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 )L1,L2,L3. (ديوصل كن) 230و سه فاز  380سه فاز ( ويرا برابر مشخصات درا ويدرا يبرق ورود - 1
بدنه  يكنارگذاردن سنسور حرارت يبرا.(ديرا اتصال كوتاه كن ويدرا يورود نالياز ترم T2و  T1 يها نيپ - 2

 )الكتروموتور
 .ديجا بزن X4Aدر پورت  ويدرا ياپراتور مورد نظر را رو - 3
 گرياپراتور متصل كرده و طرف د يرو X6Bكابل مربوطه را به پورت  وتريبه كامپ 2000اتصال اپراتور  يبرا - 4

 .ديوصل كن وتريكامپ يهاCOMاز  يكيرا به 
 .ديرا روشن كن ويدرا يورود - 5
 هياول يها اميداده نشدند، با رد كردن پ شيكه پارامترها نما يرا اجرا كرده و در صورت Combivisنرم افزار  - 6

 .ديرا بزن Yesدكمه  Would you like to start with an empty project?در جواب به پرسش 
و  ديوارد شو HSP5 نهيو به گز ديرا انتخاب كن Edit Configuration نهيشده و گز Edit يوارد منو - 7

 .ديرا انتخاب كن وتريكامپ اليره پورت سرشما
 .ديكن OKرا انتخاب كرده و  HSP5 يرفته و چهارگوش روبرو Default Project نهيبه گز - 8
 دهيدر صفحه نرم افزار د ويدرا يحال پارامترها د،يرا انتخاب كن New Project نهيرفته و گز File يبه منو - 9

 .شوند يم
 Parameter نهيرفته و گز File يموجود در منو يكردن پارامترها ينگهدار يبرا -10 Saving  را

 .ديرا بزن Indirectدكمه  يكرده و در پنجره بعد OKسپس پنجره باز شده را  د،يانتخاب كن
مورد نظر را با پسوند  يپارامترها ليبودن را گذرانده و فا OK اميپارامترها، پ ينگهدار انيپس از پا -11

)dw5.) Save ديكن. 
را باز كرده و سپس از  Combivisابتدا برنامه  ستيبا يم ويدرا يپارامترها ليفا Upload يراب -12

 .ديرا انتخاب كن.) dw5(مورد نظر با پسوند  ليرا انتخاب كرده و فا Open نهي، گزFile يمنو
و در  ديرا بزن) download to inverter( نييپنجره نرم افزار فلش قرمز رنگ رو به پا يباال يها نهياز گز -13

 OKرا  Uploadبودن  زيآم تيموفق غاميمراحل آپلود پ انيپس از پا ديرا بزن Yesداده شده  شينما غاميجواب پ
 .ديكن

  


