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BASID CONFIGURATION

หนา้จอแสดงสถานะ

ปุ่ ม สตารท์   

(RUN)

ปุ่ ม สตอ๊ป/ 

รเีซ็ต(STOP)

ปุ่ ม ENT

ฝาครอบปิด
ดา้นหนา้

สตกิเกอร์ แสดง
รายละเอยีด 
อนิเวอรเ์ตอร์

ฝาครอบปิด 
ดา้นลา่น

ถอดออกเมือ่
ตอ่สายไฟเขา้

พดัลมระบายอากาศ
เทอรม์นิอลเขา้สายไฟ

เทอรม์นิอลเขา้
สายคอนโทรลเทอรม์นิอลชุด

เขา้สายดนิ

ปุ่ ม ข ึน้ ลง ซา้ย ขวา 
ส าหรบั ปรบัต ัง้คา่ 
ตา่งๆ

สวติซ ์ส าหรบัเลอืก
โหมด NPN,PNP



การตอ่สาย แบบกด สตารท์ สตอ๊ป ที ่ปุ่ มกดหนา้จอ อนิเวอรเ์ตอร ์ 

การต ัง้คา่ แบบ เปิด ปิด ที ่ปุ่ มทีห่นา้จอ  

 -กด ปุ่ มขึน้ กดทีล่ะ 1 ครัง้ จนไปถงึโหมด drv  -ปรับตัง้คา่ Hz ตามทีต่อ้งการ 

 -กด ENT     เลอืกต าแหน่ง ทีต่อ้งการปรับ

 -กดขึน้ ปรับคา่ใหเ้ป็นโหมด 0

 -กด ENT 2 ครัง้ เพิม่ ลด จ านวนคา่ทีต่อ้งการ

 -กลับมาหนา้ drv 

 -กด ปุ่ ม ขวา       เพือ่ออกไปตัง้คา่ Hz

 -ออกไปหนา้ 0.00 กด ENT จะขึน้สแีดงตรง STE 

 -กด ENT กด ENT อกีครัง้ ใหส้แีดง ตรง SET หาย 

กด RUN 

การตอ่สาย แบบกด สตารท์ สตอ๊ป ที ่ปุ่ มกดหนา้จอ อนิเวอรเ์ตอร ์และมโีวลุม่ในการปรบัความถี่

*ในกรณีที ่โวลุม่ ปรับความถีป่รับผดิทาง

ใหเ้อา VR กบั CM สลับขัว้กนั

การต ัง้คา่ แบบ สตารท์ สตอ๊ป ที ่ปุ่ มทีห่นา้จอ เพิม่โวลุม่ปรบัความถี ่

กด ปุ่ มขึน้ กดทีล่ะ 1 ครัง้ จนไปถงึโหมด drv กดขึน้     ไป Frq

กด ENT กด ENT

กดขึน้ ปรับคา่ใหเ้ป็นโหมด 0 กดขึน้ ลง ปรับคา่ใหเ้ป็นโหมด 3

กด ENT กด ENT 2 ครัง้ 

กลับมาหนา้ drv กด ปุ่ ม ขวา

ออกไปหนา้ 0.00

ปรับ โวลุม่ Hz ตามทีต่ามการ 

* (Hz แปลผันตรงกับความเร็วของมอเตอร)์

กด RUN

เทอรม์นิอลเขา้สายไฟ 

เทอรม์นิอล ออกไป

มอเตอร์

VR V1  CM

L1

L2

L3

L1

L2

L3
Inverter
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      การตอ่สาย สตารท์ สตอ๊ป  มอเตอรแ์บบ หมนุตามเข็นนาฬกิา ทวนเข็นนาฬกิา 

โดยการกด สวติชค์วบคมุการท างาน จากภายนอก ของตวัอนิเวอรเ์ตอร ์

หนา้สมัผัส สวติช ์NO ส าหรับควบคมุ 

 การท างาน ทวนเข็มนาฬกิา

หนา้สมัผัส สวติช ์NO ส าหรับควบคมุ 

การท างาน ตามเข็มนาฬกิา

ต ัง้คา่ อนิเวอรเ์ตอร ์แบบ สตารท์ สตอ๊ป มอเตอร ์หมนุตามเข็นนาฬกิา ทวนเข็นนาฬกิา 

กด ปุ่ มขึน้ กดทีล่ะ 1 ครัง้ จนไปถงึโหมด drv กด ENT

กด ENT กด ปุ่ ม ขวา

กดขึน้ ปรับคา่ใหเ้ป็นโหมด 1 ออกไปหนา้ 0.00

กด ENT กด ENT

กลับมาหนา้ drv ปรับตัง้คา่ Hz ตามทีต่อ้งการ

กดขึน้ ไปที ่Frq * (Hz แปลผันตรงกับความเร็วของมอเตอร)์

กด ENT กด ENT 2 ครัง้ 

กดขึน้ ลง ปรับคา่ใหเ้ป็นโหมด 0 กด สวติช ์ตามเข็มนาฬกิา หรอื ทวนเข็มนาฬกิา 

(*หา้มกดสวติช ์ทัง้ 2 ตัวพรอ้มกัน)

การตอ่สาย อนิเวอรเ์ตอร ์สตารท์ สตอ๊ป มอเตอร ์หมนุตามเข็นนาฬกิา ทวนเข็นนาฬกิา 

เพิม่โวลุม่ ปรบัคา่ความถี่

หนา้สมัผัส สวติช ์NO ส าหรับควบคมุ 

 การท างาน ทวนเข็มนาฬกิา

หนา้สมัผัส สวติช ์NO ส าหรับควบคมุ 

การท างาน ตามเข็มนาฬกิา

การต ัง้คา่ อนิเวอรเ์ตอร ์แบบ สตารท์ สตอ๊ป มอเตอร ์หมนุตามเข็นนาฬกิา ทวนเข็นนาฬกิา 

เพิม่โวลุม่ ปรบัคา่ความถี่

กด ปุ่ มขึน้ กดทีล่ะ 1 ครัง้ จนไปถงึโหมด drv กด ปุ่ ม ขวา

ไปที ่drv ออกไปหนา้ 0.00

กด ENT ปรับ โวลุม่ Hz ตามทีต่ามการ 

กดขึน้ ปรับคา่ใหเ้ป็นโหมด 1 * (Hz แปลผันตรงกับความเร็วของมอเตอร)์

กด ENT กด สวติช ์ตามเข็มนาฬกิา หรอื ทวนเข็มนาฬกิา 

กลับมาหนา้ drv (*หา้มกดสวติช ์ทัง้ 2 ตัวพรอ้มกัน)

กดขึน้ ไปที ่Frq

กด ENT

กดขึน้ ลง ปรับคา่ใหเ้ป็นโหมด 3

กด ENT 2 ครัง้ 
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ภาพแสดงแผนภมูกิารท างานของสวติช์

 R    S    T

L 220 VAC

(NC)

Stop S/W

 R    S    T

(NO) (NO 1)

Start S/W MC1 Contact

MC1 Coil  U    V    W

N 220 VAC

         MC1

(แมกเนตกิ คอนแทคเตอร์

จะใชร้่วมในวงจรหรอืไมใ่ชก็้ได ้

ตามผูใ้ชง้านออกแบบ)

 U    V    W


