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““SSIIEEMMEENNSS””  MMIICCRROOMMAASSTTEERR  442200  

                                        คุณสมคุณสมบัติท่ัวไปของ บัติท่ัวไปของ MMMM442200  
 แนะนําขอมูลทางเทคนิคเบื้องตนของอินเวอรเตอร

MICROMASTER 420 
ยานแรงดันปอนเขาและกําลัง     200Vถึง240V1เฟส± 10% 0.12kWถึง 3kW 
                                          200Vถึง240V3เฟส± 10% 0.12kWถึง 5.5kW 
                                          380Vถึง480V3เฟส± 10% 0.37kWถึง 11kW 
ความถี่ปอนเขา          47 Hz ถึง 63 Hz 
ความถี่ดานเอาตพุต               0 Hz   ถงึ 650 Hz 

คาตัวประกอบกาํลัง         ≥ 0.7 
ประสทิธิภาพของอินเวอรเตอร    96 % ถึง 97 % 
ความสามารถทนภาระเกิน            สามารถทนกระแสได 150%ของพิกัดกระแสเอาตพุตเปนชวงเวลา 60 วินาทีภายในเวลา 5นาท ี
กระแสกระชาก(Inrush current) นอยกวากระแสพิกัดอินพุต 
วิธีการควบคุม                                               อัตราสวนแรงดันตอความถีแ่บบเชิงเสน,อัตราสวนแรงดันตอความถี่แบบพาราโบลคิ (พัดลม) 
                                          การตั้งโปรแกรมอัตราสวนแรงดันตอความถี,่ การควบคุมกระแสสรางเสนแรงแมเหล็ก (FCC) 
ความถี่พีดับบิวเอ็ม                   2 kHz ถึง 16 kHz (ครั้งละ 2 kHz) 
 (PWM frequencies)    
การคงคาความถี ่ สามารถโปรแกรมได 7 โปรแกรม 
การขามยานความถี ่ สามารถโปรแกรมได 4 โปรแกรม 
ความละเอียดของการตั้งคา  แบบดิจติอล 0.01Hz 

แบบอนุกรม 0.01 Hz 
แบบอะนาล็อค 10 บิต 

อินพุตสําหรับดจิิตอล 3 อินพุตสําหรบัดิจิตอลแบบแยกสัญญาณทางไฟฟาทีส่ามารถโปรแกรมได ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนเปน PNP/NPN 

อินพุตสําหรับอะนาล็อค 1 อินพุตสําหรบัอะนาล็อคสําหรับการตั้งคา หรือการปอนเขาแบบพีไอ (0 ถึง10V) หรือใช
เปนชองสัญญาณดิจิตอลชองที่ 4 

รีเลยเอาตพุต 1 รีเลยเอาตพุต (30 V DC/5 A สําหรับโหลดตัวตานทาน หรือ 250 V 1 เฟส/2 A สําหรบั
โหลดเปนตัวเหนี่ยวนํา) 

เอาตพุตสําหรบัอะนาล็อค 1 เอาตพุตสําหรับอะนาล็อคทีโ่ปรแกรมได (0 mA ถึง 20mA) 
การเชื่อมตอแบบอนุกรม RS-485  สวน RS-232 เปนอุปกรณเสริมซึ่งสามารถเลือก 
 (Serial interfaces) ซื้อได 
EMC ตัวกรอง EMC EN 55 011 Class A หรือ B เปนอุปกรณเสรมิซึ่งสามารถเลอืกซื้อ 
การเบรค การเบรคดวยไฟตรง การเบรครวม 
ระดับการปองกัน IP 20 
ยานอุณหภูมิการทํางาน -10 °C ถึง +50 °C 
ยานอุณหภูมิการเก็บรักษา -40 °C ถึง +70 °C 
ความชื้น ความชื่นสัมพัทธ 95 % โดยไมมีการควบแนน 
การทํางานเหนอืระดับ สูงกวา 1000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยไมมีการลดลง 
นํ้าทะเล ของพิกัด 
ลักษณะการปองกัน  แรงดันสูงเกิน 

แรงดันต่ําเกิน 
ภาระเกิน 
กระแสรั่วลงดิน 
กระแสลัดวงจร 
แผงปองกันหมนุโดยไมตั้งใจ 
ความรอนของมอเตอร I2t  ดวยพีทีฃี 
อุณหภูมิของอินเวอรเตอรสูงเกิน 
การปองกันการเปลี่ยนพารามิเตอรดวยรหัสผาน 

มาตรฐาน   , , , C-tick  
เครื่องหมาย    เปนไปตามขอกําหนดแรงดันดานต่ํา EC 73/23/EEC 

และขอกําหนด EMC  89/336/EEC 
ขนาดและน้ําหนัก                        ขนาดโครงสราง(W × H × D, mm)     นํ้าหนัก (kg) 
 (ไมรวมแผนก้ัน)                          A:73 × 173 × 149                             1.0 
                                               B:149 × 202 × 172                            3.3 
                                               C: 185 × 245 × 19                            55.0 
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 การใชงาน 
อินเวอรเตอรไมโคร มาสเตอร 420 เหมาะสําหรับการ
ใชงานหลากหลายในการขับเคลื่อนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงความเร็วซึ่งเหมาะสมกับการใชงาน
สําหรับปม, พัดลมและระบบสายพานลําเลียง 
คุณลักษณะการใชงานสามารถกําหนดโดยความ

ตองการของผูใชและงายตอการใชงาน สามารถใชกับ
แหลงจายแรงดันยานกวางที่มีทั่วโลก 
 คุณสมบัติหลัก 

 มีการตั้งคาใชงานเริ่มตนและการใชงานที่งาย 
 เนื่องจากโครงสรางที่มีลักษณะเปนโมดูลลาร 
ดังนั้นการใชงานไดหลายหลากรูปแบบ 

 มี 3 อินพุตสําหรับดิจิตอลแบบแยกสัญญาณทาง
ไฟฟาที่สามารถโปรแกรมได 

 มี 1 อินพุตสําหรับอะนาล็อคที่สามารถปรับคาได 
(0 V ถึง 10 V) ซึ่งสามารถใชเปนอินพุตสําหรับ
ดิจิตอลตัวที่ 4 ไดดวยเหมอืนกัน 

 มี 1 เอาตพุตสําหรับอะนาล็อคที่สามารถโปรแกรม
ได (0mAถึง20mA) 

 รีเลยเอาตพุต 1 ตัวที่สามารถโปรแกรมได (30V 
DC/5 A สําหรับโหลดตัวตานทานหรือ250 V 1 
เฟส/2 A สําหรับโหลดเปนตัวเหนี่ยวนํา) 

 เมื่อมีการใชความถี่สวิตชิ่งที่สูงการทํางานของ
มอเตอรจะเงียบ 

 มีการปองกันทั้งอินเวอรเตอรและมอเตอรที่
สมบูรณแบบ 

 
 อุปกรณเสริม(Option) 

 ตัวกรอง EMC คลาส A/B 
 ตัวเหนี่ยวดานไฟไลน 
 ตัวเหนี่ยวนําดานเอาตพุต 
 แผนกั้น (gland plate) 
 แผงการทํางานพื้นฐาน (BOP) สําหรับการปอน
พารามิเตอรใหอินเวอรเตอร 

 แผงการทํางานชั้นสูง (AOP) มีตัวอักษรที่ชัดเจน
และแสดงไดหลายภาษา 

 โมดูลโปรฟบัสสําหรับการสื่อสาร
ขอมูล (PROFIBUS-DP Module) 

 ชุดเชื่อมตอสําหรับคอมพิวเตอร 
 ชุดประกอบสําหรับการยึดตดิแผงควบคมุบนฝา
ประตูตูควบคุม 

 ชุดโปรแกรมการตั้งคาการใชงานเริ่มตนสําหรับ
คอมพิวเตอรทํางานภายใต
ระบบปฏิบัติการ Windows95/98 และNT/2000 

 
 การออกแบบ 
ไมโครมาสเตอร 420 ไดมอีอกแบบเปนลักษณะ
โมดูลลาร แผงควบคุมการทํางานและโมดูลโปรฟบัส 
(PROFIBUS Module) สามารถติดตั้งดวยมือ 
 

 มาตรฐานสากล 

 ไมโครมาสเตอร 420 ไดรับเครื่องหมาย  โดย
เปนไปตามขอกําหนดของ EMC และดานแรงดัน
ต่ํา 

 ไดรับการรับรองจาก  และ  
 ไดรับเครื่องหมาย C-tick  

 ลักษณะทางกล 
 ถูกออกแบบใหเปนแบบโมดูลลาร 
 ทํางานที่อุณหภูมิตั้งแต –10 °C  ถึง +50 °C 
 อาจติดตั้งที่ชิดกัน ซึ่งชวยลดการใชพื้นที่ใน
ตูควบคุม 
 ตอสายไฟทําไดงาย โดยขั้วตอของแหลงจายไฟ
และของมอเตอรถูกแยกออกจากกันเพื่อความ
เหมาะสมทางดาน EMC  
 แผงควบคุมการทํางานสามารถถอดแยกออกได
ขั้วตอของสายสัญญาณควบคุมไรสกรู 

 
 ลักษณะดานสมรรถนะ 

 ใชเทคโนโลยีไอจีบีทีที่ลาสุด 
 มีการควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร 
 มีการควบคุมกระแสสรางเสนแรงแมเหล็ก (FCC) 
ทําใหการตอบสนองทางพลวัตรดีขึ้นรวมทั้งทําให
สามารถควบคุมมอเตอรไดอยางเหมาะสม 

 ใหคุณสมบัติอัตราสวนแรงดันตอความถีท่ี่เปนเชิง
เสน 

 ใหคุณสมบัติอัตราสวนแรงดันตอความถีท่ี่เปน
พาราโบลิก 

 สามารถตั้งโปรแกรมคุณสมบัติอัตราสวนแรงดัน
ตอความถี่ได 

 มีความคลองตัวในการสตารทใหมอัตโนมัติ
หลังจากเกิดแหลงจายไฟขาดหายหรือเกดิ
ฟอลท 

 สามารถตั้งโปรแกรมใหมีระยะเวลาในการเรง
ความเร็ว/หนวงความเร็วไดตั้งแต 0 วินาทีถึง 
650 วินาที 

 เปลี่ยนความเร็วแบบแรมปอยางราบรื่น 
 มีการจํากัดกระแสที่รวดเร็ว (FCL) โดยไมตอง
หยุดการทํางาน 

 มีระยะเวลาในการตอบสนองในการรับคาอินพุต
สําหรับดิจิตอลใหมที่รวดเรว็ 

 ความละเอียดในการปรับความเร็วโดยใชอินพุต
สําหรับอะนาล็อคที่มีความละเอียดสูงขนาด 10 
บิต 

 มีการเบรครวมสําหรับการควบคุมการเบรคที่
รวดเร็ว 

 มีการเวนขามยานความถี่ได 4 ยาน 
 มีการปอนกลับแบบพีไอ (PI) สําหรับการควบคุม
กระบวนการอยางงายมีการสตารทใหมที่รวดเร็วมี
การชดเชยสลิป 

 สามารถปลดตัวเก็บประจุ “Y”เมื่อใชรวมกับ
แหลงจายไฟที่ไมตอกราวด (IT) 
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 ลักษณะการปองกัน 
 สามารถทนกระแสได 150 % ของพิกัดกระแส
เอาตพุตเปนชวงเวลา 60 วินาทีภายในเวลา 5 
นาที 

 มีการปองกันแรงดันสูงเกิน/แรงดันต่ําเกิน 
 มีการปองกันอุณหภูมิของอินเวอรเตอรสูงเกิน 
 มีการปองกันมอเตอรโดยใชพีทีซี (PTC) ผาน
ชองสัญญาณอินพุตสําหรับดิจิตอล 

 มีการปองกันกระแสรั่วลงดิน 
 มีการปองกันกระแสลัดวงจร 
 มีการปองกันความรอนของมอเตอร I2t 
 มีการปองกันมอเตอรหยุดหมุนโดยไมตัง้ใจ 
 แผงปองกัน 
 ตองใชการปอนรหัสผาน(PIN Number)ในการ
เปลี่ยนพารามิเตอรที่เกี่ยวของ 

อุปกรณเสริมท่ีไมอิสระ 
ตัวกรอง EMC คลาส A 
ตัวกรอง EMC นี้ใชสําหรับอินเวอรเตอรรุนปราศจาก

ตัวกรอง EMC ภายใน ไดแก 
- 200V ถึง 240V 3 เฟส ขนาด A และ B 
- 380V ถึง 480V 3 เฟส ขนาด A 
สําหรับอินเวอรเตอรที่นอกเหนือจากนี้จะมีตัวกรอง 
EMC คลาส A อยูภายใน 
 
ตัวกรอง EMC คลาส B ท่ีรั่วไหลต่ํา 
ตัวกรอง EMC นี้ใชสําหรับอินเวอรเตอรรุนปราศจาก

ตัวกรอง EMC ภายใน ไดแก 
- 200V ถึง 240V 3 เฟส ขนาด A และ B 
- 380V ถึง 480V 3 เฟส ขนาด A 
เมื่อใชงานตัวกรองดังกลาวจะทําใหอินเวอรเตอรผาน
มาตรฐานการแพรกระจายคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา 
EN 55 011 คลาส B 
 
การเสริมตัวกรอง EMC คลาส B 

เปนการเสริมตัวกรอง EMC คลาส B ใหกับ
อินเวอรเตอรที่มีตัวกรอง EMC คลาส A ภายในตัว 
ดวยตัวกรองนี้ ทําใหอินเวอรเตอรผานมาตรฐานการ
แพรกระจายคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟา EN 55 011 
คลาส B 
 
ตัวกรองคลาส B ท่ีมีกระแสคายประจุท่ีต่ํา 

เปนตัวกรอง EMC สําหรับอินเวอรเตอร 200V 
ถึง 240V 1 เฟส ขนาด A และ B ที่ไมมตีัวกรอง EMC 
(คลาส A) ภายในตัวดวยตัวกรองนี้ ทําใหอินเวอรเตอร
ผานมาตรฐานการแพรกระจายคลื่นสนามแมเหล็ก
ไฟฟา EN 55 011 คลาส Bและทําใหกระแสรั่วลงดิน
ลดลง < 3.5 mAในระบบปลั๊กอิน (plug-in system) 
กระแสรั่วลงดินสูงสุดที่ยอมรับไดคือ 3.5 mA แตใน
กรณีที่มีการติดตั้งสายไฟอยางถาวร กระแสรั่วลงดินที่
ยอมรับไดมีคาสูงกวานี้ อุปกรณที่มีตัวกรองมาตรฐาน
สามารถใชรวมกับเซอรกิตเบรคเกอรที่อาศัยกระแส
ตกคางสําหรับการตัดตอ (residual current operted 
circuit-breaker) ที่ตั้งคากระแสเทากับ 30 mA ถาใช

อินเวอรเตอรหลายตัวตอเขากับเซอรกิตเบรคเกอรที่
อาศัยกระแสตกคางสําหรับการตัดตอ 1 ตัวอาจ
จําเปนตองใชตัวกรอง EMC คลาส B ดังกลาว 
 

 

ตัวเหนี่ยวนําดานไฟไลน 
ตัวเหนี่ยวนําดานไฟไลนถูกใชเพื่อทําให

แรงดันยอดราบเรียบ นอกจากนี้ตัวเหนี่ยวนําดังกลาว
ลดผลกระทบของฮารโมนิกสที่มีตออินเวอรเตอรและ
แหลงจายไฟ ถาอิมพีแดนซของแหลงจายไฟมีคานอย
กวา 1 % ควรตองใชตัวเหนี่ยวนําดังกลาวเพื่อทําการ
ลดลดคากระแสยอดลง 
 

ตัวเหนี่ยวนําดานเอาตพุต 
ตัวเหนี่ยวนําดานเอาตพุตสามารถชวยลด

กระแสของตัวเก็บประจุแฝงและอัตราการเปลี่ยนแปลง
แรงดันตอเวลา (dV/dt) ในกรณีที่มอเตอรมีสายไฟ
ยาวมากกวา 50 เมตร (สายไฟที่มีการหุมปองกัน) 
หรือมากกวา 100 เมตร (สายไฟที่ไมมีการหุมปองกัน) 
 

แผนก้ัน 
แผนกั้นกอใหเกิดการหุมปองกันการตอของ

สายไฟของ วงจรกําลังและสายไฟของวงจรควบคุม 
เพื่อใหมั่นใจวาเกิดความเหมาะสมทางดานสมรรถนะ
ของ EMC ตามขอบังคับของมาตรฐาน NEMA 
 

อุปกรณเสริมอิสระ 
 
แผงควบคุมการทํางานพื้นฐาน 
(BOP) 

การตั้งคาพารามิเตอรแตละคาสามารถทําได
โดยใชแผง BOP ดังกลาว โดยคาและหนวยถูกแสดง
เปนตัวเลข 5 หลัก แผง BOP 1 แผงสามารถใชกับ
อินเวอรเตอรไดหลายตัว แผง BOP นี้สามารถติดตั้ง
บนอินเวอรเตอรหรือบนฝาประตูตูควบคุมดวยชุดติดตัง้ 
 
แผงควบคุมการทํางานชั้นสูง 
(AOP) 

การใชงานแผง AOP ทําให
สามารถอานและตั้งคาของชุด
พารามิเตอรจากตัวอินเวอรเตอร (ดึงขอมูล/ลงขอมูล) 
แผง AOP นี้สามารถเก็บชุดพารามิเตอรที่ตั้งคาที่
แตกตางกันไดถึง 10 คา แผง AOP ดังกลาวมีการ
แสดงตัวอักษรที่ชัดเจนรวมทั้งสามารถเปลี่ยนภาษาที่
ใชได แผง AOP นี้ 1 แผงสามารถควบคุม
อินเวอรเตอรไดถึง 31 เครื่องโดยผานโปรโตคอล USS 
(USS Protocol) และแผง AOP นี้สามารถติดตั้งบน
อินเวอรเตอรหรือบนฝาประตูตูควบคุมดวยชุดติดตั้ง 
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โมดูลโปรฟบัส (PROFIBUS module) 
การทํางานโดยอาศัยโปรฟบัสสามารถสง

ขอมูลดวยอัตรา 12 Mbaud/s แผง AOP หรือแผง 
BOP สามารถติดตั้งกบัโมดูลโปรฟบัสใหแสดงการ
ควบคุม โมดูลโปรฟบัสสามารถใชกําลังไฟฟาจาก
แหลงจายไฟตรง 24 V จากภายนอกเพื่อใหบัสยังคง
ทํางานได เมื่อแหลงจายไฟสลับถูกตัดออกจาก
อินเวอรเตอรโดยการตอเขากับคอนเนคเตอร Sub-D 9 
ขา (มีพรอมใหในชุดอุปกรณสนับสนุน) 
 

ชุดเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอินเวอรเตอร 
ใชสําหรับการควบคุมอินเวอรเตอรโดยตรง

จากคอมพิวเตอร สามารถทําไดโดยการติดตั้ง
โปรแกรมเหมาะสมลงในคอมพิวเตอร (เชน 
DriveMonitor) มีบอรดแปลง RS 232 ที่แยกสัญญาณ
เพื่อใหมั่นใจในการเชื่อมตอจุดตอจุดไปยัง
คอมพิวเตอร รวมถึงคอนเนคเตอร Sub-D และสาย
มาตรฐาน RS 232 (3 เมตร) 
 

ชุดเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับแผง AOP 
เปนชุดเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับแผง AOP ใช

สําหรับการโปรแกรมอินเวอรเตอรแบบออฟไลน 
(Offline) และการเก็บคาการตั้งคาพารามิเตอรสามารถ
ทําได ซึ่งประกอบดวยชุดตั้งโตะสําหรับแผงควบคุม
การทํางานชั้นสูง สายมาตรฐาน RS-232 (3 เมตร) ที่
มีคอนเนคเตอร  Sub-D และแหลงจายไฟ 
 
ชุดติดตั้งแผง BOP/AOP บนฝาประตูตูควบคุมสําหรับ
การควบคุมอินเวอรเตอรตัวเปนชุดชุดสําหรับการติดตั้ง
แผงควบคุมการทํางานบนฝาประตูตูควบคุม มีระดับ
การปองกัน IP 56 ซึ่งประกอบดวยบอรดแปลงที่ขั้วตอ
ไมใชสกรูสําหรับใชสายไฟของผูใชเอง 
 
ชุดติดตั้งแผงควบคุมการทํางานพื้นฐาน/
ประยุกตบนฝาประตูตูควบคุมสําหรับการควบคุม
อินเวอรเตอรหลายเครื่อง 

เปนชุดสําหรับการติดตั้งกับ IP 56 ซึ่งแผง
ควบคุมการทํางานชั้นสูงสามารถติดตอส่ือสารกับ
อินเวอรเตอรหลายตัวโดยใชโปรโตคอล USS RS 485 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           


