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Biến tần 

STARVERT iG5A 

LS Starvert iG5A có giá cả cạnh tranh và các chức năng nâng cao. Giao diện dễ sử 

dụng, biến tần mở rộng lên 7.5kW. Với khả năng tạo momen lớn và có kích thước nhỏ 

gọn, iG5A cung cấp những điều kiện sử dụng tốt nhất. 

    Yêu cầu 
  Nâng cao 

Chắc chắn 

iG5A 
Hiệu suất 

Cao 

 Giao diện 

  Thân thiện  

& Dễ dàng 

bảo dưỡng 
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Compact & Powerful Inverter iG5A 

Nội dung 4 Tổng quan 

8 Sản phẩm 

9 Đặc điểm kỹ thuật 

11 Sơ đồ đấu nối 

12 Cấu hình chân đấu  

13 Màn hình 

14 Cài đặt thông số 

16 Chạy thử 

18 Kích thước 

20 Điện trở hãm và các thiết bị ngoại biên 

21 Danh sách chức năng 

28 Các chức năng bảo vệ 

29 Phương pháp khắc phục lỗi 
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iG5A 

Công suất lớn và Hiệu suất được cải thiện 

iG5A cung cấp phương pháp điều khiển vectơ từ thông, điều 

khiển PID, và bảo vệ lỗi tiếp đất  qua các chức năng nâng cao. 

Điều khiển vectơ từ thông 
      Các đặc điểm tốc độ và công suất 

Điều khiển vectơ từ thông cung cấp 

phương pháp điều khiển tốc độ cao và 

công suất mômen lớn.  

Bảo vệ lỗi tiếp đất trong 

khi chạy 

Chức năng bảo vệ lỗi tiếp đất của chân 

đầu ra có thể thực hiện trong khi chạy.  
Phương phấp điều khiển vectơ từ thông tự động dò thông số lớn nhất 

Condition:  Momen(%) của mỗi tốc độ (1/5/10/20/30/40/50/60Hz)  

Điều khiển Analog từ -10V đến 10V 

Các tín hiệu đầu vào Analog từ-10V đến 10V 
+10 

giúp cho các hoạt động được dễ dàng. Thuận 

Ngược 
-10 

Điều khiển PID trong 

Kích hoạt chức năng điều khiển PID để Điều khiển PID 
◀  

để điều khiển lưu lượng, áp suất, nhiệt 

độ... mà không cần thêm bộ điều khiển  

nào khác. Điều khiển PI 
◀  

Mạch hãm động năng bên trong 
Tốc độ Với điện trở hãm 

Mạch hãm động năng giảm đến mức tối thiểu 

thời gian giảm tốc qua điện trở hãm.  Trạng thái bình thường 

Thời gian 

Giảm  
thời gian giảm tốc 

Truyền thông 485 bên trong 

Cổng truyền thông RS-485 giúp cho việc 

điều khiển từ xa với màn hình giữa iG5A 

và các thiết bị khác. 

Dãy công suất 

iG5A có dãy công suất mặc định từ 0.4 đến 7.5kW. 
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Compact & Powerful Inverter iG5A 

 Truyền thông RS-485 

Kết nối tới PC 

RS-485 - 232C biến tần 

Màn hình 

Kiểm tra trạng thái hoạt động (Điện 

áp, Dòng, Tần số...)  

Kiểm tra các thông số bị hiệu chỉnh 

Hỗ trợ Window 

Điều khiển từ xa 

Điều khiển từ xa giúp các hoạt động thuận lợi 

(Hoạt độngThuận/Ngược, Tần số...) 

 Cài đặt các thông số dễ dàng 

Có thể điều khiển lên đến 31 biến tần 

Biến tần RS-485, Truyền thông Modbus 
Được kết nối tới kênh XGT  

Màn hình 

Kiểm tra thời gian hoạt động 

Hiển thị thông tin lỗi bằng tiếng Hàn 

 Tự động ghi lại danh sách lỗi 

Hỗ trợ ngôn ngữ (Hàn quốc, Anh, Trung quốc) 

Điều khiển từ xa 

Điều khiển từ xa giúp các hoạt động thuận lợi 

(Hoạt độngThuận/Ngược, Tần số...) 

 Cài đặt các thông số dễ dàng  

Có thể điều khiển lên đến 31 biến tần 

 Biến tần RS-485, Truyền thông Modbus 
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iG5A 

Giao diện thân thiện & Dễ dàng sửa chữa  

Cài đặt thông số dễ dàng bởi phím 4 hướng. Và iG5A 

có thể biết được các trạng thái của module đầu ra. 

Chuẩn đoán đầu ra module 

Với việc cài đặt thông số dễ dàng, iG5A có thể chuẩn 

đoán các trạng thái của đầu ra module 

Dễ dàng thay quạt 

iG5A được thiết kế để có thể thay đổi quạt khi hỏng. 

Điều khiển quạt làm mát 

Để điều khiển quạt làm mát, iG5A hoạt động gần như 

yên lặng theo từng trạng thái hoạt động.  

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng 

Phím 4 hướng giúp cho việc vận hành và giám sát 

được dễ dàng. 

Màn hình ngoài (Tuỳ chọn) 

Màn hình hình ngoài từ panel cho phép điều khiển và 

giám sát được dễ dàng. Và các thông số được tạo ra 

ở màn hình ngoài có thể sao chép và ứng ụng vào 

các biến tần khác 

Loại màn hình trong + ngoài (Tuỳ chọnl)  

Tên Chú ý 

INV, REMOTE KPD 2M (SV-iG5A) 2m 

INV, REMOTE KPD 3M (SV-iG5A) 3m 

INV, REMOTE KPD 5M (SV-iG5A) 5m 

6 

hungphu.com.vn



Compact & Powerful Inverter iG5A 

Kích thước nhỏ gọn 
Kích thước nhỏ gọn, nhỏ hơn 46% so với iG5 nên tạo 

được chi phí hiệu quả và ứng dụng linh hoạt. 

Chiều cao các loại từ 0.4 to 4.0kW (128mm) 

Đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu 

CE UL 

Tiêu chuẩn toàn cầu 

Dòng iG5A đáp ứng các tiêu chuẩn CE và UL (Loại 1). 

Đầu vào PNP/NPN  

Cả đầu vào PNP và NPN có thể sử dụng và sự cho phép 

này sử dụng nguồn từ bên ngoài.  

Chính vì vậy, người sử dụng có nhiều sự lựa chọn các 

bộ điều khiển. 
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iG5A 

Các sản phẩm 

Dải công suất động cơ Các dòng 200V Các dòng 400V 

0.4kW (0.5HP) SV004iG5A-2 SV004iG5A-4 

0.75kW (1HP) SV008iG5A-2 SV008iG5A-4 

1.5kW (2HP) SV015iG5A-2 SV015iG5A-4 

2.2kW (3HP) SV022iG5A-2 SV022iG5A-4 

3.7kW (5HP) SV037iG5A-2 SV037iG5A-4 

4.0kW (5.4HP) SV040iG5A-2 SV040iG5A-4 

5.5kW (7.5HP) SV055iG5A-2 SV055iG5A-4 

7.5kW (10HP) SV075iG5A-2 SV075iG5A-4 

SV 015 iG5A 2 

STARVERT 

Động cơ danh định (kW) 

(004: 0.4kW~075: 7.5kW) 

Các dòng iG5A 

Điện áp đầu vào 

Dòng 2: 220V , Dòng 4: 400V ) 
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Compact & Powerful Inverter iG5A 

Các đặc điểm kỹ thuật cơ bản 

Dòng 200V 

SVxxxiG5A-2x 004 008 015 022 037 040 055 075 

Công suất (HP) 0.5 1 2 3 5 5.4 7.5 10 

  Max 1) (kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 

      2) 
Công suất (kVA) 0.95 1.9 3.0 4.5 6.1 6.5 9.1 12.2 

      3)  Đầu ra Dòng danh định (A)   2.5 5 8 12 16 17 24 32 

danh định 4) Tần số đầu ra Max (Hz) 400 

Điện áp đầu ra Max (V) 3 pha 200~230 5) 

Đầu vào Điện áp (V) 3 pha 200~230VAC (+10%, -15%) 

danh định Tần số (Hz) 50~60 (±5%) 

Phương pháp làm mát Tự nhiên Làm mát cưỡng bức bằng không khí 

Trọng lượng 0.76 0.77 1.12 1.84 1.89 1.89 3.66 3.66 

Dòng 400V 

SVxxxiG5A-4x 004 008 015 022 037 040 055 075 

Công suất (HP) 0.5 1 2 3 5 5.4 7.5 10 

  Max 1) (kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 

Công suất (kVA) 2) 0.95 1.9 3.0 4.5 6.1 6.9 9.1 12.2 

3)  Đầu ra Dòng danh định (A) 1.25 2.5 4 6 8 9 12 16 

danh định 4) Tần số đầu ra max (Hz) 400 

Điện áp đầu ra max (V) 3 pha 380~480 5) 

Đầu vào Điện áp (V) 3 pha 380~480VAC (+10%, -15%) 

danh định Tần số (Hz) 50~60 (±5%) 

Phương pháp làm mát Tự nhiên Làm mát cưỡng bức bằng không khí 

Trọng lượng 0.76 0.77 1.12 1.84 1.89 1.89 3.66 3.66 

1) Chỉ ra công suất động cơ lớn nhất khi sử dụng động cơ tiêu chuẩn 4 cực LS 

2) Công suất danh định co bản 220V cho dòng 200V và 440V cho dòng . 

3) Tham khảo đến 15-3 của hướng dẫn sử dụng  khi cài đặt tần số mang (39) trên 3kHz. 

4) Dải cài đặt tần số lớn nhất được mở rộng lên 300Hz khi H40 (Lựa chọn chế độ điều khiển) đặt lên 3 (Điều khiển vectơ từ 

thông).  

5) Điện áp ra lớn nhất không thể cao hơn điện áp vào. Nó có thể lập trình để thấp hơn điện áp đầu vào 
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iG5A 

Các đặc điểm kỹ thuật cơ bản 

Phương thức điều khiển V/F, Sensorless vector control 

Lệnh Digital : 0.01Hz  
Cài đặt tần số 

Lệnh Analog : 0.06Hz (Tần số lớn nhất: 60Hz) 

Lệnh Digital : 0.01% tần số đầu ra lớn nhất  
Tần số chính xác 

Lệnh Analog : 0.1% tần số đầu ra lớn nhất  
Control 

Đặc tuyến V/F Thẳng, Cong, V/F 

Công suất quá tải 150% cho mỗi 1 phút. 

Bù Momen Bù momen tự động/bằng tay 

Momen hãm 
Hãm 20% 1) 

lớn nhất 
động năng 

2) Công suất max 150% khi sử dụng điện trở hãm tuỳ chọn 

Chế độ hoạt động Màn hình/ Chân đấu/ Tuỳ chọn giao tiếp/ Lựa chọn màn hình kéo dài 

Analog: 0~10V, -10~10V, 0~20mA 
Cài đặt tần số 

Digital: Màn hình 

 Các chế độ hoạt động đặc biệt PID, Lên-xuống, 3-dây 

Lựa chọn chế độ NPN/PNP 

Chân FWD/REV RUN, Dừng khẩn, Reset lỗi, Chạy Jog, Tần số đặt trước-CaoảoTung bình, Thấp, 
Đầu vào đa chức năng Tăng/giảm tốc đặt trước-Cao-TB-Thấp , Bơm dòng DC khi hãm, Lựa chọn động cơ thức 2,  

Hoạt động 
P1~P8 Tần số lên/xuống, hoạt động 3 dây, Lỗi ngoại vi A, B, PID-Biến tần (V/F), chạy bypass, 

Tuỳ chọn-biến tần (V/F) chạy bypass, Giữ Analog, Dừng tăng/giảm tốc 

Mở rộng 
Lỗi đầu ra và Thấp hơn   24V DC,  50mA 

chân collector 
các trạng thái đầu ra 

Đầu ra Rơle đa chức năng (N.O., N.C.) Thấp hơn 250V AC, 1A; Thấp hơn 30V DC, 1A 

Đầu ra Analog (AM) 0~10Vdc (thấp hơn 10mA): Tần số đầu ra, Dòng ra, Điện áp ra, Lựa chọn link DC 

Quá áp, Thấp áp, Quá dòng, Lỗi tiếp đất, Bảo vệ dòng, Quá nhiệt biến tần, 
Lỗi Quá nhiệt động cơ, Mất pha đầu ra, Bảo vệ quá tải, Lỗi truyền thông, 

Mất lệnh chạy, Lỗi phần cứng, Lỗi quạt  

Chức năng 
Cảnh báo Ngăn việc dừng động cơ, Quá tải 

bảo vệ 

Dưới 15 ms.: Hoạt động vẫn tiếp diễn (Trong điện áp đầu vào danh định, cồn suất đầu ra danh định.) 
Mất nguồn trong thời gian ngắn 

Trên 15 ms.: Cho phép tự động khởi động lại  

Mức bảo vệ IP 20 

Nhiệt độ môi trường -10 0C~50 0C 

Nhiệt độ lưu kho -20 0C~65 0C 

Môi trường 
Độ ẩm Dưới 90% RH (Không đọng nước) 

Độ cao so với mặt nước biển Dưới 1,000m, 5.9m/sec2 (0.6G) 

Áp suất 70~106 kPa 

Vị trí lắp đặt Cần được bảo vệ khí ăn mòn, dễ cháy, dầu hoặc bụi bẩn 

1) Giá trị momen hãm trung bình trong khi giảm tốc để dừng động cơ. 

2) Chú ý tham khảo trang 16 hướng dẫn sử dụng điện trở hãm động năng. 
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