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nº       Display                 Nome                                     Função
1                              Área exibição de informação  Exibe a referencia de freqüência, número de parâmetros

2 Tecla ESC                              Retorna ao menu anterior .

3 Tecla RESET Move o cursor para direita / Reseta o drive para remover uma condição

4 Tecla  RUN                              Inicia o drive.RUN

5 Tecla Seta Para Cima            Rola para cima para selecionar os números de parâmetros, valores de ajuste etc;

6 Tecla Seta Para Baixo            Rola para baixo para selecionar os números de parâmetros, valores de ajuste etc;

Para o drive.
NOTA : Para o circuito de prioridade. Uma parada rápida disponível pressionando- se

7 Tecla STOP a tecla STOP quando o drive detecta um perigo, mesmo que o drive esteja operando
por um sinal do terminal de entrada por contato multifuncional (REMOTO está confi-
gurado). Para evitar parada através da utilização da tecla STOP, ajuste o2-02 ( STOP
Seleção da função da tecla ) 0 para (Desabilitada).

8 Tecla ENTER                        Seleciona todos os modos, parâmetros, ajuste etc
Seleciona um item  de menu para move-lo de uma tela de exibição para próxima.

9 Tecla de Seleção LO/RE

Alterna o controle de Drive entre o operador (LOCAL) e os terminais do circuito de controle
(REMOTO).
NOTA: Tecla  LOCAL /REMOTO ativa durante parada no modo drive. Sse o operado digitall
mudar de REMOTO para LOCAL em uma operação incorreta. ajuste 02-01 (Seleção da fun-
ção da Tecla LOCAL/ REMOTO) para ‘0' (desabilitada a tecla LOCAL/REMOTO.

10                             Luz RUN Acende quando o drive está operando o motor ;

11                             Lux LO/RE Acende enquanto o operador ( LOCAL) Esta selecionado para operar o drive.
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nº       Nome
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REV

Luz ALM  LED

Luz REV LED

Luz DVR LED

Luz FOUT LED

Display de texto digital.
o texto é exibido no operador LED conforme mostrado abaixo. A seção explica o significado do texto conforme exibido na tela do display

ACESO PISCANDO
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NENHUM

NENHUM

DISPLAY DE TELA LED

REV

Quando o drive detectar um alarme
ou erro.

Aceso Piscando off

Quando ocorre um alarme
OPE detectado
Quando uma falha ou erro ocorre
durante o auto ajuste

Estado normal
(nem uma falha)

O motor está rodando reverso o motor está rodando pra frente

Modo Drive/ Auto ajuste Quando o drive WorksEZ é utilizado Modo de progrmação

Exibe a freqüência de saída (HZ)

CONFORME
ILUSTRADO
NESTE MANUAL
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Os modos de programação e o drive

As funções drive são divididas em dois grupos principais, acessíveis por meio de operador LED digital:
: O modo drive permite a operação do motor e monitoração do parâmetros. Os ajustes de par -

metros não podem ser mudados ao acessar as funções no modo drive.
:O modo de programação permite acesso á configuração/ajuste, verifica os parâme-

de auto ajuste. O drive proíbe mudanças na operação do motor, tal como partida/parada quando o operador
LED  digital está acessando uma função no modo de programação.

Modo Drive

Modo de programação

â

Grupos de modos Descrição Tecla
pressionada Display do operador LED digital

Funções do modo drive
(operação e monitoração do motor)

funções do modo de programação
( Parâmetros de mudanças)

Display  de referencia de freqüência
(Estado de energização inicial)

Avante/ Reverso

Display de freqüência de saída

Display de corrente de saída

Referencia de tensão de saída

Display do monitor

Verificação de função

Parâmetros do grupo de configuração

Todos os parâmetros

Auto ajuste

O drive está configurado para operar em modo drive quando ele é quando ele é alimentado pela primeira vez. Alterne entre as telas
de display utilizando as teclas        e

Energização

Referencia de freqüência

Ajuste padrão

Esta tela de dispaly permite ao usuário monitorar e ajustar a referencia
de freqüência enquanto o drive estiver em operação
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O motor se desloca para frente.

O motor se desloca para trás
Nota : Para seqüência que não devem operar reverso ( ventiladores, bombas,
ajuste o  parâmetros b1 - 4= ‘1' para proibir que o motor gire em reverso. Esta
seqüência também coloca drive em modo LOCAL

The led is lit when
LOCAL is selected

Monitora a saída de freqüência pelo driveDisplay de freqüência de saída

Display de corrente de saída Monitora a corrente de saída do drive.

Modo drive

Modo Drive

Modo de
programação

Modo drive

Display de tensão de saída
(Ajuste padrão)

Role por o1- 01( Seleção de monitor do usuário) até que os conteúdos
desejados apareçam.

Monitora os parâmetros ( parâmetros U) que são exibidosDisplay de monitor

Verificação de função Lista todos os parâmetros que foram editados ou alterados em relação ao
ajuste padrão

Configuração
Uma lista selecionadas de parâmetros selecionada de parâmetros necessário
para que o drive possa aperar  rapidamente.

Ajuste de parâmetro Permite ao usuário acessar e editar todos os ajuste de parâmetros

Auto ajuste Os parâmetros do motor são calculados e configurado automaticamente.

Referencia de freqüência
Retorna a tela de exibição de referencia de freqüência.
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Pressionando ENTER em APPL leva ao display de configuração  predefinida aplacação .
Quando o valor definido é alterado, o parâmetros é alterado para o valor ótima para cada aplicação

.

Ele é definido como 0 ( uso geral) antes do embarque.

<1>

Mova para a direita para alterar a configuração do parâmetros. Desça a tela até visualizar e verificar
as configurações no modo de configuração.

<2>

Para retornar ao menu TOP. Pressione          . Para visualizar ou editar outros parâmetros, pressione          e

<1>

<2>



Mudança de ajuste ou valores de parâmetros
Este exemplo explica a mudança de C1 -01 ( tempo de aceleração 1) de 10.0 segundos ( padrão) para 20.0 segundos

ETAPA Display/ resultado
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9

10

Energize o drive. O display inicial é exibido.

Pressione a tecla          até que a tela de modo de configuração seja exibida.

Pressione a tecla           para ver o display configuração de parâmetro

Navegue pelos parâmetros pressionado a tecla          até C1 -01 seja exibido.

Pressione            para ver o valor de ajuste atual ( 10.0 segundos).( O número

esquerda pisca

Pressione        até que o número desejado esteja selecionado. ( ‘ 1 pisca’)

Pressione           e insira 00200.

Pressione             e o drive irá confirmar a alteração .ç

O display automaticamente retorna para a tela mostrada na etapa 4

Pressione          até voltar ao dispaly inicial.

Verificação de alteração de parâmetros :  Menu de ferificação
O menu de verificação lista os parâmetros editados a partir do modo de programação ou com o resultado de auto - ajuste. O menu  de
verificação ajuda a determinar quais configuração foram alterados e é particularmente útil na substituição de um drive. Se  nenhum ajuste foi
alterado e todos os parâmetros permanecem conforme os ajustes originais, então o menu de verificação irá ler
O menu de verificação também permite que os usuárias acessem e reeditem os parâmetros editados.

O menu de verificação não irá exibir parâmetros do grupo A1 ( exceto para A1- 02), mesmo se esses parâmetros tiverem alterados em
relação aos ajustes padrão.

O exemplo abaixo mostra o parâmetro  C1-01 a ser acessado usando o menu de verificação para checar a lista de parâmetros editados:

Nota:

ETAPA DISPLAY/ RESULTADO

1

2

3

4

5

Energize o drive. O display inicial é exibido.

Pressione           até que o display  leia , ’ Verificar’

Pressione            para inserir a lista de paramentos que foram editadas a partir dos

seus ajustes padrões originais.
Navegue  pela lista pressionado a tecla

Pressione a tecla          até que C1- 01 seja exibido.

Pressione a tecla            para acessar o valor de configuração.( o número mais a
esquerda)
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Menu Parâmetro Valor Scanchip Descrição
A1 01 02 Nível de acesso

02 02 Metodo de controle
03 0 Para reset de inversor: colocar 2220

B1 01 01 Seleção de referência
02 01 Seleção de comando de operação
04 0 Operação reversa

B2 ∗ 01 01,0 Hz Freqüência Inicio injeção DC (frenagem)
∗ 02 75 % Corrente de injeção DC
∗ 03 00,00 s Tempo de injeção DC (partida)
∗ 04 01,50 s Tempo de injeção DC (frenagem)

C1 ∗ 01 0002,5 s Tempo de aceleração
∗ 02 0002,0 s Tempo de desaceleração

C4 01 1,00 até 2,00 Aumentar torque

C6 01 00 Trabalhar com torque constante
C6 03 03 (8,0) KHz Freqüência de chaveamento

D1 01 0 Referência de freqüência
∗ 02 006,00 Hz Frequencia de baixa
∗ 03 025,00 Hz Frequencia de manutenção
∗ 04 060,00 Hz Frequencia de alta

E1 01 230 V Tensão de entrada
04 60 Hz Freqüência máxima de saída
05 220 V Tensão máxima de saída
09 0.1 Hz Freqüência mínima de saída
10 2.3 V Tensão mínima de saída

E2 ∗ 01 ) ( A Corrente do motor
∗ 11 ) ( KW Potência do motor

H1 01 40 Função terminal s1
02 41 Função terminal s2
03 03 Função terminal s3
04 04 Função terminal s4
05 05 Função terminal s5
06 0F Desabilitar função
07 0F Desabilitar função

H2 01 037 Função teminal ma-mc
H2 02 006 Função teminal pc-p1

Utilize as teclas para navegar no MENU  até no display aparecer "PAR" (parâmetros)
Teclando ENTER mostrará o primeiro parâmetro abaixo A1 - 01. Para passar pelas casas

decimais utlize a tecla e para confirmar tecle ENTER. para voltar casas decimais tecle
"ESC".

LISTA DE PARÂMETROS INVERSOR
YASKAWA V1000



L3 04 0 Habilitar resistência de frenagem

L8 07 02 Perda fase na saida

Resistência
C
S
D
0
1 B1-B2

EMI
CF

Teclar seta para cima até Menu A.Tun
Parâmetro T1 - 01  - mudar para  02 (Habilita o auto-ajuste)
Parâmetro T1 - 02  - colocar a potencia do motor em Kw
Parâmetro T1 - 04  - colocar a corrente do motor em A
Apertar Seta para cima até TUN12, deixar em TUN12 e pressionar o contator SG-M,
em seguida apertar o botão RUN (Verde) do inversor.Começará o auto-ajuste
Após aparecer END, soltar o contator SG-M

Possíveis Causas

OL2
Inversor

Sobrecarregado
Diminuir Parâmetro C4-01; Aumentar tempos de

aceleração e desaceleração

OV Sobretensão
Revisar conexão da resistência de frenagem;

Parâmetro L3-04 = 0

CF Falha de Controle
O limite de torque foi atingido; diminuir parâmetro

C4-01, Aumentar tempos de aceleração e
desaceleração

OL1 Motor Sobrecarregado

TABELA DAS PRINCIPAIS FALHAS V1000

Código de Falha Descrição da Falha

LF Perda de Fase na Saída
Falha em algumas das Fases de saída pro motor;
Fiação interrompida; Obs: Esta falha está ativa
somente com o parâmetro L8-07 = "1" ou "2"

Conectar a Resistencia de Frenagem
S1
S2 nos bornes

AUTO- TUNING (Auto-Ajuste)

( ) São Parâmetros que podem ser alterados de acordo com a Obra!∗

S3
S4

PC-P1
MA-MC

BORNES DE LIGAÇÃO
Placa 0023-V2 Inversor

SC

Verificar os dados do Motor, aumentar a velocidade


