
LỖI NGUYÊN NHÂN TƯ VẤN KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG SỬA CHỮA VÀ KHẮC PHỤC 

Không lên nguồn - Lỏng dây nguồn. 
- Hư cầu diod. 

- Kiểm tra ngõ vào đã siết chặt hay chưa? 
- Đo điện áp nguồn. 

- Thay cầu diod. 
- Nối lại đường mạch. 

Error 

- Điện áp nguồn quá thấp. 
- Kết nối giữa màn hình và 
bo mạch thất bại. 
- CPU hoạt động sai. 
- Chức năng “RES” đang 
được bật. 
- Mạch bên trong bị hỏng. 

- Đo điện áp nguồn. 
- Cắm chặt lại màn hình và bo điều khiển. 
- Kiểm tra dây cáp kết nối có bị hỏng hay không? 
- Tắt nguồn mở lại biến tần. 
- Chân RES có bị kích không? 

- Cải thiện điện áp nguồn. 
- Ngắt chân RES 
- Kết nối lại màn hình và mạch điều khiển. 

FAN 

- Quạt bị hỏng 
- Quạt bị lỏng dây cắm. 
- Chân UVW bị lỏng. 
- Quạt bị kẹt. 

- Tháo ngõ ra, cho chạy biến tần, kiểm tra quạt có 
hoạt động hay không? 
- Kiểm tra các ngõ vào ngõ ra đã siết chặt hay chưa? 
- Kiểm tra dây điện cấp cho quạt có bị đứt hay lỏng 
gì không? 
- Kiểm tra cánh quạt có quay được không hay bị kẹt. 

- Thay quạt. 
- Kiểm tra không gian lắp biến tần đã đảm 
bảo lưu lượng khí vào/ ra chưa? 
- Vệ sinh quạt. 

OC0 

- Quá dòng khi dừng. Dòng 
điện ngõ ra lớn hơn 2 lần 
dòng định mức của biến tần. 
- Các chân ngõ ra bị ngắn 
mạch. 
- Tăng tải đột ngột. 

- Reset biến tần, tháo động cơ ra khỏi biến tần 
- Kiểm tra ngắn mạch các chân U/V/W trên biến tần 
và cho biến tần chạy lại. 
- Kiểm tra thời gian tăng tốc P.7. 
- Kiểm tra thời gian giảm tốc P.8. 
- Kiểm tra dây điện kết nối và động cơ. 
- Kiểm tra xem tải có tăng đột ngột hay không? 
- Nếu tải là hệ thống quạt thì phải cân bằng lưu 
lượng khí thổi vào và khí thổi ra. 

- Thay IGBT 

OC1 

- Quá dòng trong quá trình 
tăng tốc. Dòng điện ngõ ra 
lớn hơn 2 lần dòng định 
mức của biến tần. 
- Các chân ngõ ra bị ngắn 
mạch. 
- Tăng tải đột ngột. 
 
 

- Tăng thời gian tăng giảm tốc. 



 
OC2 

- Quá dòng ở tốc độ không 
đổi. Dòng điện ngõ ra lớn 
hơn 2 lần dòng định mức 
của biến tần. 
- Các chân ngõ ra bị ngắn 
mạch. 
- Tăng tải đột ngột. 

 

OC3 

- Quá dòng trong quá trình 
giảm tốc. Dòng điện ngõ ra 
lớn hơn 2 lần dòng định 
mức của biến tần. 
- Các chân ngõ ra bị ngắn 
mạch. 
- Tăng tải đột ngột. 

- Tăng thời gian tăng giảm tốc. 

OV0 - Quá áp khi dừng. Quá áp 
giữa chân P và N. 

- Kiểm tra điện trở xả xem có lỏng hay đứt dây điện 
không? 
- Kiểm tra chân +/P và chân PR có bị lỏng không? 
- Kiểm tra đo giá trị điện trở xả. 
- Kéo dài thời gian tăng giảm tốc. 
- Kiểm tra lại giá trị P.30(06-05) và P.70(06-06) 
xem đã hợp lý chưa? 
- Reset biến tần, tháo động cơ ra khỏi biến tần và 
cho biến tần chạy lại. 
- Kiểu dừng là dừng tự do hay dừng giảm tốc. 
- Kiểm tra lệnh chạy (STF/STR) có bị chập chờn hay 
không?: xảy ra đối với máy chạy nhiều cấp tốc độ, 
trước khi dừng sẽ chuyển từ tốc độ cao xuống tốc 
độ thấp hơn rồi dừng nhanh. 

 

OV1 
- Quá áp trong quá trình 
tăng tốc. Quá áp giữa 2 chân 
P và N. 

- Trước khi chạy, trục động cơ có quay 
trước hay chưa? 

OV2 - Quá áp ở tốc độ không đổi. 
Quá áp giữa 2 chân P và N. 

 

OV3 
- Quá áp trong quá trình 
giảm tốc. Quá áp giữa 2 
chân P và N. 

 

SCP - Ngắn mạch ngõ ra biến tần 
- Động cơ bị ngắn mạch 

- Tháo động cơ ra khỏi biến tần, kiểm tra ngắn mạch 
biến tần. 
- Kiểm tra ngắn mạch động cơ. 
- Reset biến tần và cho biến tần chạy lại. 
 

 



THT 

- Relay tích lũy nhiệt của 
module IGBT bị kích hoạt do 
module IGBT quá tải. 

- Kiểm tra xem tải có nặng quá hay có kẹt không? 
- Kiểm tra giống như báo lỗi quá dòng. 
- Kiểm tra tình trạng động cơ, cho chạy và đo dòng 
không tải. 

- Tránh tình trạng biến tần hoạt động quá lâu 
khi biến tần trong tình trạng quá tải. 

THN 
- Relay nhiệt độ bị kích hoạt 
khi động cơ hoạt động quá 
tải. 

- Kiểm tra lại P.9 đã cài hợp lý chưa? 
- Giảm tải. 

 

NTC - Nhiệt độ của module IGBT 
quá cao. 

- Kiểm tra xem quạt biến tần có chạy bình thường 
hay không? 

- Giảm nhiệt độ môi trường và cải thiện điều 
kiện không khí. 

OL2 
- Động cơ quá tải. 
- P.155, P.156 cài không hợp 
lý. 

 - Giảm tải. 
- Cài đặt lại  P.155, P.156 sao cho hợp lý 

AErr - Chân tín hiệu 3-5 bất 
thường 

- Kiểm tra kết nối chân 3-5/4-5. 
 

- Kiểm tra P.184 (02-24) cho kết nối 3-5. 
- Kiểm tra P.545(02-33) 

OHT - Chức năng relay nhiệt bên 
ngoài bị kích hoạt. 

- Kiểm tra tín hiệu kích hoạt báo lỗi từ bên ngoài 
biến tần. 

- Cân chỉnh lại tính năng ngõ vào tín hiệu. 

IPF - Nguồn cấp bất thường - Kiểm tra nguồn điện cấp.  

LF - 3 pha ngõ ra bất thường. - Kiểm tra các chân U V W của biến tần.  

Biến tần lúc chạy 
lúc dừng 

 - Kiểm tra chân kích chạy STF/STF của biến tần có 
bị lỏng không? 
- Dây tín hiệu kích có bị hỏng không? 

- Siết chặt 
- Thay dây tín hiệu 

Biến tần không 
truyền thông 

được 

- Lỏng cáp kết nối 
- Hư bo điều khiển - Kiểm tra lại dây cáp. - Thử thay biến tần mới. 

Mất điện áp ra - Hư IC  - Thay IC 

Động cơ quá nóng - Quạt giải nhiệt không đủ 
- Tần số sóng mang quá cao 

- Cân chỉnh P.0: tăng torque để tăng áp giảm dòng 
- Chỉnh P.300 = 2. 
- Giảm tần số sóng mang. 

 

 


