انواع خطاهای اینورتر
 )1خغای اتصال تِ زهیي())Ground short(GF

ًوایاًگر خغای اتصال تِ تذًِ هی تاشذ .اتتذا ایٌَرتر را تذٍى هَتَر تست هی کٌین اگر هشکل
ّوچٌاى تالی تَد ،تِ علت خغای سخت افساری ایٌَرتر هی تاشذ .اگر تذٍى هَتَر خغا ًذاشتین
ٍ فمظ تا اتصال هَتَر ایي خغا ظاّر گردیذ ،هشکل از ًشتی هَتَر یا ایراد کالف ّا هی تاشذ.
هَتَر ٍسین کشی آى را تررسی ًواییذ.

انواع خطاهای اینورتر
 )2اضافِ ٍلتاش ()OVER VOLTAGE
ٍلتاش ٍرٍدی را تررسی ًواییذ تا در ٍضعیت ًرهال لرار گرفتِ تاشذ .زهاًی کِ تار زیادی تِ
هَتَر ٍصل تَدُ ٍ هَتَر در حال حرکت تاشذ ٍ تِ ایٌَرتر فرهاى تَلف تذّین تار ،هَتَر را هی
چرخاًذ ،یعٌی حالت شًراتَر ایجاد هی شَد ٍ هَتَر چرخاًذُ شذُ تَسظ تار ٍ ،لتاش زیادی تَلیذ
هی کٌذ .از عرف دیگر چَى خازى ّای ایٌَرتر تَاًایی تحول هاکسیون VDC 444را دارًذ ٍ
ٍلتاش تاالتر تِ آًْا آسیة هی رساًذ  ،هذارات حفاظتی ایٌَرتر فعال شذُ ٍ خرٍجی تا اعال م
خغای  OVلغع هی شَد .در ترخی از ایٌَرترّا پاراهتری ترای هشاّذُ ی ٍلتاش  DCتاس در
ًظر گرفتِ شذُ است از عریك ایي پاراهتر ٍلتاش را در ٌّگام خغا تررسی ًواییذ .اگر ٍلتاش کوی
از حذ هجاز تیشتر تاشذ ٍ زهاى تَلف ترای شوا اّویت چٌذاًی ًذاشتِ تاشذ ،زهاى Decرا
افسایش دّیذ .اگر ٍلتاش ترگشتی زیاد هی تاشذ تایذ از هماٍهت ترهس جْت تخلیِ ٍلتاش ترگشتی
استفادُ ًوَد.

انواع خطاهای اینورتر
 )3کاّش ٍلتاش ()LV
خغای کن تَدى سغح ٍلتاش هی تاشذ .اتتذا ٍلتاش ٍرٍدی را تررسی ًوَدُ ٍ از ًثَد افت ٍلتاش
در شثکِ اعویٌاى حاصل ًواییذ .اگر در ترق شثکِ ی شوا هعوَال افت ٍلتاش ٍجَد دارد ،در
ترخی ایٌَرترّا هی تَاى تا پاراهتر خاصی سغح تشخیص افت ٍلتاش در ٍرٍدی را کاّش داد تا
ایٌَرتر تِ ازای سغح پاییي تری از ٍلتاش لغع ًوایذ ٍ در ٍالع حساسیت آى کاّش یاتذ .ترخی
هَالع جریاى زیادی کِ از خرٍجی کشیذُ هی شَد هٌجر تِ افت ٍلتاش ٍرٍدی هی گردد .جریاى
خرٍجی را هشاّذُ کردُ ٍ اگر ایٌجریاى از حذ هجاز فراتر تَد تِ تَضیحات هرتَط تِ خغای
OCهراجعِ ًواییذ.

انواع خطاهای اینورتر
 )4افسایش دها ()OH
تررسی ًواییذ آیا في ایٌَرتر در حیي عولکرد کار هی کٌذ یاًِ .اگر في عول ًوی کرد
پاراهتر هرتَط تِ کٌترل في را تررسی ًواییذ .در صَرت عولکرد صحیح في ،جریاى ایٌَرتر را
هشاّذُ ًواییذ .اگر جریاى تیش از حذ هجاز تَد ًشاى دٌّذُ ی ٍجَد هشکل هکاًیکی ٍ یا زیاد
تَدى تار است .اگر جریاى در حذ هجاز تَد تیاًگر گرم تَدى فضای اعراف ایٌَرتر است .از یک
في خارجی استفادُ ًواییذ.

انواع خطاهای اینورتر
 )5اضافِ جریاى()OC
ایي خغا ًوایاًگر اضافِ جریاى خرٍجی هی تاشذ .ایي خغا علل هختلفی دارد .تا تَجِ تِ تک فاز یا سِ فاز تَدى
ایٌَرتر ،سرتٌذی هَتَر را تررسی ًواییذ .عالٍُ تر سرتٌذی تواهی اتصاالت ٍ سین کشی ّای هَتَر ترای اعویٌاى از
ًثَد ّیچگًَِ لغعی یا اتصال کَتاُ تازتیٌی شًَذ .اگر از ّرگًَِ ترهس هکاًیکی در سیستن استفادُ هی ًوایذ تِ خَتی
آى را تازتیٌی ٍ یا در صَرت اهکاى ترای تست هَلت غیرفعال ًواییذ.
زهاى صعَد یا Acceleration Timeرا افسایش دّیذ. گشتاٍر راُ اًذازی را افسایش دّیذ. هَتَر را کاهال از ایٌَرتر جذا ًوَدُ ٍ یک تار ایٌَرتر را تِ تٌْایی راُ اًذازی ًواییذٍ .جَد خغا در ایي حالت ًوایاًگرهشکل سخت افساری ایٌَرتر هی تاشذ .در صَرت هشاّذُ ًشذى خغا تار را کاهال از هَتَر جذاًوَدُ ٍفمظ هَتَر را تِ
تٌْایی تِ کوک ایٌَرتر اتصال دّیذ .فرکاًس را تر رٍی ّ 5رتس لرار دّیذ تِ صَرتی کِ حرکت شافت هَتَر تِ عَر
ٍاضح هشاّذُ گردد .اگر حرکت ًرم تَد ًوایاًگر سالن تَدى ایٌَرتر هی تاشذٍ .جَد ّرگًَِ حالت پلِ ای در ایي حالت
ًوایاًگر خراتی سخت افساری ایٌَرتر( )IGBTهی تاشذ .در صَرت سالن تَدى ایٌَرتر در صَرت اهکاى تِ ترتیة هَتَر ٍ
ایٌَرتر را جایگسیي ًوَدُ ٍ هجذدا تررسی ًواییذ .در صَرت رفع ًشذى هشکل ایٌَرتر یک رًج تاالتر اًتخاب ًواییذ.

انواع خطاهای اینورتر
 )6اضافِ تار ()OVER LOAD
ًوایاًگر تار زیاد ایٌَرتر هی تاشذ .اتتذا هکاًیک دستگاُ را کاهال تررسی ًواییذ .هوکي است
افسایش ًاگْاًی تار ٍ یا خراتی هَتَر هٌجر تِ ایي خغا شذُ تاشذ.
 هَتَر را کاهال از ایٌَرتر جذا ًوَدُ ٍ یک تار ایٌَرتر را تِ تٌْایی راُ اًذازی ًواییذٍ .جَد خغادر ایي حالت ًوایاًگر هشکل سخت افساری ایٌَرتر هی تاشذ .در صَرت هشاّذُ ًشذى خغا تار
را کاهال از هَتَر جذاًوَدُ ٍفمظ هَتَر را تِ تٌْایی تِ کوک ایٌَرتر اتصال دّیذ .فرکاًس را تر
رٍی ّ 5رتس لرار دّیذ تِ صَرتی کِ حرکت شافت هَتَر تِ عَر ٍاضح هشاّذُ گردد .اگر
حرکت ًرم تَد ًوایاًگر سالن تَدى ایٌَرتر هی تاشذٍ .جَد ّرگًَِ حالت پلِ ای در ایي حالت
ًوایاًگر خراتی سخت افساری ایٌَرتر( )IGBTهی تاشذ.
پس از اعویٌاى از سالن تَدى هَتَر ٍایٌَرتر ،تار را اتصال دّیذ ٍ گشتاٍر راُ اًذازی را افسایشدّیذ .سعی کٌیذ در ایي هرحلِ ترای تست از فرکاًس هتَسغی استفادُ ًواییذ .فرکاًس را
تیش از حذ کن یا تیش از حذ زیاد اًتخاب ًکٌیذ..

