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Lời tựa 
 LƯU Ý: Xin vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận, cũng với hướng dẫn liên 

quan cho máy móc trước khi sử dụng bộ điều khiển. Để cài đặt và vận hành hộp điều 
khiển đúng cách và an toàn, yêu cầu  nhân viên có trình độ  
              Sản phẩm này được thiết kế cho máy may quy định và không được sử dụng cho 
các mục đích khác. 
              Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc ý kiến nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
Hướng dẫn an toàn 

1)       Tất cả các hướng dẫn được đánh dấu với dấu hiệu  phải tuyệt đối thực hiện h 
nếu không, thương tích hoặc rủi ro cho máy có thể xảy ra. 

2)       Sản phẩm này sẽ được cài đặt và điều hành bởi người được đào tạo  

3)       Trước khi kết nối dây với nguồn điện , phải đảm bảo sử dụng đúng nguồn điện 
ghi trên sản phẩm. 

4)       Hãy chắc chắn để di chuyển chân của bạn ra khỏi bàn đạp trong khi nhấn bàn 
đạp 

5)        Tắt nguồn và tháo phích cắm trước khi các hoạt động sau đây: 
               kết nối hoặc ngắt kết nối bất kỳ trên hộp điều khiển; 
               Sửa chữa hoặc làm bất kỳ điều chỉnh nào 
               Thay kim hoặc nâng cao tay máy; 
               Máy ngừng hoạt động 
6)       Hãy chắc chắn bắt chặt tất cả các ốc vít chắc chắn trong các hộp điều khiển trước 

khi các hoạt động . 

7)       Cho phép một khoảng thời gian ít nhất là 30 giây trước khi khởi động lại hệ 
thống sau khi tắt nguồn. 

8)       Sửa chữa và công việc bảo dưỡng chính có thể được thực hiện bởi các kỹ thuật 
viên điện tử đực biệt 

9)       Tất cả các bộ phận thay thế cho việc sửa chữa phải được cung cấp hoặc sự chấp 
thuận của nhà sản xuất. 

10)   Bộ điều khiển phải được kết nối chắc chắn vào ổ cắm điện một cách chính xác. 
  
 LƯU Ý: Hãy chắc chắn để kết nối với bộ điều khiển vào ổ cắm điện được nối 

đất. Nếu kết nối đất không được bảo đảm, bạn có thể có nguy cơ về một cú sốc điện 
nghiêm trọng, và bộ điều khiển có thể hoạt động bất thường. 

1. Giới thiệu sản phẩm 



1.1    Tổng quan 
Những thông số kỹ thuật của hệ thống AC servo Series, động cơ và bộ điều 
khiển được gắn riêng trên khung tương tự, cung cấp giải pháp lắp đựt linh 
hoạt cho khách hàng. Hệ thống có cấu hình với động cơ khác nhau để phù hợp 
với máy may khác nhau, chẳng hạn như máy may và máy may điều khiển tự 

động  Các kết quả đầu ra điện từ được bảo vệ, ngăn ngừa thiệt hại của bộ điều 

khiển trong trường hợp hệ thống điện của các phụ kiện bên ngoài. Sử dụng 
chế độ cung cấp điện cho các mạch điều khiển nhạy cảm, hệ thống có thể hoạt 

động trên một phạm vi điện áp rộng lớn hơn nhiều. Kết đáng tin cậy hơn và 
giảm sự cố do rò rỉ dầu. 

1.2    Thông số cơ bản 
Thông số cơ bản của jk2000A loạt kỹ thuật số hệ thống Servo AC (xem bảng 
1) 
Bảng 1: 

Loại điều khiển AHU57-55 AHD57-55 

Tốc độ máy tối đa 
(vòng/phút) 

5000 

Phạm vi  Điện áp  AC (220 ± 44) V 50/60Hz 

Công suất đầu ra 550W 

Tối đa. Mô-men xoắn 3N.m 

Môi trường 0 0 C ~ 40 0 C 

Cách vận động của truyền Ổ đĩaVành đai  Ổ đĩa trực tiếp 

  
2. Hướng dẫn cài đặt 

              2.1. Động cơ cài đặt 
Bước 1:. Nâng khung núi Khi động cơ cài đặt dưới bàn máy tính, như kim, để khoan 
lỗ trong quá trình cài đặt, gắn kết nâng giá đỡ. 
Bước 2: Cài đặt các động cơ và sau đó thắt chặt khung nâng. 
              2.2. Cài đặt bộ điều khiển 
              2.3. Kích thước hình điều khiển 

3. Sức mạnh kết nối và tiếp đất 
              Dây nối đất (màu xanh / vàng) phải được căn cứ. Sử dụng kết nối và mở 
rộng dây chính xác khi kết nối dây đất và đảm bảo nó thật chặt 
  
 LƯU Ý: Đảm bảo tất cả các dây nguồn, dây tín hiệu và dây nối đất không được ép 
bởi vật  khác hoặc xoắn, và không nên quá gần vành đai và vành đai bánh xe, giữ 
khoảng cách an toàn là 3 cm. 
  
A 1Φ / 220V từ 3 Φ / 380V Nguồn điện kết nối 
  
 LƯU Ý: Nếu hệ thống không có điểm trung tính, sau đó động cơ servo này là 
không phù hợp cho kết nối này. 

  



4. Định nghĩa của giao diện điều khiển 
Kết nối giữa hộp điều khiển và các phụ kiện khác được minh họa trong hình 4-1. 
Cắm các đầu nối vào ổ cắm tương ứng trong hộp điều khiển. 
* Các khả năng lái xe của các jack cắm LED: 
Mà hiện tại đánh giá là 20mA và điện áp đánh giá là 3V. 
Tiến dẩn LED diode tham số như sau: 
VF: Min = 3.0V, Max = 3.6V (điều kiện kiểm tra IF = 20mA); 
Đỉnh Chuyển tiếp hiện tại: Max. = 80mA; 
Liên tục Chuyển tiếp hiện tại: Max. = 35mA 
  

 THẬN TRỌNG: Hãy kiểm tra xem tất cả các kết nối phù hợp hay không, các 
chốt được tìm thấy đúng hay không. 

5. Xử lý phục hồi và bảo trì 
  
Mã lỗi Mô tả Giải pháp 

01 Phần cứng đầy Tắt nguồn điện hệ thống, khởi động lại sau 30 giây, 
nếu bộ điều khiển vẫn không hoạt động, hãy thay thế 
nó và thông báo cho người sản xuất. 02 Phần mềm đầy, quá tải 

03 Hệ thống điện áp thấp Ngắt kết nối điện điều khiển và kiểm tra xem điện áp 
đầu vào quá thấp (thấp hơn 176V). Nếu có, hãy khởi 
động lại bộ điều khiển khi điện áp bình thường trở 
lại.Nếu bộ điều khiển vẫn không hoạt động khi điện 
áp ở mức bình thường, hãy thay thế bộ điều khiển và 
thông báo cho sản xuất. 

04 Điện áp cao khi máy đã tắt Ngắt kết nối điện điều khiển và kiểm tra xem điện áp 
đầu vào quá cao (cao hơn 264V). Nếu có, hãy khởi 
động lại bộ điều khiển khi điện áp bình thường trở 
lại.Nếu bộ điều khiển vẫn không hoạt động khi điện 
áp ở mức bình thường, hãy thay thế bộ điều khiển và 
thông báo cho sản xuất. 

05 Quá điện áp hoạt động 

06 Lỗi  mạch điện từ ( selenoi) Tắt nguồn điện hệ thống, kiểm tra xem điện từ được 
kết nối một cách chính xác và nếu nó bị hỏng hoặc 
lỏng. Nếu có, hãy thay thế nó trong thời gian. Khởi 
động lại hệ thống sau khi đảm bảo mọi thứ đều 
tốt.Nếu nó vẫn không hoạt động, tìm kiếm hỗ trợ kỹ 
thuật 

07 Dòng điện mạch kiểm tra 
bị lỗi 

Tắt nguồn điện hệ thống, khởi động lại sau 30 giây 
để xem nếu nó hoạt động tốt không.Nếu  không, cố 
gắng nhiều lần hơn.Nếu thất bại như vậy xảy ra 
thường xuyên, tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật. 

08 Con lăn motor bị khóa ( 
kẹt) 

Ngắt kết nối điện điều khiển, kiểm tra phích cắm đầu 
vào động cơ tắt, mất hoặc bị hư hỏng, trong khi có 
cái gì đó quấn trên đầu máy, Sau khi kiểm tra và sửa 
chữa, nếu hệ thống vẫn không hoạt động, hãy thay 
thế bộ điều khiển và thông báo cho sản xuất . 



09 Lỗi việc hãm ( dừng) mạch Tắt nguồn điện hệ thống, kiểm tra xem phanh trắng 
cắm trên bảng điện có bị lỏng hoặc rơi ra, buộc chặt 
nó và khởi động lại. Nếu nó vẫn không hoạt động, 
hãy thay thế các bộ điều khiển và thông báo cho sản 
xuất. 

10 HMI tiếp xúc bị lỗi Kiểm tra xem đường dây kết nối giữa bảng điều 
khiển và điều khiển bị tắt, mất hoặc bị hỏng, khôi 
phục lại nó và khởi động lại hệ thống. Nếu nó vẫn 
không làm việc, hãy thay thế bộ điều khiển và thông 
báo cho sản xuất . 

11 Máy đầu kim không định vị Kiểm tra xem đường dây kết nối giữa đầu máy đồng 
bộ và điều khiển là lỏng lẻo hay không, khôi phục lại 
nó và khởi động lại hệ thống. Nếu nó vẫn không làm 
việc hãy thay thế bộ điều khiển và thông báo cho sản 
xuất .. 

12 Góc ban đầu kiểm tra động 
cơ lỗi 

Hãy cố gắng hơn 2 đến3 lần sau khi tắt điện, nếu nó 
vẫn không hoạt động, hãy thay thế bộ điều khiển và 
thông báo cho sản xuất .. 

13 Động cơ HALL bị lỗi Tắt nguồn điện hệ thống, kiểm tra xem các bộ cảm 
biến cắm động cơ có bị buông lỏng hoặc rơi ra, khôi 
phục lại nó và khởi động lại hệ thống, Nếu nó vẫn 
không làm việc, hãy thay thế bộ điều khiển và thông 
báo cho sản xuất . 

14 DSP đọc / ghi EEPROM 
thất bại 

Thử một thời gian sau khi tắt điện, nếu nó vẫn không 
hoạt động, hãy thay thế bộ điều khiển và thông báo 
cho nhà sản xuất. 

15 Bảo vệ động cơ quá nhanh Tắt hệ thống điện, bật lại 30 giây để xem nếu nó làm 
việc. Nếu không, hãy thử một vài lần, nếu thất bại 
như vậy xảy ra thường xuyên, hãy thay đổi các bộ 
điều khiển và thông báo cho nhà sản xuất. 

16 Động cơ quay ngược Tắt nguồn điện hệ thống, khởi động lại hệ thống sau 
khi 30 giây, nếu nó vẫn không hoạt động, hãy thay 
thế bộ điều khiển và thông báo cho nhà sản xuất. 

17 HMI51 đọc / ghi EEPROM 
thất bại 

Tắt nguồn điện hệ thống, khởi động lại hệ thống sau 
khi 30 giây, nếu nó vẫn không hoạt động, hãy thay 
thế bộ điều khiển và thông báo cho nhà sản xuất. 

18 Động cơ quá tải Tắt nguồn điện hệ thống, khởi động lại hệ thống sau 
khi 30 giây, nếu nó vẫn không hoạt động, hãy thay 
thế bộ điều khiển và thông báo cho nhà sản xuất. 

19 Thiếu báo động dầu Thêm dầu vào thanh kim, và thiết lập các tham số 
P22 4000, tiếp tục thời gian làm việc sau khi thêm 
dầu hoặc bạn có thể nhấn nút P để lựa chọn các báo 
động và tiếp tục sử dụng. 

  
 


