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1. Model và đặc điểm kỹ thuật 

1.1 Mô tả Model: 

Model của card cấp nước là CHV00GS. Với card cấp nước, biến tần CHV có thể thực hiện việc 

cấp nước đẳng áp. Hơn nữa nó có thể thi hành việc thiết lập và chuyển mạch logic tự động cho bơm 

điều khiển tần số, bơm chạy tần số điện lưới, bơm ngủ đông và bơm vét. Trong đó, nó có thể thực hiện 

các chức năng như cấp nước nhiều giai đoạn, điều khiển ngủ đông, điều khiển bơm vét, đổi bơm định 

kỳ và xác định bơm tần số điều khiển bị lỗi. 

1.2 Hình dạng: 

 

Hình 1.1 Hình dạng card cấp nước 

1.3 Lắp đặt: 

Interface position

Installation position

Installation position

 

Hình 1.2 Lắp card cấp nước 
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2. Đặc tính của card cấp nước: 

1) Có các chức năng biến tần hiệu suất cao CHV của INVT, như là password bảo vệ giúp giới hạn 

những cá nhân không được phép thay đổi thông số một cách tùy tiện khiến sự hoạt động 

không đúng.  

2) Cho phép đặt áp suất với 8 khoảng thời gian trong mỗi ngày, áp suất định sẵn có thể thay đổi 

theo thời gian. 

3) Chức năng điều khiển bơm ngủ đông: card có thể làm cho hệ thống đi vào trạng thái vận hành 

ngủ đông và điều khiển một bơm ngủ đông nhỏ chuyên dụng, thiết lập các thông số đánh thức 

ngủ đông, đánh thức các bơm tần số thay đổi và bơm trực tiếp để kiểm soát hoạt động bình 

thường. 

4) Dừng lưu lượng nhỏ và tiết kiệm điện: nếu lượng nước tiêu thụ giảm thấp, PID sẽ điều chỉnh 

lưu lượng trong dải dung sai. Khi điều chỉnh PID là dương, nếu lưu lượng đặt nhỏ hơn lưu 

lượng hồi tiếp và vượt ra ngoài dải dung sai thì bơm sẽ dừng. 

5) Điều khiển luân phiên định kỳ: chức năng này có tác dụng chống lại sự gỉ sét bơm và trong khi 

đó tránh được sự hoạt động của một bơm trong thời gian dài. Điều kiện: công suất của các 

bơm luân phiên phải tương đương. 

6) Điều khiển bơm vét: có khả năng điều khiển mực nước của hồ chứa nước thải. 

7) Dò mực chất lỏng và điều khiển nước vào bể: có thể dò mức chất lỏng trong bể nước sạch và 

tự động điều khiển áp suất đặt của bơm. 

8) Báo động quá/ dưới áp trong đường ống: card cấp nước cung cấp lựa chọn ngõ ra trễ terminal 

quá áp/dưới áp. 

9) Card nước có thể truy cập thông số dòng định mức motor của 7 bơm, và cung cấp chức năng 

bảo vệ quá dòng, quá tải đối với bơm thay đổi tần số đang hoạt động. 

10) Ghi lại bơm lỗi: card nước có thể tự động ghi lại bơm lỗi. Để xóa lỗi ghi được, sử dụng chức 

năng xóa lỗi lưu lại. 
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3. Sơ đồ khối card cấp nước: 

Invt

CHV

CHV inverter +

water supply card

Pressure setting

Pressure feedback

Water level control

Pressure display
Ring pipeline network

Clean

water

reservior

Variable frequency or

power frequency pump

Life

pipeline

network

1

Industrial

production

pipeline

Life

pipeline

network

2

Sewage

reservoir

Dredge pump

External dredge

Schematic Diagram of water Supply Card  

4. Terminal của card cấp nước: 

Tên terminal Mục đích và chức năng 

S6~S8 

Ngõ vào digital: được cách ly quang với PW và COM. 

Dải điện áp: 9~30V 

Nội trở: 3.3KΩ 

COM Cổng common của +24V hoặc nguồn ngoài. 

Y2 

Ngõ ra collector hở, ngõ common tương ứng là CME2 

Dải điện áp ngoài: 0~24V 

Dải cường độ dòng ngoài: 0~50mA 

CME2 Ngõ common của ngõ ra collector hở 

AI3 
Ngõ vào analog dải điện áp: -10V~10V 

Nội trở: 10KΩ 

AI4 
Ngõ vào analog : điện áp(0~10V)/dòng điện(0~20mA), tùy chọn bằng J2; 

Nội trở: 10KΩ (vào điện áp)/250Ω (vào cường độ dòng điện) 
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GND Ground của ngõ vào tín hiệu analog. 

RT1~RT8 (A, B) 
8 ngõ ra relay (thường hở, ON) 

Khả năng tải: AC250V/5A 

AO2 
Ngõ ra analog: tùy chọn ngõ ra là điện áp hay cường độ dòng diện bằng J3; 

Dải ngõ ra: điện áp (0~10)/cường độ dòng (0~20mA) 

RS485+, RS485- Truyền thông nối tiếp RS485, tùy chọn bằng J4; 

D9 bus 

connector 
Truyền thông nối tiếp RS232 tiêu chuẩn, tùy chọn bằng J4; 

5. Jumper: 

Tên jumper Mô tả 

J2 

Chuyển đổi giữa ngõ vào điện áp(0~10V) và cường độ dòng(0~20mA). 

Nối 1 (W) với 2 (GND) ngõ vào là điện áp; 

Nối 2 (GND) với 3 (I) ngõ vào là cường độ dòng; 

J3 

Chuyển đổi giữa ngõ ra điện áp(0~10V) và cường độ dòng(0~20mA). 

Nối 1 (W) với 2 (GND) ngõ ra là điện áp; 

Nối 2 (GND) với 3 (I) ngõ ra là cường độ dòng; 

J4 

Lựa chọn giao tiếp RS485/RS232 

Nối 1 với 2 giao tiếp truyền thông bằng port RS232 

Nối 1 với 2 giao tiếp truyền thông bằng port RS485; 

6. Biểu đồ sắp xếp các terminal: 

6.1   Biểu đồ sắp xếp các terminal chức năng: 

AI3 AI4 GND AO2 RS485+ RS485-

S6 S7 S8 COM CME2 Y2
 

6.2   Biểu đồ sắp xếp ngõ ra các relay: 

RT1A RT1B RT3B RT5B RT7B

RT8BRT6BRT4BRT2BRT2A

RT3A

RT4A

RT5A

RT6A

RT7A

RT8A
 

6.3   Biểu đồ terminal đấu dây truyền thông nối tiếp chuẩn RS232: 

12345

6 7 8 9

RXDTXDGND
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7. Các chức năng điều khiển của card cấp nước CHV: 

7.1  Mở đầu: 

Trong lĩnh vực cần cung cấp chất lỏng đẳng áp, card cấp nước có thể được sử dụng để điều 

khiển chính xác áp suất để duy trì áp suất cố định trong đường ống. Ví dụ, cấp nước cho vòi phun, hệ 

thống điều áp của trạm cấp nước, hệ thống vòi phun tưới nông nghiệp, cấp nước cao ốc như là chung 

cư, khách sạn và nhà hàng, hệ thống cấp nước đẳng áp công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải và hệ 

thống điều áp đường ống dẫn dầu v.v… 

7.2  Mô tả sản phẩm: 

Card cấp nước CHV được gắn lên biến tần điều khiển vector CHV, và là module điều khiển cấp 

nước đẳng áp chuyên dụng thực hiện việc đẳng áp chất lỏng trong đường ống. Sự kết hợp giữa card 

cấp nước và biến tần điều khiển vector hiệu suất cao CHV là tương đương với hệ thống cấp nước 

đẳng áp chuyên nghiệp. So sánh với các bộ điều khiển cấp nước đẳng áp truyền thống, nó có đặc 

điểm là hệ thống đơn giản, chi phí thấp, điều khiển ổn định hơn và bảo trì dễ dàng. 

Hệ thống điều khiển card cấp nước là hệ thống chuyên nghiệp. Trước khi sử dụng card 

cấp nước, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn chi tiết của các thông số chức năng sau. 

7.3  Mô tả chi tiết các thông số chức năng: 

Ghi chú: Để thấy và điều chỉnh các thông số sau, người dùng cần có một card cấp nước 

chuyên dùng. 

PF.00 Lựa chọn mode cấp nước Mặc định 0 

 Giá trị đặt 

0 Vô hiệu 

1 Chế độ cấp nước thông thường 

2 Chưa dùng 

Thông số này được dùng để giúp người dùng chọn chế độ cấp nước. 

0: Vô hiệu 

Card cấp nước bị vô hiệu. 

1: Chế độ cấp nước thông thường 

Áp dụng cho hệ thống cấp nước đẳng áp thông thường, ví dụ cấp nước đẳng áp trong cuộc 

sống và sản xuất, hệ thống cấp nước công cộng và hệ thống xử lý nước thải. 

Hơn nữa, chế độ này cũng có thể được lựa chọn cho các hệ thống tương tự khác, như là hệ 

thống cấp dầu đẳng áp và hệ thống thông gió đẳng áp. 

2: Chưa dùng 

Chức năng chưa dùng, dành cho chức năng mở rộng trong tương lai. 

PF.01 Áp suất đặt trước Mặc định 0 

 Giá trị đặt 0 Digital 
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1 AI1 

2 AI2 

3 AI3 

4 AI4 

5 HDI1 

6 Truyền thông 

7 Cấp nước định kỳ 

Thiết lập áp suất đặt trước cho hệ thống đẳng áp: 

0: Digital 

PF.02, áp suất được đặt từ bàn phím. 

1: AI1 

2: AI2 

3: AI3 

4: AI4 

Áp suất được đặt từ ngõ vào analog. Việc đặt áp suất này giống như ngõ vào analog tần số A ở 

biến tần thông thường. Điểm khác biệt duy nhất là tín hiệu vào là áp suất. 

5: HDI1 

Áp suất được đặt bởi ngõ vào xunng cao, việc đặt áp suất này giống như ngõ vào xung cao đặt 

tần số A ở biến tần thông thường. Điểm khác biệt duy nhất là tín hiệu vào là áp suất. 

6: Truyền thông 

Áp suất được đặt bằng truyền thông với PC. Chi tiết, tham khảo phương thức giao tiếp truyền 

thông modbus Protocol của biến tần CHV. 

7: Cấp nước định kỳ 

Áp suất được đặt bằng thiết lập áp suất nhiều giai đoạn: đặt bởi PF.47~PF.64. 

Giá trị áp suất ở trên nói tới là giá trị tương đối. Giá trị đặt 100% thì tương ứng với 100% áp suất 

hồi tiếp. 

Hệ thống vận hành theo giá trị tương đối trong toàn thời gian. 

PF.02 Áp suất đặt digital  Mặc định 0.0% 

 Giá trị đặt 0.0%~100.0% 

Áp suất được đặt từ bàn phím. 100% tương ứng với 100% áp suất hồi tiếp. 

PF.03 Ngõ vào hồi tiếp áp suất. Mặc định 0 

 Giá trị đặt 0 AI1 
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1 AI2 

2 AI3 

3 AI4 

4 HDI1 

5 Hồi tiếp thông qua truyền thông 

Thông số này dùng để lựa chọn kênh hồi tiếp áp suất. Lựa chọn này tương tự như chọn kênh 

đặt áp suất. 

Ghi chú: Kênh đặt áp suất được chọn phải không trùng với kênh hồi tiếp áp suất, nếu 

không card cấp nước không thể điều khiển hiệu quả. 

PF.04 Kiểu điều chỉnh áp suất Mặc định 0 

 Giá trị đặt 
0 Dương 

1 Âm 

 Điều chỉnh áp suất kiểu dương: nếu giá trị hồi tiếp lớn hơn giá trị đặt, tần số ngõ ra của biến 

tần sẽ giảm để áp suất điều khiển trở lại cân bằng. 

 Điều chỉnh áp suất kiểu âm: nếu giá trị hồi tiếp lớn hơn giá trị đặt, tần số ngõ ra của biến tần 

sẽ tăng để áp suất điều khiển trở lại cân bằng. 

PF.05 Độ lợi (Kp) Mặc định 0.10 

 Giá trị đặt 0.00~100.00 

PF.06 Thời gian tích phân (Ti) Mặc định 0.10 

 Giá trị đặt 0.01~10.00s 

PF.07 Thời gian vi phân (Td) Mặc định 0.00 

 Giá trị đặt 0.00~10.00 

 Độ lợi (Kp): Quyết định cường độ điều chỉnh áp suất. Giá trị P càng lớn, cường độ điều chỉnh 

càng cao. Nếu giá trị thông số này là 100, khi đó nó biểu thị độ lệch giữa giá trị áp suất hồi tiếp và giá trị 

đặt là 100%, biên độ điều chỉnh tần số ngõ ra do bộ điều chỉnh áp suất đưa về là tần số max (bất kể tác 

động của Ti và Td). 

 Thời gian tích phân (Ti): Quyết định tốc độ điều chỉnh áp suất theo hướng của độ lệch giữa 

áp suất hồi tiếp và áp suất đặt. Integral time means that when the deviation of feedback pressure from 

the given pressure is 100%, the adjustment value of integral regulator (ignoring the proportional action 

and derivative action) reaches the maximum pressure after continuous adjustment. Thời gian tích phân 

càng ngắn, cường độ điều chỉnh càng cao. conduct 

 Thời gian vi phân (Td): Determines strength at which the pressure regulator adjusts the 

change rate of the deviation of feedback pressure from the given pressure. The derivative time means 

that if the feedback pressure changes 100% in the period of time, the adjustment value of derivative 

regulator reaches the maximum pressure (ignoring the proportional action and integral action). Thời 

gian vi phân càng dài, cường độ điều chỉnh càng cao. 
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Điều chỉnh áp suất là bộ điều khiển PID. Chức năng của các bộ phận riêng biệt là khác nhau. Chi 

tiết tham khảo phần mô tả điều khiển trong sách hướng dẫn vận hành biến tần vector CHV. 

PF.08 Chu kỳ lấy mẫu (T) Mặc định 0.50s 

 Giá trị đặt 0.01~100.00s 

Chu kỳ lấy mẫu (T): tham khảo chu kỳ lấy mẫu của giá trị hồi tiếp. bộ điều khiển sẽ vận hành một 

lần trong mỗi chu kỳ lấy mẫu. Chu kỳ lấy mẫu càng lớn, tốc độ đáp ứng điều khiển càng chậm.  

PF.09 Độ lệch giới hạn Mặc định 0.0% 

 Giá trị đặt 0.0~100.0% 

Độ lệch giới hạn của bộ điều chỉnh áp suất: là độ lệch cho phép lớn nhất giữa giá trị xuất ra của 

bộ điều chỉnh áp suất tương đối với giá trị áp suất đặt. Trong biểu đồ sau, trong phạm vi giới hạn độ 

lệch, bộ điều khiển sẽ ngừng điều chỉnh áp suất. Thông số này được thiết lập giá trị hợp lý sẽ điều 

chỉnh được độ ổn định và độ chính xác của áp suất hệ thống. 

Feedback value

Setting value

Deviation limit

Output frequency f

Time t

Time t  

Hình 7.1  Mối quan hệ giữa độ lệch giới hạn và tần số ngõ ra. 

PF.10 Thời hằng ngõ ra Mặc định 0.00s 

 Giá trị đặt 0.00~10.00s 

Thời hằng ngõ ra áp suất: Ngõ ra tín hiệu tần số của bộ điều chỉnh áp suất được lọc để chống lại 

ảnh hưởng của nhiễu trên hệ thống. Tuy nhiên, nếu thời hằng lớn thì độ nhạy của bộ điều chỉnh sẽ bị 

ảnh hưởng. 

PF.11 Kiểu của bơm A Mặc định 0 

PF.12 Kiểu của bơm B Mặc định 0 

PF.13 Kiểu của bơm C Mặc định 0 
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PF.14 Kiểu của bơm D Mặc định 0 

PF.15 Kiểu của bơm E Mặc định 0 

PF.16 Kiểu của bơm F Mặc định 0 

PF.17 Kiểu của bơm G Mặc định 0 

 Giá trị đặt 

0 Bơm không hoạt động 

1 Bơm tần số thay đổi 

2 Bơm trực tiếp 

3 Bơm ngủ đông chuyên dùng 

4 Bơm vét chuyên dùng  

0: Bơm không hoạt động 

Bơm tương ứng là không được lắp đặt hoặc không tham gia vào hoạt động của hệ thống. 

1: Bơm tần số thay đổi 

Bơm tương ứng nhận khởi đầu sự điều khiển thay đổi tần số. Nếu điều kiện chuyển bơm chưa 

thỏa mãn, bơm này sẽ là bơm điều chỉnh áp suất của hệ thống cấp nước. Biến tần điều khiển hoạt 

động và tốc độ quay của nó tuân theo áp suất thức tế của hệ thống nhằm duy trì áp suất hệ thống cố 

định. Nếu điều kiện chuyển bơm thỏa mãn, bơm sẽ chuyển thành bơm chạy theo tần số điện lưới hoặc 

thoát khỏi chế độ vận hành theo thiết lập chuyển chế độ hoạt động. 

2: Bơm trực tiếp 

Bơm tương ứng chỉ vận hành theo chế độ tần số điện lưới. Nếu công suất điện lưới đủ khả năng 

và công suất bơm nhỏ hơn 15 kW thì có thể lắp khỏi động trực tiếp khi đầy áp. Nếu công suất bơm là 

18,5 kW trở lên thì cần sử dụng các phương thức khởi động khi áp suất giảm (như là khởi động 

sao-tam giác, khởi động tự ngẫu, khởi động mềm) nhằm giảm ảnh hưởng đến hệ thống điện lưới và 

đường ống. 

3: Bơm ngủ đông 

Bơm tương ứng làm việc như bơm ngủ đông của hệ thống. Nếu điều kiện ngủ đông được đạt, hệ 

thống sẽ đi vào trạng thái ngủ đông. Hệ thống sẽ tự động đánh thức hoặc đi vào trạng thái ngủ đông 

tuân theo áp suất thiết lập cho ngủ đông và độ lệch giới hạn. 

4: Bơm vét 

Bơm tương ứng làm việc như một bơm nạo vét của hệ thống. Điều kiện tiên quyết cho thiết lập 

bơm vét đó là hệ thống có trang bị một cảm biến mức nước ở bể chứa nước thải, và được nối với biến 

tần. Biến tần sẽ tự động khởi động và dừng bơm vét theo mực nước của bể chứa nước thải. 

Ghi chú 1: -Bơm ngủ đông chỉ có hiệu lực trong chế độ cấp nước ngủ đông. 

-Bơm vét và bơm ngủ đông chỉ vận hành theo tần số điện lưới. 

PF.18 Cường độ dòng định mức bơm A Mặc định 0.1A 

PF.19 Cường độ dòng định mức bơm B Mặc định 0.1A 

PF.20 Cường độ dòng định mức bơm C Mặc định 0.1A 

PF.21 Cường độ dòng định mức bơm D Mặc định 0.1A 
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PF.22 Cường độ dòng định mức bơm E Mặc định 0.1A 

PF.23 Cường độ dòng định mức bơm F Mặc định 0.1A 

PF.24 Cường độ dòng định mức bơm G Mặc định 0.1A 

 Giá trị đặt 0.1~1000.0A 

Các thông số trên dùng để cho người dùng thiết lập cường độ dòng định mức của từng motor 

riêng biệt. Hãy nhập giá trị các thông số theo nhãn tên của motor. Các thông số này có ảnh hưởng đến 

chức năng bảo vệ motor quá tải của biến tần. 

PF.25 Chức năng ngõ ra RT1 Mặc định 0 

PF.26 Chức năng ngõ ra RT2 Mặc định 0 

PF.27 Chức năng ngõ ra RT3 Mặc định 0 

PF.28 Chức năng ngõ ra RT4 Mặc định 0 

PF.29 Chức năng ngõ ra RT5 Mặc định 0 

PF.30 Chức năng ngõ ra RT6 Mặc định 0 

PF.31 Chức năng ngõ ra RT7 Mặc định 0 

PF.32 Chức năng ngõ ra RT8 Mặc định 0 

 Giá trị đặt 

0 Không có chức năng 

1 Nối bơm A với tần số điều khiển 

2 Nối bơm A với tần số điện lưới 

3 Nối bơm B với tần số điều khiển 

4 Nối bơm B với tần số điện lưới 

5 Nối bơm C với tần số điều khiển 

6 Nối bơm C với tần số điện lưới 

7 Nối bơm D với tần số điều khiển 

8 Nối bơm D với tần số điện lưới 

9 Nối bơm E với tần số điều khiển 

10 Nối bơm E với tần số điện lưới 

11 Nối bơm F với tần số điều khiển 

12 Nối bơm F với tần số điện lưới 

13 Nối bơm G với tần số điều khiển 

14 Nối bơm G với tần số điện lưới 

Các thông trên dùng để thiết lập chức năng các relay ngõ ra của card cấp nước. Ý nghĩa các giá 

trị thông số như sau: 

Giá trị 
đặt 

Chức năng Mô tả 

0 Không chức năng Ngõ ra không hoạt động 

1 Nối bơm A với tần số điều khiển Thiết lập tín hiệu điều khiển cho 

mỗi bơm: bơm điều khiển tần số 

cần hai tín hiệu điều khiển (tín 

hiệu tần số điều khiển và tín hiệu 

2 Nối bơm A với tần số điện lưới 

3 Nối bơm B với tần số điều khiển 

4 Nối bơm B với tần số điện lưới 
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5 Nối bơm C với tần số điều khiển tần số điện lưới), trong khi đó 

bơm trực tiếp, bơm vét và bơm 

ngủ đông cần một tín hiệu điều 

khiển và hơn nữa một bơm chỉ 

được đặt một tín hiệu. 

6 Nối bơm C với tần số điện lưới 

7 Nối bơm D với tần số điều khiển 

8 Nối bơm D với tần số điện lưới 

9 Nối bơm E với tần số điều khiển 

10 Nối bơm E với tần số điện lưới 

11 Nối bơm F với tần số điều khiển 

12 Nối bơm F với tần số điều khiển 

13 Nối bơm G với tần số điều khiển 

14 Nối bơm G với tần số điện lưới 

 

PF.33 Dung sai áp suất mở thêm bơm Mặc định 10.0% 

 Giá trị đặt 0.0~30.0% 

PF.34 Tần số vận hành mở thêm bơm Mặc định 50.00Hz 

 Giá trị đặt 0.00~P0.08 

PF.35 Thời gian trễ mở thêm bơm Mặc định 5S 

 Giá trị đặt 0~3600s 

PF.36 Tần số chuyển mạch của bơm điều khiển tần số Mặc định 50.00Hz 

 Giá trị đặt 0.0~P0.08 

Nhóm 4 thông số trên được sự dụng để thiết lập điều kiện cần thiết mở thêm bơm: 

1) Nếu bơm chuẩn bị mở là bơm chạy tần số điện lưới và bơm chạy tần số điều khiển hiện tại đạt 

tần số PF.34, hoặc nếu bơm chuẩn bị mở là bơm chạy tần số điều khiển và bơm chạy tần số điều khiển 

hiện tại đạt tần số PF.36, ngoài ra, nếu áp suất hồi tiếp < áp suất đặt – giá trị dung sai áp suất và kéo 

dài liên tục trong thời gian chờ quy định bởi PF.35, thì điều kiện mở thêm bơm sẽ thỏa mãn và bơm có 

thể được thêm vào. 

2) Dung sai áp suất là 100% tương ứng tỉ lệ phần trăm của áp suất hồi tiếp là 100%. 

3) Tần số vận hành mở thêm bơm PF.34: Nếu không có bơm điều khiển tần số nào là sẵn sàng 

để dùng được, và bơm được mở thêm tiếp theo là chạy tần số điện lưới, khi bơm chạy tần số điều 

khiển hiện tại đạt tần số vận hành mở thêm bơm thì bơm trực tiếp được mở. Nếu giảm bớt bơm, thì 

bơm tần số điều khiển cũng đạt tần số này để chống thay đổi áp suất đột ngột trong đường ống. 

4) Tần số chuyển mạch của bơm điều khiển tần số PF.36: Sau khi điều kiện mở thêm bơm thỏa 

mãn, nếu bơm tiếp theo chuẩn bị vận hành là bơm điều khiển tần số, thì bơm điều khiển tần số hiện tại 

sẽ được chuyển sang tần số điện lưới. Thời gian trễ  (PF.42, PF.43) là cần thiết cho việc nhả contactor 

tần số điều khiển để đóng contactor tần số điện lưới, để giảm thiểu sự sụt áp trên đường ống, đầu tiên 

tăng vận tốc bơm tần số điều khiển lên tốc độ quay cao hơn, dừng ngõ ra biến tần, và sau đó đóng vào 

điện lưới sau thời gian nhả và đóng contactor. 

PF.37 
Thời gian giảm tốc của bơm thay đổi tần số trong trường 

hợp một bơm trực tiếp được mở thêm vào 
Mặc định 10.0S 

 Giá trị đặt 0.0~100.0s 
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Khi điều kiện mở thêm bơm thỏa mãn, nếu bơm mở tiếp theo là bơm chạy tần số điện lưới, sau 

khi đưa bơm chạy tần số điện lưới vào hoạt động, thì bơm chạy tần số thay đổi hiện tại đầu tiên sẽ 

giảm tốc độ của nó từ tần số PF.34 xuống tần số giới hạn dưới theo thời gian giảm tốc thiết lập, và sau 

đó bộ điều khiển PID hoạt động. Chức năng này có thể làm trơn độ dốc của áp suất trong đường ống 

khi đột ngột mở thêm bơm chạy tần số điện lưới. 

PF.38 Dung sai áp suất tắt bớt bơm Mặc định 10.0% 

 Giá trị đặt 0.0~30.0% 

PF.39 Tần số vận hành tắt bớt bơm Mặc định 5.00Hz 

 Giá trị đặt P0.09~PF.34 

PF.40 Thời gian trễ tắt bớt bơm Mặc định 5S 

 Giá trị đặt 0~3600s 

Nhóm 4 thông số trên được sự dụng để thiết lập điều kiện cần thiết tắt bớt bơm: 

1) Khi bơm tần số thay đổi đạt tần số vận hành tắt bớt bơm PF.39, và áp suất hồi tiếp > áp suất 

đặt + giá trị dung sai áp suất, và kéo dài liên tục trong thời gian quy định bởi PF.40, thì điều kiện tắt bớt 

bơm thỏa mãn. 

2) Dung sai áp suất là 100% tương ứng tỉ lệ phần trăm của áp suất hồi tiếp là 100%. 

3) Tần số vận hành tắt bớt bơm PF.39: Nếu bơm chạy tần số điện lưới vẫn hoạt động và trong 

lúc đó bơm tần số thay đổi hiện tại đang chạy ở tần số vận hành tắt bớt bơm và thời gian chờ tắt bơm 

đã đủ thì bơm chạy tần số điện lưới sẽ tắt. Nếu bơm trực tiếp được mở thêm thì bơm tần số thay đổi 

hiện tại sẽ chạy tần số này để chống sự thay đổi áp suất đột ngột trong đường ống. 

PF.41 
Thời gian tăng tốc của bơm thay đổi tần số trong 

trường hợp một bơm trực tiếp bị tắt bớt 
Mặc định 10.0S 

 Giá trị đặt 0.0~100.0s 

Khi điều kiện tắt bớt bơm thỏa mãn, sau khi bơm trực tiếp bị ngắt, bơm tần số thay đổi hiện tại 

đầu tiên sẽ tăng tốc từ tần số giới hạn dưới đến tần số tần số vận hành mở thêm bơm PF.34 tuân theo 

thời gian tăng tốc được thiết lập, và sau đó thực hiện điều chỉnh PID. Chức năng này có thể làm trơn 

độ dốc của áp suất trong đường ống khi đột ngột tắt bớt chạy tần số điện lưới. 

PF.42 Thời gian đóng contactor Mặc định 0.5S 

PF.43 Thời gian nhả contactor Mặc định 0.5S 

 Giá trị đặt 0.1~9.9s 

Trong khi chuyển bơm, các thông số trên được thiết lập khi xét các nhân tố sau: xét đến thời 

gian trễ đóng nhả cơ khí contactor, và quan trọng hơn, xét đến sự thất bại chuyển sang tần số điện lưới 

bởi vì sự đáp ứng dư khi bơm tần số thay đổi chuyển sang tần số điện lưới. 

1) Thời gian đóng Contactor được coi là thời gian tính từ lúc biến tần bắt đầu xuất lệnh đóng 

contactor cho đến trước khi biến tần bắt đầu chạy bơm tần số thay đổi tiếp theo có xét đến độ trễ cơ 

khí của contactor. 

2) Thời gian nhả Contactor được coi là thời gian tính từ lúc biến tần xuất lệnh dừng tự do (trong 
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khi đó biến tần gởi lệnh nhả contactor) tới khi lệnh đóng contactor vào điện lưới. Nếu công suất trên 

45kW, và bơm cần chuyển từ vận hành tần số thay đổi sang vận hành tần số điện lưới, khoảng thời 

gian này có giảm dòng chuyển mạch và cải thiện tỉ lệ chuyển mạch thành công. 

PF.44 Chu kỳ chuyển đổi bơm trực tiếp Mặc định 0h 

 Giá trị đặt 0~65535h 

Thông số này được sử dụng để thiết lập chu kỳ để luân phiên của bơm trực tiếp. 

Nếu thông số được đặt bằng 0, chức năng bị cấm, và hệ thống sẽ chuyển bơm theo nguyên lý 

“firstly start firstly stop” thông thường. 

Nếu thông số này được đặt khác 0, chức năng luân phiên theo chu kỳ của bơm trực tiếp có hiệu 

lực, và giá trị đặt là chu kỳ chuyển đổi. 

Hãy lựa chọn phù hợp chức năng này khi công suất của từng bơm trực tiếp riêng biệt la là cơ 

bản giống nhau. 

Nếu hệ thông có hai hoặc nhiều hơn hai bơm trực tiếp, tất cả các bơm chạy tần số điện lưới 

(ngoại trừ bơm vét và bơm ngủ đông) sẽ tham gia vào sự hoạt động luân phiên. Nếu hệ thống chỉ có 

một bơm chạy tần số điện lưới thì không cần có sự luân phiên. 

PF.45 Chu kỳ chuyển đổi bơm tần số thay đổi Mặc định 0h 

 Giá trị đặt 0~65535h 

Việc thiết lập thông số này là tương tự như chu kì luân phiên của bơm trực tiếp. Tham khảo ở 

PF.44.  

PF.46 Tần số chuyển đổi khi khởi động mềm bằng tay. Mặc định 50.00HZ 

 Giá trị đặt 0~P0.08 

Thông số này được sử dụng để thiết lập tần số vận hành của biến tần trước khi chuyển qua tần 

số điện lưới khi sử dụng khởi động mềm bằng tay. 

PF.47 Thời gian hiện tại Mặc định  

 Giá trị đặt 00.00~23.59 

Khi nhập và chỉnh sửa thông số thời gian, sau khi ấn <ENT>, người dùng có thể thiết lập thời 

gian. Ý nghĩa thông số như sau: 

Minute
Hour

Indicates 11:45

 

Hình 7.2 Ý nghĩa hiển thị thời gian. 

Thời gian này là tham chiếu cho thiết lập thời gian áp suất nhiều giai đoạn. Thông số này được 

cập nhật liên tục. 
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Nếu bạn nhập thông số này, nhưng không chỉnh sửa thông số, bạn có thể sử dụng nó như một 

đồng hồ. Thời gian sẽ cập nhật mỗi phút. 

Nếu nhập hoặc định đạng sai khi thay đổi thời gian, thời gian sẽ không cập nhật và cố định. 

PF.48 Số giai đoạn áp suất Mặc định 1 

 Giá trị đặt 1~8 

Thông số này dùng để kích hoạt chức năng áp suất theo giai đoạn. Mặc định thì chỉ có khoảng 

thời gian T1 có hiệu lực, có nghĩa là cả 24 giờ trong ngày được thiết lập cho một giai đoạn áp suất. Nếu 

chức năng nhiều giai đoạn được chọn và cho phép, nó biểu thị các giai đoạn áp suất là các giá trị áp 

suất trong suất các giai đoạn từ 00:00 tới 24:00. Các giá trị này lặp đi lặp lại mỗi ngày để đặt áp suất. 

PF.49 Bắt đầu khoảng T1  Mặc định 00.00 

PF.51 Bắt đầu khoảng T2  Mặc định 00.00 

PF.53 Bắt đầu khoảng T3  Mặc định 00.00 

PF.55 Bắt đầu khoảng T4  Mặc định 00.00 

PF.57 Bắt đầu khoảng T5  Mặc định 00.00 

PF.59 Bắt đầu khoảng T6  Mặc định 00.00 

PF.61 Bắt đầu khoảng T7  Mặc định 00.00 

PF.63 Bắt đầu khoảng T8  Mặc định 00.00 

 Giá trị đặt 00.00~23.59 (nhưng T1<T2<…..<T8) 

PF.50 Áp suất trong khoảng thời gian T1 Mặc định 0.0% 

PF.52 Áp suất trong khoảng thời gian T2 Mặc định 0.0% 

PF.54 Áp suất trong khoảng thời gian T3 Mặc định 0.0% 

PF.56 Áp suất trong khoảng thời gian T4 Mặc định 0.0% 

PF.58 Áp suất trong khoảng thời gian T5 Mặc định 0.0% 

PF.60 Áp suất trong khoảng thời gian T6 Mặc định 0.0% 

PF.62 Áp suất trong khoảng thời gian T7 Mặc định 0.0% 

PF.64 Áp suất trong khoảng thời gian T8 Mặc định 0.0% 

 Giá trị đặt 0.0~100.0% 

Các thông số trên dùng để thiết lập các khoảng thời gian và áp suất tương ứng trong trường 

hợp cấp nước nhiều giai đoạn. 

1) Nguyên tắc thiết lập thời gian: T1≤T2≤T3≤T4≤T5≤T6≤T7≤T8. 

2) Khoảng thời gian T1 là thời gian từ lúc bắt đầu giai đoạn T1 đến khi bắt đầu giai đoạn T2, 

khoảng thời gian T2 là thời gian từ lúc bắt đầu giai đoạn T2 đến khi bắt đầu giai đoạn T3, phần còn lại 

là tương tự. Khoảng thời gian T8 là thời gian từ lúc bắt đầu giai đoạn T8 đến khi bắt đầu giai đoạn T1. 

3) Nếu thời điểm bắt đầu của một giai đoạn áp suất trùng với thời điểm bắt đầu của giai 

đoạn áp suất trước đó thì khoảng thời gian đó bị vô hiệu và sẽ kết hợp vào khoản thời gian trước đó 

thành một giai đoạn áp suất. 

4) Nếu T1=T2=T3=T4=T5=T6=T7=T8, chỉ có một khoảng thời gian trong mỗi ngày. 
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PF.65 Chọn giai đoạn thời gian ngủ đông Mặc định 0 

 Giá trị đặt 0~255 

Thông số này dùng để thiết lập khoản thời gian vận hành ngủ đông. 

0: Không thực hiện chức năng ngủ đông, chức năng ngủ đông bị cấm và hoạt động ngủ đông 

không làm việc. 

1~255: Chọn giai đoạn áp suất ngủ đông: chọn giai đoạn áp suất từ 8 khoảng thời gian 

(T1~T8), đáp ứng như giai đoạn áp ngủ đông. Áp suất ngủ đông trong đa khoảng thời gian (trong kí 

hiệu nhị phân) được thực hiện. Cách thiết lập như sau: 

Time

segment T8

Time

segment T7

Time

segment T6

Time

segment T5

Time

segment T4

Time

segment T3

Time

segment T2

Time

segment T1

 

 

PF.66 Dung sai áp suất ngủ đông. Mặc định 10.0% 

 Giá trị đặt 0.0~30.0% 

PF.67 Thời gian trễ mở thêm/tắt bớt bơm trong ngủ đông Mặc định 5S 

 Giá trị đặt 0~3600S 

PF.68 Cho phép đánh thức ngủ đông Mặc định 0 

 Giá trị đặt 
0 Không cho phép 

1 Cho phép 

Các thông số này dùng để thiết lập điều kiện start/stop và cho phép đánh thức trong khi biến 

tần ngủ đông. 

1) Nếu bơm ngủ đông đang hoạt động, áp suất hồi tiếp > Áp suất đặt ngủ đông + PF.66, và 

kéo dài liên tục trong thời gian trễ PF.67, thì bơm ngủ đông sẽ dừng. 

2) Nếu bơm ngủ đông đang hoạt động, áp suất hồi tiếp < Áp suất đặt ngủ đông - PF.66, kéo 

dài liên tục trong thời gian trễ PF.67, và ngoài ra nếu chức năng đánh thức được cho phép (PF.68=1), 

thì bơm điều khiển tần số khởi động; nếu chức năng đánh thức bị cấm (PF.68=0), thì bơm điều khiển 

tần số không khởi động nhưng vẫn duy trì hoạt động ngủ đông. 

3) Nếu bơm ngủ đông bị đánh thức, áp suất hồi tiếp > Áp suất đặt ngủ đông + PF.66, và 

kéo dài liên tục trong thời gian PF.67, thì bơm điều khiển tần số tắt trước tiên. 

4) Nếu bơm ngủ đông chưa chạy (hoặc trong trường hợp bơm ngủ đông đã dừng), áp suất 

hồi tiếp < Áp suất đặt ngủ đông - PF.66, và kéo dài liên tục trong thời gian trễ PF.67, thì bơm ngủ đông 

sẽ khởi động lại. 

5) Biểu đồ trạng thái hoạt động của áp suất đường ống ngủ đông như hình sau: 
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Pipeline network pressure

T1 segment T2 segment T3 segment

Dormancy start Dormant duration Dormancy end

Dormant

deviation

limit
Dormancy

awake
Time (h)

Dormant pump

Variable

frequency pump

Time (h)

Time (h)

 

Hình 7.3 Biểu đồ hoạt động của bơm ngủ đông và bơm điều khiển tần số trong trạng thái ngủ đông. 

Ghi chú: 

Áp suất đặt T1: PF.49=55% 

Lựa chọn khoảng thời gian ngủ đông: PF.65=2 

Áp suất đặt ngủ đông: PF.51=30% 

Dung sai áp suất ngủ đông: PF.66=5% 

Cho phép đánh thức ngủ đông: PF.68=1 

PF.69 Giá trị bảo vệ quá áp Mặc định 90.0% 

 Giá trị đặt 0.0~100.0% 

PF.70 Thời gian trễ quá áp Mặc định 500S 

 Giá trị đặt 0~3600S 

PF.71 Giá trị bảo vệ mất áp Mặc định 10.0% 

 Giá trị đặt 0.0~100.0% 

PF.72 Thời gian trễ mất áp Mặc định 500S 

 Giá trị đặt 0~3600S 

Các thông số trên dùng để thiết lập giá trị áp suất quá áp/ mất áp và thời gian đánh giá quá 

áp/mất áp. 

Nếu áp suất trong đường ống đạt giá trị áp suất max xác định bởi PF.69 và kéo dài liên tục tonrg 

thời gian trễ PF.70, hệ thống sẽ báo động quá áp. Sau khi báo động quá áp, nếu áp suất thấp hơn giá 

trị áp bảo vệ quá áp, nó sẽ chờ hết thời gian trễ PF.70 thì xóa báo động. Hoạt động bảo vệ mất áp cũng 
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tương tự hoạt động bảo vệ quá áp. 

PF.73 Chọn tín hiệu báo mực nước của bể nước cấp Mặc định 0 

 Giá trị đặt 

0 Không có tín hiệu (không điều khiển mức chất lỏng) 

1 Ngõ vào tín hiệu digital 

2 Ngõ vào tín hiệu analog 

Thông số trên dùng để thiết lập có kiểm soát tín hiệu điều khiển mực nước bể cấp hay không. 

0: Không tín hiệu: Tín hiệu điều khiển mực nước bể cấp sẽ không được kiểm soát. 

1: Ngõ vào tín hiệu digital: Tín hiệu mực bể nước cấp là ngõ vào digital để điều khiển mức nước. 

2: Ngõ vào tín hiệu analog: Ngõ vào tín hiệu mức của bể cấp nước được chọn bởi PF.74, và giá 

trị biên của tín hiệu mức được xác định bởi PF.75~PF.77 để điều khiển mực nước. 

Chế độ điều khiển mực nước: 

1) Nếu mực nước của bể cấp thay đổi từ mức ngưỡng trên tới mức ngưỡng dưới và trong 

khi đó mực nước của bể vẫn cao hơn mức ngưỡng dưới thì hệ thống sẽ hoạt động theo áp suất đặt 

bình thường. Nếu mực nước bể thấp hơn mức ngưỡng dưới nhưng cao hơn mức giới hạn dưới thì hệ 

thống sẽ hoạt động theo áp suất đặt dự phòng PF.78. Nếu mức nước thấp hơn mức giới hạn dưới thì 

hệ thống sẽ dừng tất cả hoạt động. 

2) Nếu mức nước của bể nước cấp thay đổi từ thấp tới cao, khi mức nước thấp hơn giới 

hạn dưới, hệ thống không hoạt động (tất cả các bơm dừng). Nếu mức nước cao hơn mức giới hạn 

dưới nhưng thấp hơn mức ngưỡng dưới, hệ thống sẽ vận hành theo áp suất đặt dự phòng. Sau khi 

mức nước cao hơn mức ngưỡng dưới, hệ thống sẽ trở lại hoạt động theo áp suất đặt bình thường. 

PF.74 Chọn tín hiệu analog báo mực nước bể nước cấp Mặc định 0 

 Giá trị đặt 

0 Ngõ vào AI1 

1 Ngõ vào AI2 

2 Ngõ vào AI3 

3 Ngõ vào AI4 

4 Ngõ vào xung cao HDI1 

5 Truyền thông 

Thông số trên dùng để chọn ngõ vào tín hiệu analog báo mực nước bể nước cấp. Lựa chọn 

này cũng tương tự như chọn nguồn đặt áp áp suất nước cấp. 

PF.75 Ngưỡng trên mực nước bể cấp Mặc định 50% 

 Giá trị đặt 0~100% 

PF.76 Ngưỡng dưới mực nước bể cấp Mặc định 30.0% 

 Giá trị đặt 0~PF.75 

PF.77 Giới hạn dưới của mực nước bể cấp Mặc định 10% 

 Giá trị đặt 0~PF.76 

Thông số trên dùng để thiết lập analog mực nước bể nước cấp. 

Phần trăm áp suất là phần trăm tương đối với áp suất hồi tiếp của bể cấp. 
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PF.78 Áp suất đặt dự phòng Mặc định 0.0% 

 Giá trị đặt 0~1000.0% 

Như đã nói trên, nếu trạng thái áp suất đặt dự phòng được cho phép, để chống lại việc tốc độ 

nước cấp vào đường ống thấp hơn tốc độ nước đường ống xả khi mực nước bể cấp xuống thấp quá 

nhanh hoặc hiện tượng bơm rỗng (bơm bị hụt nước) xuất hiện, thì áp suất đặt dự phòng được sử dụng 

để vận hành. 

PF.79 Ghi lại bơm lỗi Mặc định 0 

 Giá trị đặt 0~127 

Trong chế độ cấp nước đẳng áp, nếu một bơm điều khiển tần số bị lỗi, biến tần sẽ tự động ghi 

lại bơm bị lỗi (bit tương ứng = 1), nếu chức năng xử lý bơm lỗi PF.80 được đặt bằng 1, thiết lập kiểu 

bơm của bơm tương ứng trở thành “bơm không hoạt động”, và biến tần sẽ tự động đưa bơm bị lỗi ra 

khỏi sự vận hành của hệ thống và bơm này sẽ không còn tham gia vào hoạt động chuyển đổi logic. 

Reserved Pump 7 Pump 6 Pump 5 Pump 4 Pump 3 Pump 2 Pump 1

 

Ví dụ, nếu PF.79=35D=00100011B, nó biểu thị là các bơm 1, 2 và 6 bị lỗi. 

PF.80 Xử lý lỗi Mặc định 0 

 Giá trị đặt 

0 Dừng toàn bộ hệ thống 

1 Biến tần sẽ chuyển sang bơm điều khiển tần số tiếp theo. Nếu không 

có bơm thay đổi tần số nào sẵn sàng thì bơm trực tiếp sẽ được thêm 

vào. 

2 Chưa dùng 

Thông số trên dùng để xác định hành động sau khi lỗi xảy ra. 

0: Dừng toàn bộ hệ thống: Nếu bơm điều khiển tần số bị hư hỏng, toàn bộ hệ thống sẽ dừng lại. 

Hệ thống sẽ không xóa thiết lập của bơm, chuyển bơm sang “bơm cấm”” (disable – bơm không hoạt 

động) bằng tay thông qua terminal. 

1: Biến tần chuyển qua bơm điều khiển tần số tiếp theo, nếu không có bơm điều khiển tần số 

nào sẵn sàng thì bơm trực tiếp được thêm vào. 

2: Chưa dùng. Chức năng này là dự trữ.  

PF.81~PF.99 Chức năng dự trữ Mặc định 65535 

 Giá trị đặt 0~65535 

Chức năng dự trữ 

Chức năng bổ sung của biến tần CHV. 

P5.02 Chọn chức năng cho ngõ vào S1 Mặc định 0 

P5.03 Chọn chức năng cho ngõ vào S2 Mặc định 0 
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P5.04 Chọn chức năng cho ngõ vào S3 Mặc định 0 

P5.05 Chọn chức năng cho ngõ vào S4 Mặc định 0 

P5.06 Chọn chức năng cho ngõ vào S5 Mặc định 0 

P5.07 Chọn chức năng cho ngõ vào HDI1 Mặc định 0 

P5.09 Chọn chức năng cho ngõ vào S6 Mặc định 0 

P5.10 Chọn chức năng cho ngõ vào S7 Mặc định 0 

P5.11 Chọn chức năng cho ngõ vào S8 Mặc định 0 

 Giá trị đặt 

32 Debugging khởi động mềm bằng tay 

33 Lệnh kiểm tra luân phiên bằng tay 

34 Khởi động mềm bằng tay động cơ A 

35 Khởi động mềm bằng tay động cơ B 

36 Khởi động mềm bằng tay động cơ C 

37 Khởi động mềm bằng tay động cơ D 

38 Khởi động mềm bằng tay động cơ E 

39 Khởi động mềm bằng tay động cơ F 

40 Khởi động mềm bằng tay động cơ G 

41 Cấm bơm A 

42 Cấm bơm B 

43 Cấm bơm C 

44 Cấm bơm D 

45 Cấm bơm E 

46 Cấm bơm F 

47 Cấm bơm G 

48 Mức ngưỡng trên của bể nước cấp 

49 Mức ngưỡng dưới của bể nước cấp 

50 Mức giới hạn dưới của bể nước cấp 

51 Mức ngưỡng trên của bể nước thải 

52 Mức ngưỡng dưới của bể nước thải 

53~55 Chưa dùng 

Các thông số trên là bổ sung các chức năng cho biến tần CHV. 

32: Ngõ vào cho phép debugging khởi động mềm bằng tay, người sử dụng có thể dùng chức 

năng này để cho phép toàn bộ quá trình debugging khởi động mềm bằng tay. Để bảo đảm việc debugg 

an toàn, nên thiết lập ngõ này cho việc khởi động mềm bằng tay của mỗi động cơ, và ngoài ra trạng 

thái ngõ này là 1 (ngắn mạch với ngõ COM). 

33: Dựa trên yêu cầu bảo trì của thiết bị, chức năng này được sử dụng trong quá trình kiểm tra 

bảo trì. Sau khi terminal này được thiết lập và cho phép, biến tần đi vào trạng thái kiểm tra. Quá trình 

kiểm tra bảo trì thì tương tự chuyển đổi giữa các bơm điều khiển tần số. 

34~40: Dùng để chỉ định lần lượt bằng thủ công các motor điều khiển tần số cần khởi động 

mềm, sử dụng kết hợp với terminal cho phép debugging khởi động mềm. 
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Nếu terminal cho phép khởi động mềm bằng tay và lệnh khởi động mềm bằng tay tương ứng 

của một motor đồng thời tác động, motor đó sẽ khởi động mềm bằng biến tần, và sau khi đạt được tần 

số quy định bởi PF.46, nó sẽ chuyển sang hoạt động theo tần số điện lưới. Nếu lệnh khởi động mềm 

của nhiều motor cùng tác động đồng thời, biến tần sẽ quản lý việc khởi động mềm và chuyển đổi các 

bơm tuân theo thứ tự đóng mạch của từng terminal. 

41~47: Dùng để tách thủ công một motor cần sửa chữa hoặc motor bị lỗi. Nếu lệnh này được 

cho phép, thì motor tương ứng sẽ không tham gia vào chuyển đổi logic của hệ thống. Chức năng này 

được dùng để cưỡng bức motor tương ứng ra khỏi quá trình chuyển đổi khi trang thiết bị cần đại tu hay 

bị lỗi, nhằm cải tiến hiệu quả chuyển đổi của hệ thống. 

48~50: Ngõ vào tín hiệu mức của bể nước cấp. Nếu mực nước của bể cấp thay đổi từ cao 

xuống thấp và trong khi đó mức nước vẫn cao hơn mực ngưỡng dưới, hệ thống sẽ vận hành theo áp 

suất đặt bình thường. Nếu mức nước thấp hơn mức ngưỡng dưới nhưng cao hơn mức giới hạn dưới 

thì hệ thống sẽ hoạt động theo áp suất dự phòng. Nếu mức nước thấp hơn mức giới hạn dưới thì hệ 

thống sẽ dừng tất cả hoạt động (tất cả các bơm dừng). Nếu mức nước của bể nước cấp thay đổi từ 

thấp tới cao, khi mức nước thấp hơn giới hạn dưới, hệ thống không hoạt động (tất cả các bơm dừng). 

Nếu mức nước cao hơn mức giới hạn dưới nhưng thấp hơn mức ngưỡng dưới, hệ thống sẽ vận hành 

theo áp suất đặt dự phòng. Sau khi mức nước cao hơn mức ngưỡng dưới, hệ thống sẽ trở lại hoạt 

động theo áp suất đặt bình thường. 

51~52: Ngõ vào tín hiệu mức nước của bể chứa nước thải. Nếu mức nước của bể nước thải 

cao hơn ngưỡng trên, bơm vét sẽ hoạt động, nếu mức của bể nước thải thấp hơn ngưỡng dưới, bơm 

vét sẽ dừng. 

53~55: Chức năng chưa dùng. 

P6.01 Chức năng ngõ ra Y1 Mặc định 0 

P6.02 Chức năng ngõ ra Y2 Mặc định 0 

P6.03 Chức năng ngõ ra colector hở HDO Mặc định 0 

P6.04 Chức năng ngõ ra relay 1 Mặc định 0 

P6.05 Chức năng ngõ ra relay 2 Mặc định 0 

 Giá trị đặt 

20 Báo quá áp 

21 Báo mất áp 

22 Báo hoạt động ngủ đông 

23 Báo hoạt động theo áp suất dự phòng 

24 Báo mực mức bể cấp nước ở giới hạn dưới. 

25 Báo bơm lỗi 

26~31 Chưa dùng 

Các thông số trên là bổ sung các chức năng cho biến tần CHV. 

20: Nếu áp suất đường ống bằng hoặc vượt qua giá trị bảo vệ quá áp PF.69 và kéo dài trong 

thời gian trễ quá áp PF.70, tín hiệu sẽ bật lên. 
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21: Nếu áp suất đường ống thấp hơn hoặc bằng giá trị bảo vệ mất áp PF.71 và kéo dài trong 

thời gian trễ mất áp PF.72, tín hiệu sẽ bật lên. 

22: Trong trạng thái vận hành ngủ đông, tín hiệu sẽ được bật lên. 

23: Nếu hệ thống đạt đủ điều kiện vận hành áp suất dự phòng (chi tiết tham khảo chức năng 

ngõ vào tín hiệu mức nước), hệ thống sẽ vận hành theo áp suất đặt dự phòng, và tín hiệu sẽ bật lên. 

24: Nếu mức nước bể cấp thấp hơn giới hạn dưới, tín hiệu sẽ bật lên. 

25: Nếu PF.79 là khác không (xuất hiện bơm bị lỗi), thì tín hiệu sẽ bật lên. 

Ghi chú: 

Vui lòng tham khảo “Hướng dẫn vận hành họ biến tần điều khiển vector CHV”. 
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7.4  Danh sách các chức năng điều khiển của card cấp nước: 

(Chi tiết, tham khảo hướng dẫn vận hành) 

Mã hàm Tên Mô tả chi tiết 
Giá trị 

đặt 
Mặc 
định 

Thay 
đổi 

Hiển thị 
LCD 

Số TT 

PF.00 
Lựa chọn mode 

cấp nước 

0: Vô hiệu 

1: Chế độ cấp nước thông 

thường 

2: Chưa dùng 

0~2 0  

Water 

supply 

mode 

334 

PF.01 
Nguồn áp suất 

đặt trước 

0: Digital (PF.02) 

1: AI1 

2: AI2 

3: AI3 

4: AI4 

5: HDI1 

6: Truyền thông 

7: Cấp nước định kỳ 

0~7 0  

Water 

supply 

pressure 

setting 

source 

selection 

335 

PF.02 
Áp suất đặt 

digital 
0.0~100.0% 

0.0~ 

100.0 
0.0% O 

pressure 

setting 
336 

PF.03 
Ngõ vào hồi tiếp 

áp suất. 

0: AI1 

1: AI2 

2: AI3 

3: AI4 

4: HDI1 

5: Hồi tiếp thông qua truyền 

thông 

0~5 0  

Feedback 

source 

selection 

337 

PF.04 
Kiểu điều chỉnh 

áp suất 

0: Dương 

1: Âm 
0~1 0  

Pressure 

regulation  
338 

PF.05 Độ lợi (Kp) 0.00~100.00 
0.00~ 

100.00 
0.10 O 

Proportion

al gain 
339 

PF.06 
Thời gian tích 

phân (Ti) 
0.01~10.00s 

0.01~ 

10.00 
0.10 O 

Integral 

time (Ti) 
340 

PF.07 
Thời gian vi phân 

(Td) 
0.00~10.00s 

0.00~ 

10.00 
0.00 O 

Differential 

time 
341 

PF.08 
Chu kỳ lấy mẫu 

(T) 
0.01~100.00s 

0.01~ 

100.00 
0.50s O 

Sample 

period 
342 

PF.09 Độ lệch giới hạn 0.0~100.0% 
0.0~ 

100.0 
0.0% O 

Deviation 

limit 
343 

PF.10 Thời hằng ngõ ra 0.00~10.00s 
0.00~ 

10.00 
0.00s O Buffer time 344 

Chọn kiểu của máy bơm 

PF.11 Kiểu của bơm A 
0: Bơm không hoạt động 

1: Bơm tần số thay đổi 
0~4 0  

Pump A 

selection 
345 
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Mã hàm Tên Mô tả chi tiết 
Giá trị 

đặt 
Mặc 
định 

Thay 
đổi 

Hiển thị 
LCD 

Số TT 

PF.12 Kiểu của bơm B 
2: Bơm trực tiếp 

3: Bơm ngủ đông chuyên 

dùng 

4: Bơm vét chuyên dùng 

0  
Pump B 

selection 
346 

PF.13 Kiểu của bơm C 0  
Pump C 

selection 
347 

PF.14 Kiểu của bơm D 0  
Pump D 

selection 
348 

PF.15 Kiểu của bơm E 0  
Pump E 

selection 
349 

PF.16 Kiểu của bơm F 0  
Pump F 

selection 
350 

PF.17 Kiểu của bơm G 0  
Pump G 

selection 
350 

PF.18 
Cường độ dòng 

định mức bơm A 
0.1~1000.0A 

0.1~ 

1000.0 
0.1A  

Cường độ 

dòng định 

mức bơm 

A 

352 

PF.19 
Cường độ dòng 

định mức bơm B 
0.1~1000.0A 

0.1~ 

1000.0 
0.1A  

Cường độ 

dòng định 

mức bơm 

B 

353 

PF.20 
Cường độ dòng 

định mức bơm C 
0.1~1000.0A 

0.1~ 

1000.0 
0.1A  

Cường độ 

dòng định 

mức bơm 

C 

354 

PF.21 
Cường độ dòng 

định mức bơm D 
0.1~1000.0A 

0.1~ 

1000.0 
0.1A  

Cường độ 

dòng định 

mức bơm 

D 

355 

PF.22 
Cường độ dòng 

định mức bơm E 
0.1~1000.0A 

0.1~ 

1000.0 
0.1A  

Cường độ 

dòng định 

mức bơm 

E 

356 

PF.23 
Cường độ dòng 

định mức bơm F 
0.1~1000.0A 

0.1~ 

1000.0 
0.1A  

Cường độ 

dòng định 

mức bơm 

F 

357 

PF.24 
Cường độ dòng 

định mức bơm G 
0.1~1000.0A 

0.1~ 

1000.0 
0.1A  

Cường độ 

dòng định 

mức bơm 

G 

358 

Định nghĩa Relay 

PF.25 
Chức năng ngõ 

ra RT1 

0: Không có chức năng 

1: Nối bơm A với tần số 
0~14 0  

RT1 

selection 
359 
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Mã hàm Tên Mô tả chi tiết 
Giá trị 

đặt 
Mặc 
định 

Thay 
đổi 

Hiển thị 
LCD 

Số TT 

PF.26 
Chức năng ngõ 

ra RT2 

điều khiển 

2: Nối bơm A với tần số 

điện lưới 

3: Nối bơm B với tần số 

điều khiển 

4: Nối bơm B với tần số 

điện lưới 

5: Nối bơm C với tần số 

điều khiển 

6: Nối bơm C với tần số 

điện lưới 

7: Nối bơm D với tần số 

điều khiển 

8: Nối bơm D với tần số 

điện lưới 

9: Nối bơm E với tần số 

điều khiển 

10: Nối bơm E với tần số 

điện lưới 

11: Nối bơm F với tần số 

điều khiển 

12: Nối bơm F với tần số 

điều khiển 

13: Nối bơm G với tần số 

điều khiển 

14: Nối bơm G với tần số 

điện lưới 

0  
RT2 

selection 
360 

PF.27 
RT3 output 

function selection 
0  

RT3 

selection 
361 

PF.28 
Chức năng ngõ 

ra RT2 
0  

RT4 

selection 
362 

PF.29 
Chức năng ngõ 

ra RT5 
0  

RT5 

selection 
363 

PF.30 
Chức năng ngõ 

ra RT6 
0  

RT6 

selection 
364 

PF.31 
Chức năng ngõ 

ra RT7 
0  

RT7 

selection 
365 

PF.32 
Chức năng ngõ 

ra RT8 
0  

RT8 

selection 
366 

Hoạt động mở thêm/tắt bớt bơm. 

PF.33 
Dung sai áp suất 

mở thêm bơm 
0.0~30.0% 

0.0~ 

30.0 
10.0% O 

Pump 

adding 

tolerance 

367 

PF.34 
Tần số vận hành 

mở thêm bơm 
0.00 Hz~P0.08 

0.00~  

P0.08 
50.00Hz O 

Pump 

adding 

frequency 

368 

PF.35 
Thời gian trễ mở 

thêm bơm 
0~3600s 0~3600 5s O 

Pump 

adding 

delay 

369 

PF.36 

Tần số chuyển 

mạch của bơm 

điều khiển tần số 

0 ~ (P0.08) 
0~P0.0

8 
50.00Hz O 

Switching 

frequency 
370 

PF.37 

Thời gian giảm 
tốc của bơm thay 
đổi tần số trong 
trường hợp một 
bơm trực tiếp 

0.0~100.0s 
0.0~ 

100.0 
10.0s O 

Deceleratio

n time of 

variable 

frequency 

371 
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Mã hàm Tên Mô tả chi tiết 
Giá trị 

đặt 
Mặc 
định 

Thay 
đổi 

Hiển thị 
LCD 

Số TT 

được mở thêm 
vào 

pump 

PF.38 
Dung sai áp suất 

tắt bớt bơm 
0.0~30.0% 

0.0~ 

30.0 
10.0% O 

Pump 

reduction 

tolerance 

372 

PF.39 
Tần số vận hành 

tắt bớt bơm 
P0.09~PF.34 

P0.09~ 

PF.34 
5.00 Hz O 

Pump 

reduction 

frequency 

373 

PF.40 
Thời gian trễ tắt 

bớt bơm 
0~3600s 0~3600 5s O 

Pump 

reduction 

delay 

374 

PF.41 

Thời gian tăng 

tốc của bơm thay 

đổi tần số trong 

trường hợp một 

bơm trực tiếp bị 

tắt bớt 

0.0~100.0s 
0.0~ 

100.0 
10.0s O 

Accelerati

on time of 

variable 

frequency 

pump 

375 

PF.42 
Thời gian đóng 

contactor 
0.1~9.9s 0.1~9.9 0.5s O 

Close 

delay 
376 

PF.43 
Thời gian nhả 

contactor 
0.1~9.9s 0.1~9.9 0.5s O Trip delay 377 

PF.44 
Chu kỳ chuyển 

đổi bơm trực tiếp 
0~65535h (0: Cấm) 

0~ 

65535 
0 h  

Switch 

period of 

power 

frequency 

pump 

378 

PF.45 
Chu kỳ chuyển 
đổi bơm tần số 

thay đổi 
0~65535h (0: Cấm) 

0~ 

65535 
0 h  

Switch 
period of 
variable 

frequency 
pump 

379 

PF.46 

Tần số chuyển 

đổi khi khởi động 

mềm bằng tay. 

0 ~ (P0.08) 
0~P0.0

8 
50.00Hz  

Switching 

frequency 

in manual 

soft start 

380 

Thiết lập áp suất đa giai đoạn. 

PF.47 Thời gian hiện tại 00.00~23.59 
00.00~ 

23.59 
 O 

Current 

moment 
381 

PF.48 
Số giai đoạn áp 

suất 
1~8 1~8 1 O 

Pressure 

steps 
382 

PF.49 
Bắt đầu khoảng 

T1 
00.00~23.59 

00.00~ 

23.59 
00.00 O 

T1 start 

moment 
383 

PF.50 

Áp suất trong 

khoảng thời gian 

T1 

0.0~100.0% 
0.0~ 

100.0 
0.0% O 

Áp suất 

trong 

khoảng 

384 
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Mã hàm Tên Mô tả chi tiết 
Giá trị 

đặt 
Mặc 
định 

Thay 
đổi 

Hiển thị 
LCD 

Số TT 

thời gian 

T1 

PF.51 
Bắt đầu khoảng 

T2 
PF.49~23.59 

PF.49~ 

23.59 
00.00 O 

T2 start 

moment 
385 

PF.52 

Áp suất trong 

khoảng thời gian 

T2 

0.0~100.0% 
0.0~ 

100.0 
0.0% O 

Áp suất 
trong 

khoảng 
thời gian 

T2 

386 

PF.53 
Bắt đầu khoảng 

T3 
PF.51~23.59 

PF.51~ 

23.59 
00.00 O 

T3 start 

moment 
387 

PF.54 

Áp suất trong 

khoảng thời gian 

T3 

0.0~100.0% 
0.0~ 

100.0 
0.0% O 

Áp suất 

trong 

khoảng 

thời gian 

T3 

388 

PF.55 
Bắt đầu khoảng 

T4 
PF.53~23.59 

PF.53~ 

23.59 
00.00 O 

T4 start 

moment 
389 

PF.56 

Áp suất trong 

khoảng thời gian 

T4 

0.0~100.0% 
0.0~ 

100.0 
0.0% O 

Áp suất 

trong 

khoảng 

thời gian 

T4 

390 

PF.57 
Bắt đầu khoảng 

T5 
PF.55~23.59 

PF.55~ 

23.59 
00.00 O 

T5 start 

moment 
391 

PF.58 

Áp suất trong 

khoảng thời gian 

T5 

0.0~100.0% 
0.0~ 

100.0 
0.0% O 

Áp suất 

trong 

khoảng 

thời gian 

T5 

392 

PF.59 
Bắt đầu khoảng 

T6 
PF.57~23.59 

PF.57~ 

23.59 
00.00 O 

T6 start 

moment 
393 

PF.60 

Áp suất trong 

khoảng thời gian 

T6 

0.0~100.0% 
0.0~ 

100.0 
0.0% O 

Áp suất 

trong 

khoảng 

thời gian 

T6 

394 

PF.61 
Bắt đầu khoảng 

T7 
PF.59~23.59 

PF.59~ 

23.59 
00.00 O 

T7 start 

moment 
395 

PF.62 

Áp suất trong 

khoảng thời gian 

T7 

0.0~100.0% 
0.0~ 

100.0 
0.0% O 

Áp suất 

trong 

khoảng 

thời gian 

T7 

396 

PF.63 Bắt đầu khoảng PF.61~23.59 PF.61~ 00.00 O T8 start 397 
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Mã hàm Tên Mô tả chi tiết 
Giá trị 

đặt 
Mặc 
định 

Thay 
đổi 

Hiển thị 
LCD 

Số TT 

T8 23.59 moment 

PF.64 

Áp suất trong 

khoảng thời gian 

T8 

0.0~100.0% 
0.0~100

.0 
0.0% O 

Áp suất 

trong 

khoảng 

thời gian 

T8 

398 

Dormant Control 

PF.65 
Chọn giai đoạn 
thời gian ngủ 

đông 

0: Không ngủ đông 

Chức năng: 1~255 
0~255 0 O 

Dormant 

mode 
399 

PF.66 
Dung sai áp suất 

ngủ đông. 
0.0~30.0% 

0.0~ 

30.0 
10.0% O 

Dormant 

tolerance 
400 

PF.67 

Thời gian trễ mở 

thêm/tắt bớt bơm 

trong ngủ đông 

0~3600s 0~3600 5s O 
Dormant 

delay 
401 

PF.68 
Cho phép đánh 

thức ngủ đông 

0: Không cho phép 

1: Cho phép 
0~1 0  

Dormancy 

awake 
402 

Lỗi và bảo vệ. 

PF.69 
Giá trị bảo vệ 

quá áp 
0.0~100.0% 

0.0~ 

100.0 
90.0% O 

Maximum 

pressure 
403 

PF.70 
Thời gian trễ quá 

áp 
0~3600s 0~3600 500s O 

Over-pres

sure delay 
404 

PF.71 
Giá trị bảo vệ 

mất áp 
0.0~100.0% 

0.0~ 

100.0 
10.0% O 

Minimum 

pressure 
405 

PF.72 
Thời gian trễ mất 

áp 
0~3600s 0~3600 500s O 

Under-pre

ssure 

delay 

405 

PF.73 

Chọn tín hiệu 

báo mực nước 

của bể nước cấp 

0: Không có tín hiệu (không 

điều khiển mức chất lỏng) 

1: Ngõ vào tín hiệu digital 

2: Ngõ vào tín hiệu analog 

0~2 0  

Water 

level signal 

input 

selection 

407 

PF.74 

Chọn tín hiệu 

analog báo mực 

nước bể nước 

cấp 

0: Ngõ vào AI1 

1: Ngõ vào AI2 

2: Ngõ vào AI3 

3: Ngõ vào AI4 

4: Ngõ vào xung cao HDI1 

5: Truyền thông 

0~5 0  

Water 

level signal 

analog 

input 

channel 

selection 

408 

PF.75 

Ngưỡng trên 

mực nước bể 

cấp 

0~100% 
0~100

% 
50% O 

Upper 

water level 

limit 

409 

PF.76 

Ngưỡng dưới 

mực nước bể 

cấp 

0~ PF.75 
0~ 

PF.75 
30% O 

Lower 

water 

level limit 

410 

PF.77 Giới hạn dưới 0~ PF.76 0~ 10% O Shortage 411 
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Mã hàm Tên Mô tả chi tiết 
Giá trị 

đặt 
Mặc 
định 

Thay 
đổi 

Hiển thị 
LCD 

Số TT 

của mực nước 

bể cấp 

PF.76 water level 

PF.78 
Áp suất đặt dự 

phòng 
0~100.0% 

0~ 

100.0% 
0.0% O 

Backup 

pressure 
412 

PF.79 Ghi lại bơm lỗi 
0~127 (các bơm tương 

ứng với bit của nó) 
0~127  ● 

Faulty 

pump 

record 

413 

PF.80 Xử lý lỗi 

0: Dừng toàn bộ hệ thống 

1: Biến tần sẽ chuyển sang 

bơm điều khiển tần số tiếp 

theo. Nếu không có bơm 

thay đổi tần số nào sẵn 

sàng thì bơm trực tiếp sẽ 

được thêm vào..  

2: Chưa dùng 

0~2 0  
Fault 

handling 
414 

PF.81~ 

PF.99 

Chức năng dự 

trữ 
0~65535 

0~ 

65535 
65535 O 

Chưa 

dùng 

function 

415~ 

433 

Bổ sung các chức năng cho CHV. 

P5.02 
Chọn chức năng 

cho ngõ vào S1 

32: Debugging khởi động 

mềm bằng tay 

33: Lệnh luân phiên kiểm 

tra bằng tay 

34: Khởi động mềm bằng 

tay động cơ A 

35: Khởi động mềm bằng 

tay động cơ B 

36: Khởi động mềm bằng 

tay động cơ C 

37: Khởi động mềm bằng 

tay động cơ D 

38: Khởi động mềm bằng 

tay động cơ E 

39: Khởi động mềm bằng 

tay động cơ F 

40: Khởi động mềm bằng 

tay động cơ G 

41: Cấm bơm A 

42: Cấm bơm B 

43: Cấm bơm C 

44: Cấm bơm D 

45: Cấm bơm E 

46: Cấm bơm F 

47: Cấm bơm G 

0~55 

0   77 

P5.03 
Chọn chức năng 

cho ngõ vào S2 
0   78 

P5.04 
Chọn chức năng 

cho ngõ vào S3 
0   79 

P5.05 
Chọn chức năng 

cho ngõ vào S4 
0   80 

P5.06 
Chọn chức năng 

cho ngõ vào S5 
0   81 

P5.07 

Chọn chức năng 

cho ngõ vào 

HDI1 

0   82 

P5.09 

 

Chọn chức năng 

cho ngõ vào S6 

 

0   84 

P5.10 
Chọn chức năng 

cho ngõ vào S7 
0   85 
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Mã hàm Tên Mô tả chi tiết 
Giá trị 

đặt 
Mặc 
định 

Thay 
đổi 

Hiển thị 
LCD 

Số TT 

P5.11 
Chọn chức năng 

cho ngõ vào S8 

48: Mức ngưỡng trên của 

bể nước cấp 

49: Mức ngưỡng dưới của 

bể nước cấp 

50: Mức giới hạn dưới của 

bể nước cấp 

51: Mức ngưỡng trên của 

bể nước thải 

52: Mức ngưỡng dưới của 

bể nước thải 

53~55: Chưa dùng 

0   86 

P6.01 
Chức năng ngõ 

ra Y1 

20: Báo quá áp 

21: Báo mất áp 

22: Báo hoạt động ngủ 

đông 

23: Báo hoạt động theo áp 

suất dự phòng 

24: Báo mực mức bể cấp 

nước ở giới hạn dưới 

25: Báo bơm lỗi 

26~31: Chưa dùng 

0~25 

0 O  123 

P6.02 
Chức năng ngõ 

ra Y2 
0 O  124 

P6.03 

Chức năng ngõ 

ra colector hở 

HDO 

0 O  125 

P6.04 

 

Chức năng ngõ 

ra relay 1 

0 O  126 

P6.05 
Chức năng ngõ 

ra relay 2 
0 O  127 
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8. Truyền thông RS485, tham khảo hướng dẫn vận hành card 

truyền thông biến tần họ CHV. 

9. Ứng dụng điển hình và sơ đồ đấu dây: 

1: Sử dụng 1 bơm điều khiển tần số: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    L1 
L2 
L3 
N 

  R 
S 
T 

  RT1 
RT2 
RT3 
RT4 

    +10V 
 
AI1 
 
GND 
AI2 
 
GND 

   KMO 
 
 
FR1 
 

   
FR2 

 
KMO 
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2: Sử dụng 2 bơm điều khiển tần số:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FR3 

KM2 

L1 
L2 
L3 
 

N 

RT1 
RT2 
RT3 

  RT4 
RT5 

 
RT6 

+10V 
 
 

AI1 
 

GND 
AI2 

KM1 

KM3 

KM4 

3 

 
KM0  KM3 

     KM0 

RT3 

KM0 

FR1 FR2 FR3 FR4 

KM1 KM2 

3 
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3: Sử dụng 3 bơm điều khiển tần số:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 
L2 
L3 
N 

 
RT1 
RT2 
RT3 
RT4 
RT5 
RT6 
RT7 
RT8 

 
+10V 
 
AI1 
GND 
AI2 
GND 

KMO 

KM1     FR1 
KM2   

KM3   FR2 

KM5  FR3 

KM7   FR4 

M1 
3~ 

M2 
3~ 

M3 
3~ 

M4 
3~ 

M5 
3~ 

KM1 
KM2  

KM0 KM2   KM4   

KM1 KM2   




