
Thông số cài đặt cơ bản  để vận hành  biến tần KDE200 

Cách bấm phím:  

 Bấm phím PRG để vào thông số cài đặt. 

 Bấm phím mũi tên sang trái < để di chuyển đến các số cần cài 

 Xoay núm vặn trái hoặc phải để tăng giảm thông số cần cài. 

 Ấn núm vặn hoặc ấn phím PRG để lưu thông số . 

 Ấn phím FUN/ESC để thoát khi cài xong 

Ứng dụng 1: Cài  đặt lệnh chạy / dừng bằng bấm phím RUN / STOP trên mặt biến tần, 

điều khiển tần số (tốc độ) bằng núm vặn trên biến tần: 

P0-01 = 1 Để chỉnh tần (tốc độ) số bằng núm vặn 

P0-02 = 0 Để bật Chạy / Dừng bằng phím RUN và STOP 

P0-04 = Thời gian tăng tốc (giây) 

P0-05 = Thời gian giảm tốc (giây) 

P0-08 = Tần số cao nhất 

P0-09 = Tần số giới hạn chạy 

P3-03 = Công suất động cơ KW 

P3-04 = Tốc độ động cơ Vòng/phút. 

 

 

 

 

 



Ứng dụng 2: Cài  đặt lệnh chạy thuận và ngược bằng công tắc bên ngoài, điều khiển 

tần số (tốc độ) bằng chiết áp lắp bên ngoài – Đấu dây theo sơ đồ dưới. 

P0-01 = 2 Để chỉnh tần (tốc độ) số bằng Triết áp 

P0-02 = 1 Để bật Chạy / Dừng bằng công tắc 

P0-04 = Thời gian tăng tốc (giây) 

P0-05 = Thời gian giảm tốc (giây) 

P0-08 = Tần số cao nhất 

P0-09 = Tần số giới hạn chạy 

P3-03 = Công suất động cơ KW 

P3-04 = Tốc độ động cơ Vòng/phút 

P5-10 = 1 chạy thuận  bằng chân  X1 

P5-11 = 2 chạy ngược bằng chân X2 
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