
 

 

 SDBسری  – های سروو نصب و راه اندازی اولیه سیستم

 

 

 

 

 ساخت تایٛاٖ

 

 

 



 

 

 

 :و نحوه نصب نکات ایمنی

 ٞای سزٚٚ وار وٙیذ. تزق ٌزفتٍی تا دست خطه تا سیستٓ تزای جٌّٛیزی اس 

  وأُ  خأٛش ضذٖ تاتزق ٚرٚدی را لطغ وزدٜ ٚ ٔجذد لثُ اس سیٓ تٙذی Charge LED  صثز

 وٙیذ.

   ٝٔتصُ وٙیذ.سزٚٚ ٔٛتٛر  ٚ سزٚٚ درایٛ را ت 

 لاتُ اضتؼاَ% ٚ ٔٛاد ضیٕیایی 09رطٛتت تاالی  اٚٔت تزٔش را تذٚر اس ٌزد ٚ خان،سزٚٚ درایٛ ٚ ٔم 

 ٘صة ٕ٘اییذ.

  ٔٛتٛر است، ا٘تخاب اضتثاٜ تاػث خطا ا٘تخاب ٔمأت تزٔش خارجی تز اساس جذَٚ ٔطخصات

 ضٛد. ٔی

  ٛفاصّٝ ٔٙاسة تیٗ درایٛ ٚ ٔماٚٔت تزٔش را رػایت ٕ٘اییذ تا حزارت ٘اضی اس ٔماٚٔت تزٔش تز درای

 تاثیز ٍ٘ذارد. 

 َٞای  دلت ٕ٘اییذ تزٔیٙاU,V,W  )خزٚجی لذرت( ٚR,S,T  )را تا ٞٓ اضتثاٜ ٘ىٙیذ )ٚرٚدی لذرت

ٔتصُ ٘ىٙیذ ایٗ أز تاػث آسیة جذی تٝ درایٛ  U,V,Wٞای  تزٔیٙاَتزق ٚرٚدی را ٞزٌش تٝ ٚ 

 خٛاٞذ ضذ. 

  220درایٛ سٝ فاس سزٚٚ تزق ٚرٚدی دلت ٕ٘اییذV  380در صٛرت اتصاَ تزق سٝ فاس  ،تاضذ ٔیV 

 ٚارد خٛاٞذ ضذ.درایٛ آسیة تٝ 

 ٓٞا اطٕیٙاٖ  تزٔیٙاَٞا در سیز  س ٔحىٓ تٛدٖ سیٓٞا دلت ٕ٘اییذ ٚ ا ٞا تٝ تزٔیٙاَ در اتصاَ سی

 ٞا لزار ٘ذٞیذ. ٚ سیٓ آساد در اطزاف تزٔیٙاَ حاصُ ٕ٘اییذ

  5 تاتّٛ ٘صة ٕ٘اییذ، دردرایٛ را تٝ صٛرت ػٕٛدیcm  ٚ ٗ10فاصّٝ اس طزفیcm  ٚ فاصّٝ اس تاال

پاییٗ درایٛ تزای ٌزدش ٞٛا، فضای آساد در ٘ظز تٍیزیذ ٚ اس ٘صة ٔحىٓ درایٛ در جای خٛد 

 ٕاییذ.اطٕیٙاٖ حاصُ ٘

  دلت لزار دادٖ واتُ وٙتزَ ٚ واتُ ا٘ىٛدر در ٔحیط تا ٘ٛیش ٚ تٙص ٔىا٘یىی تاال تاػث واٞص

 ضٛد. سیستٓ ٚ خطا در ػّٕىزد آٖ ٔی

 ٝٞای ضذیذ تٝ ضفت سزٚٚ ٔٛتٛر جذا خٛدداری ٕ٘اییذ، ایٗ أز تاػث آسیة تٝ  اس ٚارد وزدٖ ضزت

 ا٘ىٛدر خٛاٞذ ضذ.

 ٘تیٗ سزٚٚ ٔٛتٛر ٚ سزٚٚ درایٛ خٛدداری ٕ٘اییذ.ا فیّتز ٘ٛیش ٚ ه خاس٘ی، تزلٍیز یاس اتصاَ تا ... 

 ایٗ أز تاػث آسیة جذی تٝ ٔٛتٛر خٛاٞذ ٕ٘اییذخٛدداری  اس اتصاَ ٔستمیٓ تزق تٝ سزٚٚ ٔٛتٛر ،

 ضذ.



 

 

 

 ٞای ٚرٚدی سزٚٚ درایٛ ٚ تزق ٚرٚدی اس فیٛس ٚ وٙتاوتٛر استفادٜ ٕ٘اییذ. ، تیٗ تزٔیٙاَتزای حفاظت 

  َسزٚٚ درایٛ ٚ سزٚٚ ٔٛتٛر تا ٔطخصات ٔتفاٚت خٛدداری ٕ٘اییذ.اس اتصا 

 ٔ فت در حاِت تٛلف است ٚ غٙاطیسی، تزٔش تزای حفظ ٔٛلؼیت ضدر سزٚٚ ٔٛتٛرٞای دارای تزٔش

 ٘ثایذ تزای تزٔش ضفت در حاَ حزوت اس آٖ استفادٜ ضٛد.

 ٓ55 ~ دٔای ٔٙاسة ٔحیط تزای وار سزٚٚ سیت°C 0°C 45تاالی تاضذ ٚ تزای دٔای  ٔی°C  ٝتٟٛی

 خٛب ٚ وٙتزَ دٔای ٔحیط السْ است.

 تارٞای سٍٙیٗ ٚ راٜ ا٘ذاسی ٚ تٛلف سزیغ استفادٜ اس ٔماٚٔت تزٔش اجتٙاب ٘اپذیز است. تزای 

 ٞای  ٛرت استفادٜ ٔماٚٔت تزٔش تزٔیٙاَدر صP ٚ D  جذا ٚ تزٔیٙاَ ٞایP  ٚC  را تٝ ٔماٚٔت تزٔش

 ٔتصُ ٕ٘اییذ.

  تا ضزوت تٕاس حاصُ ٕ٘اییذ.در راٜ ا٘ذاسی در صٛرت تزٚس خطا 

 

 های کاری سروو سیستم:مد

 ٔذ وٙتزِی ػالٔت ضزح

اس طزیك سیٍٙاَ وٙتزِی وٙتزَ ٔٛلؼیت 

 CN1اس طزیك وا٘ىتٛر 
Pt Position ( اس تزٔیٙأَٛلؼیت وٙتزَ  ) 

ٔذٞای 

 تىی

وٙتزَ سزػت اس طزیك سیٍٙاَ آ٘اِٛي 

 یا تٙظیٕات داخّی CN1اس 
S Speed (وٙتزَ سزػت) 

وٙتزَ ٌطتاٚر اس طزیك سیٍٙاَ آ٘اِٛي 

 یا تٙظیٕات داخّی CN1اس 
T Torque (وٙتزَ ٌطتاٚر) 

تغییز اس طزیك سیٍٙاَ  Sیا  Ptوٙتزَ 

LOP َاس ٚرٚدی دیجیتا 
Pt-S Position(terminal)-Speed 

ٔذٞای 

 تزویثی

تغییز اس طزیك سیٍٙاَ  Tیا  Ptوٙتزَ 

LOP َاس ٚرٚدی دیجیتا 
Pt-T Position(terminal)-Tourqe 

تغییز اس طزیك سیٍٙاَ  Tیا  Sوٙتزَ 

LOP َاس ٚرٚدی دیجیتا 
S-T Speed-Torque 

 



 

 

 

 ترمینال های سروو درایو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ٘اْ ػالٔت تٛضیحات

 تزٔیٙاَ ٞای ٚرٚدی لذرت R,S,T ٔی ضٛد 220Vتٝ ٔٙثغ تزق سٝ فاس ٔتصُ 

 تزٔیٙاَ رً٘ سیٓ

 U لزٔش

 V سفیذ

 W سیاٜ

  PE سرد-سثش

U,V,W,PE 
ٞای خزٚجی لذرت  تزٔیٙاَ

 تزای ٔٛتٛر

PٚC تٝ ٔماٚٔت تزٔش ٔتصُ ضٛد 

PٚD ٔذار تاس 

 تزٔش خارجی

PٚDاتصاَ وٛتاٜ ضٛد 

PٚC ٔذار تاس 

 تزٔش داخّی

 

P,D,C َٞای ٔماٚٔت تزٔش تزٔیٙا 

 تزٔیٙاَ سٔیٗ  جٟت اتصاَ تٝ سٔیٗ

جٟت اتصاَ ٚاحذ تزٔش  1.5kWتزای درایٛ تاالی 

 دیٙأیىی
P,N 

P: )+( َتزٔیٙا 

N: ( َتزٔیٙا-)  

 CN1 ضٛد ٔتصُ ٔیتٝ وٙتزِز 
وا٘ىتٛر ٚرٚدی ٚ خزٚجی 

 دیجیتاَ 

 ا٘ىٛدر CN2 ضٛد ُ ا٘ىٛدر اس ٔٛتٛر تٝ آٖ ٔتصُ ٔیوات

 RS232/RS485پٛرت  CN3 ضٛد ٔتصُ ٔی PCاس  COMتٝ پٛرت 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : CN1ترمینال های  شرح پین

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تک محور )کنترل با سیگنال خارجی( موقعیتسیم بندی کنترل 

 



 

 

 

 سیم بندی کنترل سرعت 

 



 

 

 

 :سیم بندی کنترل گشتاور

 



 

 

 

 نحوه تغییر پارامترهای سروو درایو:

 



 

 

 

 پارامترهای نمایشگر:

 پارأتز ٕ٘ایطٍز ٘طا٘ٝ ٚاحذ تٛضیحات ر٘ج تغییزات

-9999~9999 
ضٕارش ٚ ٕ٘ایص  اس ا٘ىٛدرٞای دریافتی  پاِس

 ضٛد دادٜ ٔی
pulse FbP 

Motor feedback 
pulses(Absolute value) 

-32767~32767 

اس ا٘ىٛدر ضٕارش ٚ ٕ٘ایص تؼذاد دٚر ارساِی 

 rev Fbr ضٛد. دادٜ ٔی
Motor feedback 

revolutions 
(absolute value) 

-9999~9999 
ٔاٖ خارجی ضٕارش ٚ ٕ٘ایص ٞای فز تؼذاد پاِس

 ضٛد  دادٜ ٔی
pulse CP 

Cumulative pulses of 
command 

-32767~32767 
ٖ خارجی ضٕارش ٚ ٕ٘ایص تؼذاد دٚرٞای فزٔا

 ضٛد دادٜ ٔی
rev Cr 

Cumulative turns of 
command 

-32767~32767 
ٞای ا٘ىٛدر  ٞای فزٔاٖ ٚ پاِس اختالف تیٗ پاِس

 ضٛد ٕ٘ایص دادٜ ٔی
pulse E 

Accumulative pulses 
error 

-800~800 
پاِس فزٔاٖ خارجی ٕ٘ایص دادٜ  فزوا٘س

 ضٛد ٔی
kHZ CPF 

Command pulse 
frequency 

-6000~6000 
 ضٛد سزػت سزٚٚ ٔٛتٛر ٕ٘ایص دادٜ ٔی

rpm r Motor Speed 

-10.00~+10.00 

ِٚتاص فزٔاٖ آ٘اِٛي سزػت  Sدر ٔذ وٙتزِی 

 ضٛد ٕ٘ایص دادٜ ٔی
V F 

Speed analog 
command/limit 

voltage  در ٔذ وٙتزِیT  ِٚتاص آ٘اِٛي سزػت ٔحذٚدیت

 ضٛد ٕ٘ایص دادٜ ٔی

-6000~6000 

سزػت فزٔاٖ ٕ٘ایص دادٜ  Sدر ٔذ وٙتزِی 

 ضٛد ٔی
rpm V 

Speed input 
command/limit  در ٔذ وٙتزِیT  ٜٔحذٚدیت سزػت ٕ٘ایص داد

 ٔیطٛد

0~+10.00 
آ٘اِٛي تاص ٔحذٚدیت ِٚ P  ٚSدر ٔذ وٙتزِی 

 ضٛد ٌطتاٚر ٕ٘ایص دادٜ ٔی
V U 

Torque Analog 
command/limit 

voltage -10.00~+10.00 
ٔاٖ آ٘اِٛي در ٔذ وٙتزِی ٌطتاٚر ِٚتاص فز

 ضٛد ٌطتاٚر ٕ٘ایص دادٜ ٔی

0~300 
ٔحذٚدیت ٌطتاٚر ٕ٘ایص  P  ٚSدر ٔذ وٙتزِی 

 ضٛد دادٜ ٔی
% TC 

Torque input 
command/limit 

-300~300 
ٌطتاٚر فزٔاٖ ٕ٘ایص دادٜ  Tدر ٔذ وٙتزِی 

 ضٛد ٔی

0~300 
 ضٛد ایٙزسی تار ٕ٘ایص دادٜ ٔی

% J Effective load ratio 

0~300 
لثُ را  15secتیطتزیٗ ٔمذار ٌطتاٚر در 

 دٞذ. ٕ٘ایص ٔی
% b Peak load ratio 



 

 

 

 پارأتز ٕ٘ایطٍز ٘طا٘ٝ ٚاحذ تٛضیحات ر٘ج تغییزات

0~500 

ضٛد ٚ در صٛرت  ٕ٘ایص دادٜ ٔی P-Nِٚتاص 

ٕ٘ایص دادٜ  Lo-dCوٕتز تٛدٖ اس ٔمذار ٘زٔاَ 

 ضٛد ٔی
V Pn DC bus voltage 

0.0~300.0 
تز رٚی ضفت ٔٛتٛر ٕ٘ایص دادٜ  ایٙزسی تار

 ضٛد ٔی
time dC 

The ratio of load 
inertia of motor shaft 

 T Instantaneous torque % ضٛد. ٌطتاٚر ِحظٝ ای ٕ٘ایص دادٜ ٔی 100~0

 

 

 

 :پارامترهای پر کاربرد

 وذ پارأتز ٘طا٘ٝ ٘اْ پارأتز ر٘ج تغییزات ٔمذار پیص فزض

1000h 0000~1125 ا٘تخاب ٔذ وٙتزِی STY PA-01 

0002h 0000~0004 ا٘تخاب تٙظیٓ خٛدوار ATUM PA-02 

 TL1 PA-05 ٔحذٚدیت ٌطتاٚر داخّی 100~0 100%

 ٌیزتىس اِىتزٚ٘یىی افشایطی 32767~0000 1
CMX PA-06 

 ٌیزتىس اِىتزٚ٘یىی واٞطی 32767~0000 1
CDV PA-07 

100 0~10000 
ٔطّٛب، پٛسیطٗ  رسیذٖ تٝپس اس 

 ضٛد فؼاَ  ٔی INPسیٍٙاَ 
INP PA-12 

0000h 0000~0112 
ا٘تخاب ٘ٛع پاِس در ٔذ وٙتزَ 

 ٔٛلؼیت اس تزٔیٙاَ خارجی
PLSS PA-13 

0000 0000~0111 
جٟت چزخص ٔٛتٛر)در ٞز دٚ 

 POL PA-39 حاِت پاِس داخّی یا خارجی(

 SPW PA-40 تاسٌزدا٘ذٖ تٝ تٙظیٕات وارخا٘ٝ 0000,0088 0000

 NHF1 PB-01 1حذف فزوا٘س تطذیذ ٔىا٘یىی 1000~50 1000

 NHD1 PB-02 1پٟٙای تا٘ذ حذف 32~0 0

 NHF2 PB-21 2حذف فزوا٘س تطذیذ ٔىا٘یىی 1000~50 1000

 NHD2 PB-22 2پٟٙای تا٘ذ حذف 32~0 0



 

 

 

 وذ پارأتز ٘طا٘ٝ ٘اْ پارأتز ر٘ج تغییزات ٔمذار پیص فزض

200ms 0~20000 سٔاٖ ضتاتٍیزی STA PC-01 

200ms 0~20000 سٔاٖ تٛلف STB PC-02 

300rpm 0~4500  سزػتJOG JOG PC-04 

3000rpm 0~30000 ٔاوشیٕٓ سزػت فزٔاٖ آ٘اِٛي VCM PC-12 

 TLC PC-13 ٔاوشیٕٓ ٌطتاٚر فزٔاٖ آ٘اِٛي 2000~0 100%

0100h 0000~0707 تٙظیٓ خزٚجی آ٘اِٛي MOD PC-14 

10mV 0~1000 سطح صفز ِٚتاص ٚرٚدی آ٘اِٛي SVZR PC-15 

0000h 0000~0001 پان وزدٖ تاریخچٝ خطا COP2 PC-19 

0010h 0000~0011  ا٘تخابRS232C/RS485 CMS PC-21 

0010h 0000~0058  ُا٘تخاب پزٚتىModbus(RTU,ACCII) BPS PC-22 

0000h 0000~001F ٕٛ٘ایطٍز در سٔاٖ رٚضٗ ضذٖ درای DMD PC-24 

0mV -8000~8000 آفست ِٚتاص فزٔاٖ آ٘اِٛي سزػت VCO PC-26 

0mV -8000~8000 آفست ِٚتاص فزٔاٖ آ٘اِٛي ٌطتاٚر TLO PC-27 

0000h 0000~1111 
ٞای  رٚضٗ وزدٖ اتٛٔاتیه وٙتاوت

SON,LSP,LSN,EMG 

 

DIA1 
PD-01 

0001,000D, 
0003,0004, 
0002,000F, 
0012,0011 

0000~001F 

 ٞای ٚرٚدی ا٘تخاب سیٍٙاَ
 (SON,RES,PC,TL,TL1,SP1, 
SP2,SP3,ST1/RS2,ST2/RS1, 
ORGP,SHOM,CM1,CM2, 
CR,CDP,LOP,EMG,POS1, 
POS2,POS3,CTRG,HOLD) 

 

 

 

DI* 
 

 

PD-02,PD-03, 
PD-04,PD-05, 
PD-06,PD-07, 
PD-08,PD-09 

0003,0008, 
0007,0005, 

0001 
0000~000F 

 ٞای خزٚجی ا٘تخاب سیٍٙاَ

(RD,ALM,INP/SA,HOME, 
TLC/VLC,MBR,WNG,ZSP, 
CMDOK)  

 

DO* 
 

PD-10,PD-11 
PD-12,PD-13, 

PD-14 

0002h 0000~0003 َتاخیز وٙتاوت ٚرٚدی دیجیتا DIF PD-15 

0000h 0000~0001 
سیٍٙاَ ٚرٚدی دیجیتاَ وٙتزَ 

 یا ٘زْ افشار ارتثاطی(  CN1)وا٘ىتٛر
IOS 
 PD-16 

0000h 0000~0001 

٘حٜٛ تٛلف ٔٛتٛر تا فؼاَ ضذٖ 

)٘اٌٟا٘ی یا تا  LSPیا  LSNوٙتاوت 

 سٔاٖ تٛلف(

DOP1 PD-17 

0000h 0000~0002 
تا  Pt٘حٜٛ پان وزدٖ پاِس در ٔذ 

 در ٚرٚدی دیجیتاَ CRسیٍٙاَ 
DOP2 PD-18 



 

 

 

 :ورودیهای  قابل تنظیم برای ترمینالپارامترهای  جدول

ٔذ 

 وٙتزِی

 سیٍٙاَ ٘طا٘ٝ ٔمذار تٛضیحات

ٕٝٞ 
-SONضٛد(. اٌز  ٔٛتٛر آٔادٜ است )ضفت لفُ ٔی  SON-SGاتصاَ وٛتاٜ 

SG ٔ ضٛد. یٔذار تاس ضٛد ضفت آساد 
0001 SON Servo ON 

ٕٝٞ 
وٙذ. تؼضی اس  آالرْ را لطغ ٔی 50msتٝ ٔذت  RES-SGاتصاَ وٛتاٜ 

 ٞا ٘یاس تٝ خأٛش ٚ رٚضٗ ضذٖ درایٛ دارد. آالرْ
0002 RES Reset 

Pt,S  ٜاتصاَ وٛتاPC-SG 0003 ضٛد. ا٘تٍزاٍِیز تٝ تٙاسثی تثذیُ ٔی -وٙتزَ تٙاسثی PC 
Proportion 

Control 

Pt,S 
TL-SG (ٔذار تاس تاضذ ٔحذٚدیت ٌطتاٚر تٙظیٕی داخّیPA05َاػٕا ) 

 ضٛد. ضٛد ٚ در صٛرت اتصاَ وٛتاٜ ٔحذٚدیت ٌطتاٚر آ٘اِٛي اػٕاَ ٔی ٔی
0004 TL 

Torque 
limit 

option 

ٕٝٞ 
( اػٕاَ PC25) 2ٔحذٚدیت ٌطتاٚر تٙظیٕی داخّی TL1-SGاتصاَ وٛتاٜ 

 ضٛد. ٔی
0005 TL1 

Inner 
Torque 

limit 
Option 

S,T 

 

0006 SP1 
Speed 

Option1 

S,T 0007 SP2 
Speed 

Option2 

S,T 0008 SP3 
Speed 

Option3 

S 

 

0009 ST1 
Forward 
rotation 

activation 

000A ST2 
Reverse 
rotation 

activation 

T 

 

000A RS1 
Forward 
rotation 
option 

0009 RS2 
Reverse 
rotation 
option 



 

 

 

ٔذ 

 وٙتزِی
 سیٍٙاَ ٘طا٘ٝ ٔمذار تٛضیحات

Pt 

 

000D CM1 
Electronic 

gear 
option1 

000E CM2 
Electronic 

gear 
option2 

Pt 
وٙذ. ایٗ سیٍٙاَ دٚ حاِت حساس  ضٕار٘ذٜ ٔٛلؼیت را صفز ٔی CRسیٍٙاَ 

 (. PD18تٝ ِثٝ ٚ سطح دارد )
000F CR Clear 

ٕٝٞ 
تغییز  PB-14~PB-17ٌیٗ پارأتزٞای  CDPتا رٚضٗ ضذٖ سیٍٙاَ 

 وٙذ. ٔی
0010 CDP 

Gain 
switch 
option 

ٔذٞای 
Hybrid 

تغییز ٔذ وٙتزِی تایذ . تزای Hybridتزای ا٘تخاب ٔذ وٙتزِی در حاِت 

 تاضذ. PC17( ست ضذٜ در ZSPتز اس سزػت صفز ) سزػت پاییٗ
0011 LOP 

Control 
mode 
switch 

ٕٝٞ 

رٚد. در  ذ ٔٛتٛر تٝ حاِت تٛلف اضطزاری ٔیٔذار تاس تاض EMG-SGاٌز 

تذٖٚ اتصاَ خارجی رٚضٗ  EMGتاضذ،  ***PD01=1صٛرتی وٝ پارأتز 

 است ٚ ٔٛتٛر اس حاِت تٛلف اضطزاری خارج ضذٜ است.
0012 EMG 

External 
Emergenc

y stop 

Pt,S 

تایذ ٞز دٚ سیٍٙاَ  Forward  ٚReverseتزای ٌزدش ٔٛتٛر در دٚ جٟت 

ٔا٘ٙذ جذَٚ ست ضٛد، ٘یاس تٝ  PD01در صٛرتی وٝ پارأتز  فؼاَ تاضذ.

 .تٙذی خارجی ٘یست سیٓ

 

0018 LSP 

Limit Of 
forward 
rotation 

route 

0019 LSN 

Limit of 
reverse 
rotation 

route 

ٞا لاتُ تغییز  ٚرٚدی ***PA01=1تاضذ در حاِت  ***PA01=0تزای تغییز ٚرٚدی ٞا اس حاِت پیص فزض تایذ تٛجٝ: 

 ٘یست.

 



 

 

 

 :پارامترهای خروجیجدول تعریف 

ٔذ 

 وٙتزِی
 سیٍٙاَ ٘طا٘ٝ ٔمذار حاتتٛضی

ٕٝٞ 
ٚضٗ ٚ آٔادٜ وار تاضذ، ایٗ در صٛرتی وٝ درایٛ ر

 RD Ready 0001 .رٚضٗ است وٙتاوت

ٕٝٞ 

ALM-SG  در حاِت ٚلٛعALARM  ،ٖتزای لطغ جزیا

ثا٘یٝ تؼذ اس رٚضٗ  1ٔذار تاس ٔیطٛد. در ضزایط ػادی 

 ضذٖ درایٛ اتصاَ وٛتاٜ ٔیطٛد.
0002 ALM 

Alarm signal 
output 

Pt 
در ٔحذٚدٜ تٙظیٓ ضذٜ  droop pulseسٔا٘ی وٝ تؼذاد 

 ضٛد رٚضٗ ٔی INPتاضذ،  PA12در پارأتز 
0003 

INP 
In-position 

ready 

S 
اضذ ٚ سیز آٖ )٘شدیه تٛلف( ت rpm 50ٚلتی سزػت در 

 SA Speed attained فؼاَ است. وٙتاوت

Pt,S 
TLC-SG  ٝٔحذٚدیترٚضٗ ٔیطٛد ٚلتی ٌطتاٚر، ت 

 .ٌطتاٚر تٙظیٕی ٔیزسذ
0005 

TLC 
Torque limiting 

control 

T 
VLC-SG  رٚضٗ ٔیطٛد ٚلتی سزػت تٝ ٔحذٚدیت

 VLC سزػت تٙظیٕی ٔیزسذ.
Speed limiting 

control 

ٕٝٞ 

-MBRٚ خأٛش ضذٖ درایٛ  ALARMدر صٛرت ٚلٛع 

SG  ٔذار تاس ٔیطٛد. تزای وارتزد ایٗ پارأتز تایذ

PA01=*1** تاضذ 
0006 MBR 

Electromagnetic 
brake interlock 

ٕٝٞ 
WNG-SG  در صٛرت ٚلٛعwarning  ٜاتصاَ وٛتا

 WNG Warning 0007 .ٔیطٛد

ٕٝٞ 
تزسذ،  PC17ٚلتی سزػت تٝ سیز ٔمذار تٙظیٕی در 

ZSP-SG .0008 اتصاَ وٛتاٜ ٔیطٛد ZSP 
Zero speed 
detection 

 

 

 

 


