
 Mitsubishi Electric תרצותמ רדת ריממ תלעפה

A-FR-800 תרדסמ

לנפה ךרד תלעפה

 תרבוחב הארומכ עונמה ירוביחו חתמ תנזה אדוול שי  .1

האלמה הכרדהה

  ור ת אל עונמה תלע הש אדוול שי הלע ה ינ ל .2

 הכרדה תרבוחב הרהזא תורעה האר( ילמשח/ינכמ קזנל

.)ת רוצמה

 ל ר   רד הלע הל  ינכומ  יעי מ רדתה ית וו לכ

)EXTERNAL(  יקדהמה

םירטמרפ יונישב ךרוצ אלל

Change for the better
 Hamerkava st. 19/73 Holon 5885113, Israel   |   Tel : 972 – 3 - 5595462    Fax : 972 - 3 - 5560182
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רואתםש'סמ

1

הדובע בצמ

MON – ר בל  תמ תסנכהב עוב   ולד

EXT – תינוצי  הלעפה י"ע םידבוע רשאכ  ולד

NET – תרוש תב םידבוע רשאכ  ולד

EXT+PU – לנפהמ הלעפהו תינוצי  הלעפה י"ע םידבוע רשאכ  ולד

2

הגוצת
 תמו םרז,רדת הארמה תורפס 5 דל ךסמ

 : ןוגכ םיפסונ םירטמרפ תוארל ןתינ םירטמרפ יוניש י"ע

.'וכו )Rpm( תוריהמ,טנמומ

3

4

PRM – םירטמרפ יוניש בצמל םירבוע רשאכ  לדנ

P.RUN – ב תאצמנה הנכותה תא ליעפהל ןתינ רשאכ  לדנ-PLC 

ר בב הנבומה

IM – יעונמ וא/ו גוס לכמ בולכ רוטור,יטרדנטס עונמ םיבבוסמ רשאכ  לדנ 

ףפולמ רוטור םע רוט וו

5

PM – בושמ אלל עוב  טנגמ רוטור םע עונמ םיבבוסמ רשאכ  לדנ

HZ – הלעפהה רדת תא םיאור גצה לע רשאכ  לדנ



רואתםש'סמ

6

7

(forward) המיד  אוה העיסנה ןוויכ רשאכ  לדנ

תוריהמ תדו פ הרס ש רמוא הז תוריהמב תבהבהמ הרונה רשאכ
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תונכית תלגלג

תינוצי  הלעפהל לנפהמ הלעפה ןיב רבעמ
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(reverse) הרו א אוה העיסנה ןוויכ רשאכ  לדנ

תוריהמ תדו פ הרס ש רמוא הז תוריהמב תבהבהמ הרונה רשאכ

.תול ת סופיא/הריצע ןצ ל

5P הל תל םורגת STOP-ה ןצ ל לע הצי ל,הדובע בצמב ר בה רשאכ

12

ESC- הרו א ד א ךסמל גצה תא הריז מ הז ןצ ל לע הצי ל

גצה לש ינושאר בצמל ונתוא ריז ת ןצ לה לע הכורא הצי ל 11

תונכיתה יבלש ןיב רבעמ13

ןורכיזל ךרעה תסנכהל שמשמה רותפכ



 תועמשמה,תוריהמב בהבהת RUN -ה תרונ )הרו א וא המיד ( הלעפהה ינצ למ ד א לע ץ לנ רשאכ

דובעל תנמ לע )רדת( תוריהמל הכ מ ר בהש איה

 רדתה,הנימי תנכתה לעש תלגלגה תא בבוסל שי הזה בלשב

: רותפכ לע ץו לל שי יוצרה רדתל ונעגה רשאכ,תולעל לי תי
SET

STOP ןצ ל לע ץו לל שי עונמה תא רוצעל ידכ,בבותסהל לי תי עונמה

RESET

MODE : ןצ ל לע ץו לל שי םירטמרפ תונשל לכונש תנמ  לע

P.2 : אמגודל ,יוצרה רטמרפל עיגנ ונ נא תלגלגה בוביס י"ע.P  : עיפוי ךסמה לע

רטמרפב יוצמה ךרעה תא ונל הארי  SET -ה ןצ ל לע הצי ל

ךרעה תא )דירוהל ידכ( הלאמש וא )תולעהל ידכ( הנימי תלגלגה תא בוסל שי תונשל תנמ לע

ןורכיזב רמשיי ךרעהו SET – ה ןצ ל לע ץו לל שי יוצרה ךרעל ונעגה רשאכ

ךסמה לע 00.0 עיפויש דע םימעפ MODE 3 – ה ןצ ל לע ץו לל שי תונכתה םויסב

*

 םינצ ל י"ע תכרעמה תא ליעהל םיצורו הדימב PU/EXT – ה ןצ ל לע םיימעפ ץו לל שי ןכמ ר אל

ת לדנ EXT – ה תרונש בל םיש .םיינוצי 

: רותפכה לע ץו לל שי םירטמרפ תונשל לכונש תנמ לע
PU

EXT

  לדת  PU הרונהש בל םיש

 אדוול לכונש תנמ לע תנכתהמ עונמה תא ץירהל רשפא לנפהמ הלעפהל ונרבעש ר אל

: םינצ להמ ד א לע הצי ל י"ע עונמה בוביס ןוויכ תא ןכו עונמה לש ןי ת רובי 

REV

FWD

revers "רו א"ל בוביס

forward "המיד “ בוביס



 תול ת תיירוטסיה :ןוגכ תנכתב םיפסונ םירטמרפ תוארל ןתינ,םירטמרפל רבעמ*

 לעו הנימי תלגלגה בוביס ,  _ _ _E : ךסמה לע הארנ,םימעפ MODE 3 – ה ןצ ל לע הצי ל

.ר בב ויהש תול תה ועיפוי ךסמה

 םרז : ןוגכ םיבוש  םיכרע תוארל ןתינ,רדתה תא םיאור הלעפהה לנפ לע רשאכ בבותסמ עונמהש ןמזב*

 SET – ה רותפכ לע הצי ל י"ע ךרוצ עונמהש  תמ וא

 בל םש.רדתל רוז נו תפסונ הצי ל, תמל רובענו תפסונ הצי ל,םרזל רדתמ רובענ

לנפה לע םיאור ונא המ היצ ידניא ונל ונתיי V וא A וא HZ-ה דיל תורונהש

*
 םירטמרפ רומשל רשפאמה ןורכיז סיטרככ םג שמשמ  )ףלשנ תנכת(  םימייוסמ םימגדב

)םגד ותואמ( ר א ר בל הרבעהכ וא יוביגכ

 תלגלגה בוביס , .P עיפוי ךסמה לעו ת א םעפ MODE – ה ןצ ל לע הצי ל

 PCPY הארנש דע הלאמש

 לע תפסונ הצי ל,1 ךרעה עיפויו הנימי תלגלגה בוביס , SET – ה ןצ ל לע הצי ל

.ובוגי םירטמרפהו SET – ה ןצ ל

 שי 1 ךרע םו מב ךא תולועפה םתוא תא עצבל שי ר בל םירטמרפ דירוהל תנמ לע

SET - ה ןצ ל לע הצי ל ןכמ ר אלו 2 וניה ךרעהש אדוול

 וא ,בוש  ילדהל ןיטול ל הבכנש ר אלו ר בל הנזה  תמ  תנל שי הלועפה םויסב

 3 ךרעה תא םישל 2-ו 1 םיכרעה םו מבו ליעל ונמשרש הלועפה תא עצבל ןיפולי ל

 SET – ה ןצ ל לע ץו ללו

  03-5595462  מ"עב הענה תויגולונכט ףרש  םכתורישל דומעל  משנ תופסונ תולאשל
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