
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT Biến tần Frecon FR100 
 

 

CHỈ DẪN AN TOÀN 

Vui lòng đọc hướng dẫn một cách cẩn thận trước khi lắp đặt, vận hành hay kiểm 
tra theo dõi, bảo trì máy. 

Trong sổ tay này, thông báo an toàn được chia làm 2 loại “WARNING” và 
“CAUTION”.  

 Cho biết trạng thái nguy hiểm tiềm ẩn có thể gây chết hoặc tổn 
thương nghiêm trọng cho con người. 

 Cho biết có nguy hiểm nhẹ cho con người hoặc có thể gây hỏng thiết 
bị. Bảng báo này cũng dùng để cảnh báo cách vận hành không an toàn. 

Trong một số  trường hợp, những điều  ẩn chứa sau “CAUTION” có thể  sẽ  gây 
tai nạn nghiêm trọng, vì vậy vui lòng tuân theo chỉ dẫn an toàn trong bất kỳ 
trường hợp nào. 

★  NOTE  Là những hoạt động cần thiết để bảo đảm thiết bị hoạt động đúng. 



Bảng WARNING được  gắn vào mặt trước vỏ  Biến tần, hãy tuân theo những chỉ  
dẫn này khi sử dụng. 

 Nguy hiểm, coi chừng giật điện. 
 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp ráp cài đặt hay vận hành. 
 Ngắt nguồn cấp điện trước khi mở nắp Biến tần. Chờ ít nhất là một phút  
 cho điện áp trên tụ điện của DC Bus xả hết. 
 Cần tiếp đất đúng quy cách. 
 Không bao giờ đấu nguồn nuôi AC vào ngõ ra U V W.    
1. TỔNG QUAN: 
1.1 Đặc điểm kỹ thuật: 
 Điều khiển V/F -Tối ưu hóa 
 Có sẵn bộ lọc nhiễu EMC 
 Bàn phím có thể tháo rời, có chức năng upload ra và download thông vào. 
 Có truyền thông MODBUS 
 Theo dõi nhiệt độ biến tần thông minh bằng cách điều khiển quạt làm mát. 
 Tần số tối đa lên đến 600Hz 
 Bốn nhóm thời gian tăng tốc và giảm tốc độ tùy chọn 
 Chế độ hoạt động thể lựa chọn khi cảnh báo 
 Hỗ trợ chức năng đếm, cố định chiều dài bằng xung đầu vào, Chế độ ngủ và 

thức dậy. 
 Thiết kế dễ thay thế và vế sinh quạt. 
 Bảo vệ ngắn mạch đầu ra. 
 Một đầu vào xung tốc độ cao. 
 Điều khiển PID, 16 cấp tốc độ, chương trình PLC 
1.2 Quy ước về Nhãn tên: 



 

1.3 Hướng dẫn chọn Biến tần: 

Model No. 
Công suất Motor 
kW 

Công suất 
điện 

kVA 

Dòng 
vào 

A 

Dòng 
ra 

A 

Kích  
thước（W*H*D) 

mm 
Loại đầu vào 1pha 220V ra 3 pha 220V 
FR100-2S-0.2B 0.2 0.5 4.9 1.6 

95*162*120 FR100-2S-0.4B 0.4 1.0 6.5 2.5 
FR100-2S-0.7B 0.75 1.5 9.3 4.2 
FR100-2S-1.5B 1.5 3.0 15.7 7.5 

110*173*135 
FR100-2S-2.2B 2.2 4.0 24 9.5 



Loại đầu vào 3 pha 380V ra 3 pha 380V 
FR100-4T-0.7B 0.75 1.5 3.4 2.5 

110*173*135 
FR100-4T-1.5B 1.5 3.0 5.0 4.2 
FR100-4T-2.2B 2.2 4.0 5.8 5.5 
FR100-4T-4.0B 4    

2. SỰ KIỂM TRA: 
Không lắp ráp hay sử dụng bất kỳ Biến tần nào đã hư một phần hay toàn bộ, vì 
nguy hiểm có thể xảy ra. 

Kiểm tra những điều sau khi mở thùng chứa Biến tần: 

 Kiểm tra kỹ toàn bộ bên ngoài Biến tần, cần chắc chắn rằng không có nứt 
vỡ 

 hay những hư hỏng khác do vận chuyển. 
 Kiểm tra xem có đủ sách hướng dẫn sử dụng và giấy bảo hành kèm theo 
 Kiểm tra nhãn tên của Biến tần và chắc rằng đây là model bạn đặt hàng. 
 Kiểm tra các linh kiện khác nếu bạn có đặt hàng. 
 Khi có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra cho Biến tần hay các linh kiện, vui lòng 

liên lạc với nhà phân phối tại địa phương để được giúp đỡ. 

3.    LẮP ĐẶT: 
WARNING 

 Người  chưa  trải  qua  khóa  đào  tạo  hoặc  vi  phạm  các  chỉ  dẫn 
Warning  sẽ  là nguyên nhân của việc hư hại về người và tài sản. Do đó chỉ 
những người đã qua đào tạo về  thiết kế, lắp ráp cài đặt vận hành Biến tần 
và đã đạt được giấy chứng nhận, mới được phép thao tác với thiết bị này. 

 Cáp nguồn cấp phải được kết nối thật chắc chắn, thiết bị  phải được nối đất 
cẩn thận. 

  Mặc dù Biến tần chưa chạy nhưng những đầu nối sau vẫn có hiệu điện thế  
nguy hiểm: 

- Các đầu nối nguồn cấp: R, S, T 

- Các đầu nối với động cơ: U, V, W. 

 Khi cắt nguồn cấp, không được thao tác với Biến tần sau ít nhất 10 phút, 
như vậy để chắc chắn thiết bị đã xả hết điện. 



 Tiết diện nối đất (PE) chính không được nhỏ hơn đường kính của dây cấp 
nguồn. 

CAUTION 

 Khi di chuyển phải nâng Biến tần bằng đế  không nâng bằng vỏ  nhựa 
Panel. Nếu không có thể làm rơi vỡ hư hỏng thiết bị. 

 Lắp đặt Biến tần trên vật liệu không cháy (ví dụ  như là kim loại) nhằm đề  
phòng cháy . 

 Khi lắp 2 hoặc nhiều Biến tần trong cùng một tủ điều khiển, cần phải bảo 
đảm các quạt làm mát có hiệu quả sao cho nhiệt độ  không khí dưới  45°C. 
Nếu không có thểxảy ra cháy hoặc hư hại thiết bị. 

3.1 Yêu cầu về môi trường: 

 Nhiệt độ: Dải nhiệt độ môi trường: -10°C ~ +40°C. Biến tần sẽ  giảm hiệu 
suất   4%/1°C khi nhiệt độ  xung quanh vượt quá  40°C  tới  50°C.  Nhiệt 
độ  môi trường xung quanh không được quá 50°C. 

 Độ ẩm: Nhỏ hơn 95% RH, không đọng sương. 
 Va chạm và rung động: Không để  cho Biến tần bị  rơi hoặc va chạm 

mạnh. Không được lắp Biến tần ở  vị trí có rung động. 
 Nhiễu từ: Giữ Biến tần tránh xa những nguồn điện từ gây nhiễu. 
 Nước: Không lắp Biến tần ở những vị trí bị ướt hoặc đọng sương. 
 Không khí: Giữ Biến tần tránh xa nguồn không khí ô nhiễm như là bụi 

bẩn, khí gas ăn mòn… 
 Lưu trữ: Cất giữ Biến tần nơi tránh ánh sáng trực tiếp, ẩm ướt, tránh nơi 

đọng sương và bị rung chấn. 

4.   ĐẤU NỐI: 
WARNING  

 Người lắp ráp phải có chứng nhận về điện tử. 
 Ngăn cấm kiểm tra cách ly các cáp nối của Biến tần bằng thiết bị đo phát 

điện cao thế. 
 Sau khi ngắt nguồn nuôi sau 5 phút mới được thao tác với Biến tần 
 Bảo đảm các đầu nối đất được tiếp đất cẩn thận. 



(Điện áp 200V: Điện trở  nối đất là 100 Ω hoặc nhỏ  hơn, Điện áp 400V: 
ĐIện trở  nối đất là 10Ω hoặc ít hơn, Điện áp 660V: Điện trở nối đất là 5Ω hoặc ít 
hơn). Nếu không thì có thể gây ra sốc điện hoặc cháy nổ. 

 Phải đấu chính xác dây nguồn cấp (R, S, T) và dây cấp cho động cơ (U, V, 
W) . Nếu không thì nó có thể gây hư hỏng bên trong Biến tần. 

 Không đấu dây và làm việc với Biến tần khi tay bị ướt, vì có thể gây sốc 
điện và điện giật. 

CAUTION 

 Cần kiểm tra để  bảo đảm rằng điện áp AC cấp vào là phù hợp với điện áp 
định mức của Biến tần. 

 Nếu điện áp cung cấp không phù hợp sẽ làm hỏng Biến tần hoặc gây cháy. 
 Đấu cáp nguồn cấp AC và cáp nối động cơ thật chắc chắn. 

4.1 Kết nối thiết bị ngoại vi: 

 

  



4.3 Sơ đồ đấu dây:  

4.3.1 sơ đồ đấu dây loại biến tần đầu vào 1 pha 220VAC 

 

4.3.2 sơ đồ đấu dây loại biến tần đầu vào 3 pha 380 VAC 

 



4.3.4 Cách vào cài đặt thông số: 

Ví dụ cài đặt thông số F1-02 bằng 15Hz 

 

 

 

5. CÁC HÀM CHỨC NĂNG 

Mã  hàm Tên gọi Mô tả Mặc 
định 

Nhóm hàm F00 

F00.00 Cài đặt mật khẩu Giá trị cài từ 0-65535 0 

F00.01 Hiển thị các 
tham số 

0: Hiển thị hết các tham số  
1: Chỉ hiển thị F00.00, F00.01  
2: Chỉ hiển thị A0-00, A0-01, và các tham 
số khác giá trị mặc định 

1 

F00.02 Bảo vệ tham số 0: Cài đặt được tất cả các tham số 

1: Chỉ cài đặt được tham số F0.02  
0 

F00.04 Khởi tạo tham số 

0: Không lựa chọn 

1: Reset tất cả các tham số về mặc định 

2: Xóa hết lịch sử lỗi 

3: Sử dụng tham số đã lưu 

4: Sao lưu tham số 

0 



F00.05 Copy Tham số 

0: Không sử dụng 

1: Upload thông số 

2: Download thông số (không gồm tham 
số động cơ) 

3: Download thông số( gồm cả tham số 
thông cơ) 

  

0 

F00.06 Chế độ cài đặt 

0: Cài đặt tham số trên bàn phím và 
RS485 

1: Cài đặt tham số bằng bàn phím. 

2: Cài đặt tham số bằng RS485 

0 

F00.08 Cách điều khiển 
động cơ chế độ 1 

0: Điều khiển V/F 
1: Điều khiển Sensor-less vector control 1 
2: Điều khiển Sensor-less vector control 2 

1 

F00.09 Cài chân DI7 0:Cài đặt như chân tín hiệu số 
1: Cài đặt nhận xung tốc độ cao 0 

F00.12 Tối ưu hóa PMW 

Hàng đơn vị 
0: Cố định tần số sóng mang 
1: Mặc định tần số sóng mang 
2: Giảm tải tần số sóng mang cố định 
3:  Giảm tải tấn số sóng mang mặc định 
Hàng chục 
0: Chế độ bày đoạn 
1: Chế độ năm đoạn 
2: Tự chuyển đổi chế độ 5 hoặc 7 đoạn 
Hàng trăm:  
0: Cấm 
1: Cho phép 

000 

F00.13 Tần số sóng 
mang 0.700～16.000kHz Tùy 

model 

F00.14 Giới hạn trên tần 
số sóng mang 0.700～16.000kHz 8.000k 

Hz 

F00.15 Giới hạn dưới 
tần số sóng mang 0.700～16.000kHz 2.000k 

Hz 
F00.16 Điện áp ra 5.0～100.0% 100.0% 



F00.17 Chức năng AVR 

0: Cấm 
1: Cho phép 
2: AVR cấm khi điện áp DC bus lớn hơn 
DC bus cài đặt, cho phép khi DC bus > 
hoặc = DC bus cài đặt 

0 

F00.18 Điều khiển quạt 0: Chạy khi bật nguồn  
1: Chạy khi có lệnh chạy 1 

F00.19 Mật khẩu mặc 
định 0～65535 0 

F00.20 Công suất biến 
tần 0.20～400.00kW Tùy 

model 

F00.21 Điện áp biến tần 60～660V Tùy 
model 

F00.22 Dòng điện 0.1～1500.0A Tùy 
model 

F00.23 Phiên bản phần 
mềm 0.00～655.35 Tùy 

model 

Nhóm tham số F01: Cách điều khiển tấn số 

F01.00 
Nguồn điều 
khiển tần số 
số 

0: Tần số nguồn chính 
1: Tấn số nguồn phụ 
2: Tần số nguồn chính + Nguồn phụ 
3: Tần số nguồn chính - Nguồn phụ 
4: MAX{Nguồn chính, Nguồn phụ} 
5: MIN { Nguồn chính, Nguồn phụ } 
6: AI1*( Nguồn chính, Nguồn phụ) 
7: AI2*( Nguồn chính, Nguồn phụ) 

0 

F01.01 
Chọn chế độ điều 
khiển tần số 
chính 

0:Tần số cài ở tham số F01.02 
1: Chỉnh bằng chiết áp trên biến tần 
2:Đầu vào analog AI1 
3: Truyền thông 
4: Đa cấp tốc độ 
5: PLC 
6: Điều khiển PID đầu ra 
7: Xung tốc độ cao vào chân DI7 
8: Analog input AI2 
9: Analog input AI3 

1 

F01.02 Cài đặt tần số 
chạy chính 0.00～Fmax 0.00Hz 

F01.03 Chọn chế độ điều 
khiển tần số phụ 

0:Tần số cài ở tham số F01.02 
1: Chỉnh bằng chiết áp trên biến tần 0 



2:Đầu vào analog AI1 
3: Truyền thông 
4: Đa cấp tốc độ 
5: PLC 
6: Điều khiển PID đầu ra 
7: Xung tốc độ cao vào chân DI7 
8: Analog input AI2 
9: Analog input AI3 

F01.04 Cài đặt tần số 
chạy phụ 0.00～Fmax 0.00Hz 

F01.05 Dải tần số phụ 0: Biến đổi theo tần số max 
1: Biến đổi theo tần số phụ 0 

F01.06 Định mức tần số 
phụ 0.0～150.0% 100.0% 

F01.07 Tần số nhấp Jog 0.00～Fmax 5.00Hz 

F01.08 Tần số lớn nhất 20.00～600.00Hz 50.00Hz 

F01.09 Tần số giới hạn 
trên Fdown～Fmax 50.00Hz 

F01.10 Tần số giới hạn 
dưới 0.00～ F01.09 0.00Hz 

F01.11 
Vận hành khi tần 
số chạy nhỏ hơn 
F01.10 

0: Chạy tần số cài ở F01.10 
1: Chạy ở 0Hz đến khi hết thời gian ở 
F01.12 

0 

F01.12 Thời gian chạy 
tàn số thấp nhất 0.0～6000.0s 60.0s 

Nhóm thông số F02 Chế độ chạy và dừng 

F02.00 Lệnh chạy 
0: Chạy trên bàn phím (LED tắt) 
1: Ngõ vào số (LED bật) 
2: Truyền thông (LED nhấp nháy) 

0 

F02.01 Chọn chiều chạy 0: Chạy thuận 
1: Chạy ngược 0 

F02.02 Cho phép chạy 
ngược 

0: Cho phép chạy ngược 
1: Cấm chạy ngược 0 

F02.03 Thời gian nghỉ 
đảo chiều 0.0～6000.0s 0.0s 

F02.04 Chế độ bắt đầu 0: Chạy ở tần số khởi động (F02.05) 
1: Dò tốc độ khi chạy 0 



F02.05 Tần số khởi động 0.00～10.00Hz 0.00Hz 

F02.06 Thời gian giữ tần 
số khởi động 0.0～100.0s 0.0s 

F02.07 Dòng DC trước 
khi Start  0.0～150.0% 0.0% 

F02.08 Thời gian thắng 
DC 0.0～100.0s 0.0s 

F02.09 Tốc độ dò 0.0～180.0% 100.0% 

F02.10 Thời gian dò tốc 
độ 0.0～10.0s 1.0s 

F02.11 Hế số dò tốc độ 0.01～5.00 0.30 

F02.12 Chế độ dừng 0: Dừng hãm 
1: Dừng tự do 0 

Nhóm tham số F03.00 Thời gian tăng tốc, giảm tốc 

F03.00 Thời gian tăng 
tốc 1 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.01 Thời gian giảm 
tốc 1 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.02 Thời gian tăng 
tốc 2 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.03 Thời gian giảm 
tốc 2 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.04 Thời gian tăng 
tốc 3 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.05 Thời gian giảm 
tốc 3 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.06 Thời gian tăng 
tốc 4 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.07 Thời gian giảm 
tốc 4 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.08 Thời gian tăng 
tốc nhấp JOG 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.09 Thời gian giảm 
tốc nhấp JOG 0.0～6000.0s 15.0s 

F03.10 Đường cong tăng 
tốc/ giảm tốc 

0: Tăng tốc/giảm tốc theo đường thẳng 
1: Tăng tốc/giảm tốc theo đường cong 0 



F03.11 Đường cong thời 
gian 0.0～6000.0s 0.0s 

F03.13 

Điểm tần số 
chuyển đổi giữa 
thời gian tăng tốc 
1 và tăng tốc 2 

0.00～Fmax 0.00Hz 

F03.14 

Điểm tần số 
chuyển đổi giữa 
thời gian giảm 1 
và tăng tốc 2 

0.00～Fmax 0.00Hz 

 
Nhóm tham số F04.00 lựa chọn đầu vào số 

F04.00 Chức năng DI1 0:Không chọn 
1: Chạy thuận (FWD) 
2: Chạy ngược (REV) 
3: Chế độ điều khiển 3 dây 
4: JOG Thuận 
5: JOG Ngược 
6: Dừng tự do 
7: Reset lỗi (RESET) 
8: Tạm dừng chạy 
9: Đầu vào lỗi bên ngoài 
10: Chân UP 
11: Chân DOWN 
12: Chân UP/DOWN (gồm phím  ∧/∨)  
13: Đa cấp tốc độ 1 
14: Đa cấp tốc độ 2 
15: Đa cấp tốc độ 3 
16: Đa cấp tốc độ 4 
17: Chọn thời gian tăng/giảm 1 
18: Chọn thời gian tăng/giảm 2 
19: Cấm thời tăng tốc/giảm tốc 
20: Chuyển sang chạy tần số phụ 
21: PLC status reset 
22: Simple PLC paused 
23: Simple PLC paused 
24: PID adjustment direction 
25: PID integration paused 
26: PID parameter switch 
27: Swing frequency pause(output 
the currentfrequency) 

1 

F04.01 Chức năng DI2 2 

F04.02 Chức năng DI3 7 

F04.03 Chức năng DI4 13 

F04.04 Chức năng DI5 0 

F04.05 Chức năng DI6 0 

F04.06 Chức năng DI7 0 



F0.08 Cài đặt tham số động cơ 

F08.01 Công suất động 
cơ 0.10～600.00kW Tùy 

model 

F08.02 Điện áp động cơ 60～660V Tùy 
model 

F08.03 Dòng động cơ 0.1～1500.0A Tùy 
model 

F08.04 Dải tần số động 
cơ 20.00～Fmax Tùy 

model 

F08.05 Tốc độ động cơ 1～30000 Tùy 
model 

 

Nếu cần tư vấn cài đặt vận hành xin liên hệ: 

Lelong.aec@gmail.com 

Mobile: 094 8956 835 

www.banbientan.com 


