
Biến tần Schneider ATV320 – Biến tần Hoàng Vina 

NHỮNG VẬT LẠ DẪN ĐIỆN HAY VẬT HỎNG CÓ THỂ XẢY RA ĐIỆN GIẬT 

⚫ Không sử dụng sản phẩm hư hỏng. 

⚫ Để những vật dụng như chip, ốc vít hoặc đồ cắt dây điện xa sản phẩm. 

⚫ Xác định chổ đặt chính xác của con dấu và cáp để tránh lòng đất và độ ẩm. 

Không tuân theo các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng. 

DANGER 

BỀ MẶT NÓNG 

⚫ Đảm bảo tránh tiếp xúc với mọi bề mặt nóng. 
⚫ Không để các bộ phận dễ cháy hoặc nhạy cảm với nhiệt độ gần khu vực nóng. 
⚫ Đảm bảo sản phẩm đã được làm mát trước khi xử lí. 
⚫ Đảm bảo tản nhiệt là đủ bằng cách thực hiện chạy thử trong điều kiện tản nhiệt tối đa. 

Không tuân theo các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong, chấn thương nghiêm trọng, hoặc 

hư hỏng thiết bị. 

Điều kiện lắp đặt 
 

Trước khi bắt đầu:  
Những vật lạ dẫn điện, bụi hay chất lỏng hay các bộ phận bị hỏng có thể gây ra sự nhiễu loạn điệp áp. 

Nhiệt độ của các sản phẩm được mô tả trong cuốn sách hướng dẫn này có thể vượt quá 80 °C (176 °F) trong quá 
trình vận hành. 

 
Power Drive Systems (PDS) có thể tạo ra từ trường và điện từ trường mạnh. Nó có thể gây ra nhiễu điện đối với 
các thiết bị nhạy cảm điện từ.  

 

 

 

 

Đính kèm nhãn A với những hướng dẫn an toàn. 

Mỗi bộ nhãn được cung cấp kèm với một thiết bị điều khiển. 

 

Bước  

1 Tuân thủ các quy định an toàn tại nước sở tại. 
2 Chọn nhãn phù hợp với quốc gia đó. 

3 Gắn nhãn vào mặt trước của thiết bị để nhìn thấy rõ. Phía dưới đây là bản tiếng Anh: 
 

 

ĐIỆN TRƯỜNG 

⚫ Những người có cấy ghép y tế điện tử, như máy tạo nhịp tim cần tránh xa thiết bị. 
⚫ Không đặt các thiết bị nhảy cảm điện từ trong vùng lân cận của thiết bị. 

Không tuân theo các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong, chấn thương nghiêm trọng, 
hoặc hư hỏng thiết bị. 

 

WARNING 

WARNING 
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Các kiểu lắp đặt cho thiết bị ATV320••••• 

Hoạt động của thiết bị này phù hợp với nhiệt độ không khí xung quanh ít hơn hoặc bằng 50 °C 
(122°F) , cho tần số chuyển đổi là 4kHz, để sử dụng cho hoạt động liên tục. 

Trên nhiệt độ này, lên đến 60 °C (140°F), hoặc hoạt động liên tục trên 4 kHz, dòng điện danh 
nghĩa nên được giảm theo hiệu suất giảm tải.  

Trên 4kHz, thiết bị sẽ tự động giảm tần số trong trường hợp nhiệt độ bị tăng quá mức. 

Trên bộ ngắt mạch tùy chọn GV2 (1) có thể được gắn trên kích thước 1B và 2B. 

 

 
 

Kiểu lắp đặt  A cho thiết bị ATV320••••C 

 
 

Không gian trống ≥50 mm (2 in.) ở mỗi bên, có trang bị nắp thông hơi. Kiểu lắp đặt A phù 
hợp cho hoạt động của thiết bị ở nhiệt độ không khí xung quanh ít hơn hoặc bằng 50 °C 
(122 °F). 

Kiểu lắp đặt  B cho thiết bị ATV320••••C 
 

 

Thiết bị được lắp đặt cạnh nhau, tháo bỏ nắp thông hơi. Mức độ bảo vệ lên đến IP20. 
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Kiểu lắp đặt  C cho thiết bị ATV320••••C 
 

 
 

Không gian trống ≥50 mm (2 in.) ở mỗi bên. Tháo nắp thông hơi để vận hành ở nhiệt độ không khí 
xung quanh trên 50 °C (122 °F). Mức độ bảo vệ lên đến IP20. 

Độ hở và vị trí lắp đặt 

 

(1) Giá trị tối thiểu tương ứng với ràng buộc nhiệt.. Đối với kích thước 1B và 2B, độ hở 150 
mm (5.9 in.)  
 có thể giúp kết nối với mặt đất   

(2) Bộ ngắt mạch GV2 tùy chọn. 
 

Những hướng dẫn lắp đặt chung:  

⚫ Gắn thiết bị ở vị trí thẳng đứng. Điều này cần thiết để làm mát thiết bị.   
⚫ Lắp nó lên bề mặt gắn theo tiêu chuẩn, sử dụng vít theo bảng được đưa ra trong phần gắn. 

(xem trang 38). 
⚫ Bắt buộc sử dụng vòng đệm với tất cả các ốc vít. 
⚫ Siết chặt các vít để cố định. 
⚫ Không gắn thiết bị gần nguồn nhiệt. 
⚫ Tránh các tác động môi trường như nhiệt độ cao, độ ẩm cao, bụi, bẩn và khí dẫn điện. 
⚫ Tuân thủ khoảng cách cài đặt tối thiểu để làm mát. 
⚫ Không gắn thiết bị lên các vật liệu dễ cháy.  
⚫ Cài đặt thiết bị ở nơi vững chắc, không rung. 
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Gắn 
 

Gắn lỗ và ốc vít. 

Cố định ốc vít là cần thiết cho tất cả các loại thiết bị. 
⚫ Số lưỡng lỗ;: sử dụng 4 lỗ gắn. 
⚫ Chỉ có thể sử dụng 2 lỗ (trên cùng bên trái và dưới cùng bên phải) đối với các kích thước 

khung 1B, 2B, 1C và 2C. 

Lỗ trên cùng. 

 

 
 

Kích cỡ 
khung 

Những 

lỗ trên 

cùng a 
mm (in.) 

Những lỗ 
trên cùng 
b (nếu 
có) mm 
(in.) 

Những lỗ 

dưới cùng 

 mm (in.) 

Những vít được 

đề nghị 

1B 5 (0.2) – – M4 

2B 5 (0.2) – – M4 

1C 5 (0.2) – 5 (0.2) M4 

2C 5 (0.2) – 5 (0.2) M4 

4B 5 (0.2) 11 (0.43) 5 (0.2) M4 

5B 6 (0.24) 14 (0.55) 6 (0.24) M5 

3C 5 (0.2) – 5 (0.2) M4 

4C 5 (0.2) 11 (0.43) 5 (0.2) M4 

5C 6 (0.24) 14 (0.55) 6 (0.24) M5 

 
Lưu ý:: Ốc vít không được giao kèm với sản phẩm. 
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