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4. HƯỚNG DẪN  

CÀI ĐẶT & VẬN HÀNH BIẾN TẦN  ATV312 

  Nội Dung 

1. Đấu nối điện động lực & điều khiển 

2. Cài đặt chương trình cho biến tần 

3. Tóm lược 

TP.HCM ngày 15 tháng 05 năm 2012 
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     Để tiện lợi và rút ngắn thời gian cài đặt và 

vận hành biến tần ( ATV312) Telemecanique, 

chúng tôi nêu ra một vài thao tác đơn giản, dễ 

áp dụng gửi đến quí anh, chị tham khảo. 

Giao diện màn hình biến tần ATV312 

sao khi mở nắp bên ngoài 

Kéo 

lên 

để 

mở 
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1. Đấu nối điện 

Sơ đồ đấu dây cho loại biến 

tần 1P 220Vac 
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Sơ đồ đấu dây cho loại biến 

tần 3P 380Vac 
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2. Cài đặt chương trình cho biến tần 
ATV312 Mô tả chức năng trên màn hình ATV31 

Đèn LED đỏ sáng khi có tín hiệu DC 

bus 

Đèn LED 7 đoạn hiển thị menu/ thông 

số  

Trở lại Menu trước / hoặc dùng tăng 

giá trị cài đặt 

Chọn đến  Menu kế tiếp / hoặc giảm 

giá trị cài đặt 

2 Đèn báo khi dùng chế 

độ mạng Canopen 

Thoát khỏi Menu hoặc 

thông số đang cài đặt, 

trở về trạng thái trước 

đó 

Vào Menu trong/ chấp 

nhận giá trị cài đặt 

Menu được hiểu như là một thư mục/ trong thư 

mục có thư mục con, tập tin ..  

Dùng tăng giảm tốc độ biến tần nếu 

trong menu FR1 chọn AIP 

Nhấn chạy khi chế độ điều khiển TCC 

chọn LOC 

Dừng biến tần/ reset lổi 

nếu biến tần có lỗi 
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Cấu trúc Menu (thư mục)  trong biến tần ATV31 

Sau khi đấu nối phần điện xong, ta 
kiểm tra kỹ lại lần nữa, nếu chắc rằng 
hệ thống điện chúng ta đấu đúng kỹ 
thuật / an toàn, chúng ta cấp nguồn 
cho biến tần. !! 

Hiển thị trạng thái biến tần 

Cấu  

trúc  

Menu ( thư mục ) 

trong  

biến tần  

ATV31 
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Hiển thị trạng thái biến tần Sau khi cấp nguồn vào biến 

tần các LED 7 đoạn hiển thị 
trạng thái biến tần  

-Rdy  /   bFr / SEt …. 

Trong trường hợp hiển thị 
rdy ta có thể nhấn        

biến tần có thể hoạt   

động theo chế độ mặc 

định theo cấu hình chuẩn 

khi xuất xưởng. 
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Trong Menu SEt: ( setting) nhấn  

ACC : Thời gian tăng tốc thường chọn   3- 10s 

DEC : Thời gian giảm tốc thường chọn   3- 10s 

LSP : Tốc độ thấp nhất cho phép     ( thường chọn 0Hz) 

HSP : Tốc độ tối đa cho phép           ( 50 hoặc 60Hz) 

ItH: Dòng định mức của động cơ ( dùng để so sánh bảo vệ về nhiệt). 

  

a. Menu SEt : ( Setting – cài đặt) 

Trong các menu chính có nhiều 

menu con, trong menu con có các 

thông số để cài đặt. 

Cho các ứng dụng đơn giản, ta chỉ 
cần cài đặt các thông số sau: 

1

2 
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Menu drC: ( biến tần) nhấn  

            ( các thông số này được nhập từ giá trị ghi trên nhãn động cơ) 

 bFr : Tần số tiêu chuẩn của động cơ  ( 50 hoặc 60Hz) 

 UnS : Điện áp định mức                 ( 220 hoặc 380V) 

 Frs : Tần số động cơ  ( 50Hz) 

 nCr:  Dòng định mức động cơ 

 nSP: Tốc độ định mức           ( 1450v/ph) 

 Cos: Hệ số Cos phi động cơ 

 tUn: auto-tuning    ( chọn yes- giữ > 2s) 

  

b. Menu drC: (bảo vệ động cơ/ biến tần ) 
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Menu I-O: ( In/ Out) nhấn  

 

         tcc : Cách điều khiển biến tần – nhấn  

           2C : 2 dây - cách đấu dây như hình (a) 

    (điều khiển on/off  tiếp điểm giữa LI1 và 24V 
 trên biến tần, dùng công tắc xoay hoặc điều 
 khiển bằng relay)  

  3C : 3 dây - Cách đấu dây như hình (b)   

  (nối 24V và LI1, điều khiển on/of  tiếp điểm giữa 
 LI2 và 24V trên biến tần, dùng công tắc xoay 
 hoặc điều khiển bằng relay)  

 

  LOC : điều khiển Run/ Stop trên bàn phím biến 
 tần  

c. Menu I-O : ( tính hiệu điều khiển: 
dừng / chạy trong menu I-O) 

Hình a 

Hình b 

1
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Menu Ctl: ( control ) nhấn  

 

  LAC : chọn L1 

 

  Fr1 : chọn tính hiệu đặt tốc độ cần chạy 

 

      nhấn  

             AI1 : tốc độ đặt nhận từ ngõ vào 
    Analogue AI1 

   AI2 : tốc độ đặt nhận từ ngõ vào 
    Analogue AI2 

  AIP : tốc độ đặt nhận từ biến trở trên 
     biến tần 

d. Menu Ctl : ( control – điều khiển) 
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Menu SUP: ( hiển thị ) nhấn  

 

  FrH:  hiển thị tần cài đặt 

 

  rFr : hiển thị tần số đang chạy 

 

 LCr : hiển thị dòng động cơ 

 

 Opr : hiển thị công suất  

 

  

e. Menu SUP : ( hiển thị) 

1

6 

www.anduong.vn 

Trong các ứng dụng đơn giản, chúng ta chỉ cài các thông số sau:  

Menu setting cài : ACC = 3-10s  

                DEC = 3 -10s 

                LPS = 0Hz 

                HPS = 50Hz 

                               itH = 0.2 -> 1.5 dòng định mức  

Menu DrC cài :       Uns = điện áp động cơ 

                               Frs = 50hz 

                               nCr = 0.25 -> 1.5 dòng định mức động cơ 

                               nSp = 1450 hoặc  2900 v/ph 

Menu I-O cài :        tCC = 2C hoặc 3C hoặc LOC 

Menu Ctl cài  :        Fr1 = AI1 hoặc AI2 hoặc AIP 

Menu SUP cài :      rFr  = hiển thị tần số đang chạy  

3. TÓM LƯỢC 

Ghi chú: để cài đặt biến tần ta xác định 02 yếu tố chính:  

1. Chạy / dừng bằng cách nào?  => chọn menu I-O -> tcc -> 2C/3C/ LOC 

2. Chạy ở tốc độ nào ? => chọn menu Ctl -> Fr1 -> AI1 / AI2/ AIP 
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Chân thành cảm ơn quí vị đã quan tâm theo dõi.! 

Trên đây chúng tôi chỉ giới thiệu các bước cài đặt 

cho các ứng dụng đơn giản, nếu quí vị cần 

thêm thông tin hoặc các tính năng phức tạp 

hơn, xin vui lòng liên hệ: 

CTY  TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG AN DƯƠNG 

27 Dân Tộc- Tân Thành – Tân Phú - HCM 

Tel: 08. 3 810 76 04 - 3 90 98 930 –Fax: 38107561 

Email: ade@anduong.vn   Web: www.anduong.vn 

Hotline: 0938 298 299 

 


