ยนความเร็วการหมุนของ Standard Motor ได้ตามจุดประสงค์ จึงส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น
 

5  สามารถลด starting current ของ Standard Motor ได้ ท�าให้มีการเริ่มและหยุดโดยไม่มีการกระชาก
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1.1.3 หากยกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวที่มีการใช้งานอยู่...

สายพานล�าเลียงที่ใช้ตามโรงงานต่างๆ

 ∗ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หยุดในต�าแหน่งที่ก�าหนด เดินเครื่องอัตโนมัติ

• เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน trolley สามารถหยุดในต�าแหน่งที่ก�าหนดได้

• ปรับความเร็วการล�าเลียงได้อย่างเหมาะสมที่สุดกับชิ้นงาน

• การ soft-start และ soft-stop ช่วยป้องกันการล้ม หรือ ตกหล่นของผลิตภัณฑ์ได้

• ลดการกระชากเครื่องจักร โดยสามารถเพิ่ม ลด ความเร็วได้โดยไม่ให้มีการกระชาก
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 ∗ สามารถท�าให้ประหยัดพลังงาน และ เปลี่ยนเป็นอัตโนมัติได้

• ใช้ในกรณีที่จ�าเป็นต้องควบคุมปริมาณลม (ควบคุมปริมาณไหล) ได้

• ท�าการควบคุมปริมาณลม (แรงดันหรือปริมาณไหล) ได้อัตโนมัติ

• สามารถปรับปริมาณลม (ปริมาณไหล) ได้ตามความจ�าเป็นไม่ว่าจะเป็นตามฤดูกาล หรือ ช่วงกลางวันกลางคืน

• ปั๊ม

• พัดลม โบล์วเวอร์

• พัดลมระบายอากาศ

• คูลลิ่งทาวเวอร์

• เครื่องอบแห้ง (พัดลมเตาอบ)

พัดลมหรือพัดลมระบายอากาศที่ใช้ภายในอาคาร
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1.2 การขับเคลื่อนมอเตอร์นั้นเป็นอย่างไร?

1.2.1 มอเตอร์และความถี่

ความเร็วการหมุนของมอเตอร์นั้น จะเปลี่ยนเป็นเร็วขึ้น หรือช้าลงได้โดยการเปลี่ยนความถี่ที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์

ถ้างั้น ความถี่คืออะไร?

■ ความถี่

เต้ารับไฟที่ใช้ในครัวเรือนจะมีการแสดงหน่วยเอาไว้ว่า  100V/50Hz, 200V/60Hz
"V" หมายถึงแรงดันไฟฟ้า และ "Hz" หมายถึงความถี่

ความถี่สามารถน�ามาแสดงเป็นกราฟรูปทรงคลื่นได้ ความถี่ 60Hz หมายถึงว่า ในช่วงเวลา 1 วินาที จะมีการสลับกันของบวกและลบเป็นจ�านวน 60 ครั้ง
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1.2.2 หลักพื้นฐานของมอเตอร์

เมื่อต่อเชื่อมมอเตอร์เข้ากับ power supply แล้ว กระแสไฟจะไหลไปที่ขดลวดคงที่ (stator coil) ที่อยู่ภายในมอเตอร์  

ซึ่งจะท�าให้เกิดสนามแม่เหล็กขับเคลื่อนขึ้น ซึ่งสนามแม่เหล็กขับเคลื่อนนี้จะท�าให้ตัวหมุน (rotor) หมุน ความเร็วการหมุนของมอเตอร์จะสัมพันธ์กับความถี่

ของ power supply โดยตรงสรุปง่ายๆ คือ มอเตอร์จะหมุนด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง

พัดลม

แกน

โรเตอร โครง

ขดลวด

โครงสร้างของมอเตอร์
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1.3 จะเปลี่ยนความถี่ได้อย่างไร

1.3.1 ส่วนประกอบของอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ถูกประกอบขึ้นด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆคือ "ส่วนคอนเวอร์เตอร"์ "ส่วนอินเวอร์เตอร"์ "วงจรควบคุม" 

■ ส่วนคอนเวอร์เตอร์

ท�าการเปลี่ยน แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็น กระแสตรงแบบกระแสสลับ ก่อนที่จะท�าให้นิ่งขึ้น

■ ส่วนอินเวอร์เตอร์

ท�าการเปลี่ยนกระแสตรงที่แปลงมาจากส่วนคอนเวอร์เตอร์ ให้เป็นกระแสพัลส์กระแสสลับที่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้

Õกระแสพัลส์ หมายถึงกระแสไฟฟ้าที่ไหลเป็นช่วงๆ ภายในช่วงเวลาสั้น

■ วงจรควบคุม

ท�าการควบคุมส่วนคอนเวอร์เตอร์ และ ส่วนประกอบอินเวอร์เตอร์
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อินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิ
ในบทนี้ ลองมาดูกันว่า "อินเวอร์เตอร"์ นั้นหน้าตาเป็นอย่างไร

อินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิมีหลากหลายรุ่น ตามจุดประสงค์การใช้งาน

ในครั้งนี้ จะเรียนรู้ด้วยกันโดยยกตัวอย่าง FR-E700 ที่มีความสามารถสูงแต่ขนาดเล็ก

เนื่องจากจะท�าการต่อเชื่อมสาย power supply ขอให้ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดเครื่องไว้อยู่ก่อนปฏิบัติ 

บทที่ 2

ลองดูอินเวอร์เตอร์กันเถอะ

รู้จักอินเวอร์เตอร์กันเถอะ
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2.1 อินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิ

2.1.1 Lineup

Inverter line-up

ซีรีส์ที่ครอบคลุมส�าหรับแต่ละตลาด
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2.2 ลองดูอินเวอร์เตอร์กันอย่างละเอียด

2.2.1 ชื่อเรียกแต่ละส่วนของ อินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิรุ่น FR-E700

• ชื่อรุ่นอินเวอร์เตอร์
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2.3 ลองต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์ดู

2.3.1 วิธีการถอดฝาครอบออกและการติดตั้ง

การถอดออก
ดึงส่วนปลายลูกศรมาทางด้านหน้า แล้วถอดฝาครอบด้านหน้าออก

การติดตั้ง
กรณีที่ท�าการติดตั้ง ให้จัดฝาครอบให้ตรงกับด้านหน้าของตัวเครื่อง แล้วท�าการติดตั้ง

ฝาครอบสายไฟ
จะดึงออกมาได้อย่างง่ายดายหากดึงออกมาทางด้านหน้า กรณีที่ท�าการติดตั้ง ให้จัดให้ตรงกับตัวน�า แล้วท�าการติดตั้ง
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2.3.2 ลองต่อเชื่อมสาย power supply

Power supply ที่สามารถต่อเชื่อมกับอินเวอร์เตอร์ได้มี 2 ชนิด

Õเลือกชนิด input หนึ่งเฟสหรือ input สามเฟส ตาม power supply ที่ใช้งาน

   ส�าหรับชนิดหนึ่งเฟสนั้น มีแบบ input 200V และ 100V โดยทั้งคู่จะมี output แบบสามเฟส 200V เหมือนกัน

ระบบจ่ายไฟแบบหนึ่งเฟสสองสาย
ส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานในครัวเรือน หรือ เครื่องจักรไฟฟ้าขนาดเล็ก

ต่อเชื่อม power supply เข้าที่ขั้ววงจรหลัก R, S แล้วต่อเชื่อมมอเตอร์เข้าที่ U, V, W

ระบบจ่ายไฟแบบสามเฟสสามสาย
ส่งก�าลังไฟฟ้าไปยังเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ ตามโรงงานต่างๆ

ต่อเชื่อม power supply เข้าที่ขั้ววงจรหลัก R, S, T แล้วต่อเชื่อมมอเตอร์เข้าที่ U, V, W

• สาย power supply นั้น จะต้องต่อเชื่อมที่ R/L1, S/L2, T/L3 เสมอ (ไม่จ�าเป็นต้องตามล�าดับของเฟส) 

 หากต่อเชื่อมที่ U, V, W อินเวอร์เตอร์จะเสียหาย ขอให้หลีกเลี่ยงเด็ดขาด

• ห้ามสัมผัสกับวงจรขั้วต่อหลักโดยตรง เพราะจะท�าให้เกิดไฟดูดได้

ระวัง
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2.3.3 Control terminal

Terminal layout

วิธีการเดินสายไฟ

1.  การเดินสายไฟวงจรควบคุมนั้น ให้ปอกเปลือกสายไฟ แล้วใช้งานเลย

ขอให้ปอกเปลือกสายไฟตามขนาดต่อไปนี้ หากปอกเปลือกยาวมากเกินไป อาจท�าให้เกิดการลัดวงจรกับด้านข้างได้ หากสั้นเกินไป ก็อาจท�าให้สายหลุด

ได้

สายไฟ อย่าให้ยุ่งเหยิง ขอให้ท�าการจัดเรียงสายไฟด้วย นอกจากนี้ กรุณาอย่าบัดกรี

2.  คลายสกรูของเทอร์มินัล แล้วเสียบสายไฟเข้าที่เทอร์มินัล

3.  ขันสกรูด้วย Torque ตามที่ก�าหนด

หากขันยึดไม่แน่น จะเป็นสาเหตุให้สายไฟหลุดออก หรือ ท�างานผิดปรกติได้ หากขันแน่นเกินไป อาจท�าให้เกิดการลัดวงจร ท�างานผิดปรกติ จากความ

เสียหายของสกรู หรือ ตัวเครื่องได้

Torque การขันยึด: 0.5N⋅m - 0.6N⋅m (เทอร์มินัล A, B, C)
0.22N⋅m - 0.25N⋅m (ยกเว้นด้านบน)
ไขควง : ขันสกรูขนาดเล็ก  (ปลายใบหนา 0.4 มม. / ความกว้าง 2.5 มม.)
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• กรณีขั้วต่อแบบแท่ง

ปอกเปลือกสายไฟออก แล้วใช้ขั้วต่อแบบแท่ง

1. ขอให้ปอกเปลือกสายไฟตามขนาดต่อไปนี้ หากปอกเปลือกยาวมากเกินไป อาจท�าให้เกิดการลัดวงจรกับด้านข้างได้ หากสั้นเกินไป ก็อาจท�าให้สายหลุด 

 ได้

สายไฟ อย่าให้ยุ่งเหยิง ขอให้ท�าการจัดเรียงสายไฟด้วย นอกจากนี้ กรุณาอย่าบัดกรี

2. ย�้าขั้ว-ขั้วต่อแบบแท่ง

เสียบโดยให้ส่วนแกนของสายไฟโผล่ออกมาจากส่วนปลอกประมาณ 0 - 0.5 มม.

หลังย�้าขั้วแล้ว ขอให้ตรวจสภาพภายนอกของขั้วต่อแบบแท่งด้วย กรุณาอย่าใช้ขั้วต่อแบบแท่งที่บีบย�้าขั้วไม่ถูกต้อง หรือ ผิวหน้าด้านข้างได้รับความเสีย

หาย

• กรณีที่เดินสายไฟตีเกลียว ให้ระวังไม่ให้เกิดการลัดวงจรกับขั้วต่อ หรือ สายไฟข้างๆ โดยการเก็บเกลียวให้ดีก่อนเดินสาย

• ใช้ไขควงสองแฉก กดเปิดที่ปุ่มเปิดปิดไปทางแนวตั้ง หากปลายคมเกิดลื่นไถล อาจเป็นสาเหตุให้อินเวอร์เตอร์เสียหาย หรือ เกิดบาดเจ็บได้

ระวัง
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2.4 ข้อควรระวังในการใช้อินเวอร์เตอร์

2.4.1 การติดตั้งอินเวอร์เตอร์

กรณีติดตั้งที่ด้านหน้าของผนังตู้

ให้ติดยึดหลังจากถอดฝาครอบด้านหน้า และ ฝาครอบสายไฟออกก่อน

กรุณาติดตั้งอินเวอร์เตอร์ให้ "ติดตั้งในแนวตั้ง" เสมอ
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ช่องว่างรอบๆ อินเวอร์เตอร์

เพื่อให้สามารถระบายความร้อน และ ซ่อมบ�ารุงอินเวอร์เตอร์ได้ กรุณาเว้นช่องว่างให้ห่างจากอุปกรณ์อื่นๆ หรือผนังของกล่องดังแบบด้านล่างนี้เป็นอย่างน้อย 

จะต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยตามขนาดด้านล่างนี้ส�าหรับพื้นที่เดินสายไฟและพื้นที่ส�าหรับระบายความร้อนด้านบนของอินเวอร์เตอร์

ทิศทางการติดตั้งอินเวอร์เตอร์

ให้ติดตั้งอินเวอร์เตอร์อย่างถูกต้องเข้าที่ผนัง กรุณาอย่าติดตั้งตามแนวนอน หรืออื่นๆ
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ส่วนบนของอินเวอร์เตอร์

ที่ส่วนบนของอินเวอร์เตอร์นั้น พัดลมขนาดเล็กที่ติดตั้งภายในอินเวอร์เตอร์จะระบายความร้อนภายในอินเวอร์เตอร์จากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน

กรณีที่วางต�าแหน่งเครื่องมือไว้ที่ด้านบน ขอให้เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อน

กรณีที่จัดเก็บอินเวอร์เตอร์หลายเครื่อง

กรณีที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์หลายเครื่องในกล่องเดียวกัน ขอให้จัดเรียงแนวนอนดังภาพด้านล่าง (a) นี้ กรณีที่จะต้องเรียงแนวตั้ง เพื่อให้ใช้พื้นที่น้อย  

โดยเลี่ยงไม่ได้ จะมีความร้อนที่ระบายจากอินเวอร์เตอร์ตัวล่างขึ้นมายังด้านบน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้อินเวอร์เตอร์เสียได้ จึงต้องจัดการแก้ไขด้วยการติดตั้งไกด์

นอกจากนี้ กรณีที่จัดเรียงหลายเครื่อง ขอให้ระวังโดยค�านึงถึงการระบายอากาศ ทิศทางลม และ ขนาดของกล่อง โดยไม่ให้อุณหภูมิรอบด้านอินเวอร์เตอร์เกินจาก

ค่าที่ก�าหนด

การจัดเรียงพัดลมระบายอากาศและอินเวอร์เตอร์

พัดลมระบายความร้อนจะดึงความร้อนที่เกิดภายในอินเวอร์เตอร์ มาเปลี่ยนเป็นลมร้อนไหลจากส่วนไปยังส่วนบนของเครื่อง กรณีที่ติดตั้งพัดลมเพื่อระบายความ 

ร้อนนั้น ขอให้ค�านึงถึงปริมาณการไหลของลมให้ดี แล้วจึงก�าหนดต�าแหน่งที่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ (การไหลของลม จะผ่านไปตามจุดที่มีแรงต้านน้อย  

ขอให้จัดท�าแนวทางลมและแผ่นคุมทิศทาง เพื่อให้มีลมเย็นอยู่ภายในอินเวอร์เตอร)์
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2.4.2 ความผิดปกติและการแก้ไข

หากเกิดความผิดปกติของอินเวอร์เตอร์ ฟังก์ชั่นปกป้องจะท�างาน หยุดสัญญาณเตือน และส่วนแสดงผล PU จะแสดงผล error (ความผิดปกต)ิ โดยอัตโนมัติ

■ การแก้ไขสัญญาณ error output

ในเวลาที่ฟังก์ชั่นปกป้องท�างาน หากเปิดวงจร magnetic contactor (MC) ที่ติดตั้งอยู่ด้าน input ของอินเวอร์เตอร์  

แหล่งจ่ายไฟควบคุมของอินเวอร์เตอร์จะหมดไป และไม่สามารถแก้ไข error

■ การแสดงผลความผิดปกติ

หากฟังก์ชั่นปกป้องท�างาน ส่วนแสดงผลที่แผงควบคุมการท�างานจะเปลี่ยนอัตโนมัติ

■ วิธีการรีเซ็ท

หากฟังก์ชั่นปกป้องท�างาน จะคงสภาพการหยุด output ของอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะไม่ท�างานอีกจนกว่าจะท�าการรีเซ็ท

ในกรณีที่ฟังก์ชั่นปกป้องท�างาน ขอให้จัดการกับสาเหตุเสียก่อน แล้วท�าการรีเซ็ทอินเวอร์เตอร์ ก่อนเดินเครื่องอีกครั้ง อินเวอร์เตอร์อาจเสียหายได้

ในการแสดงผลความผิดพลาดของอินเวอร์เตอร์นั้น โดยหลักมีดังต่อไปนี้

1  

Error message
 แสดงข้อความการท�างานผิดพลาด หรือ การตั้งค่าผิดพลาดจาก แผงควบคุมการท�างาน หรือ โมดูลพารามิเตอร์ (FR-PU04/FR-PU07)  

 อินเวอร์เตอร์จะไม่ปิด output

2  
สัญญาณเตือน
 ถึงจะมีการแสดงผลที่แผงควบคุมการท�างานก็ตาม แต่ก็จะไม่หยุดการ output และอาจเกิดความเสียหายรุนแรงหากไม่จัดการแก้ไข

3   
 อลาร์มเตือน
 อินเวอร์เตอร์จะไม่ปิด output สามารถให้มีการ output อลาร์มเตือนโดยการก�าหนดที่พารามิเตอร์ได้

4  
อลาร์มทริป
 จะมีการหยุดการ output ของอินเวอร์เตอร์จากการท�างานของฟังก์ชั่นปกป้อง และจะส่งสัญญาณความผิดพลาดออกมา

<อ้างอิง>
ในเอกสารแนบ 2 จะมีรายการแสดงความผิดพลาด และ การแก้ไข ขอให้ดูผ่านตาเอาไว้

1
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รู้จักอินเวอร์เตอร์
ในการก�าหนดค่า "อินเวอร์เตอร"์ นั้น จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์

ลองยกตัวอย่างสายพานล�าเลียงจากบทที่ 1 กันดู หากไม่ท�าการหมุนมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนสายพานล�าเลียงให้ราบรื่น  

สิ่งของก็จะตกเสียหายได้ ในเวลานี้ เพื่อที่จะขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น จะต้องให้มอเตอร์หมุนอย่างช้าๆ เมื่อเริ่มต้น

หากก�าหนดค่าพารามิเตอร์ที่ "อินเวอร์เตอร"์ แล้ว จะท�าให้มอเตอร์หมุนได้อย่างราบรื่น

ที่บทนี้ จะแนะน�าเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่ส�าคัญให้รู้จัก

บทที่ 3

พารามิเตอร์คือ

รู้จักอินเวอร์เตอร์กันเถอะ



3-2

3.1 การติดตั้งพารามิเตอร์พื้นฐาน

3.1.1 พารามิเตอร์คืออะไร?

พารามิเตอร์คือ "ค่าเชิงตัวเลขในการตั้งค่าการท�างานของอินเวอร์เตอร"์ นั่นเอง โดยจะแสดงสัญลักษณ์ "Pr." ซึ่งชนิด และ ตัวเลขจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ 

อินเวอร์เตอร์

การเดินเครื่องความเร็วที่ปรับเปลี่ยนได้ตามธรรมดาของอินเวอร์เตอร์ สามารถกระท�าได้เลยด้วยค่าเริ่มต้น กรุณาตั้งค่าพารามิเตอร์ที่จ�าเป็นให้เหมาะสมกับโหลด 

และ คุณสมบัติการท�างานต่างๆ สามารถท�าการตั้งค่า ปรับเปลี่ยน และ ตรวจสอบพารามิเตอร์ได้จากแผงควบคุมการท�างาน

3.1.2 พารามิเตอร์ที่ส�าคัญ

พารามิ 

เตอร์
ชื่อเรียก หน่วย ค่า default ระยะ การใช้งาน

0 Torque boost 0.1%
6%/4%/

3%/2%Õ
0 - 30%

ใช้ในการตั้งค่ากรณีที่ ต้องการเพิ่มแรงบิดเริ่มต้น เมื่อควบคุม V/F 

มอเตอร์ที่มีการรับโหลดแล้วไม่หมุน และปล่อยสัญญาณเตือน [OL] 
ออกมา และเกิดการตัดการแสดงเอาท์พุทโดย [OC1]

Õ ค่า default จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของอินเวอร์เตอร์  

(ไม่เกิน 0.75K/1.5K - 3.7K/5.5K, 7.5K/11K, 15K)

1 Maximum Frequency 0.01Hz 120Hz 0 - 120Hz ใช้ก�าหนดค่าขีดจ�ากัดสูงสุดของความถี่เอาท์พุท

2 Minimum Frequency 0.01Hz 0Hz 0 - 120Hz ใช้ก�าหนดค่าขีดจ�ากัดต�่าสุดของความถี่เอาท์พุท

3 Base frequency 0.01Hz 60Hz 0 - 400Hz
ใช้ก�าหนดค่ากรณีที่ความถี่มาตรฐานของมอเตอร์ไม่ใช่ 60Hz

กรุณาตรวจยืนยันกับแผ่นป้ายชื่อมาตรฐานของมอเตอร์

4 ก�าหนด 3 ความเร็ว (ไฮสปีด) 0.01Hz 60Hz 0 - 400Hz
ก�าหนดความเร็วการเดินเครื่องไว้ล่วงหน้าที่พารามิเตอร์ โดยกรุณา

ก�าหนดค่าในกรณีที่สามารถสับเปลี่ยนความเร็วได้โดยการสลับขั้ว

ต่อ
5

ก�าหนด 3 ความเร็ว  

(มีเดียมสปีด)
0.01Hz 30Hz 0 - 400Hz

6 ก�าหนด 3 ความเร็ว (โลว์สปีด) 0.01Hz 10Hz 0 - 400Hz
7 Acceleration time 0.1s 5s/10s/15sÕ 0 - 3600s

สามารถก�าหนด Acceleration / Deceleration time ได้

Õ ค่า default จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของอินเวอร์เตอร์

(ไม่เกิน 3.7K/5.5K, 7.5K/11K, 15K)

8 Deceleration time 0.1s 5s/10s/15sÕ 0 - 3600s

9 Thermal switch 0.01A
rated current  

ของอินเวอร์เตอร์
0 - 500A

79 เลือกโหมดการท�างาน 1 0

0 โหมดการสลับ EXT/PU

1 การคงที่ PU โหมด

2 EXT โหมด

3
EXT โหมด / PU โหมดการท�างานร่วมกัน 1

(EXT: เริ่มต้น, PU: ความถี)่

4
EXT โหมด / PU โหมดการท�างานร่วมกัน 2

(EXT: ความถี่, PU: เริ่มต้น)

6 โหมดสลับสวิทช์

7 EXT โหมด (อินเตอร์ล๊อค PU โหมด)

Pr.CL ล้างพารามิเตอร์ 1 0 0,1
"1": สามารถสลับพารามิเตอร์ไปเป็นค่า default ตามเดิมได้ ยกเว้น 

พารามิเตอร์ส�าหรับสอบเทียบ

ALLC ล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด 1 0 0,1 "1": ท�าให้พารามิเตอร์ทั้งหมดกลับเป็นค่า default

ด้านล่างนี้ แสดงพารามิเตอร์ที่มีการใช้งานบ่อยเอาไว้

• ค่า default ของพารามิเตอร์จะมีการก�าหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงสามารถเดินเครื่องได้เลย 

 ทั้งนี้ สามารถท�าการก�าหนดให้เหมาะสมกับมอเตอร์ หรือ องค์ประกอบของอุปกรณ์ก็ได้

จุดส�าคัญ
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3.2 แผงควบคุมการท�างาน

3.2.1 ชื่อเรียกส่วนต่างๆ ของแผงควบคุมการท�างาน

ไม่สามารถถอดแผงควบคุมการท�างานออกจากอินเวอร์เตอร์ได้
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3.3 การเลือกโหมดการท�างานและสถานที่สั่งงาน

3.3.1 โหมดการท�างานหลากหลาย

คุณลักษณะเด่นของพารามิเตอร์คือการท�าให้สามารถท�างานได้ด้วยสัญญาณหลากหลาย

โหมดการท�างานคือ การระบุสถานที่ที่ป้อนค�าสั่ง start หรือ ค�าสั่งความถี่ของอินเวอร์เตอร์

1
2
34 5 6

7
8
9

10

Chế độ hoạt 
động mạng

Chế độ vận hành
bên ngoài

Chế độ vận hành PU
Chế độ vận hành PU

Chế độ vận hành PU

Máy tính cá nhân

Bảng điều khiển
FR-PU07

Mô đun thông số

PLC

Khối lượng

Công tắc

Biến tần

Tùy chọn
giao tiếp

Bộ đầu nối dây
bên ngoài

GOT

Máy tính cá nhân
(FR Configurator)

Kết nối 
USB

Kết nối PU

• PLC หรือ GOT ซึ่งเป็นอุปกรณ์ FA ในผลิตภัณฑ์ของมิตซูบิชิ จะมีการติดตั้งโปรโตคอลอินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิเอาไว้  

 แล้ว สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เดินสาย และ ท�าการตั้งค่าเท่านั้น

จุดส�าคัญ
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3.3.2 พารามิเตอร์เบอร์ 79 เลือกโหมดการท�างาน

เลือกโหมดการท�างานของอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการท�างานด้วยสัญญาณค�าสั่งภายนอก (EXT โหมด) และการท�างานด้วยแผงควบคุมการ

ท�างานและ PU (FR-PU07/FR-PU04) (PU โหมด) และ การท�างานแบบ PU โหมด กับ EXT โหมดร่วมกัน (โหมด EXT/PU ร่วมกัน) NET โหมด  

(เมื่อใช้การสื่อสาร RS-485 หรือ ตัวเลือกการสื่อสาร) ได้ตามต้องการ

พารามิ 

เตอร์
ชื่อเรียก ค่า default

ระยะการ

ตั้งค่า
รายละเอียด แสดงผล LED

79
เลือกโหมดการ

ท�างาน
0

0

สามารถสับเปลี่ย EXT / PU โหมด ได้โดยใช้  

การสลับโหมดการท�างาน EXT / PU (  )

เมื่อเปิดเครื่อง จะเป็น EXT โหมด

EXT โหมด

PU โหมด

1 PU โหมดคงที่

2

EXT โหมดคงที่

สามารถสับเปลี่ยน EXT, NET ได้

EXT โหมด

NET โหมด

3

EXT หรือ PU โหมด 1 

ค�าสั่งความถี่ ค�าสั่ง start

ก�าหนดค่าที่แผงควบคุมการท�างาน และ 

PU (FR-PU04/FR-PU07) หรือที่อินพุท

สัญญาณภายนอก (การตั้งค่าความเร็ว

หลายระดับ เทอร์มินัลช่วง 4-5  

(ใช้ได้เมื่อสัญญาณ AU เป็น ON))Õ

อินพุทสัญญาณภายนอก

(ขั้วต่อ STF, STR)

4

EXT หรือ PU โหมด 2

ค�าสั่งความถี่ ค�าสั่ง start

อินพุทสัญญาณภายนอก

(ขั้วต่อ 2, 4, JOG, เลือกความเร็วหลาย

ระดับ ต่างๆ)

แผงควบคุมการท�างาน 

อินพุทโดย ,  ของ PU  

(FR-PU04/FR-PU07)

6

โหมดสลับสวิทช์

สามารถสับเปลี่ยน PU โหมด, EXT โหมด, NET โหมด 

ระหว่างคงสภาพการท�างานได้

PU โหมด 

EXT โหมด

NET โหมด

7

EXT โหมด (อินเตอร์ล๊อคการ PU โหมด)

สัญญาณ X12 เป็น ON

สามารถสลับไปเป็น PU โหมด ได ้(ระหว่างการ EXT โหมด  

เอาท์พุทจะหยุด)

สัญญาณ X12 เป็น OFF

ห้ามการสับเปลี่ยนเป็น PU โหมด

PU โหมด 

EXT โหมด

Õ ล�าดับความส�าคัญของค�าสั่งความถี่ Pr.79 = "3" นั้นคือ "อินพุทดิจิตัลโดย การท�างานความเร็วหลายระดับ (RL/RM/RH/REX) > การควบคุม PID(X14) > 
อินพุทอานาล็อกขั้วต่อ 4 (AU) > แผงควบคุมการท�างาน"
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3.4 โหมดการท�างานพื้นฐาน

3.4.1 EXT โหมด

ใช้ขั้วต่อวงจรควบคุม เพื่อป้อนค�าสั่ง start หรือ ค�าสั่งความถี่ด้วยสวิทช์ หรือ โวลุ่ม

ป้อนค�าสั่ง start หรือค�าสั่งความถี่โดยใช้แผงควบคุมการท�างาน หรือ  

โมดูลพารามิเตอร์ (FR-PU04/FR-PU07)

3.4.2 PU โหมด
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3

3.4.3 โหมดการท�างาน EXT/PU ร่วมกัน 1

กรณีที่ป้อนค�ำสั่งควำมถี่จำกแผงควบคุมกำรท�ำงำน หรือ โมดูลพำรำมิเตอร์ 

(FR-PU04/FR-PU07) แล้วสั่งค�ำสั่ง start ด้วยสวิทช์กำรท�ำงำน 

จำกภำยนอก ให้เลือก โหมดกำรท�ำงำน EXT/PU ร่วมกัน 1

3.4.4 โหมดการท�างาน EXT/PU ร่วมกัน 2

กรณีที่ป้อนค�ำสั่งควำมถี่จำกสวิทช์โวลุ่ม หรือ ควำมเร็วต่ำงระดับ หรือ 

สัญญำณ JOG ภำยนอก แล้วใช้กำรควบคุมที่ปุ่มของแผงควบคุมกำรท�ำงำน 

หรือ โมดูลพำรำมิเตอร์ (FRPU04/FR-PU07) เพื่อป้อนค�ำสั่ง start  
ให้เลือก โหมดกำรท�ำงำน EXT/PU ร่วมกัน 2
• เลือก Pr.79 = "4" ไม่สำมำรถเปลี่ยนเป็นโหมดกำรท�ำงำนอื่นได้



3-8

3.5 วิธีการก�าหนดค่าพารามิเตอร์

3.5.1 การล้างพารามิเตอร์ การล้างทั้งหมด

อินเวอร์เตอร์ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว อาจมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ตกค้างอยู่ได้

ในที่นี้ จะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการท�าให้พารามิเตอร์กลับไปเป็นค่า default

ค่าปรับตั้ง รายละเอียด

0 ไม่ท�าการล้าง

1
เปลี่ยนพารามิเตอร์กลับเป็นค่า default (การล้างพารามิเตอร์ จะท�าให้พารามิเตอร์กลับเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นพารามิเตอร์การสอบเทียบ  

พารามิเตอร์เลือกการท�างานเทอร์มินัลต่างๆ) ล้างพารามิเตอร์ หรือ ล้างทั้งหมดได้หรือไม่นั้น กรุณาตรวจสอบจากรายการพารามิเตอร์

การควบคุม การแสดงผล

1  หน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง
เป็นการแสดงการตรวจสอบ

2
 เปลี่ยนโหมดการท�างาน 

กดที่  ให้เป็น PU โหมด

ไฟแสดงผล PU จะติดขึ้น

3
 โหมดตั้งค่าพารามิเตอร ์

กดที่  เพื่อให้เป็นโหมดส�าหรับตั้งค่าพารามิเตอร์

ไฟแสดงผล PRM จะติดขึ้น

(แสดงผลหมายเลขพารามิเตอร์ที่เคยอ่านก่อนหน้านี)้

4
 เลือกหมายเลขพารามิเตอร ์

หมุน  ให้ตรงกับ  ( )

ล้างพารามิเตอร์

ล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด

5
 การอ่านค่าที่ตั้ง 

กด  เรียกอ่านค่าที่ถูกตั้งค่าในปัจจุบัน

แสดงผล “ ” (ค่า default)

6
 เปลี่ยนค่าปรับตั้ง 

หมุนปุ่ม  เปลี่ยนค่าการตั้งค่าเป็น “ ”

7
 การตั้งค่าพารามิเตอร ์

กดที่  เพื่อตั้งค่า

ไฟ “1” และ “Pr.CL” / “ALLC” จะกระพริบ
  

     ล้างพารามิเตอร์

ล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด

• กรณีที่ไม่สามารถล้างพารามิเตอร์ทั้งหมดได้ ขอให้ตรวจยืนยันค่าปรับตั้งพารามิเตอร์บางรายการ

 Pr.77 "0", Pr.79 "0", Pr.340 "10", Pr.551 "9999"

จุดส�าคัญ
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3

3.5.2 พารามิเตอร์เบอร์ 9 Thermal switch

ก�าหนดค่ากระแสของอุณหภูมิไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินไป ขณะเดินเครื่องความเร็วต�า่ สามารถช่วยให้มีลักษณะการปกป้องที่เหมาะสมที่สุด

โดยรวมถึงการลดลงของความสามารถการระบายความร้อนของมอเตอร์ได้

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ค่า default ระยะการตั้งค่า รายละเอียด

9 Thermal switch
rated current  

ของอินเวอร์เตอร์ Õ1
0 - 500A rated current ของมอเตอร์

ตรวจจับมอเตอร์โหลดเกิน (ร้อนเกิน) หยุดการท�างานของทรานซิสเตอร์ของอินเวอร์เตอร์ และหยุดการเอาท์พุท

• ก�าหนด Pr.9 ด้วยค่า rated current ของมอเตอร์ (A) ที่ก�าหนดของมอเตอร์ ที่ Pr.9
 (กรณีมาตรฐานมอเตอร์เป็น 50Hz และ 60Hz และมีการก�าหนด Pr. 3 ความถี่ต�่าไว้ที่ 60Hz ให้ก�าหนด rated current ของมอเตอร์ 60Hz ให้เป็น  

 1.1 เท่า)

• กรณีที่ใช้รีเลย์อุณหภูมิภายนอกกับมอเตอร์ และไม่ให้อุณหภูมิไฟฟ้าท�างาน ให้ก�าหนด Pr.9 เป็น "0" (ทว่า ความสามารถปกป้องทรานซิสเตอร์เอาท์พุทของ 

 อินเวอร์เตอร์ (E.THT) ยังคงท�างานอยู)่

Õ1   ไม่เกิน 0.75K คือการก�าหนดที่ 85% ของ rated current ของอินเวอร์เตอร์ และ หยุดการเอาท์พุท

ตัวอย่างการควบคุม

1 หน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง

เป็นการแสดงการตรวจสอบ

2
เปลี่ยนโหมดการท�างาน

กดที่  ให้เป็น PU โหมด ไฟแสดง [PU] จะติดขึ้น

3
โหมดตั้งค่าพารามิเตอร์

(  ) เพื่อให้เป็นโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์

4
เลือกพารามิเตอร์เบอร์

หมุน  แล้วปรับ  ให้เป็น (Pr.9)

5
การอ่านค่าที่ตั้ง

กด  เรียกอ่านค่าที่ถูกตั้งค่าในปัจจุบัน แสดงผล “ ” (0.68A (ค่า default))

6
เปลี่ยนค่าปรับตั้ง

หมุนปุ่ม  เปลี่ยนค่าการตั้งค่าเป็น “ ” (0.63A)

7
การตั้งค่าพารามิเตอร์

กดที่  เพื่อตั้งค่า

ค่าปรับตั้งของพารามิเตอร์และเบอร์พารามิเตอร์จะกะพริบ

Õ กรุณาตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
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3.5.3 พารามิเตอร์เบอร์ 3 Base frequency

ปรับเอาท์พุทของอินเวอร์เตอร์ (แรงดันไฟฟ้า ความถี)่ ให้ตรงกับมอเตอร์

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ค่า default ระยะการตั้งค่า รายละเอียด

3 Base frequency 60Hz 0 - 400Hz ความถี่ที่ก�าหนดของมอเตอร์ (50Hz/60Hz)

• ในการเดินเครื่อง Standard Motor นั้น โดยทั่วไป จะท�าการตั้งค่าความถี่มาตรฐานของมอเตอร์ที ่Pr. 3 ความถี่ต�า่ กรณีที่เดินเครื่องมอเตอร์โดยสับเปลี่ยน 

 เป็นหน่วยจ่ายพลังงานเชิงพาณิชย์ ให้ตั้งค่า Pr. 3 ให้ตรงกับความถี่ของหน่วยจ่ายพลังงาน

• กรณีที่แผ่นป้ายชื่อที่ก�าหนดของมอเตอร์ระบุความถี่เพียง "50Hz" เท่านั้น ขอให้ก�าหนดค่าเป็น "50Hz" เสมอ หากปล่อยไว้ที่ "60Hz" 

 จะท�าให้แรงดันไฟฟ้าตกลงมากเกินไป ท�าให้เกิด Torque ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้อินเวอร์เตอร์ตัดแสดงเอาท์พุทจากการท�างานหนักเกินไปได้

ตัวอย่างการควบคุม

1 หน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง

เป็นการแสดงการตรวจสอบ

2
เปลี่ยนโหมดการท�างาน

กดที่  ให้เป็น PU โหมด ไฟแสดง [PU] จะติดขึ้น

3
โหมดตั้งค่าพารามิเตอร์

(  ) เพื่อให้เป็นโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์

4
เลือกพารามิเตอร์เบอร์

หมุน  ให้ตรงกับ  (Pr.3)

5
การอ่านค่าที่ตั้ง

กด  เรียกอ่านค่าที่ถูกตั้งค่าในปัจจุบัน แสดงผล “ ” (60.00Hz (ค่า default))

6
เปลี่ยนค่าปรับตั้ง

หมุนปุ่ม  เปลี่ยนค่าการตั้งค่าเป็น “ ” (50.00Hz)

7
การตั้งค่าพารามิเตอร์

กดที่  เพื่อตั้งค่า

ค่าปรับตั้งของพารามิเตอร์และเบอร์พารามิเตอร์จะกะพริบ

Õ กรุณาตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
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3

3.5.4 พารามิเตอร์เบอร์ 0 Torque boost

ชดเชยแแรงดันไฟฟ้านตกในช่วงความถี่ต�่า เพื่อปรับปรุงแรงบิดมอเตอร์ที่ตกลงในช่วงความเร็วต�่าได้

• ปรับแรงบิดมอเตอร์ในช่วงความถี่ต�่าให้เหมาะสมกับโหลด ให้แรงบิดมอเตอร์สูงขึ้นเมื่อเริ่มต้นได้

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ค่า default ระยะการตั้งค่า รายละเอียด

0 Torque boost

0.1K - 0.75K 6%

0 - 30% ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทที ่0Hz เป็น %
1.5K - 3.7K 4%
5.5K, 7.5K 3%
11K, 15K 2%

(1)การปรับตั้งแรงบิดเริ่มต้น

• ก�าหนด Pr.19 แรงดันไฟฟ้าความถี่ต�่า เป็น 100% และ แรงดันไฟฟ้า 

 เอาท์พุทที่ 0Hz เป็นเปอร์เซนต์ ที่ Pr.0

• ปรับแต่งพารามิเตอร์ทีละน้อย (ประมาณ 0.5%) แล้วตรวจยืนยันสถานะ 

 ของมอเตอร์ มอเตอร์อาจร้อนเกินหากค่าปรับตั้งสูงมากเกินไป อย่างมาก 

 ที่สุด ก็ควรอยู่ที่ประมาณ 10%

ตัวอย่างการควบคุม

1
หน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง

เป็นการแสดงการตรวจสอบ

2
เปลี่ยนโหมดการท�างาน

กดที่  ให้เป็น PU โหมด ไฟแสดง [PU] จะติดขึ้น

3
โหมดตั้งค่าพารามิเตอร์

(  ) เพื่อให้เป็นโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์

4
เลือกเบอร์พารามิเตอร์

หมุน  ให้ตรงกับ  (Pr.0)

5
การอ่านค่าที่ตั้ง

กด  เรียกอ่านค่าที่ถูกตั้งค่าในปัจจุบัน แสดงผล “ ” (6.0% (ค่า default))

6
เปลี่ยนค่าปรับตั้ง

หมุนปุ่ม  เปลี่ยนค่าการตั้งค่าเป็น “ ” (3.0%)

7
การตั้งค่าพารามิเตอร์

กดที่  เพื่อตั้งค่า

ค่าปรับตั้งของพารามิเตอร์และเบอร์พารามิเตอร์จะกะพริบ

Õ กรุณาตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
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3.5.5 พารามิเตอร์เบอร์ 1, 2 ความถี่ต�่าสุดและสูงสุด

สามารถจ�ากัดความเร็วของมอเตอร์ได้

ก�าหนดขีดจ�ากัดบน และ ขีดจ�ากัดล่างของความถี่เอาท์พุท

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ค่า default ระยะการตั้งค่า รายละเอียด

1 Maximum Frequency 120Hz 0 - 120Hz ความถี่เอาท์พุทสูงสุด

2 Minimum Frequency 0Hz 0 - 120Hz ความถี่เอาท์พุทต�า่สุด

(1)ก�าหนด Maximum frequency

• ก�าหนด Maximum frequency เอาท์พุทที่ Pr.1 ความถี่สูงสุด  

 ถึงจะมีการป้อนค�าสั่งความถี่ที่มากกว่าความถี่ที่ตั้งค่าเอาไว้ก็ตาม  

 ความถี่เอาท์พุทก็จะคงที่อยู่ที ่Maximum frequency เท่านั้น

(2)ก�าหนด Minimum frequency

• ก�าหนดค่าต�่าสุดของความถี่เอาท์พุทที่ Pr.2 Minimum frequency

• ถึงแม้ความถี่การปรับตั้งจะต�่ากว่า Pr.2 ก็ตาม ความถี่เอาท์พุทก็จะคงที่ 

 เท่ากับ Pr.2 (ไม่ต�่ากว่า Pr.2)

ตัวอย่างการควบคุม

1 หน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง

เป็นการแสดงการตรวจสอบ

2
เปลี่ยนโหมดการท�างาน

กดที่  ให้เป็น PU โหมด ไฟแสดง [PU] จะติดขึ้น

3
โหมดตั้งค่าพารามิเตอร์

(  ) เพื่อให้เป็นโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์

4
เลือกพารามิเตอร์เบอร์

หมุน  ให้ตรงกับ  (Pr.1)

5
การอ่านค่าที่ตั้ง

กด  เรียกอ่านค่าที่ถูกตั้งค่าในปัจจุบัน แสดงผล “ ” (120.0Hz (ค่า default))

6
เปลี่ยนค่าปรับตั้ง

หมุนปุ่ม  เปลี่ยนค่าการตั้งค่าเป็น “ ” (60.00Hz)

7
การตั้งค่าพารามิเตอร์

กดที่  เพื่อตั้งค่า

ค่าปรับตั้งของพารามิเตอร์และเบอร์พารามิเตอร์จะกะพริบ

Õ กรุณาตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม



3-13

3

3.5.6 พารามิเตอร์เบอร์ 7,8 Acceleration time และ deceleration time

ก�าหนด Acceleration / Deceleration time ของมอเตอร์

ปรับตั้งให้เวลานานขึ้นเมื่อต้องการให้เพิ่มลดความเร็วทีละช้าๆ และ เวลาสั้นลงเมื่อต้องการเพิ่มลดความเร็วให้เร็ว

พารามิ 

เตอร์
ชื่อเรียก ค่า default ระยะการตั้งค่า รายละเอียด

7 Acceleration time
ไม่เกิน 3.7K 5s

0 - 3600/360s Acceleration time มอเตอร์5.5K, 7.5K 10s
11K, 15K 15s

8 Deceleration time
ไม่เกิน 3.7K 5s

0 - 3600/360s Deceleration time มอเตอร์5.5K, 7.5K 10s
11K, 15K 15s

20
ความถี่มาตรฐานการเพิ่ม

ลดความเร็ว
60Hz 1 - 400Hz

ความถี่ที่เป็นมาตรฐานของ Acceleration / Deceleration 
time
Acceleration / Deceleration time คือ เวลาการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ระหว่าง การหยุด - Pr.20

(1)การตั้งค่า Acceleration time (Pr.7, Pr.20)

• Pr.7 Acceleration time นั้น เป็นการก�าหนดระยะเวลาในการเร่ง 

 ความเร็ว ตั้งแต่ การหยุด จนถึง Pr.20 ความถี่มาตรฐานการเพิ่มลด 

 ความเร็ว

(2)การตั้ง Deceleration time (Pr.8, Pr.20)

• Pr.8 Deceleration time นั้น เป็นการก�าหนดเวลาการลดความเร็วตั้งแต่  

 Pr.20 ความถี่มาตรฐานการเพิ่มลดความเร็ว จนถึงหยุด

ตัวอย่างการควบคุม

1 หน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง

เป็นการแสดงการตรวจสอบ

2
เปลี่ยนโหมดการท�างาน

กดที่  ให้เป็น PU โหมด ไฟแสดง [PU] จะติดขึ้น

3
โหมดตั้งค่าพารามิเตอร์

(  ) เพื่อให้เป็นโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์

4
เลือกพารามิเตอร์เบอร์

หมุน  ให้ตรงกับ  (Pr.7)

5
การอ่านค่าที่ตั้ง

กด  เรียกอ่านค่าที่ถูกตั้งค่าในปัจจุบัน แสดงผล “ ” (5.0 วินาที (ค่า default))

6
เปลี่ยนค่าปรับตั้ง

หมุนปุ่ม  เปลี่ยนค่าการตั้งค่าเป็น “ ” (10.0 วินาท)ี

7
การตั้งค่าพารามิเตอร์

กดที่  เพื่อตั้งค่า

ค่าปรับตั้งของพารามิเตอร์และเบอร์พารามิเตอร์จะกะพริบ

Õ กรุณาตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
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หากใช้ FR Configurator เป็น ก็จะก�าหนดพารามิเตอร์ได้ง่าย
หากใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ FR Configurator จะสามารถก�าหนดพารามิเตอร์จ�านวนมากได้พร้อมกัน

ในที่นี้ เรามาเรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่ Easy Setup ในการต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์กับคอมพิวเตอร์และการใช้งานพื้นฐานกัน

หากใช้โปรแกรม จะสามารถบันทึกเก็บข้อมูลของเครื่องที่เซ็ทเอาไว้ได้

กรณีผลิตจ�านวนมากก็สามารถคัดลอกจากเครื่องทดลองไปยังเครื่องที่ผลิตจ�านวนมากได้โดยสะดวก

บทที ่4

วิธีการใช้งาน FR Configurator

ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอินเวอร์เตอร์กันเถอะ
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4.1 ความรู้พื้นฐานเพื่อใช้งาน FR Configurator

4.1.1 สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการต่อเชื่อม

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเวอร์เตอร์กระท�าได้โดยการใช้สาย USB เพียง 1 เส้นเท่านั้น รองรับการต่อเชื่อมแบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น ไม่สามารถต่อเชื่อมโดย 

ใช้ USB HUB ได้

4.1.2 วิธีการต่อเชื่อม

Dây cáp USB Kết nối USB

Trường hợp FR-E700

<Cách mở nắp đầu kết nối USB>

Kéo nắp ra theo hướng mũi tên. Cho quay lên trên.
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4.1.3 เริ่มต้น

เมื่อ FR Configurator เปิดขึ้น จะแสดงหน้าจอ "เริ่มต้น" ขึ้นมา สามารถแสดงผลการท�างานแต่ละชนิดได้โดยตรงจากหน้าจอ "เริ่มต้น" ได้

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Open

แสดงผลแฟ้มที่ใช้งานล่าสุดได้สูงสุด 5 แฟ้ม

เมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์เม้าส์ไปจุดบน "เปิดแฟ้ม" แล้วจะแสดงผลแฟ้มที่ใช้งานล่าสุด 5 แฟ้ม เมื่อคลิกที่ชื่อแฟ้ม  

หน้าจอ "เริ่มต้น" จะปิดลงและจะแสดงผลหน้าจอหลักที่เรียกรายละเอียดแฟ้มขึ้นมา

B Easy Setup

เมื่อคลิก ก็จะเริ่มต้น Easy Setup

เมื่อใช้ easy setup แล้ว จะสามารถกระท�าได้อย่างง่ายดายตั้งแต่การตั้งค่าคุณสมบัติระบบ การตั้งค่ารุ่น ไปจนถึง

การตั้งค่าพารามิเตอร์ โดยมีตัวช่วยสร้าง (รูปแบบเชิงโต้ตอบ)

C Functions แสดงผลรายการฟังก์ชั่น

D Help แสดงผลความช่วยเหลือ

E Cancel เมื่อคลิกแล้ว ก็จะปิดหน้าจอปัจจุบันแล้วกลับไปแสดงผลหน้าจอหลัก

A

C

D

B

E
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4.1.4 โครงสร้างหน้าจอ (หน้าจอหลัก)

หน้าจอหลักของ (main frame) FR Configurator แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ
• Navigation area 

 เป็นพื้นที่ส�าหรับแสดงผลข้อมูลของอินเวอร์เตอร์ที่ขึ้นทะเบียนอยู่และส�าหรับตั้งค่า สามารถแสดงหน้าจอ "การด�าเนินการทดสอบ" "System Settings"  
 "Setting Wizard" "Troubleshooting" ได้
• Monitor area 
 เป็นพื้นที่ที่ตรวจเฝ้าอินเวอร์เตอร์และแสดงผลข้อมูลที่ได้ สามารถแสดงผลหน้าจอ "Graph" "I/O Terminal Monitor" "Machine Analyzer"  
 "การตรวจสอบทั้งหมด" ได้
• System area 
 เป็นพื้นที่ส�าหรับแสดงผลและอ่านบันทึกพารามิเตอร์ ตรวจวิเคราะห์อินเวอร์เตอร์ โอนถ่ายการตั้งค่าพารามิเตอร์จากรุ่นเดิม เป็นต้นได้ สามารถแสดงหน้าจอ  

 "Parameter List" "Diagnosis" "Convert" ได้

D

B

A

Monitor area

C

System area

ENavigation area

F

F

HG I

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Title bar
จะมีการแสดง "FR Configurator SW3" ขึ้นที่แถบหัวข้อ ซึ่งจะแสดงผลชื่อแฟ้มขณะที่มีการอ่าน system file  

หรือท�าการบันทึก system file ด้วย

B Menu bar สามารถแสดงหน้าจอความสามารถต่างๆ ได้จากเมนู

C Toolbar สามารถแสดงหน้าจอความสามารถต่างๆ ได้โดยการคลิกที่ไอคอนบนแถบเครื่องมือ

D Status bar แสดงชื่อรุ่น สถานะการท�างานต่างๆ ของอินเวอร์เตอร์ที่เลือกอยู่

E Split line สามารถเปลี่ยนขนาดของแต่ละ system area และ monitor area

F Conceal button สามารถซ่อนการแสดงผลของ monitor area และ system area ได้

G Minimize button ลดขนาดหน้าจอหลักของ FR Configurator

H Maximize button ขยายขนาดหน้าจอหลักของ FR Configurator

I Close button สามารถปิด FR Configurator
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4.1.5 โครงสร้างหน้าจอ (Navigation area)

ที่ navigation area นั้น จะสามารถแสดงผลข้อมูลอินเวอร์เตอร์ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ สับเปลี่ยนโหมดการท�างานออนไลน์/ออฟไลน์ สั่งเริ่มท�างาน สั่งหยุด เปลี่ยน

ความถี่การตั้งค่าเริ่มต้น setting wizard ได้ สามารถแสดงหน้าจอ "การด�าเนินการทดสอบ" "System Settings" "Troubleshooting" "Setting Wizard" ได้

สามารถแสดงผลหน้าจอ "การด�าเนินการทดสอบ" ที่ด้านบนและ "System View" ที่ด้านล่างของ navigation area ได้

เพียงเลือก [Navigation] ในเมนู [View] แล้วเลือก [System Setting], [Troubleshooting], [Setting Wizard] ก็จะสามารถสับเปลี่ยนหน้าจอ 

ที่ การดูระบบได้

"System Settings" "Troubleshooting" "Setting Wizard"

"การดำเนินการทดสอบ"
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4.1.6 โครงสร้างหน้าจอ (System area)

ใน system area จะสามารถแสดงผลหรืออ่านบันทึกพารามิเตอร์ ตรวจวิเคราะห์อินเวอร์เตอร์ โอนถ่ายการตั้งค่าพารามิเตอร์จากรุ่นเดิม เป็นต้น ได้ สามารถ 

ให้แสดงหน้าจอ "Parameter List" "Diagnosis" "Convert" ได้

เพียงเลือก [Parameter List], [Diagnosis], [Convert] ในเมนู [View] หรือ คลิกที่ไอคอนในแถบเครื่องมือ ก็จะสามารถ 

สับเปลี่ยนหน้าจอของแต่ละความสามารถ ที่ system area ได้

"Parameter List" "Diagnosis" "Convert"
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4.1.7 โครงสร้างหน้าจอ (Monitor area)

ใน monitor area จะสามารถตรวจเฝ้าอินเวอร์เตอร์ แล้วแสดงผลข้อมูลที่รับเข้ามาได้ สามารถให้แสดงผลหน้าจอ "Graph" "I/O Terminal Monitor"  
"Machine Analyzer" "การตรวจสอบทั้งหมด" ได้

เพียงเลือก [Graph], [Machine Analyzer], [I/O Terminal Monitor], [การตรวจสอบทั้งหมด (B)] จากเมนู [View] หรือ  

คลิกที่ไอคอนในแถบเครื่องมือ ก็จะสามารถสับเปลี่ยนหน้าจอของแต่ละความสามารถ ที่ monitor area ได้

"Graph" "Machine Analyzer" "I/O Terminal Monitor" "การตรวจสอบทั้งหมด"
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4.2 Easy Setup
4.2.1 วิธีการตั้งค่า

สามารถท�าการตั้งค่าพารามิเตอร์จากการตั้งค่าระบบได้ โดยการใช้ Easy Setup ถึงจะไม่รู้วิธีการใช้งาน FR Configurator ก็ตาม เพียงกรอกเลือกหัวข้อ 

ที่จ�าเป็น โดยไม่ต้องรู้ความหมายเบอร์พารามิเตอร์ ก็สามารถท�าการตั้งค่าระบบหรือตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐานไปยัง FR Configurator ได้อย่างง่ายดาย
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4.2.2 คุณสมบัติระบบ

กรอกข้อมูลส�าหรับสร้าง system file
ใช้ easy setup กรุณากรอกชื่อเรียกระบบที่จะท�าการตั้งค่า (ไม่เกิน 32 ตัวอักษร) เมื่อป้อนชื่อระบบแล้ว ให้คลิกที่ [Next] เมื่อคลิก [Next] แล้ว  

จะด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Communication Setting"

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A System Property แสดงผลรายละเอียดที่ก�าลังตั้งค่าอยู่ปัจจุบันและรายละเอียดการตั้งค่าก่อนหลัง

B System Name กรุณากรอกชื่อเรียกระบบไม่เกิน 32 ตัวอักษร

C Comment สามารถกรอกข้อความที่แสดงรายละเอียดของระบบ (ไม่เกิน 256 ตัวอักษร)

D Next> ด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Communication Setting"

E Cancel รายละเอียดการตั้งค่าจะเป็นโมฆะและจบ easy setup

F Help แสดงผลความช่วยเหลือ

A

E D

B

C

F
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4.2.3 การตั้งค่าการสื่อสาร

ท�าการตั้งค่าการสื่อสารในการต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์กับอินเวอร์เตอร์

กรณีที่สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์โดยใช้พอร์ท USB ของคอมพิวเตอร์ ให้เลือกช่อง "PC_side_ Port" ให้เป็น "USB" แล้วคลิก [Next]
กรณีที่สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์โดยใช้พอร์ทอนุกรมของคอมพิวเตอร์ ให้เลือกช่อง "PC_side_ Port" ให้เป็น "RS-232C"

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียดค่า default

A PC side Port RS-232C
เลือกอุปกรณ์สื่อสารจาก RS-232C หรือ USB (การสื่อสาร USB นั้น ใช้ได้เฉพาะซีรีส์ FR-A700, 

A701, B, B3, E700 (SC) (NC), E700EX เท่านั้น)
B Port Number 1 เลือกพอร์ทสื่อสารของคอมพิวเตอร์

C Through None เลือกกรณีที่ต่อเชื่อมผ่าน GOT

D Communication 
Speed 19200 ท�าการตั้งค่าความเร็วการสื่อสาร

E Data Length 8 ท�าการตั้งค่าความยาวบิทของข้อมูล

F Parity Even ระบุ parity bit

G Stop Bit 2 ท�าการตั้งค่าความสต็อปบิท

H Delimiter CR ท�าการระบุลดตัวจ�ากัดของปลายข้อมูล

I Advanced เปิดหน้าจอ "Advanced" สามารถตั้งค่า การหมดเวลา จ�านวนครั้งการลองใหม่ได้

J Default Value ปุ่มที่ท�าให้การตั้งค่าการสื่อสารกลับสู่ค่า default ของอินเวอร์เตอร์

K Next> ด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Inverter Setting Method"

L <Back กลับไปสู่หน้าจอ "System Property"

M Cancel รายละเอียดการตั้งค่าจะเป็นโมฆะและจบ easy setup

N Help แสดงผลความช่วยเหลือ

G
H

E

A

L K

JF

MN

D

I

B C

• การตั้งค่าการสื่อสาร ได้ปรับให้ตรงกับค่า default ของอินเวอร์เตอร์เอาไว้

• กรุณาตรวจสอบคอมพิวเตอร์พอร์ท (พอร์ทอนุกรม/USB) และหมายเลขพอร์ทของคอมพิวเตอร์ (1 - 63)

จุดส�าคัญ
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4.2.4 วิธีการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

เลือกว่าจะให้สะท้อนการตั้งค่าระบบโดยค้นหาอินเวอร์เตอร์โดยอัตโนมัติ หรือ สะท้อนผลการตั้งค่าโดยการเลือกเอง

A

B

D CEF

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A
Perform Automatic Recognition of 

the Connected Inverter

เลือก "Perform Automatic Recognition of the Connected Inverter" และคลิก [Next] ก็จะ

ท�าการค้นหาอินเวอร์เตอร์ที่ต่อเชื่อมอยู่ในขณะนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อค้นหาอินเวอร์เตอร์โดยอัตโนมัติเสร็จ

แล้ว จะเลื่อนต่อไปยังหน้าจอ "Inverter Selection"

B Perform Model Setting Manually ท�าการตั้งค่ารุ่นเอง

C Next>

กรณีที่เลือก "Perform Automatic Recognition of the Connected Inverter" จะเลื่อนไปยังหน้า

จอ "Automatic Detection" กรณีที่เลือก "Perform Model Setting Manually"  

ก็จะเลื่อนไปยังหน้าจอ "Model Setting"

D <Back กลับไปสู่หน้าจอ "Communication Setting"

E Cancel รายละเอียดจะเป็นโมฆะและจบ Easy Setup

F Help แสดงผลความช่วยเหลือ
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4.2.5 การค้นหาโดยอัตโนมัติ

เมื่อคลิก [Next] แล้ว จะท�าการค้นหาอินเวอร์เตอร์ที่สามารถติดต่อได้

A

B

F E

D

GH

C

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Message Area
แสดงสถานะการค้นหาโดยอัตโนมัติ เมื่อค้นหาอินเวอร์เตอร์แล้ว จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและแสดงผลการค้นหานั้น (หากเกิด

ข้อผิดพลาดระหว่างการค้นหาโดยอัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและแสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดขึ้นมา)

B Detection Results
แสดงผลการค้นหาโดยอัตโนมัติ แสดงผลสถานีที่ก�าลังค้นหาอยู่เป็นสีฟ้าและจะแสดงชื่อรุ่นของอินเวอร์เตอร์เมื่อค้นพบ 

(สถานีที่ค้นหาไม่พบ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและแสดงรหัสข้อผิดพลาดขึ้นมา)

C Start เมื่อคลิก จะเริ่มต้นการค้นหาโดยอัตโนมัติ

D Abort ระงับการค้นหาโดยอัตโนมัติ

E Next> ด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Inverter Selection"

F <Back กลับสู่หน้าจอ "Inverter Setting Method"

G Cancel รายละเอียดจะเป็นโมฆะและจบ easy setup

H Help แสดงผลความช่วยเหลือ
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4.2.6 การเลือกอินเวอร์เตอร์

เมื่อคลิก [Register System Setting] เพื่อยืนยันการตั้งค่าระบบแล้ว จะสามารถท�าการตั้งค่าพารามิเตอร์ได้

เลือกอินเวอร์เตอร์ที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์ (หมายเลขสถาน)ี แล้วกรุณาคลิก [Next] เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เสร็จแล้ว จะกลับไปสู่หน้าจอ [Inverter Selection]  
อีกครั้ง กรณีที่ตั้งค่าพารามิเตอร์หลายเครื่อง หลังจากที่ตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องหนึ่งแล้ว ขอให้เลือกอินเวอร์เตอร์อื่น (หมายเลขสถาน)ี ที่หน้าจอนี้อีกครั้ง

เมื่อคลิก [Finish] จะสิ้นสุด Easy Setup ลงแล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

A

B

E DFG C

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Register System Setting เมื่อคลิก จะท�าการยืนยันการตั้งค่าระบบที่ก�าหนดไว้จาก Easy Setup

B Inverter Selection Field

จะแสดงผลอินเวอร์เตอร์ที่มีการส่งการตั้งค่าระบบ เลือกหมายเลขสถานีที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์ แล้วกรุณาคลิก 

[Next] หมายเลขสถานีที่ตั้งค่าพารามิเตอร์แล้ว จะมีเครื่องหมายเช็คแสดงอยู่ (เมื่อคลิก [Register System 

Setting] เพื่อเป็นการยืนยันการตั้งค่าระบบแล้ว จะสามารถใช้งานได)้

C Finish เสร็จสิ้น Easy Setup และย้ายไปที่หน้าจอหลัก

D Next> ด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Control Method"

E <Back กลับสู่หน้าจอ "Model Setting" "Automatic Detection" หรือ "Parameter List"

F Cancel รายละเอียดจะเป็นโมฆะและจบ Easy Setup

G Help แสดงผลความช่วยเหลือ
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4.2.7 เลือกการควบคุม

ท�าการตั้งค่าวิธีการควบคุมอินเวอร์เตอร์ที่เลือกอยู่ที่หน้าจอ "Inverter Selection" หลังจากเลือกวิธีการควบคุม แล้วกรุณาคลิก [Next]

D CEF

A

B

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Select a Control Method เลือก Control Method

B Select a Control Mode เลือกโหมดการควบคุม (แสดงผลเฉพาะ FR-A700, A701, E700EX เท่านั้น)

C Next> ด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Motor Setting"

D <Back กลับไปยังหน้าจอ "Inverter Selection"

E Cancel รายละเอียดจะเป็นโมฆะและจบ Easy Setup

F Help แสดงผลความช่วยเหลือ

 Õ หัวข้อการตั้งค่าจะก�าหนดไว้คงที่ส�าหรับบางรุ่น

(ตัวอย่าง FR-A700)
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4.2.8 การตั้งค่ามอเตอร์

ท�าการตั้งค่ามอเตอร์ของอินเวอร์เตอร์นั้น ป้อนข้อมูลของมอเตอร์ แล้วกรุณาคลิก [Next]

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Applied Motor
เลือกชนิดของมอเตอร์ ชนิดของมอเตอร์ที่เลือกได้นั้น จะต่างกันไปตามวิธีการควบคุมที่เลือกที่หน้าจอ 

"Control Method" (หรือการตั้งค่าที่ Pr.71)

B Motor Information
กรุณากรอกข้อมูลมอเตอร์ หัวข้อข้อมูลของมอเตอร์ที่กรอกนั้น จะแตกต่างกันตามวิธีการควบคุมที่เลือก

จากหน้าจอ "Control Method"

C
Unit (แสดงการมอนิเตอร ์frequency 

setting)

สามารถเปลี่ยนการแสดงการมอนิเตอร์ หรือ การตั้งค่าความถี่ ไปเป็นความเร็วการหมุนมอเตอร์ได้ 

สามารถตั้งค่าให้เป็น "IPM motor control" หรือ "PM sensorless vector control" ได้เมื่อเลือกที่

หน้าจอ "Control Method" (การแสดงการตรวจสอบ หรือ การตั้งค่าความถี่ อาจมีการยึดค่าความถี่คงที่ 

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมในการสื่อสารที่ติดตั้งอยู่)

D Next> ด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Start Command and Frequency (Speed) Setting Method"

E <Back กลับสู่หน้าจอ "Control Method"

F Cancel รายละเอียดจะเป็นโมฆะและจบ "Control Method"

G Help แสดงผลความช่วยเหลือ

 Õ หัวข้อการตั้งค่าจะก�าหนดไว้คงที่ส�าหรับบางรุ่น

B

A

C

หํํํนาจอเพื่อตั้งหนวยในการแสดงการมอนิเตอร frequency setting)"
(แสดงตัวอยางสำหรับการตั้งคา IPM มอเตอร)

DEFG
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4.2.9 เลือกวิธีการตั้งค่าค�าสั่ง Start และความถี่ (ความเร็ว)

กรุณาเลือกวิธีการป้อนการตั้งค่าค�าสั่ง start และความถี่ (ความเร็ว) ของอินเวอร์เตอร์

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Start Command Input Method เลือกวิธีการสั่งค�าสั่ง start ของอินเวอร์เตอร์

B Frequency (Speed) Setting Input Method เลือกวิธีการตั้งค่าความถี่ของอินเวอร์เตอร์ (ความเร็ว)

C Next> ด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Parameter List"

D <Back กลับสู่หน้าจอ "Motor Setting"

E Cancel รายละเอียดจะเป็นโมฆะและจบ Easy Setup

F Help แสดงผลความช่วยเหลือ

B

A

D CEF
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4.2.10 รายการพารามิเตอร์

เมื่อท�าการป้อนหัวข้อที่จ�าเป็นครบทั้งหมดแล้ว จะมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ตามรายละเอียดที่ป้อน ชื่อพารามิเตอร์ หรือ ค่าการตั้งค่าที่ท�าการตั้งค่าไป จะแสดงผล

ที่รายการพารามิเตอร์ กรณีที่บันทึกการตั้งค่าพารามิเตอร์ลงในอินเวอร์เตอร์ ขอให้ท�าการบันทึกจากรายการพารามิเตอร์ที่หน้าจอหลัก

เมื่อคลิกที่ [Next] แล้ว จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอ "Inverter Selection" กรณีที่จะสิ้นสุด Easy Setup ให้คลิกที่ [Finish] ที่หน้าจอ "Inverter Selection" 
กรณีที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อเนื่องหลายเครื่อง ให้เลือกอินเวอร์เตอร์ที่หน้าจอ "Inverter Selection" แล้วท�าการตั้งค่าพารามิเตอร์

A

C BDE

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Parameter Settings List แสดงรายการ ค่าการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่มีการตั้งค่าที่ Easy Setup 

B Next> ด�าเนินต่อไปยังหน้าจอ "Inverter Selection"

C <Back กลับสู่หน้าจอ "Start Command and Frequency (Speed) Setting Method"

D Cancel รายละเอียดจะเป็นโมฆะและจบ Easy Setup

E Help แสดงผลความช่วยเหลือ
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4.3 การใช้งานรายการพารามิเตอร์

4.3.1 ความสามารถของรายการพารามิเตอร์

สามารถใช้ความสามารถดังต่อไปนี้ได้ที่ "รายการพารามิเตอร"์

• แสดงผลพารามิเตอร์ (รายการทั้งหมด แยกการท�างาน แยกการใช้งาน แต่ละรายการ พารามิเตอร์เปลี่ยนแปลง ผลการเปรียบเทียบพารามิเตอร)์

• การแก้ไขรายการแต่ละรายการของพารามิเตอร์

• การเรียกอ่านค่าตั้งค่าพารามิเตอร์ batch read หรือ เรียกอ่านทั้งหมด

• การเขียนค่าตั้งค่าพารามิเตอร์ batch write หรือ เรียกอ่านทั้งหมด

• การล้างพารามิเตอร์ หรือ การล้างทั้งหมด

• เรียกดูพารามิเตอร์ (การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าอยู่ใน FR Configurator และค่าพารามิเตอร์ที่บันทึกอยู่ในอินเวอร์เตอร์แล้ว)

• ค้นหาพารามิเตอร์

• เอ้าท์พุทผลการเปรียบเทียบ การเรียกอ่าน batch read การเขียนรวมทั้งหมดของพารามิเตอร์ออกมาเป็นแฟ้ม

• ป้อนข้อความ (คอมเมนต)์

• คัดลอกพารามิเตอร์ (ใช้การน�าเข้า/ส่งออกข้อมูล)

ในการแสดงผล "Parameter List" นั้น ให้เลือก [Parameter List] จากในเมนู [View] หรือ จากแถบเครื่องมือ ให้คลิก [Pr. List] ก็จะ 

สามารถแสดงผล "รายการพารามิเตอร"์ ได้

ความสามารถในการใช้งาน "Parameter List" จะต่างกันไประหว่างขณะที่ออนไลน์ หรือ ขณะออฟไลน์ (: ใช้งานได้  -: ใช้งานไม่ได)้

ฟังก์ชั่น เมื่อออนไลน์ เมื่อออฟไลน์

ล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด  -

ล้างพารามิเตอร์  -

Batch read  -

Batch write  -

เปรียบเทียบ  -

การอ่าน  -

การบันทึก  -

การป้อนค่าพารามิเตอร์  

การแก้ไขแต่ละรายการ  

ค้นหา  

เลือกรายการแสดงผล  

ป้อนข้อความ  
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4.3.2 เรียกอ่าน (Batch read) การเขียน (Batch write) เปรียบเทียบ  

รายการพารามิเตอร์

ด้วยการเรียกอ่าน การบันทึก จะสามารถท�าการเข้าถึงและเรียกอ่าน บันทึกพารามิเตอร์ในอินเวอร์เตอร์ได้ เมื่อท�าการเปรียบเทียบ ก็จะมีการเปรียบเทียบค่าที่ 

ตั้งค่าเก็บอยู่ใน FR Configurator กับค่าที่บันทึกอยู่ในอินเวอร์เตอร์

เมื่อคลิกที่ปุ่ม [Batch Read] [Batch Write] [Verification] [Read] [Write] ก็จะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้

A B

C

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Icon display during access
ระหว่างการเข้าถึงพารามิเตอร์ ไอคอนจะสลับการแสดงผล

B Cancel
ยกเลิก batch read batch write และการเปรียบเทียบ กรณีที่กด [Cancel] เพื่อหยุด  

จะแสดงผลข้อมูลถึงจุดที่ได้ปฏิบัติไป

C Message จะแสดงผลข้อความระหว่างการเข้าถึงพารามิเตอร์

เมื่อสิ้นสุดการเปรียบเทียบ จะแสดงหน้าจอดังต่อไปนี้ สามารถบันทึกรายละเอียดผลที่ได้ออกมาเป็นแฟ้มข้อความได้ (กรณีที่มีข้อผิดพลาดในการเรียกอ่าน  

หรือ การเขียนเกิดขึ้น ก็จะแสดงผลหน้าจอเช่นเดียวกัน)

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Result Message แสดงผลข้อความเสร็จสิ้น

B Result list

Read แสดงผล, เบอร์พารามิเตอร์, ชื่อเรียก, ค่า default, error codeของพารามิเตอร์ ที่เรียกอ่านผิดพลาด

Write แสดงผล, เบอร์พารามิเตอร์, ชื่อเรียก, ข้อมูล, error code ของพารามิเตอร์ ที่มีการเขียนผิดพลาด

Verification

แสดงค่าปัจจุบันฝั่งคอมพิวเตอร์ และค่าเรียกอ่านปัจจุบันฝั่งอินเวอร์เตอร์ ตามเบอร์พารามิเตอร์  

ชื่อเรียกของพารามิเตอร์ ที่มีค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าไว้บน FR Configurator (ค่าปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร)์ 

กับค่าที่มีการเขียนอยู่ในอินเวอร์เตอร์ (ค่าเรียกอ่านด้านอินเวอร์เตอร)์ ที่ไม่ตรงกัน

C Export to file สามารถบันทึกรายละเอียดผลออกเป็นแฟ้มข้อความได้

A

B

C
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4.3.3 การล้างพารามิเตอร์ การล้างทั้งหมด

ด้วยการล้างพารามิเตอร์ ล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด จะท�าให้พารามิเตอร์กลับไปสู่ค่า default ได้

ด้วยการคลิกที่ [Parameter Clear] [All clear] จะมีหน้าจอดังต่อไปนี้แสดงขึ้น เพื่อยืนยันการล้างพารามิเตอร์, การล้างทั้งหมด ส�าหรับการล้างพารามิเตอร์, 

การล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด ของแต่ละพารามิเตอร์ว่าได้หรือไม่นั้น กรุณาตรวจสอบจากคู่มือการใช้งานของตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์

A B C

D

No. ชื่อเรียก ฟังก์ชั่น-รายละเอียด

A Icon display of clearing
ระหว่างล้างพารามิเตอร์ ไอคอนจะสลับการแสดงผล

B OK ท�าการล้างพารามิเตอร์ (ระหว่างการล้างพารามิเตอร์ จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้งานได)้

C Cancel หยุดการล้างพารามิเตอร์ (ระหว่างการล้างพารามิเตอร์ จะเปลี่ยนเป็นสีเทา ไม่สามารถใช้งานได)้

D Message จะแสดงข้อความยืนยันการล้างพารามิเตอร์ ข้อความระหว่างการล้างพารามิเตอร์
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อินเวอร์เตอร์ที่การต่อเชื่อมกับ GOT หรือ PLC ก็สะดวก
ในบทนี้ อธิบายเกี่ยวกับการต่อเชื่อมภายนอก เพื่อให้ใช้งานอินเวอร์เตอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

บทที่ 5

อินเวอร์เตอร์กับการต่อเชื่อมภายนอก

มาต่อเชือ่มกบัอปุกรณ์ FA หรอืปุม่ปรบัอะนาลอ็กกนัเถอะ
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5.1 การต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์และ GOT
สื่อการสอนนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการต่อเชื่อมระหว่างอินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิรุ่น FR-E700 กับ มิตซูบิชิ GOT2000 ซีรีส์ รุ่น GT2708 แบบ 

1 ต่อ 1
ในกรณีที่ต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์ GOT รุ่นอื่นๆ ขอให้ตรวจยืนยันกับคู่มือในแต่ละรุ่น

5.1.1 อธิบายความสามารถ

5.1.2 โครงสร้างระบบ

กรณีต่อเชื่อมกับอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง

อินเวอร์เตอร์ เคเบิลต่อเชื่อม GOT
จ�านวนเครื่องที่ 

ต่อเชื่อมได้ชื่อรุ่น
เทอร์มินอล

ควบคุมเสริม

รูปแบบ 

การสื่อสาร

หมายเลขแผนภูมิ

การต่อเชื่อม

ระยะห่าง

สูงสุด
อุปกรณ์เสริม ตัวเครื่อง

FREQROL-E700 - RS-485
แผนภูมิการต่อเชื่อม 

RS-485
500m

- (ติดตั้งในตัวเครื่อง)
GOT 1 เครื่องต่อ 

อินเวอร์เตอร์ 1 

เครื่อง

GT15-RS4-9S

GT10-C02H-9SC

GOT ย่อมาจาก Graphic Operation Terminal (เทอร์มินอลการท�างานกราฟิก)
เป็นอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์ จากเดิมที่เป็นฮาร์ดแวร์ เช่น สวิทช์ หลอดไฟต่างๆ ติดตั้งบนแผงควบคุมมาเป็นหน้าจอสัมผัสที่สามารถแสดงผล-

ควบคุมได้เช่นกัน ความสามารถการสื่อสาร สามารถต่อเชื่อม GOT กับอินเวอร์เตอร์ด้วยการสื่อสารแบบ RS-485 ได้สูงสุด 31 เครื่อง ตรวจสอบการท�างาน 

สั่งการต่างๆ ได้

ที่ด้านหน้าของ GOT จะมีพอร์ท USB ติดตั้งอยู่ สามารถท�าการซ่อมบ�ารุงอินเวอร์เตอร์ได้โดยไม่ต้องเปิดประตูขณะซ่อมบ�ารุง อินเวอร์เตอร์รุ่นที่ไม่มีพอร์ท 

USB ก็ตาม สามารถใช้ซอฟต์แวร์ FR Configurator ได้โดยการต่อเชื่อมผ่าน GOT ได้ นอกจากนี้ ตั้งแต่ GOT2000 ขึ้นไป จะสามารถเก็บส�ารองข้อมูลลง

หน่วยความจ�า SD card ได้ ในกรณีที่สับเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิแบบเดียวกัน ก็สามารถท�าการกู้คืน (restore) โดยใช้ SD card ได้  

ความสามารถในการเก็บส�ารอง/กู้คืนนี้ ช่วยให้สามารถลดเวลาได้อย่างมากในการใส่ข้อมูลลงเครื่องที่ใช้ผลิตจ�านวนมาก
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5.1.3 แผนภูมิการต่อเชื่อมเคเบิล

ใช้ RS-485 เป็นเคเบิ้ลต่อเชื่อม กรณีที่ท�าสายเคเบิ้ล ขอให้ความยาวเคเบิลไม่เกิน 500 เมตร คอนเนคเตอร์ฝั่งอินเวอร์เตอร์ ต่อเชื่อมเข้าที่ PU พอร์ต ฝั่ง GOT 

ให้เชื่อมต่อที่ D-sub 9 pin

แผนภูมิการต่อเชื่อม GOT กับอินเวอร์เตอร์ แสดงอยู่ด้านล่างนี้

แผนภูมิการต่อเชื่อม
 • แผนภูมิการต่อเชื่อม RS-485

−

−

−

−

−

  
 ( )
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5.1.4 การตั้งค่าการสื่อสารฝั่งอินเวอร์เตอร์

การตั้งค่าการสื่อสาร
กรุณาตั้่งค่าการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์

หลังจากปรับปรุงพารามิเตอร์ต่างๆ แล้ว ขอให้ท�าการรีเซ็ทอินเวอร์เตอร์เสมอ

• พอร์ทสื่อสารและพารามิเตอร์ที่รองรับ

ปลายทางต่อเชื่อมของ GOT พารามิเตอร์ฝั่งอินเวอร์เตอร์

PU คอนเนคเตอร์
Pr.79, Pr.117 - Pr.124, Pr.340, Pr.342, Pr.549

FR-E7TR (แผงขั้วต่อ RS-485)

• การตั้งค่าการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์

กรุณาใช้ PU (โมดูลพารามิเตอร)์ เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าการสื่อสาร

กรุณาอย่าเปลี่ยน พารามิเตอร์ตั้่งค่าการสื่อสาร จาก GOT หากเปลี่ยนอาจท�าให้ไม่สามารถสื่อสารกับ GOT ได้

หัวข้อการตั้งค่าÕ1 พารามิเตอร์ ค่าปรับตั้ง รายละเอียดการตั้งค่า

หมายเลขสถานีสื่อสาร PU Pr.117 0 - 31 ตั้่งค่าหมายเลขสถานี

ความเร็วสื่อสาร PUÕ2 Pr.118 192Õ3 19200bps

ความยาวสต็อปบิทสื่อสาร PUÕ2 Pr.119 10
ความยาวข้อมูล: 7bit

สต็อปบิท: 1bit

การตรวจสอบ Parity การสื่อสาร PUÕ2 Pr.120 1 Odd

จ�านวนครั้ง retry การสื่อสาร PU Pr.121 9999 ไม่มีการหยุดเมื่่อผิดปรกติ

รอบเวลาการเช็คการสื่อสาร PU Pr.122 9999 ไม่เช็คการสื่อสาร(หรือสายขาด)

การตั้งค่าเวลารอการสื่อสาร PU Pr.123 0 0ms

เลือก CR/LF สื่อสาร PU มีหรือไม่มี Pr.124 1Õ3 CR: ม,ี LF: ไม่มี

เลือกโปรโตคอล Pr.549 0Õ3 โปรโตคอลอินเวอร์เตอร์มิตซูบิชิ

เลือกโหมดการเดินเครื่อง Pr.79 0Õ3
ตอนที่มี power supply จะเป็น 

EXT โหมด

เลือกโหมดเริ่มต้นการสื่อสาร Pr.340 1 NET โหมด

เลือกเขียน EEPROM สื่อสาร Pr.342 0Õ3 เขียนลงใน RAM และ EEPROM

Õ1 หัวข้อการตั้งค่านั้น, คือชื่อเรียกพารามิเตอร์ที่ระบุอยู่ในคู่มือของซีรีส์ FREQROL-E700

Õ2 สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าฝั่ง GOT ได้

 กรณีที่เปลี่ยนแปลงการตั้่งค่าฝั่ง GOT, กรุณาเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้านอินเวอร์เตอร์ให้ตรงกันด้วย

Õ3 เป็นค่าเริ่มต้นฝั่งอินเวอร์เตอร์ ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
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5.1.5 การตั้งค่าการสื่อสารฝั่ง GOT

ส�าหรับ GOT จะใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะที่เรียกว่า GT Designer3

ตั้งค่าช่องทางของอุปกรณ์ที่ต่อเชื่อม

2. หน้าต่าง connection setting จะแสดงขึ้นมา กรุณาเลือกช่องทางที่จะใช้จากเมนูรายการ

3. เลือกดังต่อไปนี้

• Manufacturer : Mitsubishi Electric
• Controller Type: FREQROL-E700
• I/F: RS-485
• Driver: [FREQROL 500/700/800, SENSORLESS SERVO]

1. เลือกเมนู [Common Setting] → [Controller Setting]
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4. เมื่อตั้่งค่าผู้ผลิต รุ่น I/F และไดรเวอร์แล้ว จะแสดงการตั้่งค่าโดยละเอียดขึ้นมา

หัวข้อ รายละเอียด ระยะ

Baud rate
สามารถเปลี่ยนแปลง baud rate ที่ต่อกับอุปกรณ์ต่อเชื่อมได้

(ค่าเริ่มต้น: 19200bps)

9600bps,

19200bps,

38400bps,

57600bps,

115200bps

ความยาวข้อมูล
ตั้งค่าเมื่อจะเปลี่ยนแปลงความยาวข้อมูลที่ต่อกับอุปกรณ์ต่อเชื่อม

(ค่าเริ่มต้น: 7bit)
7bit/8bit

สต็อปบิท
ระบุความยาวสต็อปบิทเมื่อท�าการสื่อสาร

(ค่าเริ่มต้น: 1bit)
1bit/2bit

Parity

ระบุว่าจะให้มีการตรวจสอบ parity เมื่อสื่อสารหรือไม่ หากให้เช็ค 

จะเป็นรูปแบบใด

(ค่าเริ่มต้น: odd)

ไม่มี

เลขคู่

Odd

จ�านวนครั้ง retry
ระบุจ�านวนครั้งการ retry เมื่อท�าการสื่อสาร

(ค่าเริ่มต้น: 0 ครั้ง)
0 - 5 ครั้ง

Communication time-out
ระบุเวลาหมดในการสื่อสาร

(ค่าเริ่มต้น: 3 วินาท)ี
1 - 30 วินาที

Send delay time
ระบุเวลาการส่งล่าช้าขณะสื่อสาร

(ค่าเริ่มต้น: 10 มิลลิวินาท)ี
0 - 300 (มิลลิวินาท)ี

Õ ค่า default คือ ค่าในตอนแรกที่มีการตั้งค่าไว้ในอินเวอร์เตอร์อยู่ก่อนแล้ว

  จะใช้งานตามที่มีการตั้งค่าเริ่มต้นไว้แล้วก็ได้ แต่ขอให้ตั้งค่าให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
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5.2 การต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์ กับ PLC MELSEC iQ-F
สื่อการสอนนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการต่อเชื่อมระหว่างอินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิรุ่น FR-E700 กับโมดูล CPU ของ PLC มิตซูบิชิรุ่น FX5U  
แบบ 1 ต่อ 1 ในกรณีที่ต่อเชื่อมโดยใช้อินเวอร์เตอร,์ PLC อื่น กรุณายืนยันกับคู่มือในแต่ละรุ่น

5.2.1 อธิบายความสามารถ
ความสามารถการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ จะสามารถต่อเชื่อม PLC FX5 กับอินเวอร์เตอร์ด้วยการสื่อสารแบบ RS-485 ได้สูงสุด 16 เครื่อง ตรวจสอบการ

ท�างาน สั่งการต่างๆ และเรียกอ่าน/เขียนพารามิเตอร์ได้

• สามารถตรวจสอบการท�างาน สั่งการต่าง ๆ เรียกอ่าน/เขียนพารามิเตอร์ ของอินเวอร์เตอร์ได้

• ระยะการต่อพ่วงสูงสุดที่ความยาว 1200 เมตร (เมื่อประกอบกับ FX5-485ADP เท่านั้น)
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จะอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับโครงสร้างระบบเพื่อใช้งานความสามารถการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์

สามารถใช้งานความสามารถการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์ได้ โดยการใช้พอร์ท RS-485 ที่ติดมากับเครื่อง พอร์ทการสื่อสาร ตัวแปลงการสื่อสาร การแบ่ง

พอร์ท 

อนุกรมนั้น จะตายตัวตามหมายเลขด้านล่างนี้ โดยไม่เกี่ยวกับส่วนประกอบระบบ

5.2.2 โครงสร้างระบบ

ในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์สื่อสาร RS-485 นั้น จะใช้สายเคเบิล 10BASE-T หรือสายคู่เกลียวแบบหุ้มฉนวน ขึ้นอยู่กับวิธีการต่อเชื่อม
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PU คอนเนคเตอร์
• กรณีต่อเชื่อม 1:1

• เนื่องจากไม่สามารถต่อเชื่อมตัวต้านทานส่วนปลายที่ฝั่งอินเวอร์เตอร์ได้ กรุณาใช้ตัวแบ่งสัญญาณ

• ไม่สามารถต่อเชื่อมกับพอร์ทอีเธอร์เน็ตที่ติดตั้งภายในโมดูล CPU ได้

จุดส�าคัญ
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5.2.3 การตั้งค่าตัวต้านทานส่วนปลาย

ขอให้ท�าการตั้งค่า หรือ ต่อเชื่อมตัวต้านทานส่วนปลายที่อินเวอร์เตอร์ที่ไกลที่สุดจาก PLC FX5

ฝั่ง PLC FX5
พอร์ท RS-485 ติดตั้งภายใน, FX5-485-BD, FX5-485ADP นั้น มีการติดตั้งตัวต้านทานปลายสุดอยู่ภายในแล้ว

กรุณาตั้่่งค่าที่สวิทช์สับเปลี่ยนตัวต้านทานปลายสุดให้เป็น 110Ω

ฝั่งอินเวอร์เตอร์
อาจเกิดผลกระทบการสะท้อนกลับ ขึ้นอยู่กับความเร็วการส่งต่อ ระยะทางการส่งต่อได้ กรณีที่มีผลกระทบต่อการสื่อสารเนื่องจากการสะท้อนกลับนี้ ขอให ้

ติดตั้งตัวต้านทานปลายสุดด้วย

• PU คอนเนคเตอร์

ขอให้คุณลูกค้าเตรียมตัวต้านทานปลายสุด 100Ω1/2W ดังด้านล่างนี้ไว้ 1 ชิ้น

 • กรุณาต่อเชื่อมตัวต้านทานปลายสุดเข้าที่ระหว่างพินหมายเลข 3 (RDA) และพินหมายเลข 6 (RDB)
 • ที่เทอร์มินอล PU นั้น เนื่องจากไม่สามารถติดตั้งตัวต้านทานปลายสุดได้ ขอให้ใช้ตัวแบ่งสัญญาณ

 • ตัวต้านทานปลายสุดนั้น ขอให้ต่อเชื่อมเข้าที่อินเวอร์เตอร์ตัวที่ไกลจาก PLC มากที่สุดตัวเดียวเท่านั้น
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กรณีต่อเชื่อมกับอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง (แบบ 4 สาย)

5.2.4 แผนภูมิการต่อเชื่อมเคเบิล

PU คอนเนคเตอร์ 

กรณีต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์หลายเครื่อง (สูงสุด 16 เครื่อง) (แบบ 4 สาย)

ซีรีส ์E700
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กรณีต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง (แบบ 2 เส้น, เฉพาะซีรีส์ E700 เท่านั้น) 

กรณีต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์หลายเครื่อง (สูงสุด 16 เครื่อง) (แบบ 2 เส้น, เฉพาะซีรีส์ E700 เท่านั้น)
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5.2.5 การตั้งค่าการสื่อสารฝั่งอินเวอร์เตอร์

ก่อนจะต่อเชื่อมไปยัง PLC นั้น ขอให้ตั้งค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับการสื่อสารโดยใช้ PU (โมดูลพารามิเตอร)์ ของอินเวอร์เตอร์ตั้งค่าเอาไว้ก่อน หลังจากปรับปรุง

พารามิเตอร์ต่างๆ แล้ว ขอให้ท�าการรีเซ็ทอินเวอร์เตอร์เสมอ

รายละเอียดการตั้งค่าการสื่อสาร (หัวข้อที่จ�าเป็น)
พารามิเตอร์ที่จ�าเป็นต้องตั้งค่าเสมอมีดังต่อไปนี้

หมายเลขพารามิเตอร์ หัวข้อพารามิเตอร์ ค่าปรับตั้ง รายละเอียดการตั้งค่า

Pr.117 หมายเลขสถานีสื่อสาร PU 0 - 31 ต่อเชื่่อมได้สูงสุด 16 เครื่อง

Pr.118 ความเร็วการสื่อสาร PU 48 4800bps

96 9600bps

192 19200bps

384 38400bps

Pr.119 สต็อปบิทการสื่อสาร PU 10 ความยาวข้อมูล: 7bit

สต็อปบิท: 1bit

Pr.120 การตรวจสอบ parity การสื่อสาร PU 2 Parity คู่

Pr.123 การตั้งค่าเวลารอการสื่อสาร PU 9999 ตั้งค่าโดยข้อมูลการสื่อสาร

Pr.124 เลือก CR/LF สื่อสาร PU 1 CR: มี / LF: ไม่มี

Pr.79 เลือกโหมดการเดินเครื่อง 0 เมื่อเปิดเครื่อง จะเป็น EXT โหมด

Pr.549 เลือกโปรโตคอล 0 โปรโตคอลอินเวอร์เตอร์มิตซูบิชิ (เชื่อมต่อคอมพิวเตอร)์

Pr.340 เลือกโหมดเริ่มต้นการสื่อสาร 1 หรือ 10 1: NET โหมด

10: NET โหมด (สามารถเปลี่ยนจาก PU โหมด เป็น  

NET โหมดได้จากแผงควบคุมการท�างาน)
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5.2.6 การตั้งค่าการสื่อสารที่ฝั่ง PLC FX5

การตั้งค่าการสื่อสารของการท�างานนี้ จะตั้งค่าพารามิเตอร์จาก GX Works3 GX Works3 คือซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมของ PLC รายละเอียดเกี่ยวกับ  

GX Works3 นั้น ขอให้ดูจากคู่มือการใช้งาน GX Works3
การตั้งค่าพารามิเตอร์จะแตกต่างกันไปตามโมดูลที่ใช้งาน การควบคุมแต่ละโมดูลมีดังต่อไปนี้

พอร์ท RS485 ติดตั้งภายใน (CH1)
หน้าต่าง Navigation, พารามิเตอร,์ FX5UCPU, โมดูลพารามิเตอร,์ พอร์ทอนุกรม 485

แสดงหน้าจอ
เมื่อเลือก [Inverter Communication] แบบโปรโตคอล จะมีหน้าจอด้านล่างนี้แสดงขึ้นมา

     การตั้งค่าพื้นฐาน

     การตั้งค่าเฉพาะตัว

     การตั้งค่า SM/SD
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5.3 การควบคุมปุ่มปรับอะนาล็อก

5.3.1 ท�าการตั้งค่าความถี่โดยใช้อะนาล็อก (อินพุทแรงดันไฟฟ้า/อินพุทกระแสไฟฟ้า)

จ�าเป็นต้องมีค�าสั่งความถี่และค�าสั่ง start ให้แก่อินเวอร์เตอร์ จะเป็นการก�าหนดความเร็วการหมุนมอเตอร์โดยค�าสั่งความถี่ (ความถี่การตั้งค่า) และ  

มอเตอร์จะหมุนเมื่อค�าสั่ง start เป็น ON

• ค�าสั่ง start กระท�าที่แผงควบคุมการท�างาน ( )

• ค�าสั่งความถี่นั้น ท�าได้ที่โวลุ่ม (อุปกรณ์ตั้งค่าความถี)่ (อินพุทแรงดันไฟฟ้า) หรือ การอินพุท 4 - 20mA (อินพุทกระแสไฟฟ้า)

• Pr.79 เลือกโหมดการท�างาน = ตั้งค่าที่ "4" (EXT หรือ PU โหมด 2)

จุดส�าคัญ
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การควบคุม

1 หน้าจอตอนที่มี power supply

แสดงการตรวจสอบ

2
การแบ่งสัญญาณ AU (กรณีอินพุทกระแสไฟฟ้า) (กรณีที่อินพุทแรงดันไฟฟ้า ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3)

ตั้งค่า Pr.160 ให้เป็น "0" ให้พารามิเตอร์เสริมใช้งานได้ ให้ตั้งค่า Pr.178 - Pr.184 ตัวใดตัวหนึ่งให้เป็น "4" และแบ่งสัญญาณ AU (ครั้งนี้เราตั้ง  

RH(Pr.182)ให้เป็นAU(4)) เปิดสัญญาณ AU ให้เป็น ON

3
การตั้งค่าโหมดการตั้งค่าอย่างง่าย

กดที่  และ  พร้อมกันค้างไว ้0.5 วินาที จะกลายเป็น “ ” และการแสดงผล [PRM] จะกระพริบ

4
เลือกโหมดการท�างาน

หมุน  ให้ตรงกับ  ไฟแสดงผล [PU] และ [PRM] จะกระพริบ

5
ตั้งค่าโหมดการท�างาน

กดที่  เพื่อตั้งค่า (ตั้งค่า Pr.79 ให้เป็น "4")

“ ” และ “ ” จะกระพริบสลับกัน ไฟแสดง [PU] และ [EXT] จะติดขึ้น

6
เริ่มต้น

กด  อยู่ในสภาวะที่ไม่มีค�าสั่งความถี่ การแสดงผล [RUN] จะกระพริบถี่ ๆ

7

เร่งความเร็ว→ความเร็วคงที่

กรณีอินพุทแรงดันไฟฟ้านั้น ขอให้ค่อยๆ หมุนโวลุ่ม (เครื่องตั้งค่าความถี)่ ไปทางขวาอย่างช้าๆ จนสุด

กรณีที่อินพุทกระแสไฟฟ้า ขอให้ป้อนที่ 20mA

ค่าความถี่ที่ส่วนแสดงผล จะเพิ่มขึ้นตาม Pr.7 Acceleration time และแสดงผล “ ” (60.00Hz)

การแสดงผล [RUN] จะติดขึ้นเมื่อหมุนปรกติและจะกระพริบช้าๆ เมื่อหมุนกลับด้าน

8

การลดความเร็ว

กรณีอินพุทแรงดันไฟฟ้านั้น ขอให้ค่อยๆ หมุนโวลุ่ม (เครื่องตั้งค่าความถี)่ ไปทางซ้ายอย่างช้าๆ จนสุด

กรณีที่อินพุทกระแสไฟฟ้า ขอให้ป้อนที่ 4mA

ค่าความถี่ที่ส่วนแสดงผล จะลดลงตาม Pr.8 deceleration time และแสดงผล “ ” (0.00Hz) และมอเตอร์จะหยุดท�างาน การแสดงผล [RUN]  

จะกระพริบถี่ ๆ

9
หยุด

กด  การแสดงผล [RUN] จะดับลง

• ความถี่เมื่อหมุนโวลุ่มอินพุทแรงดันไฟฟ้า (เครื่องตั้่งค่าความถี)่ ไปทางขวาสุด (ค่าสูงสุดของโวลุ่ม) เท่ากับ 60Hz ซึ่งเป็นค่า default   

 (เปลี่ยนแปลงด้วย Pr.125)

• กรณีที่อินพุท DC10V เข้าที่เทอร์มินอล 2 ขอให้ตั้่งค่า Pr.73 การเลือกอินพุทอะนาล็อก = "0" ค่า default คือ "1 (อินพุท 0 - 5V)"

• ความถี่เมื่ออินพุท 20mA ด้วยการอินพุทกระแสไฟฟ้า คือ 60Hz ซึ่งเป็นค่า default

จุดส�าคัญ

ตัวอย่างการควบคุม

ท�างานที่ 60Hz
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ลองตรวจสอบเนื้อหาที่ได้อบรมผ่านมาแล้วกันเถอะ
บทนี้ จะท�าการแก้ไขโจทย์ตามเนื้อหาที่ได้เรียนรู้กันมาแล้ว

บทที่ 6

การฝึกซ้อม

ลองแก้ไขโจทย์เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์กันเถอะ
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ฝึกซ้อม 1 การควบคุมสายพานล�าเลียง
ขอให้ท�าการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปรับให้เหมาะสมกับคุณสมบัติในการควบคุมสายพานล�าเลียง

คุณสมบัติการควบคมุ

1. Start และ stop สายพานล�าเลียงช้าๆ โดยไม่ให้ขวดล้ม
ตั้งค่าการ start และ stop ทั้่งคู่เป็น 10 วินาที

2. ความถี่มาตรฐานของมอเตอร์คือ 60Hz

3. Maximum Frequency และ Minimum Frequency ของมอเตอร์ ให้เป็นค่า default ไว้ตามเดิม
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ฝึกซ้อม 2 เขียนพารามิเตอร์โดยใช ้FR Configurator
ลองใช้งาน FR Configurator ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติการควบคุม

1. เรียกอ่านรายการพารามิเตอร์โดยการใช้การ [Batch Read]

2. ท�าการล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด

3. เปลี่ยน Maximum Frequency ของมอเตอร์ให้เป็น 100Hz และ Minimum Frequency ให้เป็น 20Hz แล้วตั้งค่าโดยใช้ [Batch Write]
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ค�าถาม 1
ขั้นตอนการเปลี่ยนพารามิเตอร์ [Pr.8] จากค่า default 5 ไปเป็น 10 โดยใช้โหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์

กรุณาเลือกขั้นตอนที่ถูกต้องจาก (  ก  ) (  ซ  )
 Õ บางขั้นตอนอาจถูกต้องถึง 2 ครั้งก็ได้

(1)  จาก โหมด EXT โดยกด (  ข  ) จ�านวน (  ก  ) เพื่อสลับเป็น PU โหมด

(2)  กด (  ง  ) จ�านวน (  ค  ) ให้เป็นโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์

(3)  [P.0] จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ

(4)  หมุน (  จ  ) แล้วเลือกพารามิเตอร์ [Pr.8]
(5)  กด (  ฉ  ) แสดงผลค่าปรับตั้งปัจจุบันของ [Pr.8] ซึ่งคือ [5]
(6)  หมุน (  ช  ) เพื่อเปลี่ยน [5] ให้เป็น [10]
(7)  กดที่ ( ซ  ) เพื่อก�าหนดค่าปรับตั้งให้เป็น [10]
(8)  [F] และ [10] จะกระพริบ เป็นการเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์

ก (                 ), ข (                 ), ค (                 ), ง (                 ), จ (                 )
ฉ (                 ), ช (                 ), ซ (                 )

ค�าถาม 2
กรุณาเลือกคู่การแสดงผลความผิดพลาดที่ถูกต้อง

A. ข้อความผิดพลาด     B. การเตือน     C. อลาร์ม เตือน     D. อลาร์มทริป

ก. ถึงจะมีการแสดงผลที่แผงควบคุมการท�างานก็ตาม แต่ก็จะไม่หยุดการ output และอาจเกิดความเสียหายรุนแรงหากไม่จัดการแก้ไข

ข. จะมีการหยุดการ output ของอินเวอร์เตอร์จากการท�างานของฟังก์ชั่นปกป้องและจะส่งสัญญาณความผิดพลาดออกมา

ค. แสดงข้อความการท�างานผิดพลาด หรือ การตั้งค่าผิดพลาดจาก แผงควบคุมการท�างาน หรือ โมดูลพารามิเตอร ์(FR-PU04/FR-PU07) อินเวอร์เตอร์จะ 

 ไม่ปิด output
ง. อินเวอร์เตอร์จะไม่ปิด output สามารถให้มีการ output อลาร์มเตือนโดยการก�าหนดที่พารามิเตอร์ได้

(A และ           ), (B และ           ), (C และ           ), (D และ           )

ปุ่ม RUN      •      ปุ่ม STOP/RESET      •      ปุ่ม MODE      •      ปุ่ม SET      •      ปุ่ม PU/EXT      •      ปุ่ม M Dial      •      1 ครั้ง      •      2 ครั้ง      •      3 ครั้ง

ฝึกซ้อม 3 ทดสอบความเข้าใจ
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ค�าถาม 3
กรุณาเลือกการควบคุมที่แผงควบคุมการท�างานที่ใช้ในการท�างานต่อไปนี้

• เลือกค่าการตั้งค่าความถี่และการตั้งค่าต่าง ๆ (                       )
• ก�าหนดค่าความถี่และการตั้งค่าต่างๆ (                       )
• เริ่มต้นการเดินเครื่องมอเตอร์ (                       )
• หยุดการเดินเครื่องมอเตอร์ (                       )
• สลับโหมดการปรับตั้ง (                       )
• สลับ EXT/PU โหมด (                       )
• สลับการแสดงการตรวจสอบ (ความถี่เอ้าท์พุท / กระแสไฟฟ้าเอ้าท์พุท / แรงดันไฟฟ้าเอ้าท์พุท) (                       )

ค�าถาม 4
กรุณาตอบค่าตัวเลขอินพุทของ Pr.3 [base frequency] และ Pr.19 [แรงดันไฟฟ้าความถี่ต�่า] ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติด้านล่างนี้ เพื่อการท�างานของเครื่อง

อินเวอร์เตอร์ในสภาพที่เหมาะสมที่สุด

<คุณสมบัติ>

• ชนิดของมอเตอร์: มอเตอร์ไฮสปีด

• Base frequency ของมอเตอร:์ 50Hz
• แรงดันไฟฟ้าความถี่ต�่า ของมอเตอร:์ 200V

[Pr.3: base frequency]: (                  ) Hz
[Pr.19: แรงดันไฟฟ้าความถี่ต�่า]: (                  ) V

ก. ปุ่ม RUN           ข. ปุ่ม STOP/RESET           ค. ปุ่ม MODE           ง. ปุ่ม SET           จ. ปุ่ม PU/EXT  

ฉ. ปุ่ม M Dial         ช. ปุ่ม SET
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ค�าตอบ
ค�าถาม 1
ก (   ปุ่ม PU/EXT   ), ข (   1 ครั้ง   ), ค (   ปุ่ม MODE   ), ง (   1 ครั้ง   ),
จ (   ปุ่ม M dial   ), ฉ (   ปุ่ม SET   ), ช (   ปุ่ม M dial   ), ซ (   ปุ่ม SET   )

ค�าถาม 2
(   A และ ค   ), (   B และ ก   ), (   C และ ง   ), (   D และ ข   )

ค�าถาม 3
• เลือกความถี่และค่าปรับตั้งต่างๆ (          ฉ          )
• ก�าหนดความถี่และการตั้งค่าต่างๆ (          ช          )
• เริ่มต้นการเดินเครื่องมอเตอร์ (          ก          )
• หยุดการเดินเครื่องมอเตอร์ (          ข          )
• สลับโหมดการตั้งค่า (          ค          )
• สลับโหมดการท�า งาน EXT/PU (          จ          )
• สลับการแสดงการตรวจสอบ (ความถี่เอ้าท์พุท/กระแสไฟฟ้าเอ้าท์พุท/แรงดันไฟฟ้าเอ้าท์พุท) (          ง          )

ค�าถาม 4
[Pr.3: base frequency]: (         50         ) Hz
[Pr.19: แรงดันไฟฟ้าความถี่ต�่า]: (         200         ) V



ภาคผน
วก

แนบ 1-1

ภาคผนวก 1 รายการพารามิเตอร์ (FR-E700)
พารามิเตอร์จะต่างกันไปตามแต่ละรุ่น สื่อการสอนนี้ จะระบุรายการพารามิเตอร์ของรุ่น FR-E700 

กรณีที่รุ่นที่ใช้งาน ต่างกัน ขอให้ศึกษาจากคู่มือของแต่ละรุ่นเสมอ

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default
0 Torque boost 0 - 30% 6/4/3/2% Õ1

1 Maximum Frequency 0 - 120Hz 120Hz
2 Minimum Frequency 0 - 120Hz 0Hz
3 Base frequency 0 - 400Hz 60Hz

4 ก�าหนด 3 ความเร็ว (ไฮสปีด) 0 - 400Hz 60Hz

5
ก�าหนด 3 ความเร็ว  
(มีเดียมสปีด)

0 - 400Hz 30Hz

6
ก�าหนด 3 ความเร็ว  
(โลว์สปีด)

0 - 400Hz 10Hz

7 Acceleration time 0 - 3600/360s 5/10/15s Õ2

8 Deceleration time 0 - 3600/360s 5/10/15s Õ2

9 Thermal switch 0 - 500A
rated current  

ของอินเวอร์เตอร์

10
ความถี่การท�างานเบรก
กระแสตรง

0 - 120Hz 3Hz

11
ระยะเวลาการท�างานเบรก
กระแสตรง

0 - 10s 0.5s

12
แรงดนัไฟฟ้าการท�างานเบรก
กระแสตรง

0 - 30% 6/4/2% Õ3

13 ความถี่ start 0 - 60Hz 0.5Hz

14 เลือกโหลดที่ใช้งาน 0 - 3 0

15 ความถี่ JOG 0 - 400Hz 5Hz

16
Acceleration / 

Deceleration time JOG
0 - 3600/360s 0.5s

17 เลือกอินพุท MRS 0, 2, 4 0

18
Maximum Frequency 
ไฮสปีด

120 - 400Hz 120Hz

19 แรงดันไฟฟ้าความถี่ต�่า
0 - 1000V, 8888, 

9999
9999

20
ความถี่มาตรฐานการเพิ่มลด
ความเร็ว

1 - 400Hz 60Hz

21
หน่วย Acceleration / 

Deceleration time
0, 1 0

22
ระดับการท�างานการป้องกัน
การหยุดกลางคัน

0 - 200% 150%

23
สัมประสิทธิ์ชดเชยระดับ
การท�างานป้องกันการหยุด
กลางคันเมื่อเร่งความเร็ว

0 - 200%, 9999 9999

24
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(4 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

25
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 5 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

26
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 6 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

27
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 7 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default

29
เลือกรูปแบบการเพิ่มลด
ความเร็ว

0, 1, 2 0

30
เลือกความสามารถการสร้าง
พลังงานขึ้นใหม่

0, 1, 2 0

31 ความถี่ jump 1A 0 - 400Hz, 9999 9999

32 ความถี่ jump 1B 0 - 400Hz, 9999 9999

33 ความถี่ jump 2A 0 - 400Hz, 9999 9999

34 ความถี่ jump 2B 0 - 400Hz, 9999 9999

35 ความถี่ jump 3A 0 - 400Hz, 9999 9999

36 ความถี่ jump 3B 0 - 400Hz, 9999 9999

37 แสดงความเร็วการหมุน 0, 0.01 - 9998 0

40 เลือกทิศทางหมุนปุ่ม RUN 0, 1 0

41 ช่วงการท�างานเข้าถึงความถี่ 0 - 100% 10%

42 การตรวจพบความถี่เอ้าท์พุท 0 - 400Hz 6Hz

43
การตรวจพบความถี่เอ้าท์พุท
เมื่อหมุนทวน

0 - 400Hz, 9999 9999

44
Acceleration / 
Deceleration time ที่ 2

0 - 3600/360s 5/10/15s Õ2

45 deceleration time ที่ 2
0 - 3600/360s, 

9999
9999

46 Torque boost ที่ 2 0 - 30%, 9999 9999

47 V/F ที่ 2 (base fequency) 0 - 400Hz, 9999 9999

48
กระแสไฟการท�างานป้องกัน
การหยุดนิ่ง ที่ 2

0 - 200%, 9999 9999

51 Thermal switch ที่ 2 0 - 500A, 9999 9999

52
เลือกข้อมูลแสดงผลหลัก 
DU/PU

0, 5, 7 - 12, 14, 20,  

23 - 25, 52 - 57, 

61, 62, 100

0

54
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล FM

1 - 3, 5, 7 - 12,  

14, 21, 24, 52,  

53, 61, 62

1

55 มาตรฐานส�ารวจความถี่ 0 - 400Hz 60Hz

56 
ค่าพื้นฐานมอนิเตอร์ 
กระแสไฟฟ้า

0 - 500A
rated current 
ของอิน 
เวอร์เตอร์

57
เวลาfree run ก่อนการ  
re-start (หลังไฟดับ)

0, 0.1 - 5s, 9999 9999

58 เวลาเริ่มต้นป้อนไฟ re-start 0 - 60s 1s

59 เลือกความสามารถระยะไกล 0, 1, 2, 3 0

60
เลือกควบคุมประหยัด
พลังงาน

0, 9 0

61 กระแสไฟฟ้าอ้างอิง 0 - 500A,9999 9999

62 ค่าอ้างอิงเมื่อเร่งความเร็ว 0 - 200%, 9999 9999

63 ค่าอ้างอิงเมื่อลดความเร็ว 0 - 200%, 9999 9999



แนบ 1-2

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default

65 เลือกการ retry 0 - 5 0

66
ความถี่เริ่มลดการท�างาน
ป้องกันการหยุดนิ่ง

0 - 400Hz 60Hz

67
จ�านวนครั้งการ retry เมื่อ
เกิดการเตือน

0 - 10,

101 - 110
0

68 เวลารอการ retry 0.1 - 360s 1s

69 ลบการแสดงผลจ�านวนครั้ง
ที่ retry

0 0

70
อัตราใช้เบรกก�าเนิดพลังงาน
กลับพิเศษ

0 - 30% 0%

71 มอเตอร์ที่ใช้

0, 1, 3 - 6, 13 - 16, 

23, 24, 40, 43, 44, 

50, 53, 54

0

72 เลือกความถี่ PWM 0 - 15 1

73 เลือกอินพุทอะนาล็อก 0, 1, 10, 11 1

74 ค่าคงที่เวลาการกรองอินพุท 0 - 8 1

75
เลือกรีเซ็ท / ตรวจจับ PU 
หลุด / เลือกหยุด PU

0 - 3, 14 - 17 14

77 เลือกบันทึกพารามิเตอร์ 0, 1, 2 0

78
เลือกการป้องกันการหมุน
ทวน

0, 1, 2 0

79 เลือกโหมดการเดินเครื่อง 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7 0

80 ขนาดมอเตอร์ 0.1 - 15kW, 9999 9999

81 จ�านวนขั้วมอเตอร์ 2, 4, 6, 8, 10, 9999 9999

82 กระแสไฟกระชากมอเตอร์
0 - 500A (0 - ****), 

9999 Õ1
9999

83
แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของ
มอเตอร์

0 - 1000V 200/400V Õ4

84
ความถี่มาตรฐานของ
มอเตอร์

10 - 120Hz 60Hz

89
Gain ควบคุมความเร็ว (เวค
เตอร์ฟลักซ์ขั้นสูง)

0 - 200%, 9999 9999

90 ค่าคงที่มอเตอร์ (R1)
0 - 50Ω (0 - ****), 

9999 Õ1
9999

91 ค่าคงที่มอเตอร์ (R2)
0 - 50Ω (0 - ****), 

9999 Õ5
9999

92 ค่าคงที่มอเตอร์ (L1)

0 - 1000mH  

(0 - 50Ω, 0 - ****), 

9999 Õ5

9999

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default

93 ค่าคงที่มอเตอร์ (L2)

0 - 1000mH  

(0 - 50Ω, 0 - ****), 

9999 Õ5

9999

94 ค่าคงที่มอเตอร์ (X)

0 - 100%

(0 - 500Ω, 0 - ****), 

9999 Õ5

9999

96
การตั้่งค่า auto tuning / 

สถานะ
0, 1, 11, 21 0

117 หมายเลขสถานีสื่อสาร PU
0 - 31

(0 - 247)
0

118 ความเร็วการสื่อสาร PU 48, 96, 192, 384 192

119 สต็อปบิทการสื่อสาร PU 0, 1, 10, 11 1

120
การตรวจสอบ parity การ
สื่อสาร PU

0, 1, 2 2

121
จ�านวนครั้งการลองใหม่การ
สื่อสาร PU

0 - 10, 9999 1

122
รอบเวลาการเช็คการสื่อสาร 
PU

0, 0.1 - 999.8s, 

9999
0

123
การตั้งค่าเวลารอการสื่อสาร 
PU

0 - 150ms, 9999 9999

124 เลือก CR/LF สื่อสาร PU 0, 1, 2 1

125
ความถี่ gain การตั้งค่า
ความถี่เทอร์มินอล 2

0 - 400Hz 60Hz

126
ความถี่ gain การตั้งค่า
ความถี่เทอร์มินอล 4

0 - 400Hz 60Hz

127
ความถี่สับเปลี่ยนอัตโนมัติ 
การควบคุม PID

0 - 400Hz, 9999 9999

128 เลือกการท�างาน PID
0, 20, 21, 40 - 43, 

50, 51, 60, 61
0

129 ช่วงสัดส่วน PID 0.1 - 1000%, 9999 100%

130
ระยะเวลาเลขจ�านวน
เต็ม PID

0.1 - 3600s, 9999 1s

131 ขีดจ�ากัดบนของ PID 0 - 100%, 9999 9999

132 ขีดจ�ากัดล่างของ PID 0 - 100%, 9999 9999

133 ค่าเป้าหมายการท�างาน PID 0 - 100%, 9999 9999

134 ระยะเวลาเศษของ PID
0.01 - 10.00s

9999
9999

145 สลับภาษาแสดงผล PU 0 - 7 0

146 Õ6 สลับโวลุ่มภายใน 0, 1 1

147
ความถี่การสลับ 
acceleration time / 

deceleration time

0 - 400Hz, 9999 9999

150
ระดับการตรวจจับกระแสไฟ
ฟ้าเอ้าท์พุท

0 - 200% 150%



ภาคผน
วก

แนบ 1-3

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default

151

ระยะเวลาขยายสัญญาณ
ตรวจจับกระแสไฟฟ้า 
เอ้าท์พุท

0 - 10s 0s

152
ระดับการตรวจจับกระแส
ไฟฟ้าศูนย์

0 - 200% 5%

153
ระยะเวลาการตรวจจับ
กระแสไฟฟ้าศูนย์

0 - 1s 0.5s

156
เลือกการท�างานป้องกันการ
หยุดนิ่ง

0 - 31, 100, 101 0

157 ตั้งเวลาเอ้าท์พุทสัญญาณ OL 0 - 25s, 9999 0s

160
เลือกการเรียกอ่านกลุ่ม 
ผู้ใช้งาน

0, 1, 9999 0

161
เลือกการตั้งค่าความถี่ / การ
ท�างานคีย์ล๊อค

0, 1, 10, 11 0

162
เลือกการท�างาน re-start 
หลังหยุดชะงัก

0, 1, 10, 11 1

165
ระดับการท�างานป้องกันการ
หยุดนิ่ง re-start 

0 - 200% 150%

168
พารามิเตอร์ส�าหรับตั้งค่าโดยผู้ผลิต กรุณาอย่าตั้งค่า

169

170 ล้างมาตรวัดก�าลังไฟสะสม 0, 10, 9999 9999

171 ล้างมาตรวัดเวลาการท�างาน 0, 9999 9999

172
แสดงผลจ�านวนขึ้นทะเบียน
กลุ่มผู้ใช้ / ลบทั้งหมด

9999, (0 - 16)  0

173 ขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้ใช้ 0 - 999, 9999 9999

174 ลบกลุ่มผู้ใช้ 0 - 999, 9999 9999

178
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล STF

0 - 5, 7, 8, 10, 12,

14 - 16, 18, 24, 25,

60 (Pr.178),

61 (Pr.179),

62, 65 - 67,

9999

60

179
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล STR

61

180
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล RL

0

181
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล RM

1

182
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล RH

2

183
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล MRS

24

184
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล RES

62

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default

190
เลือกฟังก์ชั่นของ 
เทอร์มินอล RUN

0, 1, 3, 4, 7, 8,  

11 - 16, 20, 25, 

26, 46, 47, 64, 90, 

91, 93 (Pr.190, 

Pr.191), 95, 96, 

98, 99, 100, 101, 

103, 104, 107, 

108, 111 - 116, 

120, 125, 126, 

146, 147, 164, 

190, 191, 193 

(Pr.190, Pr.191), 

195, 196, 198, 

199, 9999

0

191 เลือกฟังก์ชั่นของ FU 4

192 เลือกฟังก์ชั่นของ ABC 99

232
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 8 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

233
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 9 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

234
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 10 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

235
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 11 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

236
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 12 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

237
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 13 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

238
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 14 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

239
ตั้งค่าความเร็วหลายระดับ 
(ความเร็ว 15 สปีด)

0 - 400Hz, 9999 9999

240 เลือกการท�างาน Soft-PWM 0, 1 1

241
สลับหน่วยแสดงผลอินพุท 
อะนาล็อก

0, 1 0

244
เลือกการท�างานพัดลม
ระบายความร้อน

0, 1 1

245 การไถลมาตรฐาน 0 - 50%, 9999 9999

246 ค่าคงที่เมื่อปรับแต่งการไถล 0.01 - 10s 0.5s

247
เลือกการปรับแต่งการไถล
ย่่านเอ้าท์พุทคงที่

0, 9999 9999

249
มีการตรวจจับสายดิน
เมื่อ start หรือไม่

0, 1 0



แนบ 1-4

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default

250 เลือกหยุด

0 - 100s,

1000 - 1100s,

8888, 9999

9999

251 เลือกรักษาเฟสเปิดเอ้าท์พุท 0, 1 1

255
แสดงผลสถานะการเตือน
ร้ายแรง

(0 - 15) 0

256
แสดงผลอายุวงจรควบคุม
กระแสไฟกระชาก

(0 - 100%) 100%

257
แสดงผลอายุคอนเดนเซอร์
วงจรควบคุม

(0 - 100%) 100%

258
แสดงผลอายุคอนเดนเซอร์
วงจรหลัก

(0 - 100%) 100%

259
วัดอายุคอนเดนเซอร์วงจร
หลัก

0, 1 (2, 3, 8, 9) 0

261 เลือกหยุดไฟฟ้าดับ 0, 1, 2 0

267 เลือกอินพุทเทอร์มินอล 4 0, 1, 2 0

268
เลือกหลักทศนิยมการตรวจ
สอบ

0, 1, 9999 9999

269 พารามิเตอร์ส�าหรับตั้งค่าโดยผู้ผลิต กรุณาอย่าตั้งค่า

270 เลือกควบคุมต�าแหน่งสัมผัส 0, 1 0

275
จ�านวนเท่าของความเร็ว
ต�่ากระแสไฟกระชากขณะ
ต�าแหน่งสัมผัส

0 - 300%, 9999 9999

276
ความถี่ PWM carrier ขณะ
ต�าแหน่งสัมผัส

0 - 9, 9999 9999

277
สลับกระแสไฟฟ้าการหยุด
นิ่ง

0, 1 0

278 ความถี่การคลายเบรก 0 - 30Hz 3Hz

279 กระแสไฟการคลายเบรก 0 - 200% 130%

280
เวลาตรวจจับกระแสไฟการ
คลายเบรก

0 - 2s 0.3s

281
เวลาการท�างานเบรกเมื่อ 
start

0 - 5s 0.3s

282 ความถี่การท�างานเบรก 0 - 30Hz 6Hz

283
เวลาการท�างานเบรกเมื่อ
หยุด

0 - 5s 0.3s

286 Droop gain 0 - 100% 0%

287 ค่าคงที่เมื่อกรอก droop 0 - 1s 0.3s

292 เพิ่มลดความเร็วอัตโนมัติ 0, 1, 7, 8, 11 0

293
โหมดเลือกการท�างานแต่ละ
การเพิ่มลดความเร็ว

0 - 2 0

295
ตั้งค่าปริมาณเปลี่ยนแปลง
ความถี่

0, 0.01, 0.1,

1, 10
0

296 เลือกป้องกันรหัสผ่าน
0 - 6, 99, 100 - 

106, 199, 9999
9999

297 บันทึก/ยกเลิกรหัสผ่าน
(0 - 5),

1000 - 9998, 9999
9999

298 Gain ค้นหาความถี่ 0 - 32767, 9999 9999

299
เลือกการตรวจจับทิศทาง
หมุนเมื่อ re-start

0, 1, 9999 0

338
สิทธิการสั่งเดินเครื่อง
สื่อสาร

0, 1 0

พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default

339 สิทธิการสั่งความเร็วสื่อสาร 0, 1, 2 0

340
เลือกโหมดเริ่มต้นการ
สื่อสาร

0, 1, 10 0

342
เลือกเขียน EEPROM 
สื่อสาร

0, 1 0

343
จ�านวนนับความผิดพลาด
การสื่อสาร

- 0

450 มอเตอร์ที่ใช้งาน ที่ 2 0, 1, 9999 9999

495 เลือกเอ้าท์พุททางไกล 0, 1, 10, 11 0

496
รายละเอียดเอ้าท์พุททาง
ไกล 1

0 - 4095 0

497
รายละเอียดเอ้าท์พุททาง
ไกล 2

0 - 4095 0

502
เลือกโหมดการหยุดเมื่อ
สื่อสารผิดพลาด

0, 1, 2, 3 0

503 ตั้งเวลาการซ่อมบ�ารุง 0 (1 - 9998) 0

504
เวลาการตั้งค่าการเอ้าท์พุท 
การเตือนตั้งเวลาซ่อมบ�ารุง

0 - 9998, 9999 9999

547 หมายเลขสถานีสื่อสาร USB 0 - 31 0

548
รอบเวลาการเช็คการสื่อสาร 
USB

0 - 999.8s,

9999
9999

549 เลือกโปรโตคอล 0, 1 0

550
เลือกสิทธิการใช้งานโหมด 
NET

0, 2, 9999 9999

551
เลือกสิทธิการใช้งานโหมด 
PU

2 - 4, 9999 9999

555 เวลาเฉลี่ยกระแสไฟฟ้า 0.1 - 1.0s 1s

556
ระยะเวลาอ�าพรางเอ้าท์พุท
ข้อมูล

0 - 20s 0s

557
กระแสไฟฟ้าอ้างอิงเอ้าท์พุท
สัญญาณตรวจสอบค่าเฉลี่ย
กระแสไฟฟ้า

0 - 500A

rated current 

ของอิน 
เวอร์เตอร์

563
จ�านวนครั้งการยกยอดเวลา
การปล่อยไฟฟ้า

(0 - 65535) 0

564
จ�านวนครั้งการยกยอดเวลา
การท�างาน

(0 - 65535) 0

571 ระยะเวลารอเมื่อ start 0 - 10s, 9999 9999

611
ระยะ acceleration time 

เมื่อ re-start
0 - 3600s, 9999 9999

653
การควบคุมความเร็วราบ
เรียบ

0 - 200% 0

665
Gain ความถี่การชะลอการ
ก�าเนิดพลังงาน

0 - 200% 100

800 เลือกวิธีการควบคุม 20, 30 20

859 กระแสไฟ torque
0 - 500A

(0 - ****), 9999 Õ5
9999

872 Õ8
เลือกการป้องกันเฟสเปิด
อินพุท

0, 1 1

882
เลือกการท�างานชะลอการ
ก�าเนิดพลังงาน

0, 1, 2 0
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พารามิเตอร์ ชื่อเรียก ระยะการตั้งค่า ค่า default

883
ระดับการท�างานชะลอการ
ก�าเนิดพลังงาน

300 - 800V
DC400V/

DC780V Õ4

885
ค่าจ�ากัดความถี่การปรับแต่ง
ชะลอการก�าเนิดพลังงาน

0 - 10Hz

9999
6Hz

886
Gain แรงดันไฟฟ้าการชะลอ
การก�าเนิดพลังงาน

0 - 200% 100%

888 พารามิเตอร์อิสระ 1 0 - 9999 9999
889 พารามิเตอร์อิสระ 2 0 - 9999 9999
C0

(900) Õ7
สอบเทียบเทอร์มินอล FM - -

C2

(902) Õ7

ความถี่เบี่ยงเบนการตั้งค่า
ความถี่เทอร์มินอล 2

0 - 400Hz 0Hz

C3

(902) Õ7

ความเบี่ยงเบนการตั้งค่า
ความถี่เทอร์มินอล 2

0 - 300% 0%

125

(903) Õ7

ความถี่ gain การตั้งค่า
ความถี่เทอร์มินอล 2

0 - 400Hz 60Hz

C4

(903) Õ7

Gain การตั้่งค่าความถี่ 
เทอร์มินอล 2

0 - 300% 100%

C5

(904) Õ7

ความถี่เบี่ยงเบนการตั้งค่า
ความถี่เทอร์มินอล 4

0 - 400Hz 0Hz

C6

(904) Õ7

ความเบี่ยงเบนการตั้งค่า
ความถี่เทอร์มินอล 4

0 - 300% 20%

126

(905) Õ7

ความถี่ gain การตั้งค่า
ความถี่เทอร์มินอล 4

0 - 400Hz 60Hz

C7

(905) Õ7

Gain การตั้่งค่าความถี่เทอร์
มินอล 4

0 - 300% 100%

C22

(922) Õ6 Õ7

ความถี่เบี่ยงเบนแรงดัน
ไฟฟ้าการตั้งค่าความถี่  
(โวลุ่มภายใน)

0 - 400Hz 0

C23

(922) Õ6 Õ7

ความเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้า
การตั้งค่าความถี่ (โวลุ่ม
ภายใน)

0 - 300% 0

C24

(923) Õ6 Õ7

ความถี่ gain แรงดันไฟฟ้า
การตั้งค่าความถี่  
(โวลุ่มภายใน)

0 - 400Hz 60Hz

C25

(923) Õ6 Õ7

Gain แรงดันไฟฟ้าการตั้งค่า
ความถี่ (โวลุ่มภายใน)

0 - 300% 100%

990
การควบคุมเสียงกริ่งเตือน 
PU

0, 1 1

991 การปรับตั้งความคมชัด PU 0 - 63 58

Pr.CL ล้างพารามิเตอร์ 0, 1 0

ALLC ล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด 0, 1 0

Er.CL ล้างประวัติการแจ้งเตือน 0, 1 0

Pr.CH
รายการเปลี่ยนแปลงค่า 
default

- -

Õ1  แตกต่างกันตามขนาด

 6%: ไม่เกิน 0.75K, 4%: 1.5K - 3.7K, 3%: 5.5K, 7.5K,  

 2%: 11K, 15K

Õ2  แตกต่างกันตามขนาด 

 5s: ไม่เกิน 3.7K, 10s: 5.5K, 7.5K, 15s: 11K, 15K

Õ3  แตกต่างกันตามขนาด  

6%: 0.1K, 0.2K, 4%: 0.4K - 7.5K, 2%: 11K, 15K

Õ4  แตกต่างกันตามระดับของแรงดันไฟฟ้า (ระดับ 100V, 200V / 

 ระดับ 400V)

Õ5  แตกต่างกันตามค่าการปรับตั้งใน Pr.71

Õ6  ใช้ปรับตั้งกรณีที่ต่อเชื่อมเคเบิ้ลเข้ากับแผงควบคุม (PA02) ส�าหรับ 

 FREQROL-E500 series เพื่อสอบเทียบโวลุ่มติดตั้งภายในแผง

 ควบคุมการท�างาน

Õ7  ใน ( ) คือ หมายเลขพารามิเตอร์เมื่อใช้แผงควบคุมการท�างาน 

 (PA02) หรือ โมดูลพารามิเตอร์ (FR-PU04/FR-PU07) ส�าหรับ 

 FREQROL-E500 series

Õ8  ตั้งค่าได้เฉพาะรุ่นที่มีสเปคแหล่งไฟรับเข้าเป็นแบบ 3 เฟส เท่านั้น



แนบ 2-1

ภาคผนวก 2 รายการความผิดปรกต ิ(FR-E700)
การแสดงผลความผิดปรกติจะต่างกันไปตามแต่ละรุ่น สื่อการสอนนี้ จะระบุรายการแสดงผลความผิดปรกติของรุ่น FR-E700

กรณีที่ไม่ตรงกับรุ่นที่ใช้งานอยู่ กรุณายืนยันจากคู่มือของแต่ละรุ่น

ชื่อเรียกความสามารถ รายละเอียด การแก้ไข การแสดงผล

Error 

message
ล็อคแผงควบคุมการ

ท�างาน

ใช้งานระหว่างแผงควบคุมการท�างานล๊อคอยู่
กด  ค้างนาน 2s

ระหว่างการตั้งค่า

รหัสผ่าน

เรียกอ่าน/เขียนพารามิเตอร์ที่มีการจ�ากัดไว้โดยรหัส

ผ่าน

ป้อนรหัสผ่านเข้าที่ Pr.297 ลงทะเบียน/ยกเลิกรหัส

ผ่าน ยกเลิกรหัสผ่านเสียก่อนแล้วจึงใช้งาน

ความผิดพลาดใน

การยับยั้งการบันทึก

• มีความพยายามที่จะเขียนพารามิเตอร์ ระหว่างที่มี 

 การห้ามเขียนพารามิเตอร์อยู่

• ขอบเขตการตั้งค่าการกระโดดข้ามความถี่ ซ�้ากัน

• PU กับ อินเวอร์เตอร์ ไม่สามารถสื่อสารได้อย่าง 

 ถูกต้อง

• ตรวจยืนยันค่าตั้งค่าการเลือกเขียนพารามิเตอร ์ 

 ที่ Pr.77

• ตรวจยืนยันค่าตั้งค่าของ Pr.31 - Pr.36  

 (การกระโดดข้ามความถี)่

• ตรวจยืนยันการต่อเชื่อม PU กับ อินเวอร์เตอร์

การเขียนระหว่าง

เดินเครื่องผิดพลาด

มีการเขียนพารามิเตอร์ระหว่างเดินเครื่อง โดยที่ Pr.77 

เลือกการเขียนพารามิเตอร์ ≠"2" ระหว่างการเดินเครื่อง

โดยที่ STF (STR) เป็น ON

• ท�าการตั้งค่า Pr.77 เลือกการเขียนพารามิเตอร์ =“2”

• หยุดการเดินเครื่องก่อน แล้วจึงตั้งค่าพารามิเตอร์

สอบเทียบผิดพลาด ค่าสอบเทียบ Bias และ Gain ของอะนาล็อกอินพุท 

ใกล้เคียงกันมากเกินไป

• ตรวจยืนยันค่าตั้งค่าของพารามิเตอร์การสอบเทียบ  

 C3, C4, C6, C7 (ความสามารถการสอบเทียบ)

ระบุโหมดผิดพลาด • พยายามตั้งค่าพารามิเตอร์โดยที่ Pr.77 เลือกการ

เขียนพารามิเตอร ์≠"2" และอยู่ในโหมดการท�างาน 

EXT, NET

• ท�าการเขียนพารามิเตอร์ในสภาพที่ไม่มีสิทธิในการ

สั่งจากแผงควบคุมการท�างาน

• ให้เปลี่ยนโหมดการท�างานเป็น PU โหมด ก่อน  

      แล้วจึงตั้่งค่าพารามิเตอร์ 

• ท�าการตั้งค่า Pr.77 เลือกการเขียนพารามิเตอร์ ="2"

• ถอด FR Configurator (ที่เสียบ USB), พารามิเตอร์ 

 โมดูล (FR-PU04/FR-PU07) ออก แล้วต้้งค่า  

 Pr. 551 เลือกสิทธิใช้งาน PU โหมด ="9999  

  (ค่า default)"

• ท�าการตั้งค่า Pr. 551 เลือกสิทธิใช้งาน PU โหมด 

 ="4"

ระหว่างการรีเซ็ท 

อินเวอร์เตอร์

ค�าสั่งรีเซ็ท (สัญญาณ RES) เป็น ON แล้ว

(เอาท์พุททริปอินเวอร์เตอร)์

ปิดค�าสั่งรีเซ็ทเป็น OFF
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ชื่อเรียกความสามารถ รายละเอียด การแก้ไข การแสดงผล

สัญญาณ

เตือน

ป้องกันการหยุดนิ่ง 

(กระแสไฟเกิน)

การป้องกันการหยุดนิ่งจากกระแสไฟเกินท�างาน • ให้ท�าการเพิ่มลด Pr.0 torque boost ทีละ 1%   

 แล้วตรวจสอบสภาพมอเตอร์ขณะนั้น

• ยืด acceleration time / deceleration time  

 ให้นานขึ้น

• ลดโหลดให้เบาลง ลองการควบคุมเวคเตอร์ฟลัก 

 ขั้นสูง เวคเตอร์ฟลักอเนกประสงค์ดู

• ตรวจดูว่าอุปกรณ์รอบด้านมีปัญหาหรือไม่

• ปรับ Pr.13 ความถี่เริ่มต้น ลองเปลี่ยนการตั้งค่า  

 Pr.14 การเลือกโหลดที่เหมาะสม

• กระแสไฟที่การป้องกันการหยุดนิ่งจะท�างานนั้น

 สามารถตั้งค่าได้ที่ Pr.22 ระดับการท�างานการ 

 ป้องกันการหยุดนิ่ง (อาจท�าให้ acceleration time  

 / deceleration time เปลี่ยนแปลงได)้  

 เพิ่มระดับการท�างาน ป้องกันการหยุดนิ่งที่ Pr.22  

 ระดับการท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง หรือ  

 ท�าให้การป้องกันการ หยุดนิ่งไม่ท�างานโดยท�าที ่ 

 Pr.156 เลือกการท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง  

 (ทั้งนี้ ส�าหรับการเดินเครื่องต่อเมื่อ OL ท�างาน  

 ก็สามารถตั้งค่าได้ที่ Pr.156  

 การเลือกการท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง)

ป้องกันการหยุดนิ่ง 

(แรงดันไฟฟ้าเกิน)

การป้องกันการหยุดนิ่งจากแรงดันไฟฟ้าเกินท�างาน

(จะเอ้าท์พุทระหว่างการท�างานชะลอการก�าเนิด

พลังงานด้วย)

ยืด deceleration time ให้นานขึ้น

สัญญาณเตือนก่อน

เห็นเหตุการณ์ เบรก

วนกลับพลังงาน Õ2

อัตราการใช้งานเบรกวนกลับพลังงาน เท่ากับหรือ

มากกว่า 85% ของ Pr.70 อัตราการใช้งานเบรกวน

กลับพลังงานพิเศษ

• ยืด deceleration time ให้นานขึ้น

• ยืนยันการตั้งค่าของ Pr.30 เลือกความสามารถการ 

 วนกลับพลังงาน, Pr.70 อัตราการใช้งานเบรกวน 

 กลับพลังงานพิเศษ

Thermal switch 

pre-alarm Õ1
ค่าสะสมของ thermal switch เท่ากับหรือ

มากกว่า 85% ของค่าตั้งค่าของ Pr.9 thermal switch

• ลดปริมาณโหลด ความถี่การท�างานให้น้อยลง

• แก้ค่าตั้งค่าของ Pr.9 thermal switch ให้เหมาะสม

หยุด PU
กดที่  ของแผงควบคุมการท�างานระหว่างโหมด 

EXT

ปิดสัญญาณเริ่มต้นเป็น OFF, ยกเลิกโดย 

เอ้าท์พุทสัญญาณ

ซ่อมบ�ารุง Õ2

ระยะเวลาเปิดเครื่องสะสม เกินค่าที่ตั้่งค่าตัวจับเวลา 

เอ้าท์พุทการซ่อมบ�ารุง

สามารถลบสัญญาณได้โดยเขียนค่า Pr.503 ตัวจับเวลา

ซ่อมบ�ารุง ให้เป็น "0"

แรงดันไฟฟ้าที่ขาด แหล่งจ่ายพลังงานหลัก มีสภาพแรงดันไฟฟ้าตก ปรับแต่งอุปกรณ์แหล่งจ่ายพลังงาน แหล่งจ่าย

พลังงานต่างๆ

อลาร์มเตือน
พัดลม fault พัดลมหล่อเย็นหยุดการท�างานในขณะที่จะต้องท�างาน 

หรือ รอบหมุนตกลง

คาดได้ว่าพัดลมอาจจะเสีย กรุณาติดต่อร้านค้าที่

จ�าหน่าย หรือส�านักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ



แนบ 2-3

ชื่อเรียกความสามารถ รายละเอียด การแก้ไข การแสดงผล

อลาร์มทริป

ตัดกระแสไฟเกิน

ระหว่างเร่งความเร็ว

เกิดกระแสไฟเกินระหว่างการเร่งความเร็ว • ยืด acceleration time ให้นานขึ้น (ในการใช้งาน 

 ขึ้นและลง ให้ปรับ acceleration time  

 การลงให้สั้นลง)

• ขณะ start กรณีที่ "E.OC1" จะต้องติดสว่างขึ้น ให้ 

 ลอง start โดยถอดมอเตอร์ออกก่อน 1 ครั้ง หาก 

 ท�าเช่นนั้นแล้ว กรณีที่ "E.OC1" ติดสว่างขึ้น เป็น 

 ไปได้ว่าตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์อาจจะเสีย กรุณา 

 ติดต่อร้านค้าที่จ�าหน่ายหรือ ส�านักงานฝ่ายขาย 

 ของบริษัทฯ

• ตรวจสอบการเดินสายว่ามีการลัดวงจรเอ้าท์พุท- 

 สายดินหรือไม่

• กรณีที่ base frequency ของมอเตอร์คือ 50Hz  

 ให้ตั้งค่า Pr.3 ความถี่ต�า่ ไว้ที่ 50Hz

• ลดการตั้งค่าระดับการท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง 

 ลง

• เปลี่ยนการตั้งค่าการที่ก�าหนดการท�างานของการ 

 ป้องกันการหยุดนิ่ง การท�างานจ�ากัดกระแสไฟ  

 ตอบสนองระดับสูง (Pr.156) 

• กรณีที่ความถี่การก�าเนิดพลังงานขึ้นใหม่สูง ให้ตั้ง 

 ค่า Pr.19 แรงดันไฟฟ้าความถี่ต�า่ไปที่แรงดันไฟฟ้า 

 ต�า่ (เช่น แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานของมอเตอร)์

ตัดกระแสไฟฟ้าเกิน

ระหว่างความเร็ว

คงที่

เกิดกระแสไฟเกินระหว่างความเร็วคงที่ • ขจัดการเปลี่ยนแปลงโหลดที่รวดเร็ว

• ตรวจการเดินสายไฟ ไม่ให้มีการลัดวงจร 

 เอ้าท์พุท-สายดิน

• ลดการตั้งค่าระดับการท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง 

 ลง

• เปลี่ยนการตั้งค่าการที่ก�าหนดการท�างานของการ 

 ป้องกันการหยุดนิ่ง การท�างานจ�ากัดกระแสไฟ  

 ตอบสนองระดับสูง (Pr.156) 

ตัดกระแสไฟฟ้าเกิน

ระหว่างลดความเร็ว 

หรือขณะหยุดอยู่

เกิดกระแสไฟฟ้าเกินระหว่างลดความเร็ว หรือขณะ

หยุดอยู่

• ยืด deceleration time ให้นานขึ้น

• ตรวจการเดินสายไฟ ไม่ให้มีการลัดวงจร 

 เอ้าท์พุท-สายดิน

• ตรวจดูว่า engine brake ของมอเตอร์ท�างานเร็ว 

 เกินไปหรือไม่

• ลดการตั้งค่าระดับการท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง 

 ลง

• เปลี่ยนการตั้งค่าการที่ก�าหนดการท�างานของการ 

 ป้องกันการหยุดนิ่ง การท�างานจ�ากัดกระแสไฟ  

 ตอบสนองระดับสูง (Pr.156) 

ตัดแรงดันไฟฟ้า

เกินในการก�าเนิด

พลังงานขึ้นใหม่

ระหว่างเพิ่ม

ความเร็ว

เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินระหว่างเร่งความเร็ว • ย่น acceleration time ให้สั้นลง

• ใช้การท�างานชะลอการก�าเนิดพลังงานใหม่   

 (Pr.882, Pr.883, Pr.885, Pr.886)

• ตั้งค่า Pr.22 ระดับการท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง  

 ให้เหมาะสม



ภาคผน
วก

แนบ 2-4

ชื่อเรียกความสามารถ รายละเอียด การแก้ไข การแสดงผล

อลาร์มทริป

ตัดแรงดันไฟฟ้า

เกินในการก�าเนิด

พลังงานขึ้นใหม่

ระหว่างความเร็ว

คงที่

เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินระหว่างความเร็วคงที่ • ขจัดการเปลี่ยนแปลงโหลดที่รวดเร็ว

• ใช้การท�างานชะลอการก�าเนิดพลังงานใหม่   

 (Pr.882, Pr.883, Pr.885, Pr.886)

• ใช้ เครื่องต้านทานเบรก หรือ ชุดโมดูลเบรก หรือ  

 คอนเวอร์เตอร์ร่วมการก�าเนิดพลังงานของแหล่ง 

 จ่ายพลังงาน (FR-CV) ตามความจ�าเป็น

• ตั้งค่า Pr.22 ระดับการท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง  

 ให้เหมาะสม

ตัดแรงดันไฟฟ้า

เกินในการก�าเนิด

พลังงานขึ้นใหม่

ระหว่างลดความเร็ว 

หรือขณะหยุดอยู่

เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินระหว่างลดความเร็ว หรือขณะ

หยุดอยู่

• ยืด deceleration time ให้นานขึ้น  

 (เปลี่ย deceleration time ให้เหมาะสมกับโมเมนต์ 

 ความเฉื่อยของโหลด)

• ลดความถี่การเบรกลง

• ใช้การท�างานชะลอการก�าเนิดพลังงานใหม่   

 (Pr.882, Pr.883, Pr.885, Pr.886)

• ใช้ เครื่องต้านทานเบรก หรือ ชุดโมดูลเบรก หรือ  

 คอนเวอร์เตอร์ร่วมการก�าเนิดพลังงานของแหล่ง 

 จ่ายพลังงาน (FR-CV) ตามความจ�าเป็น

ตัดโหลดเกินของ 

อินเวอร์เตอร์ 

(thermal switch) Õ1

Thermal switch ส�าหรับป้องกันอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์

ท�างาน

• ยืด Acceleration / Deceleration time ให้นานขึ้น

• ปรับค่าการตั้งค่าของ Pr.0 การเพิ่มแรงบิด

• ปรับตั้ง Pr.14 การตั้งค่าการเลือกโหลดที่ใช้งานให้ 

 เหมาะกับโหลดของเครื่องที่แท้จริง

• ลดโหลดให้เบาลง

• แก้ไขให้อุณหภูมิรอบด้านอยู่ภายในสเปค

ตัดโหลดของ

มอเตอร์

(thermal switch) Õ1

Thermal switch ส�าหรับป้องกันมอเตอร์ท�างาน • ลดโหลดให้เบาลง

• กรณีมอเตอร์แรงบิดคงที่นั้น ให้ตั้งค่า Pr.71 การตั้ง 

 ค่ามอเตอร์ที่ใช้งาน ให้เป็น มอเตอร์แรงบิดคงที่

• ตั้่งค่าการท�างานป้องกันการหยุดนิ่งให้เหมาะสม

การให้ความร้อนตัว

ระบายความร้อน

ตัวระบายความร้อนมีความร้อนเกิน • แก้ไขให้อุณหภูมิรอบด้านอยู่ภายในสเปค

• ท�าความสะอาดตัวระบายความร้อน

• เปลี่ยนตัวรหล่อเย็นใหม่

อินพุทเฟสไม่ครบ Õ3 ด้านอินพุทของอินเวอร์เตอร์ มี 1 ใน 3 เฟสไม่ครบ

อยู่ หรือ อาจท�างานได้ได้ในกรณีที่อินพุทแหล่งจ่าย

พลังงาน 3 เฟส เกิดแรงดันไฟฟ้าระหว่างกันที่ไม่สม

ดุลย์

• ท�าการเดินสายไฟให้ถูกต้อง

• ซ่อมจุดที่เกิดสายไฟขาด

• ตรวจการตั้งค่า Pr.872 การเลือกป้องกันอินพุท 

 เฟสไม่ครบ

• กรณีที่ความไม่สมดุลย์ของแรงดันไฟฟ้าอินพุท 3  

 เฟส มีมากให้ตั้งค่า Pr.872 เลือกการป้องกัน 

 อินพุทเฟสไม่ครบ ="0" (ไม่ป้องกันเฟสอินพุทเปิด)

หยุดเนื่องจากการ

ป้องกันการหยุดนิ่ง

จากการลดความเร็วเนื่องจากโหลดมอเตอร์เกินมาก 

ท�าให้ความถี่เอ้าท์พุทตกลงมาถึง 1Hz

ลดโหลดให้เบาลง (ตรวจค่าที่ตั้่งไว้ของ Pr.22 ระดับ

การท�างานป้องกันการหยุดนิ่ง)



แนบ 2-5

ชื่อเรียกความสามารถ รายละเอียด การแก้ไข การแสดงผล

อลาร์มทริป

ตรวจพบความผิด

ปรกติทรานซิสเตอร์

เบรก

เกิดความผิดปรกติกับวงจรเบรก เช่น ทรานซิสเตอร์

ของเบรกเสีย (กรุณาตัดแหล่งจ่ายพลังงานของ 

อินเวอร์เตอร์โดยเร็ว)

เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์

กระแสไฟฟ้าเกินที่

สายดินด้านเอ้าท์พุท

เมื่อ start Õ2

เกิดการลัดวงจรลงสายดินที่ด้านเอ้าท์พุทของ 

อินเวอร์เตอร์ (ตรวจพบเฉพาะเมื่อ start)

แก้ไขจุดที่ลัดวงจรลงสายดิน

เอ้าท์พุทเฟสไม่

ครบ Õ3

ระหว่างอินเวอร์เตอร์ท�างาน เกิดเฟส 1 ใน 3 เฟส 

(U, V, W) ทางด้านเอ้าท์พุทของอินเวอร์เตอร ์(ด้าน

โหลด) เปิด

• ท�าการเดินสายไฟให้ถูกต้อง

• กรณีที่ใช้มอเตอร์ที่ขนาดเล็กกว่าขนาดของ 

 อินเวอร์เตอร์ ให้ปรับขนาดของอินเวอร์เตอร์กับ 

 มอเตอร์ให้ตรงกัน

Thermal ภายนอก

ท�างาน Õ2

Thermal ภายนอกที่ต่อเชื่อมอยู่กับสัญญาณ OH 

ท�างาน

• ลดโหลด ความถี่การเดินเครื่องลง

• ถึงจะท�าให้หน้าสัมผัสของรีเลย์กลับต�าแหน่ง 

 เริ่มต้นโดยอัตโนมัติแล้วก็ตาม หากไม่ท�าการรีเซ็ท  

 อินเวอร์เตอร์ก็จะยังไม่ท�างาน

อุปกรณ์เสริม 

ผิดปรกติ

มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมการสื่อสาร ทั้งที่ Pr.296 

เลือกการป้องกันรหัสผ่าน ก�าหนดไว้เป็น ="0, 100"

• กรณีที่มีการป้องกันรหัสผ่านขณะที่มีการติด  

 อุปกรณ์เสริมการสื่อสาร ให้ตั้งค่า Pr.296 เลือกการ 

 ป้องกันรหัสผ่าน ≠"0, 100"

• กรณีที่การแก้ไขด้านบนแล้วยังไม่ดีขึ้น กรุณา 

 ติดต่อร้านค้าที่จ�าหน่าย หรือส�านักงานฝ่ายขาย  

 ของทางบริษัทฯ

อุปกรณ์เสริมสื่อสาร

ผิดปรกติ

เกิดความผิดปรกติสายสัญญาณสื่อสาร ในส่วนของ

อุปกรณ์เสริมการสื่อสาร

• ตรวจการตั้งค่าการท�างานของอุปกรณ์เสริมต่างๆ

• ยืนยันการต่อเชื่อมของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งภายใน 

 ให้ดี

• ตรวจสอบการต่อเชื่อมสายเคเบิลสื่อสาร

• ต่อเชื่อมตัวต้านทานปลายสุดให้ถูกต้อง

อุปกรณ์เสริมผิด

ปรกติ

เกิดปัญหา เช่น การสัมผัสที่ส่วนคอนเนคเตอร์

ระหว่างตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์กับอุปกรณ์เสริมที่ติด

ตั้งภายในไม่ดี หรือมีการเปลี่ยนสวิทช์ส�าหรับตั้งค่าผู้

ผลิตของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งภายใน

• ยืนยันการต่อเชื่อมของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งภายใน 

 ให้ดี

• กรณีที่มีอุปกรณ์ที่ก่อคลื่นรบกวนอย่างมากอยู ่  

 บริเวณรอบอินเวอร์เตอร์ ให้แก้ไขคลื่นรบกวน    

 กรณีที่ถึงแม้แก้ไขตามด้านบนแล้วยังไม่ดีขึ้น   

 กรุณาติดต่อร้านค้าที่จ�าหน่าย หรือส�านักงานฝ่าย 

 ขายของทางบริษัทฯ

• จัดการให้สวิทช์ส�าหรับตั้งค่าผู้ผลิตของอุปกรณ ์

 เสริมที่ติดตั้งภายใน ให้กลับเป็นเหมือนตอนแรก  

 (กรุณาดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เสริมแต่ละอย่าง)

อุปกรณ์บันทึก

พารามิเตอร์ผิด

ปรกติ

การท�างานของอุปกรณ์ที่บันทึกพารามิเตอร์อยู่ เกิด 

ผิดปรกติ (แผงวงจรควบคุม)

• กรุณาติดต่อร้านค้าที่จ�าหน่าย หรือส�านักงานฝ่าย 

 ขายของบริษัทฯ

• กรณีที่มีการเขียนพารามิเตอร์ถี่มาก เช่นโดยการ 

 ใช้การสื่อสาร ให้ตั้งค่า Pr.342 เลือกการเขียน  

 EEPROM สื่อสาร เป็น "1" ให้เป็นการเขียนที่   

 RAM ทว่าเนื่องจากเป็นการเขียนลงใน RAM  

 ดังนั้นเมื่อมีการตัดแหล่งจ่ายพลังงานเป็น OFF  

 ก็จะกลับคืนสู่สภาพก่อนที่จะมีการเขียนใน RAM  

 อีกครั้ง



ภาคผน
วก

แนบ 2-6

ชื่อเรียกความสามารถ รายละเอียด การแก้ไข การแสดงผล

อลาร์มทริป

แผงวงจรภายใน 

ผิดปรกติ

แผงวงจรควบคุมกับแผงวงจรหลักที่ใช้ร่วมกันไม่ถูก

ต้อง

กรุณาติดต่อร้านค้าที่จ�าหน่าย หรือส�านักงานฝ่ายขาย

ของบริษัทฯ

(การเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้น กรุณาติดต่อยัง บริษัท มิตซูบิ

ชิซิสเต็มเซอร์วิส จ�ากัด ที่ใกล้คุณ)

PU หลุด • เกิดการสื่อสารระหว่างกันของ PU และตัวเครื่อง 

 ผิดปรกติ

• ช่วงการสื่อสารโดยการสื่อสาร RS-485 ด้วย PU  

 คอนเนคเตอร์เกินจากระยะเวลาที่รับได้

• เกิดความผิดพลาดการสื่อสาร มากกว่าจ�านวนครั้ง 

 การ retry

• จัดการต่อเชื่อมสายเคเบิลของโมดูลพารามิเตอร์  

 ให้ดี

• ตรวจสอบข้อมูลการสื่อสาร การตั้่งค่าการสื่อสาร

• เพิ่มค่าการตั้งค่าของ Pr.122 ช่วงเวลาการเช็คการ 

 สื่อสาร PU ให้นานขึ้น หรือตั้งค่าเป็น "9999"   

 (ไม่มีการเช็คการสื่อสาร)

เกินจ�านวนครั้งการ

ลองใหม่ Õ2

ไม่สามารถกลับมาเดินเครื่องอีกได้ ภายในจ�านวนครั้ง

การ retry ที่ตั้งค่าไว้

จัดการแก้ไขสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อน

หน้าที่จะมีแสดง Error นี้

CPU ผิดปรกติ เกิดความผิดปรกติที่ CPU และวงจรรอบด้าน • กรณีที่มีอุปกรณ์ที่ก�าเนิดคลื่นรบกวนอย่างมาก   

 รอบด้านอินเวอร์เตอร์ ให้จัดการแก้ไขคลื่นรบกวน 

 นั้น

• ตรวจสอบการต่อเชื่อมระหว่างเทอร์มินอลของ  

 PC-SD (E6/E7)

• กรณีที่ถึงแม้แก้ไขตามด้านบนแล้วยังไม่ดีขึ้น   

 กรุณาติดต่อร้านค้าที่จ�าหน่าย หรือส�านักงานฝ่าย 

 ขายของทางบริษัทฯ

ล�าดับการเบรก 

ผิดปรกติ Õ2

เกิด PLC ผิดปรกติเมื่อมีการใช้งาน PLC Brake 

Function (Pr.278 - Pr.283)

• ตรวจพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าและเดินสายไฟให้ถูก  

 ต้อง

วงจรควบคุมกระแส

ไฟกระชากผิดปรกติ

ตัวต้านทานของวงจรควบคุมกระแสไฟกระชาก เกิด

ความร้อนเกิน

ท�าให้เป็นวงจรที่ไม่เกิดการ ON/OFF ของแหล่งจ่าย

พลังงานวนซ�้าไปมาถี่ๆ

กรณีที่ถึงแม้แก้ไขตามด้านบนแล้วยังไม่ดีขึ้น กรุณา

ติดต่อร้านค้าที่จ�าหน่าย หรือส�านักงานฝ่ายขายของ 

ทางบริษัทฯ

อินพุทอะนาล็อก 

ผิดปรกติ

มีการอินพุทแรงดันไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้า) ที่ 

เทอร์มินอล 4 ในสถานะที่ การตั้งค่าของ Pr.267  

การเลือกอินพุทเทอร์มินอล 4 และ 

การตั้งค่าสวิทช์สลับอินพุทแรงดันไฟฟ้า/ 

กระแสไฟฟ้า ไม่เหมือนกัน

ส่งค�าสั่งความถี่โดยอินพุทกระแสไฟฟ้า หรือตั้งค่า 

Pr.267 เลือกอินพุทเทอร์มินอล 4 และสวิทช์สลับ 

อินพุทแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า ให้เป็น อินพุทแรง

ดันไฟฟ้า

การสื่อสาร USB  

ผิดปรกติ

เกิดการขาดช่วงตามระยะเวลาที่มีการตั้งค่าไว้ใน 

Pr.548 ช่วงเวลาการเช็คการสื่อสาร USB

• ตรวจสอบค่าที่ตั้่งไว้ใน Pr.548 ช่วงเวลาการเช็ค 

 การสื่อสาร USB

• ตรวจสอบสายเคเบิ้ลสื่อสาร USB

• เพิ่มค่าที่ตั้งค่าของ Pr.548 ช่วงเวลาการเช็คการ  

 สื่อสาร USB ให้มากขึ้น หรือเปลี่ยนเป็น 9999

วงจรภายใน 

ผิดปรกติ

เมื่อเกิดวงจรภายในผิดปรกติ กรุณาติดต่อร้านค้าที่จ�าหน่าย หรือส�านักงานฝ่ายขาย

ของบริษัทฯ

Õ1 เมื่อรีเซ็ทอินเวอร์เตอร์ ข้อมูลค�านวณสะสมภายใน thermal switch จะมีการ intitialize ใหม่

Õ2 กรณีที่อยู่ในสภาพฟอร์แมทแล้ว การท�างานป้องกัน จะไม่ท�างาน

Õ3 จะท�างานเฉพาะรุ่นสเปคอินพุทแหล่งจ่ายพลังงาน 3 เฟส เท่านั้น



แนบ 3-1

ภาคผนวก 3 การประกอบเครื่องจริงส�าหรับทดลองใช้
STS ตอนที่ 2 จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องจริงส�าหรับทดลองใช้ ในบทอินเวอร์เตอร์ และ วิธีการต่อเชื่อม

โครงสร้างของเครื่อง
อินเวอร์เตอร์ มิตซูบิชิอิเลคทริค FR-E720S-0.1K (200VAC เฟสเดียว) GOT มิตซูบิชิอิเลคทริค GT2708-STBA (AC100 - 240V)

มาตรวัดความถี่ มิตซูบิชิอิเลคทริค YM-206NRI No-fuse breaker มิตซูบิชิอิเลคทริค NF30-FA (2P 10A)

Magnetic contactor มิตซูบิชิอิเลคทริค S-T10-1a (200VAC) Emergency stop

ปุ่มปรับอะนาล็อก มอเตอร์ มิตซูบิชิอิเลคทริค SF-JR 0.1kW 4 แกน

แผนภูมิการต่อสายเครื่องจริงส�าหรับทดลองใช้

มอเตอร

อนเวอรเตอร FR-E710W-0.1K

(มิตซูบิชิอิเลคทริค)

U
V
W

L1
CNP1

L2
L3

No Fuse Breaker
NF30-FA
(มติซบูชิ อิเิลคทรคิ)

แหลงจายไฟฟา

กระแสสลับ AC100 V

L N

L1 N1
IM

สายดิน
สายดิน

2 4

1 3

1/L1
3/L2

สวทิช หยดุฉกุเฉนิ

A1 A2

Magnetic Contactor 
S-T10-1a

(ม ิตซูบ ิช ิอิเลคทร ิค)

2/T1
4/T2

10 (+5V)

2

5 (ใช รวมกบัอะนาลอ็ก)

DC0 - 5V

1

3
2เครื่องตั้งความถี่ 

1/2W1kΩ

FM

SD

+

-

AC INPUT

AC INPUT

สายดิน

PU คอนเน็คเตอร
ที่เสียบ USB

สาย USB

คอมพวิเตอร

เคเบิลสื่อสาร 
RS-485

วงจรหลัก

วงจรควบคุม

เครื่องแสดลผล
GT2708-STBA (มิตซูบิชิอิเลคทริค)

I V
สวทิช สลบัอนิพทุ
กระแสไฟฟา/แรงดนัไฟฟา

มาตรวัดความถี่ YM-206NRI

(มิตซูบิชิอิเลคทริค)



ภาคผน
วก

แนบ 3-2

ขั้นตอนการต่อเชื่อมเครื่องจริงส�าหรับทดลองใช้

1. เดินสายไฟแหล่งจ่ายพลังงาน (AC100V) เข้าที่ด้านปฐมภูมิของ No Fuse Breaker

2. เดินสายจากด้านทุติยภูมิของ No Fuse Breaker ไปยังอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่อแม่เหล็กไฟฟ้า

3. เดินสายระหว่างอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่อแม่เหล็กไฟฟ้า กับ emergency stop

4. เดินสายขั้วทุติยภูมิของเครื่องต่อเชื่อมต่อแม่เหล็กไฟฟ้า กับ ขั้วอินพุทแหล่งจ่ายพลังงานของอินเวอร์เตอร์

5. ต่อสายเอ้าท์พุทของอินเวอร์เตอร์ U,V,W เข้ากับมอเตอร์

6. เดินสายจากปุ่มปรับสัญญาณอะนาล็อกที่ใช้ส�าหรับตั้งความถี่ เข้าที่ขั้วอินพุทอะนาล็อกของอินเวอร์เตอร์

7. เดินสายจากเทอร์มินอลเอ้าท์พุทอะนาล็อกของอินเวอร์เตอร์ไปที่มาตรวัดความถี่

8. ต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์และ GOTด้วยสายสื่อสาร RS-485

การตั้งค่าสื่อสารของอินเวอร์เตอร์กับ GOT ให้ดู "การต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์กับ GOT" ในคู่มือ 5.1 นี้

เดินสายไฟแห่งจ่ายพลังงาน (200VAC) เข้าที่ฝั่งแรกอง No-fuse breaker.

เดินสายจากด้านฝั่งที่สองทของ No fuse breaker ไปยัง ฝั่งแรกของ magnetic contactor

เดินสายระหว่าง magnetic contactor กับ emergency stop

เดินสายขั้วฝั่งที่สองของ magnetic contactor กับขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟขาเข้าของอินเวอร์เตอร์

ต่อสายเทอร์มินอลเอ้าท์พุททของอินเวอร์เตอร์ U,V,W เข้ากับมอเตอร์

เดินสายจากปุ่มปรับอะนาล็อกที่ใช้ส�าหรับตั้งความถี่เข้าที่เทอร์มินอลอินพุทอะนาล็อกของอินเวอร์เตอร์

เดินสายจากเทอร์มินอลเอ้าท์พุทอะนาล็อกของอินเวอร์เตอร์ไปที่ ตัวบอกสถานะ

ต่อเชื่อมอินเวอร์เตอร์และ GOT ด้วยสายสื่อสาร RS-485



แนบ 4-1

ภาคผนวก 4 แผนภูมิการต่อเชื่อมสายเทอร์มินอล (FR-E700)
แผนภูมิการต่อเชื่อมสายเทอร์มินอล จะต่างกันไปตามแต่ละรุ่นโดยสิ้นเชิง คู่มือนี้ จะระบุแผนภูมิการต่อเชื่อมสายเทอร์มินอลของอินเวอร์เตอร์ใช้งานทั่วไปของมิตซูบิชิ FR-E700

กรณีที่ไม่ตรงกับรุ่นที่ใช้งานอยู่ กรุณายืนยันจากคู่มือของแต่ละรุ่น



MEMO



ประวัติการแก้ไขคู่มือ

วันที่จัดท�า เลขรอง รายละเอียด
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