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Những lưu ý quan trọng khi sử dụng biến tần: 
+ Chọn công suất phù hợp với động cơ: Với các ứng dụng chạy tải nhẹ (Như quạt, bơm…) 

thì có thể chọn công suất biến tần tương đương với công suất động cơ. Còn đối với các ứng 

dụng tải nặng như cầu trục hay kéo băng tải thì nên chọn công suất biến tần cao hơn 1 cấp 

so với công suất định mức động cơ. 

+ Lựa chọn loại biến tần phù hợp với môi trường lắp đặt: vì môi trường ở Việt Nam khá nóng 

ẩm nên khi lựa chọn biến tần cần chú ý tới việc nó đã được nhiệt đới hóa hay chưa. Thông 

thường biến tần khi đã được nhiệt đới hóa sẽ có khả năng hoạt động ở nhiệt độ khoảng 50oC 

và độ ẩm dưới 90%RH. Ngoài ra cũng cần chú ý đến môi trường lắp đặt: thông thoáng, ko có 

khí gas, bụi bẩn hay chất ăn mòn… 

+ Đọc kĩ tài liệu HD trước khi lắp đặt, sử dụng: vì mới loại biến tần sẽ có cách thức đấu nối 

và cài đặt khác nhau nên trước khi đi vào hoạt động người sử dụng cần tìm hiểu kĩ xem loại 

biến tần đó đấu nối như thế nào, có cần thêm thiết bị phụ trợ nào không hay nên cài đặt 

những tham số nào và không nên thay đổi những tham số nào… 

+ Thông thường biến tần luôn có chức năng lưu giữ các cảnh báo lỗi. Khi xảy ra lỗi, người 

vận hành nên ghi lại những lỗi đó và tình trạng khi xảy ra lỗi để phục vụ cho công tác khắc 

phục sự cố sau này. 
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Phần I: Lựa chọn thiết bị và đấu nối cho biến tần SE2 
1. Lựa chọn thiết bị 
1.1. Chọn biến tần 

- Biến tần SE2 series cung cấp 3 model sau: 1 pha 220VAC, 3 pha 220VAC và 3 pha 

380VAC.  

 Series 1 pha 220V 

 
 Series 3 pha 220V 
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 Series 3 pha 440V 
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1.2. Chọn các thiết bị phụ trợ khác.  

+ Bảng lựa chọn điện trở hãm cho biến tần SE2 series: 

 
* CHÚ Ý: 

- Khi chọn điện trở hãm, công suất điện trở có thể nhỏ hơn so với bảng trên (Tùy ứng dụng). 

Tuy nhiên giá trị điện trở bắt buộc phải lớn hơn giá trị ghi ở bảng trên. Nếu chọn ko phù hợp 
có thể gây nổ biến tần. 

 

+ Các thiết bị khác (Bộ lọc nhiễu EMI, Bộ lọc tín hiệu AC reactor) vui lòng tham khỏa chi tiết 

trong tài liệu gốc. 
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2. Đấu nối 

+ Sơ đồ đấu nối hoàn chỉnh cho biến tần SE2 như sau: 
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+ Giải thích ý nghĩa các chân đấu: 

STT Chân Ý nghĩa 

1 R, S, T Cấp nguồn cho biến tần 

2 U, V, W Đưa ra động cơ 

3 +/P, PR Đấu điện trở hãm (nếu có) 

4 PC 
Chấn chung cho các chân STF, STR, RES, M0, M1, M2 với điều kiện 

phải gạt công tắc SINK/SOURCE về phía SOURCE. Chân này cấp 

nguồn 24VDC. 

5 SD 
Chấn chung cho các chân STF, STR, RES, M0, M1, M2 với điều kiện 

phải gạt công tắc SINK/SOURCE về phía SINK. 

6 STF 
Mặc định có chức năng điều khiển chạy thuận. Có thể thay đổi bằng 

tham số P83. Chân này có tác dụng khi chọn kiểu điều khiển bên ngoài. 

7 STR 
Mặc định có chức năng điều khiển chạy ngược. Có thể thay đổi bằng 

tham số P84. Chân này có tác dụng khi chọn kiểu điều khiển bên ngoài. 

8 RES 
Mặc định có chức năng reset lại biến tần. Có thể thay đổi bằng tham số 

P86. Chân này có tác dụng khi chọn kiểu điều khiển bên ngoài. 

9 M0 
Mặc định có chức năng điều khiển động cơ chạy ở cấp tốc độ thứ nhất 

(ở tham số P4). Có thể thay đổi bằng tham số P80. Chân này có tác 

dụng khi chọn kiểu điều khiển bên ngoài. 

10 M1 
Mặc định có chức năng điều khiển động cơ chạy ở cấp tốc độ thứ 2 (ở 

tham số P5). Có thể thay đổi bằng tham số P81. Chân này có tác dụng 

khi chọn kiểu điều khiển bên ngoài. 

11 M2 
Mặc định có chức năng điều khiển động cơ chạy ở cấp tốc độ thứ 3 (ở 

tham số P6). Có thể thay đổi bằng tham số P82. Chân này có tác dụng 

khi chọn kiểu điều khiển bên ngoài. 

12 10 Cấp nguồn 10V cho biến trở điều khiển tốc độ động cơ. 

13 2 
Nối với chân chạy của biến trở hoặc tín hiệu điều khiển analog 0~10V 

đưa về. 

14 4 
Nối với chân + của tín hiệu điều khiển 4-20mA (hoặc 0-5, 0-10V) đưa về. 

Tham khảo chi tiết tại tham số P17. 

15 AM 
Đầu ra tín hiệu analog 0~10V, nối với bộ đồng hồ hiển thị. 

Chức năng chân này có thể thay đổi bằng tham số P54. 
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16 5 Chân chung cho các chân 2, 4, 10, AM. 

17 A 
Tiếp điểm role thường mở đa chức năng. Mặc định là khi có lỗi sẽ đóng 

tiếp điểm này lại. Có thể thay đổi bằng tham số P85. 

18 B 
Tiếp điểm role thường đóng đa chức năng. Mặc định là khi có lỗi sẽ mở 

tiếp điểm này ra. Có thể thay đổi bằng tham số P85. 

19 C Chân chung cho 2 chân A và B. 

20 SO 
Chân đầu ra điều khiển đa chức năng. Mặc định sẽ xuất tín hiêu ra khi có 

lệnh chạy RUN biến tần. Có thể thay đổi bằng tham số P40. 

Chú ý dùng nguồn 12-24VDC cho 2 chân này. 

21 SE Chân đầu ra Open collector 

22 DA+, DB- Chân kết nối truyền thông RS485. 

23 RJ-45 Cổng kết nối với các thiết bị mở rộng như CB01/02/03, PD01, DN01 
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Phần II: Cài đặt tham số 
1. Quy trình thực hiện cài đặt bằng bàn phím. 
- Chuyển đổi giữa các chế độ hoạt động: 

 
 
- Quy trình cài đặt tham số: 

 
Chi tiết vui lòng tham khảo mục 4.3 (trang 30) trong tài liệu gốc 
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2. Cài đặt các tham số cơ bản  

2.1. Cài đặt chế độ điều khiển  

Tham số Giá trị Ý nghĩa 

P79 

0 

Có thể điều khiển trực tiếp trên bàn phím hay bằng các cực điều khiển 

bên ngoài. Ngoài ra cũng cho phép thực hiện chạy JOG ngay bằng bàn 

phím. 

1 Chỉ cho phép điều khiển bằng bàn phím (kể cả chạy JOG) 

2 Chỉ cho phép điều khiển bằng các cực điều khiển bên ngoài. 

3 Chỉ cho phép điều khiển bằng truyền thông 

4 
Cho phép thay đổi tần số bằng bàn phím và điều khiển động cơ 

(chạy/dừng, đảo chiều…) bằng các cực bên ngoài. 

5 

Cho phép thay đổi tần số bằng tín hiệu analog bên ngoài, chạy theo tín 

hiệu xung hay chạy theo các cấp tốc độ và điều khiển động cơ bằng 

bàn phím. 

6 
Cho phép thay đổi tần số bằng truyền thông hay chạy theo các cấp tốc 

độ và điều khiển động cơ bằng các cực điều khiển bên ngoài 

7 

Cho phép thay đổi tần số bằng tín hiệu analog bên ngoài, chạy theo tín 

hiệu xung hay chạy theo các cấp tốc độ và điều khiển động cơ bằng 

truyền thông 

8 
Cho phép thay đổi tần số bằng bàn phím hay chạy theo các cấp tốc độ 

và điều khiển động cơ bằng các cực điều khiển bên ngoài. 

 

2.2. Cài đặt tần số hoạt động 

Tham số Giá trị Ý nghĩa 

P1 0-120 Đặt giới hạn tần số lớn nhất khi hoạt động 

P2 0-120 Đặt giới hạn tần số nhỏ nhất khi hoạt động 

P20 0-400 
Đặt tần số tham chiếu khi hoạt động. Tần số này liên quan đến quá 

trình tăng, giảm tốc của biến tần. 

P38 1-400 Tần số lớn nhất cho phép được điều khiển bới tín hiệu qua cực 2-5 

P39 1-400 Tần số lớn nhất cho phép được điều khiển bới tín hiệu qua cực 4-5 
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2.3. Cài đặt thời gian tăng/giảm tốc 

Tham số Giá trị Ý nghĩa 

P7 0-360 Thời gian tăng tốc từ 0 Hz đến tần số đặt ở P20 

P8 0-360 Thời gian giảm tốc từ tần số đặt ở P20 đến 0Hz. 

 

2.4. Cài đặt tín hiệu analog điều khiển tốc độ 

Tham số Giá trị Ý nghĩa 

P73 0, 1 
Chọn dải điện áp điều khiển qua cực số 2-5: 

Chọn 0: từ 0-5V; chọn 1: từ 0-10V 

P192 0-10 Giá trị điện áp điều khiển nhỏ nhất bằng cực số 2-5 

P193 0-10 Giá trị điện áp điều khiển lớn nhất bằng cực số 2-5 

P194 0-60 Tần số tương ứng khi tín hiệu điều khiển bằng tham số đặt ở P192 

P195 0-400 Tần số tương ứng khi tín hiệu điều khiển bằng tham số đặt ở P193 

P17 0-2 Lựa chọn kiểu tín hiệu điều khiển đưa vào cực số 4-5 

P196 0-60 Tần số tương ứng khi tín hiệu điều khiển bằng tham số đặt ở P198 

P197 0-400 Tần số tương ứng khi tín hiệu điều khiển bằng tham số đặt ở P199 

P198 0-20 Giá trị điện áp/dòng điện điều khiển nhỏ nhất bằng cực số 4-5 

P199 0-20 Giá trị điện áp/dòng điện điều khiển lớn nhất bằng cực số 4-5 

 

2.5. Cài đặt chạy theo nhiều cấp tốc độ (Tối đa 16 cấp) 

Giả sử trong trường hợp chạy với 3 cấp tốc độ khác nhau: 

Tham số Giá trị Ý nghĩa 

P4 0-400 Tần số tương ứng với cấp tốc độ thứ nhất (Chỉ định bới cực M0) 

P5 0-400 Tần số tương ứng với cấp tốc độ thứ 2 (Chỉ định bới cực M1) 

P6 0-400 Tần số tương ứng với cấp tốc độ thứ 3 (Chỉ định bới cực M2) 

P80 2 Bật chức năng điều khiển động cơ với cấp tốc độ thứ nhất đặt ở P4 

P81 3 Bật chức năng điều khiển động cơ với cấp tốc độ thứ 2 đặt ở P5 

P82 4 Bật chức năng điều khiển động cơ với cấp tốc độ thứ 3 đặt ở P6 

 

Khi muốn chạy ở cấp tốc độ nào thì chỉ cần ngắn mạch chân tương ứng với chân SD hoặc 

PC (tùy cách đấu dây). Tại mỗi 1 thời điểm chỉ được phép chạy 1 cấp tốc độ mà thôi. Nếu ko 

chạy theo cấp tốc độ nào thì sẽ quay về điều khiển bằng chiết áp. 
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2.6. Cài đặt chế độ hãm 1 chiều 

Tham số Giá trị Ý nghĩa 

P10 0-120 Tần số bắt đầu thực hiện hãm 1 chiều 

P11 0-60 Thời gian duy trì hãm 1 chiều 

P12 0-30 

Điện áp hãm 1 chiều. Giá trị càng lớn thì lực hãm càng mạnh. 

(Chú ý cài đặt tham số này cẩn thận vì nó ảnh hưởng đến trục động 

cơ) 

 

2.7. Cài đặt các chức năng nâng cao khác 

Tham số Giá trị Ý nghĩa 

P14 0-13 
Lựa chọn đặc tính tải phù hợp.  

Chi tiết tham khảo tại trang số 50 tài liệu gốc. 

P22 0-400% 
Mức độ bảo vệ chống kẹt.  

Chi tiết tham khảo tại trang số 53 tài liệu gốc. 

P28 0-31 Hệ số lọc tần số đầu ra. Chi tiết tham khảo tại trang số 54 tài liệu gốc. 

P60 0-31 
Hệ số lọc tín hiệu đầu vào.  

Chi tiết tham khảo tại trang số 89 tài liệu gốc. 

P77 0-2 
Chức năng cho phép hay ko cho phép thay đổi tham số. 

Chi tiết tham khảo tại trang số 96 tài liệu gốc 

P78 0-2 
Chức năng cho phép hay ko cho phép đảo chiều động cơ . 

Chi tiết tham khảo tại trang số 96 tài liệu gốc 

P85 0-10 
Tùy chọn chức năng hoạt động cho role đa chức năng 

Chi tiết tham khảo tại trang số 82 tài liệu gốc 

P139 0-100 
Điều chỉnh độ lệch tín hiệu điện áp điều khiển.  

Chi tiết tham khảo tại trang số 74 tài liệu gốc 

P140 0.1-200 
Điều chỉnh độ khuyếch đại tín hiệu điện áp điều khiển. 

Chi tiết tham khảo tại trang số 74 tài liệu gốc 

P141 0-11 Chi tiết tham khảo tại trang số 74 tài liệu gốc 

P159 0, 1 Bật chức năng tiết kiệm năng lượng 

P998  Khôi phục toàn bộ tham số về mặc định ban đầu 
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Phần III: Ví dụ áp dụng 
1. Ví dụ 1 
+ Yêu cầu: Điều khiển trực tiếp trên biến tần, dải tần số từ 0 đến 50Hz. Thời gian tăng/giảm 

từ 0-50Hz là 10s. Khi dừng có hãm 1 chiều ( chỉ bắt đầu hãm khi tần số nhỏ hơn 30Hz, thời 

gian hãm là 0 và mức độ hãm là 8%). 

+ Thực hiện đấu nối: 

 
 

+ Thực hiện cài đặt: 

STT Tham số Giá trị 

1 P1 50 

2 P2 0 

3 P7 10 

4 P8 10 

5 P10 30 

6 P11 0 

7 P12 8 

8 P20 50 

9 P79 1 (hoặc 0) 
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2. Ví dụ 2 

+ Yêu cầu: Điều khiển bằng các cực bên ngoài, có đảo chiều, điều chỉnh tốc độ bằng 

chiết áp từ 0-10V. Hãm tự do, thời gian tăng tốc là 15s, giảm tốc là 8s. Dải tần số hoạt 

động từ 5-60Hz. Khi có lỗi xuất hiện thì bật đèn báo. Reset biến tần bằng bàn phím. 

+ Thực hiện đấu nối: 

 
  

+ Thực hiện cài đặt: 

STT Tham số Giá trị 

1   P1 60 

2 P2 5 

3 P7 15 

4 P8 8 

5 P20 60 

6 P38 60 

7 P73 1 

8  P79  2 

9 P85 5 
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3. Ví dụ 3 
+ Yêu cầu: Điều khiển bằng các cực điều khiển bên ngoài, điều chỉnh tốc độ bằng tín hiệu 4-

20mA đưa về từ cảm biến. Dải tần số tương ứng từ 4-20mA là 0-30Hz. Động cơ chỉ chạy 

theo 1 chiều (chạy thuận). Khóa ko cho thay đổi tham số sau khi cài đặt xong. 

+ Thực hiện đấu nối: 

 
 

+ Thực hiện cài đặt: 

STT Tham số Giá trị 

1 P1 30 

2 P2 0 

3 P39 30 

4 P78 1 

5 P79 2 

6 P81 5 

7 P196 0 

8 P197 30 

9 P198 4 

10 P199 20 

11 P77 1 

 

Long Le
Textbox



QuickStart – SE2 series 

Adi-jsc.com.vn 16

Phần IV: Bảng mã lỗi 
 

Mã Hiển thị Nguyên nhân Khắc phục

ERROR Error

1. Sụt nguồn
2. Chức năng Reset đang bật
3. Kết mối giữa điều khiển-
động lực bị lỗi
4. Hỏng mạch điều khiển 
5. Lỗi CPU

1. Cấp nguồn ổn định
2. Tắt chức năng Reset (RES)
3. Kết nối đúng theo hướng dẫn
4. Thay thế biến tần
5. Khởi động lại biến tần

OC0 OC0
Khởi động lại biến tần.
Nếu vẫn ko được thì hãy mang đi sửa 
chữa

OC1 OC1

OC2 OC2

OC3 OC3

OV0 Ou0

OV1 Ou1

OV2 Ou2

OV3 Ou3

THT THT IGBT bị quá nhiệt Ko để biến tần quá tải
 trong thời gian dài

THN THN Relay bảo vệ quá nhiệt 1. Kiểm tra lại tham số P9
2. Giảm bớt tải

OHT OHT Relay nhiệt bên ngoài
 bị quá nhiệt

1.Kiểm tra công suất của role nhiệt đó có 
phù hợp với động cơ ko
2. Gỉam bớt tải

OPT OPT 1. Lỗi kết nối truyền thông
2. Truyền thông bị ngắt

Cài đặt các tham số truyền thông chính 
xác và thực hiện kết nối đúng theo 
hướng dẫn

EEP EEP Lỗi ROM Đưa đến nơi bảo hành, sửa chữa.

Dòng điện đầu ra lớn gấp 2 
lần định mức 1. Tăng thòi gian tăng/gảm tần số

2. Ko tăng tải đột ngột
3. Kiểm tra ngắn mạch cực U,V,W

Qúa áp giữa cực P và N

1. Tăng thòi gian tăng/gảm tần số
2. Kiểm tra điện trở hãm giữ cực P và PG
3. Kiểm tra tham số P30,P70 có chính 
xác ko
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PID Pid

1. CÔng suất biến tần và 
động cơ ko tương thích
2. Giá trị đich PID hay giá trị 
phản hồi quá giới hạn
3. Lỗi thiết bị ngoại vi

1. DÙng biến tần só công suất phù hợp
2. Kiểm tra lại giá trị phản hồi. 
Đặt lại giá trị đich tùy theo giá trị phản hồi
3. Kiểm tra lại các thiết bị như: cảm biến, 
chiết áp... còn tốt ko

CPU CPU Nhiễu từ trường Giảm bớt các thiết bị ngoại vi 
OLS OLS Quá tải Giảm tải và tăng giá trị P22

SCP SCP Ngắn mạch đầu ra
Kiểm tra lại đấu nối đúng theo hướng dẫn

NTC NTC Nhiệt độ IGBT quá cao

1. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung 
quanh
2. Kiểm tra lại hệ thống làm mát cho biến 
tần

OL2 OL2
1. Động cơ quá tải
2. Tham số P155, P156 quá 
cao

1. Giảm tải
2. Giảm giá trị P155 và P156

CPR CPR Lỗi CPU
1. Kiểm tra lại đấu nối
2. Kiểm tra lại các tham số cài đặt
3. Giảm nhiễu xung quanh

Aer Aer đầu ra 4-5 bị ngắt bất thường Xem chi tiết trong tài liệu hướng dẫn kèm 
theo  

 

Chú ý: Khi cảnh báo xuất hiện, biến tần sẽ ở trạng thái dừng 
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HD cụ thể cách khác phục 1 số lỗi thường gặp: 
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