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راهنمای بکارگيری
درايو

ABB  Acs800
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  مقدمه
200 کيلو وات تا0.55در محدوده توان, ABB ساخت شرکتAcs800-01درايو

استفادهکاغذسازی و برای, سيمان, کيلو وات برای کاربردهای صنعتی مثل صنايع فوالد
.توليد می گردد... قاله ها و فن و جرثقيل ونوار ن, بر روی پمپ و دستگاههای نورد

  . دارای مدلهای بزرگتری هم هستACS800 درايو

 کيلو4500 کيلو وات تا250 در محدوده توانACS800-07LC  بطور نمونه مدل
دارای تنوع در کاربردها,  از نظر سخت افزاریACS800درايو. وات توليد می گردد

 با نرمAcs800-01معرفی کنيم درايو, م در اين راهنمامدلی که قصد داري. می باشد
ممکن است برای, نرم افزار موجود در اين درايو.  می باشدstandardافزار

 ياpump چنانچه مدلهايی از اين درايو با نرم افزار. کاربردهای ديگر نيز عرضه گردد
craneنيز وجود دارد... و .  



    

  سخت افزار
 DIILيک ورودی ديجيتال  ,  Di6تاDi1 دارای شش ورودی ديجيتال Acs800رايود

AO2  وAO1دو خروجی آنالوگ ,Ai3  تاAi1سه ورودی آنالوگ, برای اينترالک
 بر99.02پارامتر ,يش فرضپبطور.  استRO3  تا RO1 و سه خروجی رله ای

سيم بندی و کارکرد وروديها وش وآراي و نوع قرار داردFactory  Macro=1روی
  .استزيرمطابق شکل, خروجيها



    

  



    

نوع کاربرد درايو و نحوه پيکربندی وروديها و خروجيهای درايو را می توان توسط
  .ماکروها تغيير داد

 , تنظيم گرددpid  control=3  بر روی ماکروی99.02 بطور مثال اگر پارامتر
pid به منظور ايجاد يک کنترلر, ی از پارامترهای درايووروديها وخروجيها و تعداد

  .تغيير خواهد کرد

بر روی ماکروی, ت پيش فرضل در حا ACS800  همان گونه که ذکر شد درايو
Factory بر اساس اين ماکرو ورودی.  قرار دارد Di1برای اجرای فرمان startو 

stop , درايو, اين ورودی را وصل کنيدبکار می رود يعنی وقتی کليد متصل به ,
  . استارت خواهد شد

 قطع Di2 اگر ورودی. ده می گرددااستف, راستگرد – برای چپگردDi2 از ورودی
.راستگرد و اگر کليد مربوطه وصل شود موتور چپگرد می چرخد, موتور, باشد

. غير فعال استDi3  ورودیFactory  در ماکروی

 برای فعال نمودن نرخ افزايش و کاهش سرعتهای متفاوتDi4  همچنين ورودی
ACC1/ACC2و  Dec1/Dec2بکار می رود .



      

.  می توانيد سه سرعت ثابت را فعال کنيدDi6  وDi5  با استفاده از وروديهای ديجيتال
 توسط ورودیسرعت درايو,  را وصل نکنيدDi6  وDi5  وروديهای هيچ کدام ازاگر

Ai1ولی اگر يکی يا دو تا از وروديهای تنظيم می گردد Di5 و  Di6 را وصل کنيد 
  . فعال می گردد ,يکی از سه سرعت ثابت موجود در جدول زير

Di5Di6  سرعت  پارامتر  

  Ai1Ai1تنظيم سرعت توسط  0  0

  1سرعت ثابت  )1202(پارامتر  0  1

  2سرعت ثابت  )1203(پارامتر  1  0

  3سرعت ثابت  )1204(پارامتر  1  1

ولت+ 10 می توانيد يک ولتاژبين صفر تاAi1برای تنظيم سرعت توسط ورودی آنالوگ
با استفاده از يک پتانسيومتر نيز می توان ولتاژ ورودی.  اعمال کنيدAi1را به ورودی

Ai1ولت تغيير داد + 10 را بين صفر تا .  

.  غير فعال استAi3 وAi2  وروديهای آنالوگFactory بر اساس ماکروی

AO2 برای نمايش دادن سرعت خروجی درايو و خروجی آنالوگAO1خروجی آنالوگ
.برای نمايش جريان خروجی درايو بکار می رود

  .درايو تنظيم شده است )Ready( برای نمايش دادن امادگیRO1 خروجی رله ای

. باشدRun  زمانی فعال می گردد که درايو در حالتRO2رله خروجی

  . استفاده می شود,  هم برای نشان دادن فالتRO3  رله خروجی

  

  



    

  

  

  DIIL  يک ورودی ديجيتال وجود دارد بنامX22  ترمينال از11بر روی ترمينال

 وصل شده است اگر اين8ورودی همانگونه که در شکل باال ديده می شود به ترمينالاين
  . و امکان حرکت نداردغير فعال می گردد ,درايو, ورودی را قطع کنيد

ايجاد مدارات ايمنی استفاده و Enableفعال نمودن درايواز اين ورودی می توان برای
  . نمود

  



    

  
  گروههای پارامتری

  سعی, به منظور سهولت در دستيابی به پارامتر ها, معموال سازندگان اينورتر و درايو
 نيز پارامترهای درايو راABB سته بندی کننددروههای متعدد در گ رامی کنند پارامترها

  .  دسته بندی می نمايد99 تا01در چندين گروه مختلف از گروه

 تا01.01 پارامترهايی از01 گروه ,شامل چندين پارامتر است بطور مثال, هر گروه
  .جدول زيرتعدادی از گروههای پارامتری را معرفی می کند.  دارد01.51

  گروه پارامتری  توضيح

و جريان و فرکانسمتغيرهای داخلی درايو و مقادير واقعی از ولتاژ
  . را نشان می دهد.... و توان و

01  

  02  .تعداد ديگری از متغيرهای داخلی درايو را نشان می دهد

  03  . وضعيت درايو و وضعيت فالتها را نشان می دهد

  . نظيم می گرددت, در اين گروه ,مرجع فرمان درايو

   و جهت چرخش موتورStop فرمانهای استارت و

10  

  .تنظيم می شود, در اين گروه, مرجع سرعت درايو

   ؟کنترل می گردد, از چه طريقی, سرعت درايو

11  



    

  12  سرعتهای ثابت

  13  پارامترهای مرتبط با وروديهای آنالوگ

  14  پارامترهای مربوط به رله های خروجی درايو

  15  نظيمات مرتبط با خروجيهای آنالوگت

Pass wordو قفل کردن کی پد  ,save نمودن پارامترها در 
  ... وRun   Enable حافظه دايمی و تنظيم

16  

ايجاد محدوديت برای جريان خروجی درايو و گشتاور و سرعت و
فرکانس

20  

  21  روش استارت شدن و روش توقف موتور

  Dec22  وACC هش سرعتافزايش و کاپارامترهای

27  ...وپارامترهای مربوط به مقاومت ترمز

  30  مديريت فالتها و خطاهای درايو

  31  ری ست نمودن فالتها بطور اتوماتيک

  pid40 پارامترهای کنترلر

42  پارامترهای مربوط به ترمز مکانيکی روی موتور

  50  پارامترهای مربوط به کارت انکودر

  98  های مربوط به کارتهای توسعهپارامتر

  start-up پارامترهای مربوط به

  پارامترهای موتور و اتوتيون

99  

  



    

  

  

  کنترل پانل
نشان داده,  در شکل زيرACS800مورد استفاده برای درايوCDP312Rکنترل پانل
  و    ACS850 از اين کنترل پانل برای تنظيم پارامترهای درايوهای .شده است

ACSM1 نيز ميتوانيد استفاده کنيد    .  

  



    

  . عدد کليد است16 چهار خطی وLCD دارای يک نمايشگر,  اين کنترل پانل

و جريان کاری درايو و فرکانس يعنی متغيرهای ولتاژActual  برای نمايش دادن مقادير
  . را فشار دهيدACTبايد کليد... کاری و

  . را فشار دهيدPARيم آنها نيز بايد کليد برای دسترسی به پارامترها و تنظ

 استفاده می شود و بطورFunction  mode  برای ورود به حالتFUNCاز کليد
  .مثال برای کپی کردن پارامترها بين درايو و کنترل پانل

  . نيز برای انتخاب بين چند درايو استDriveکليد

و جهت باالی دوبل و جهت پايين تکی به عالوه چهار کليد که جهت باالی تکیEnterکليد
  .بکار می رود, و جهت پايين دوبل است برای تنظيم پارامترهای درايو

  

  

  



    

   ديدهL حرف, 1در کنار عدد,  همانند شکل زيرLCD در سطر اول از نمايشگر

  .  می شود

  

L به معنی  Localدر حالت. است و نوع کنترل درايو را نشان می دهد Local به 
.فرمان حرکت و توقف داد, می توان از طريق کنترل پانل, درايو

و يا,  از طريق ترمينالهای ورودی درايو...اما اگر بخواهيم فرمانهای حرکت و توقف و
 حالت ردبايد درايو را , فيلدباس دريافت گردداز طريق ارتباط سريال و ارتباط

Remote   (External)مقرار دهي.  

اگر درايو در. بکار می رود ,برای اين منظور,  بر روی کنترل پانلLOC/REM کليد
تبديل به,  در سطر اول نمايشگرL  باشد و اين کليد را فشار دهيد حرفLocal حالت
  . استRemote(Exteral) درايو در حالت  که نشان می دهد.  می گرددR حرف

.  استExternal هم به معنینآ و خالی بودنR نبودن حرف



    

  

  .  می پردازدLCD به معرفی ساير حروف و عالمتها در سطر اول, شکل زير

  

  . مربوط به درايو استID, در اينجا1عدد

اگر هيچ.  استRemote  برای کنترلR  و حرفLocal  نشانگر کنترل L حرف
بطور مثال از طريق (External نوعکنترل از , نشان ندهد L  ياR کاراکتری را بجای

  .می باشد) شبکه فيلدباس

راستگرد, اگر موتور.ديده می شود,  يک فلش به سمت راستL  در سمت راست حرف
. اين فلش به سمت راست است و اگر چپگرد باشد فلش به طرف چپ خواهد بود ,باشد

rpm  1242.0عدد , عبارت بعدی است که در شکل باال, سرعت تنظيمی برای درايو
.را نشان می دهد

يعنی باشد I اگر.  ديده می شودOيا I عبارتLCD  در انتهای راست از سطر اول
. قرار دارد stop  باشد يعنی در حالت O  است و اگرRun در حالت, درايو

کان و امه جای خالی باشد يعنی درايو غير فعال شد O  يا I اگر هم به جای حروف
. ندارد, فرمان گرفتن



    

  

 و کليدهای جهت پايين و باال به همراه کليدPAR هم طريقه استفاده از کليد,شکل زير
Enterرا نشان می دهد .  

  

 عدد مربوط به گروه پارامترها و درLcd در خط دوم از.  را فشار دهيدPAR ابتدا کليد
.  نشان داده شده10.01پارامتر, طبق شکل. ينيدرا می توانيد ببشماره پارامتر ,سطر سوم

 نيز مقدار Di1&2و عبارت.  شماره پارامتر است01 گروه پارامتری و عدد10عدد
  . تنظيمی برای اين پارامتر است

. حرکت کنيد, می توانيد بين گروههای پارامتری, با استفاده از کليدهای دوبل باال و پايين
اگر از.  شروع به تغيير می کند,  عدد سطر دومرا می زنيديعنی وقتی اين کليدها

شروع,  که در سطر سوم استشماره پارامتر, کليدهای تکی سمت باال و پايين استفاده کنيد
 را فشار دهيد تاEnter کليد, وقتی به پارامتر مورد نظر رسيديد. به تغيير خواهد کرد

  چشمک ميزند, ا عبارت تنظيمی در آن پارامترعدد ي. امکان تغيير پارامتر فراهم گردد

با کليدهای دوبل باال و پايين می توانيد در بين مقادير با سرعت زيادتر, در اين حالت
  . به آرامی مقادير داخلی پارامتر را تغيير دهيد, حرکت کنيد و با کليد های تکی باال و پايين

.  کنيدsave  مقدار جديد راEnter با استفاده از کليد, پس از تغيير پارامتر



    

  

 برDrive کليد. استفاده نمود, می توان برای اتصال همزمان به چند درايو, از يک کی پد
  .برای همين منظور بکار می رود, روی درايو

  

 درايوID که گفتيم  شت قرار دا1عدد,  در انتهای سمت چپLCD  در سطر اول از
يو را به يک کنترل پانل وصل می کنيد بايد شماره های متفاوت را بهوقتی چند درا. است
برای انتخاب درايو کافی است که, در زمان کار. تعريف کنيد,  برای هر کدامID عنوان
  .   را بزنيد Enterيد و کليد جهت باال يا پايين  و را فشار دهDrive کليد



    

  

  

  . استفاده می گردد ,تنظيمی درايو برای تغيير سرعتREFاز کليد

rpm1242.0   بر روی, سرعت تنظيمیابتدا , همانند شکل زيرLCD در سطر اول
  . قرار دارد

می توانيد مقدار اين سرعت را, حاال با کليدهای جهت باال و پايين را فشار دهيدREFکليد
save, ار دهيد تا مقدار جديد را فشEnter پس از انجام تغييرات کليد. تغيير دهيد

  .گردد

  



    

  

  . را نشان می دهدACTطريقه استفاده از کليد , شکل زير

  

جريان ,مقادير فرکانس خروجی درايو , LCD در سه خط پايين از,  در حالت پيش فرض
بخواهيم بجای جريانفرض کنيد. می شودنشان داده, و قدرت خروجیخروجی درايو
  .نشان داده شود ,مقدار گشتاور خروجی ,يوخروجی درا

  



    

  ) FREQ( از فرکانسFدر زير حرف ,کرسر.  را فشار دهيدACTابتدا کليد

  .منتقل کنيد, کرسررا به سطر پايين, با کليد جهت پايين. چشمک می زند

  . چشمک می زند ,CURRENT ازCدر زيرحرف ,حاال کرسر

 پارامتر,با کليد جهت باال.  ظاهر می گردد01.04متر را فشار دهيد پاراEnter کليد
بر, حاال.  را بزنيد Enter  که گشتاور خروجی درايو است را انتخاب و کليد01.05
  .خواهد شدنشان داده,گشتاور خروجی درايو , بجای جريان خروجی درايوLCD روی

  

  

  

  

  

و يا) Motor  set  up ( می توان برای تنظيم پارامترهای موتورFunc  از کليد
  . نيز استفاده نمود...  و )Application   macro(انتخاب نوع ماکرو

  

  

  



      

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
ولی قبل از آن بايد ماکرو را .استفاده نمود, می توان برای تنظيم کارخانه99.03از پارامتر
  .ت اس99.02انتخاب ماکرو توسط پارامتر. انتخاب کنيد

  



    

در صورتی که پارامتر,  نوع ماکرو را انتخاب کرديد99.02 وقتی با استفاده از پارامتر
بر اساس ماکروی انتخابی,  قرار دهيد تمامی پارامترهای درايوyes  را بر روی99.03

  . می گرددRestore  اصطالحبه وبر می گردد,  کارخانهdefault به مقادير, 

  

99.02يکی از پارامترها همان. متر هستند که مقدار آنها تغيير نخواهد کرد تنها دو پارا
 است که مربوط به16.05 و ديگری پارامتراست که نوع ماکرو را مشخص می کند

  .  از طريق وروديهای ديجيتال استuser انتخاب ماکروهای

  

  



    

  

  مرجع فرمان درايو
 تعيين می کنند که فرمان های11.02 و10.03 , 10.02 , 10.01پارامترهای

startو  stop از کجا دريافت گردد,  و جهت چرخش درايو.

می توان فرمان را از طريق کنترل پانل موجود روی درايو و يا,  با تنظيم پارامترهای باال
  .از طريق وروديهای ديجيتال و يا از طريق شبکه فيلد باس به درايو اعمال نمود

در هر.  تعريف شده استEXT2  و EXT1    دو مرجع فرمانACS800  برای درايو
  .می تواند فعال باشد  ,دو مرجع فرمان   لحظه از زمان فقط يکی از اين

EXT2ياEXT1  می توانيد تعيين کنيد که کدام يک از مراجع فرمان11.02با پارامتر
  .فعال باشد

.  فعال استEXT1 باشد مرجعEXT1 = 7 = 11.02اگر پارامتر

. فعال می شودEXT2  باشد مرجع فرمانEXT2 = 8 = 11.02  اگر

 می توانيد تعيين کنيد که با يکی از وروديهای11.02 همچنين با استفاده از پارامتر
. يکی را انتخاب کند , EXT2  وEXT1  بين دو مرجع Di6  تا Di1 ديجيتال

  . تنظيم می گردد10.01سط پارامتر توEXT1 مرجع فرمان



    

  

 با EXT2 و مرجع فرمان   تنظيم می گردد10.01 توسط پارامترEXT1  مرجع فرمان
  .  تنظيم می شود10.02استفاده از پارامتر

 EXT1  قرار دهيد مرجع فرمانDi1,2 = 3 را بر روی10.01اگر بطور مثال پارامتر
 برای فرمانDi1 . می گردد,  برنامه ريزیDi2  وDi1 برای استفاده از وروديهای

Startو  stop است و ورودی ديجيتال  Di2برای چپگرد و راستگرد خواهد بود .  



    

برای فرمان Di1  تنظيم کنيد ورودیDi1F , Di2R =17 را بر روی عدد10.01 اگر
.  برای فرمان حرکت چپگرد است Di2 حرکت راستگرد و ورودی

را نشان EXT1و مرجع فرمان10.01تنظيمات موجود برای پارامتر, ل باالجدول شک
.می دهد

همانندتنظيمات اين پارامتر نيز.  است EXT2  مربوط به مرجع فرمان10.02 پارامتر 
EXT1است  .  

فرمان حرکت,  درايو از طريق کنترل پانل درايوهب , External اگر بخواهيد در حالت
 که مربوط به10.02 يا10.01راستگرد بدهيد می توانيد پارامتر –گردو توقف و چپ
       تنظيم کنيد و يا Key pad=9  است را رویEXT2  و EXT1 مراجع فرمان

  .  برده و فرمان دهيد Local درايو را به حالت ,  Loc/REM می توانيد با زدن کليد

ست و اگر می خواهيد موتور در هر دو مربوط به جهت چرخش موتور ا10.03پارامتر
.  باشدRequeste=3جهت بچرخد بايد روی

  



    

  مرجع سرعت درايو
  از چه طريقی کنترل می گردد؟, سرعت اين درايو

 REF2  و REF1  مربوط به تنظيم دو مرجع سرعت11.06 و11.03پارامترهای
بطور مثال از. ا کنترل نمودمی توان سرعت درايو ر, از چندين روش مختلف. است
 و يا از طريق شبکه Ai2  ياAi1  و يا با استفاده از ورودی آنالوگKey pad طريق

  ....فيلد باس و

 وREF1 بطور خالصه روشهای کنترل سرعت توسط مراجع سرعت, جدول زير
REF2را نشان ميدهد11.06 و11.03 در پارامترهای   .  

  رپارامت  مقدار  عملکرد

مقدار سرعت در سطر, کنترل سرعت توسط کی پد
  . را تنظيم کنيدLCD اول

1= KEYPAD

باAi1 کنترل سرعت توسط ورودی آنالوگ
استفاده از يک پتانسيومتر و يا با اعمال يک

  ولت+ 10ولتاژصفر تا

2 = Ai1  

  Ai23 = Ai2 کنترل سرعت توسط ورودی آنالوگ

 ولی با اعمالAi1 رعت توسط ورودی کنترل س
ولت )-10تا+10(ولتاژورودی

  راستگرد –و حرکت چپگرد

38=Ai1 
BIPOLAR  

 برای افزايش Di6  وDi5 استفاده از دو ورودی
  و کاهش سرعت درايو

19= Di5U , 6 D  

  COMM=20  کنترل سرعت توسط فيلد باس

 يا11.03
11.06  



    

 بر رویREF2  و مرجعAi1=2ی بر روREF1  مقدار Factory در ماکروی
1=Key padتنظيم شده است  .  

 و مرجع سرعتAi1 بر رویREF1  مرجع سرعتHand/Auto در ماکروی
REF2بر روی  Ai2قرار دارد .



    



    

 تنظيم شده   Di3 که بر روی 11.02 پارامتربا استفاده از,  در اين ماکرو
11.02=3=Di3انمرجع فرم می توان بين دو EXT1و  EXT2يکی را انتخاب نمود  .

, فعال است ,REF1  و مرجع سرعتEXT1  غير فعال است مرجع فرمانDi3وقتی
راستگرد – برای چپگردDi2  و ورودی stop وstart  برایDi1 ورودی

 و مرجع سرعتEXT2  مرجع فرماننماييد )وصل( را فعالDi3  ورودیقتیو
REF2فرمان, شده انتخاب startو  stop از طريق ورودی  Di6و چپگرد –

 خواهدAi2 توسط ورودی آنالوگ,  و تنظيم سرعت نيز Di5 راستگرد از طريق ورودی
می توانيد به صورت, يچ روی برد کنترلیي را توسط ميکرو سوAi2 ورودی. بود

  . نيز تعريف کنيدورودی ولتاژ

  



    

  

  تورروش توقف مو
بطور پيش فرض.  می توان نوع توقف موتور را تعيين نمود21.03با استفاده از پارامتر

يعنی توقف به قرار داردcoast=1 بر روی,  اين پارامترFactory در ماکروی
  . است coast to stop روش

قطع شده, ارتباط درايو و موتور, به درايو داده می شود,  در اين روش وقتی فرمان توقف
  .آزادانه خواهد ايستاد, و موتور

  

 وRamp توقف به صورت,  قرار دهيدRamp=2  را بر روی21.03اگر پارامتر
  .  خواهد بود22.05يا  22.03بر اساس مدت زمان تنظيمی در پارامتر



    

  روش کنترلی درايو
طور پيش فرض روشب.  می توان روش کنترلی درايو را تعيين نمود99.04توسط پارامتر

 DTC=0که روش کنترل برداری )Direct Torque Control(است در تمامی 
.انتخاب شده است, ماکروهای موجود

  

ابتدا بايد, برای اتوتيون نمودن درايو.  نياز به اتوتيون درايو و موتور داردDTC روش
, نده و در درايو را از روی پالک موتور خوا99.09 تا99.05پارامترهای موتور از

.تنظيم کنيد

تا  %80 قرار دارد را بينLCD  فرکانس تنظيمی درايو که در سطر اول از نمايشگر
  .تنظيم کنيد , نامی موتورسرعت% 100



    

LCD  ببريد تا در سطر اولLocal  به حالتLOC/REM  درايو را توسط کليد
  . نشان داده شود Lحرف

standard=2 بطور مثال روش .اتوتيون را انتخاب کنيد نوع99.10 توسط پارامتر
  . تنظيم کنيد99.10را در پارامتر

  .بايد از بار جدا باشد و موتور بدون بار بتواند حرکت کند,  شفت موتور

در حدود يکاتوتيون شروع ميشود و.  روی کنترل پانل را فشار دهيدstart حاال کليد
  .دپايان گيراتوتيوندقيقه طول ميکشد تا عمليات

را تنظيم نموديد و قبل از اينکه برق درايو را قطع وی مورد نياز وقتی تمامی پارامترها
 کليه پارامترهای درايو را در حافظه16.07وصل کنيد بهتر است يکبار توسط پارامتر

 قرارsave=1 را روی16.07پارامتر, برای اين کار,  کنيد save , دايمی درايو
  . دهيد

99.04اگر پارامتر. نيز باشد )scalar( سادهv/f می تواند روش, روش کنترلی درايو
انتخاب خواهد,  برای درايوscalar روش کنترلی,  قرار دهيدscalar را بر روی

برای تست درايو بدون اتصال, اين روش.  نيازی به اتوتيون نداردscalar روش. شد
ويايی که موتورهای با توان متفاوت را به يک درايو وصل می کنيدموتور و يا برای جاها

  . توان درايو است مناسب می باشد% 20برای جاهايی که توان موتور کمتر از

  

  

  

  



    

  ماکروها
تعداد زيادی از پارامترها را, به شما امکان می دهد که به سادگی, استفاده از ماکروها

بر, آرايش و عملکرد وروديها و خروجيهای درايو.برای يک منظور خاص تنظيم کنيد
  . اساس هر ماکرو متفاوت خواهد بود

  .جدول زير نام  و نوع کاربرد هر ماکرو را مشخص می کند

  ماکرو  توضيح

کنترل سرعت ساده و استفاده از سه سرعت ثابت مناسب برای
  ... فن و-پمپ –نوار نقاله

Factory

99.02=1

 مناسب برای کاربردهایB وAو نقطهکنترل درايو از د
HVAC

Hand/Auto

99.02=2

  .pid پيکربندی درايو برای کنترل

و برای کنترل فشار و...مناسب برای تابلوهای بوستر پمپ و
  سطح و دبی مايعات

Pid-control

99.02=3

  کنترل سرعت يا کنترل گشتاور

 کنترلمی توان درايو را به دو صورت کنترل سرعت و يا
  .بکار گرفت, گشتاور

  کنترل گشتاور

 Torque control 

99.02=4

 سرعت ثابت و دو نرخ7 می توانيد–کنترل سرعت مرحله ای
  .انتخاب نماييد,  را در اين ماکروramp متفاوت

 و جاهايی کهpLc ای همناسب برای اتصال درايو به سيستم
  . نياز به راه اندازی مرحله ای باشد

Sequential

99.02=5

  



    

  

  

   درايوپر کاربردپارامترهای
  . را معرفی می نمايدACS800 تعدادی از پارامترهای مهم در درايو, جداول زير

پيش فرض بر اساس
Factoryماکروی

  پارامتر  توضيح

1=Factoryانتخاب يک ماکرو برای پيکر بندی وروديها و
  خروجيهای درايو

99.02  

NOماکروی انتخابی درکارخانه ایه تنظيمات بازگشت ب 
  99.02پارامتر

99.03  

0=DTCروش کنترلی درايو   

DTC= روش کنترل برداری گشتاور  

scalar= روش v/fساده   

99.04  

  v(  99.05(ولتاژنامی موتور  پالک موتور

  A(  99.06(جريان نامی موتور   In  پالک موتور

  HZ(  99.07(فرکانس نامی موتور  پالک موتور

  RPM(  99.08(سرعت نامی موتور   پالک موتور

KW(  99.09(توان نامی موتور  پالک موتور

ID MAGN  99.10   اتوتيون نمودن درايو و موتور

3=Di1&2مرجع فرمان شماره يک – EXT110.01  



    

1=Not usedمرجع فرمان شماره دو– EXT210.02

3=Requastجهت چرخش موتور   

  ردراستگ=1

  چپگرد=2

Requastراستگرد-چپگرد=3

10.03

REF1=11اگر=REF1را انتخاب کنيد واحدهای  Hzو 
RPM2 معتبر است و اگر=REF2را انتخاب کنيد 

  .می باشد% واحدها به صورت

11.01

7=EXT1چگونگی انتخاب بين دو مرجع فرمان يک و دو   

 و يا انتخاب از طريقEXT2  ياEXT1 انتخاب
  ....روديهای ديجيتال وو

11.02  

2=Ai1مرجع سرعت  REF111.03  

1=key padمرجع سرعت  REF211.06

0 RPMحداقل سرعت برای  REF111.04

1500      RPMحداکثر سرعت برای  REF111.05

REF211.07 حداقل سرعت برای0%

REF211.08  حداکثر سرعت برای100%

10=Di5&612.01نتخاب سرعتهای ثابت موجود در حافظه درايو روش ا

300 RPM12.02  1 سرعت ثابت  

  RPM60012.03  2سرعت ثابت  



    

900     RPM12.04  3سرعت ثابت  

......  ...  

0     RPM12.16  15 سرعت ثابت  

0    Vورودی حداقل ولتاژAi113.01  

10     Vورودی حداکثر ولتاژAi113.02

Ai113.03  اسکيل نمودن ورودی آنالوگ100%

NOمعکوس نمودن عملکرد ورودی آنالوگ Ai113.05

0     mAحداقل ورودی آنالوگ

Tune  بدهيد و گزينهmA 0 مقدارAi2به ورودی
  .    را انتخاب کنيد

13.06

20          mAحداکثر ورودی آنالوگ AI2

 بدهيد و گزينه20mA جريانAi2 به ورودی
Tuneرا فعال کنيد .  

13.07  

  Ai213.08اسکيل نمودن ورودی آنالوگ100%

NOمعکوس نمودن ورودی آنالوگ Ai213.10

2=Readyتعيين عملکرد رله خروجی  Ro114.01

0=Runningتعيين عملکرد رله خروجی Ro214.02

5=Fault(-1)تعيين عملکرد رله خروجی Ro314.03



    

 برای قفل نمودن صفحه کليد و جلوگيری از دسترسی به پارامتر های درايو16.02پارامتر
اگر.  باشد امکان دسترسی به پارامترها وجود داردOpen=16.02اگر پارامتر. است

 قرار دهيد دسترسی به پارامتر ها فقط با دادن کد بهLocked اين پارامتر را بر روی
 کنيد و16.03پس ابتدا يک کد را وارد پارامتر. مکان پذير می گردد ا16.03پارامتر

, برای باز کردن قفل.  قرار دهيد تا قفل گرددLooked  را روی16.02سپس پارامتر
.  وارد کنيد16.03همان کد عددی را در

  

پيش فرض بر اساس
     factoryماکروی

  پارامتر  توضيح

Not   selectedی برای ری ست انتخاب يک ورود
  نمودن خطاهای درايو

16.04  

Not    selectedعالوه بر ماکرو های موجود در اين
 همuser درايو می توانيد دو ماکروی
روش فعال, ايجاد و توسط اين پارامتر

  . شدن اين ماکروها را مشخص کنيد

16.05  

Internalولت+ 24 انتخاب برای استفاده از منبع   منبع داخلی
اخلی درايو يا استفاده از منبع تغذيهد

   ولت  +24خارجی

16.09  

Done  Save نمودن پارامترها در حافظه
دايمی درايو

توصيه می کند از اينABB  شرکت
پارامتر در انتهای پروگرام نمودن يک 

  .استفاده شود, درايو

16.07  



    

  RPM(  20.01(حداقل سرعت مجاز خروجی  -

  RPM(  20.02(از خروجی حداکثر سرعت مج  -

  A(  20.03(حداکثر جريان مجاز خروجی  -

 درايو و جلوگيریdc  کنترل ولتاژباسON=فعال
over voltage از بروز خطای

20.05

-50      HZ  حداقل فرکانس مجاز خروجی )HZ(  20.07

+50          HZحداکثر فرکانس مجاز خروجی )HZ(  20.08

Auto21.01   شدن موتور روش استارت

1=coastروش توقف موتور   

1=coast

2=Ramp

21.03  

6=Di4چگونگی انتخاب نرخ  Rampسرعت 
(Dec1&2) و) ACC1&2(بين

22.01

20       secمدت زمان افزايش سرعت  ACC122.02

20          secمدت زمان کاهش سرعت  Dec122.03

60           secافزايش سرعت مدت زمان Acc222.04

60             secمدت زمان کاهش سرعت  Dec222.05

0=Linearشکل موج منحنی شتاب   

Linear     خطی 0=

   شکلs غير خطی و=عدد

22.06



    

فعال يا غير فعال نمودن چاپر ترمزOFF=غير فعال
  )مقاومت ترمز(

27.01

  27.02  مقدار اهمی مقاومت ترمز  -

  27.05  توان کيلو وات مقاومت ترمز  -

دفعات ری ست شدن فالتها بطورتعداد  0
  اتوماتيک

31.01  

Faultعملکرد درايو در مورد برداشته شدن
  کنترل پانل از روی درايو

30.02  

عملکرد درايو در مورد قطع شدن يکیNO=غير فعال
  از فازهای موتور

=NOعکس العمل نشان ندهد .  

=Faultاعالم خطا و توقف درايو   

30.16  



    

1مثال
ايو در جهت برای استارت درDi1 قصد داريم بطور ساده از ورودی, مطابق شکل زير

سرعت. چپگرد استفاده کنيمجهتدر,  برای استارت درايوDi2 راستگرد و از ورودی
  .  کنترل می گرددAi1 درايو هم توسط ورودی آنالوگ

  

  پارامتر  توضيح  نظيم گرددت

1=Factoryانتخاب نوع سيم بندی درايو بر اساس ماکروی 
Factory

99.02  

Yes=Restore  بازگشت به تنظيمات کارخانه بر اساس ماکروی
  99.02انتخاب شده در پارامتر

99.03  



    

DTC99.04  روش کنترل برداری –درايو مد کنترلی  

  V(  99.05(ولتاژنامی موتور  پالک موتور

  A(  99.06( جريان نامی موتورIn    پالک موتور

50     HZ  فرکانس نامی موتور )HZ(  99.07  

  KW(  99.08(سرعت نامی موتور  پالک موتور

3=Reduced  99.10   اتوتيون نمودن درايو و موتور

  مرجع فرمان درايو17

Di2  برای راستگرد و ورودیDi1 ورودی
  . دبرای چپگرد بکار رو

Di2 R17  و=Di1 F

10.01  

3=Request  جهت چرخش موتور   

3=Requestامکان چرخش در هر دو جهت   

10.03

7=EXT1انتخاب بين مرجع فرمان  EXT1و  EXT211.02  

2=Ai1مرجع سرعت درايو  REF1

Ai1=2

11.03

1.2xInحداکثر جريان مجاز خروجی درايو برای حفاظت
  از موتور

20.03

2=Rampروش توقف موتور   

1=coast

Ramp=2

21.03  



    

5     secمدت زمان افزايش سرعت  ACC122.02

6     SECمدت زمان کاهش سرعت Dec122.03

OFF27.01   غير فعال نمودن مقاومت ترمز

YesSave16.07   نمودن تغييرات در حافظه ماندگار درايو  


