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  مقدمه
  FR-D720S ،FR-D720     در سه مدل   ميتسوبيشی ، شرکتساخت  FR-700درايو

،   FR-D740 ساخته می شود  .

200 کليو وات با برق ورودی تکفاز2.2 وات تاو کلي0.1 در محدوده توانFR-D720Sمدل

 کيلو وات با برق ورودی سه فاز7.5 کيلو وات تا0.1 در محدوده توانFR-D720لولت ومد

 کيلو وات با برق7.5 کيلو وات تا0.1 توان در محدودهFR-D740 ولت و همچنين مدل200

 . ولت توليد می گردد400ورودی سه فاز

  

             
    



                    

يک خروجیخروجی رله ای ،يکتال ، دو ورودی آنالوگ ،ي دارای پنج ورودی ديجD700درايو

 .ور باز و يک خروجی آنالوگ می باشديستوری کلکتنزترا

  

می تواند ارتباط مربوط به سيستم ايمنی است که در مواقع نياز ،S2و S1  همچنين دو ورودی

 . می نامندSafety stopبين موتور و درايو را قطع کند و آن را

             
    



                    

 برای حرکت چپگرد ،STRبرای حرکت راستگرد وSTFورودیطبق تنظيمات کارخانه ،

 نيز به ترتيب برای انتخاب سرعتهای تند وRL و  RM وRHورودی های. استفاده می گردد

  را نشان sink  ,  source مدار زير نيز دو روش اتصال .بکار می رود   ،کندمتوسط و

  . ميدهد

  

  

             
    



                    

  

  کنترل پانل
برای مشاهده  پارامترهای درايو ، تنظيم   برایوجود بر روی اين درايو می تواناز کی پد م

 .استفاده نمود... متغير های ولتاژ و جريان و فرکانس و

به رابطرا می توان توسط يک کابل ، نام دارندFR-PU07 وFR-PA07 دو مدل پانل ديگر که

RJ45 پانل. های کنترلی قرار گرفته ، وصل نمود که بر روی درايو و در کنار ترمينالPU07

 .نسبت به پانل موجود بر روی درايو امکانات بيشتری دارد

             
    



                    

  

، يک کليد چرخان و پنج عدد کليدLEDپانل موجود بر روی درايو ، دارای يک صفحه چهار رقمی

 .فشاری می باشد

 برایSTOP / RESETکليد و ازPU برای فرمان حرکت به موتور در حالت RUN از کليد

  .توقف موتور و همچنين برای رفع فالت ، استفاده می شود

 ، کنترلPUدر حالت.  را ايجاد نمودEXT وPU می توان دو حالتPU/ EXTتوسط کليد

 ، کنترل حرکتEXTکنترل پانل و در حالتاز طريق کليد های رویحرکت و توقف موتور ،

 و کليد چرخان SET , MODEاز کليد های.  صورت می گيردتوسط وروديهای ديجيتال ،
             

    



                    

 می توان برای تنظيم پارامترهای درايو وPU/EXTموجود بر روی کنترل پانل به عالوه کليد

برای اينکار.  امکان پذير استPUفقط در حالتير پارامترها ،يتغ. مشاهده متغير ها، استفاده نمود

ساير.  روشن خواهد شدPU روی صفحه بنامLED ، چراغ را فشار دهيدPU/EXT، کليد

 راPRM وMON وRUN وNET وEXT ، حالتهاید موجود روی کی پLEDچراغهای

  .نشان می دهند

MON روی نمايشگر ، ظاهر می گردد و چراغ0.00ار می کنيد  عبارتدوقتی درايو را برق

 را فشارPU/EXTکليد. ز روشن استنيEXT در اين حالت چراغ. روی پانل ، روشن می شود

  . فعال گرددPUدهيد تا چراغ

   ظاهر را نشان می دهدP0 که پارامترP.0دهيد عبارت را يکبار فشار MODEحاال کليد

شماره پارامترها ، شروع به تغيير خواهد کرد    کليد چرخان را به يک طرف بچرخانيد ،. می شود

را فشار دهيد ، مقدارSETنظر خود که رسيديد کليد چرخان را آزاد کنيد و کليدبه پارامتر مورد

. عددی داخل آن پارامتر ، نمايان می گردد باز هم با کليد چرخان می توانيد اين عدد را تغيير دهيد

 می توانيد MODEبا کليد.  گردد SAVE  را فشار دهيد تا مقدار جديد ، در پارامتر ،SETکليد

 .ز اين مرحله ، خارج شويدا

             
    



                    

             
    



                    

  

  

  

  
             

    



                    

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 را به مقادير کارخانه ایD700 می توان تمامی پارامترهای درايوALLCبا استفاده از فرمان

  .برگرداند

  . است ،امکان پذير نمی باشدp77=1اجرای اين دستور در زمانی که پارامتر

  . است آنرا به صفر تغيير دهيد1 چک کنيد اگر راp77ابتدا مقدار پارامتر

 . را انتخاب کنيدPr.CL ياALLCسپس طبق شکل زير ، دستورات

             
    



                    

اغلب پارامترهای درايو به جز عملکرد وروديها و خروجيها و مقادير کاليبره را بهPr.CL دستور

ای درايو را در همگی پارامترهALLCدستور. تغيير می دهدمقادير پيش فرض کارخانه ،

ن دو پارامتر ، صفر است مقدار هرکدام ازيمقدار پيش فرض ا. از می گرداندبتنظيمات کارخانه ای

  .اين پارامتر ها را يک کنيد آن دستور اجرا خواهد شد

 برای پاک کردن تاريخچه خطاها که در حافظه نگهداری می گردد استفاده می شودEr.CLاز فرمان

مقدار اين پارامتر را به يک تغيير دهيد. صفر استرامتر نيز در حالت پيش فرض ، مقدار اين پا

  . مربوط به تاريخچه خطاها پاک شودهتا حافظ

نيز ليست پارامترهايی را در اختيار شما قرار می دهد که مقدار آن ، با مقاديرPr.CHفرمان

 .کارخانه ای تفاوت دارد

  .ادير آن تغيير داده شده است را نشان می دهددر اصل پارامترهايی را که مق

  

  

  

  

  

  
             

    



                    

  تنظيمات اوليه درايو
سرعتهای کاربردی وشتاب اصلی و شتاب منفی اصلی ،حداقل و حداکثر فرکانس خروجی درايو ،

  .را در اين قسمت تنظيم می کنيم... 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

P0  مقدار جبران گشتاور در سرعتهای کم  3%

120 HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو  P1

0 HZحداقل فرکانس خروجی درايو  P2

60 HZ  فرکانس پايه برای منحنیV/F  P3

60 HZ  ورودی–سرعت زياد   RH – multi speed1  P4

30 HZورودی–سرعت متوسط    RM –multi speed2   P5

10 HZورودی–سرعت کم   RL–multi speed3   P6

5 SECمدت زمان شتاب مثبت–AccelerationP7

5 sec  مدت زمان شتاب منفی–DecelerationP8

مساوی با

جريان نامی 

اينورتر

مقدار جريان نامی موتور برای حفاظت موتور در برابر اضافه

   حرارتیربا
P9

  

  :ساير پارامتر های اصلی و اوليه درايو ، شامل

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0=PU/EXTمرجع فرمان درايو  P79

60 HZ  2حداکثر فرکانس قابل تنظيم با ورودی آنالوگ ترمينال  P125

60 HZ4حداکثر فرکانس قابل تنظيم با ورودی آنالوگ ترمينال  P126

0
 قرار دهيد فقط پارامترهای9999اگر اين پارامتر را برابر

SIMPLE MODE نمايش داده خواهد شد ،.  
P160

  

             
    



                      

  

  

  پارامتر های مرتبط با سرعت
 فرکانس ثابت از پيش15 و ترکيب آنها می توان تاPEX,RL,RM,RHتاليتوسط وروديهای ديج

در قسمت معرفی وروديهای ديجيتال که در بخش های بعدی توضيح داده. تنظيم شده را انتخاب نمود

  .مکرد ها ، پيکربندی نمودمی شود می توان وروديهای ديجيتال را برای انواع مختلفی از عل

ورودی با نامهای و بطور ، پيش فرض ، اين پنجهتعريف شدتال برای اين درايو ،يپنج ورودی ديج

STR,STFبرای راستگرد و چپگرد و RL,RM,RHبرای انتخاب هفت سرعت ، طبق جدول زير 

  .، قابل استفاده است

  

  پارامترRL  RMRH  پيش فرض

0000  

60 HZ0  0  1  P4

30HZ0  1  0  P5

10 HZ1  0  0  P6

SPEED 4=01  1  0  P24

SPEED 5=01  0  1  P25

SPEED 6=00  1  1  P26

SPEED 7=01  1  1  P27

             
    



                    

  

     انتخاب) سرعت زياد ( P4 را فعال کنيد سرعت تنظيمی در پارامترRH وقتی فقط ورودی

.می شود

 ، انتخاب خواهد شد که سرعتP5ظيمی در پارامتر سرعت تن فعال گرددRM اگر فقط ورودی 

 .متوسط است

  .  انتخاب می شود P6 فعال گردد ، فرکانس موجود در پارامترRLچه فقط  ورودین چنا

چه يکنچنا. ساير سرعتها را با ترکيب اين سه ورودی طبق جدول باال ، می توانيد بکار بگيريد

 فرکانس15 انتخابتوانايی پيکر بندی کنيد ،REXعنوان را به STRورودی بطور مثال ورودی

  . تنظيم می شود P239 تا P232ساير فرکانسها در پارامترهای. را خواهيد داشت

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0.5 HZفرکانس شروع حرکت موتور  P13

5 HZ  فرکانس تنظيمی برای سرعتJOG  P15

  

  

  

             
    



                    

  مرجع فرمان درايو
فرمانهای استارت و توقف و جهت.  تعيين نمود P79درايو را می توان با پارامترمرجع فرمان

چرخش ، می تواند از طريق ترمينالهای ورودی درايو يا از طريق صفحه کی پد و يا از طريق

  . ارتباط سريال به درايو ، اعمال گردد

  . را توضيح می دهد P79جدول زير تنظيمات مربوط به پارامتر

  توضيح  تنظيم

  پيش فرض=0

 روی کی پد ، می توانيد کنترل را ازPU/EXTدر اين حالت ، با استفاده از کليد

انجام) EXT(يا از طريق ترمينالهای ورودی درايو) صفحه کی پد (PUطريق

  . استPU/EXTتغيير بين اين دو حالت با کليد. دهيد

جع کنترل درايو به حالت زمانی که برق ورودی درايو ، قطع و وصل گردد، مر

EXTهد رفتا خو.  

  .امکان پذير است) PU(کنترل فقط از طريق صفحه کی پد  1

2  
که ،بامکان فرمان به درايو ، از طريق ترمينالهای ورودی  درايو يا از طريق ش

  .وجود دارد

3  

 بر روی درايو ، برای راستگرد و چپ گرد ،STRوSTFفرمان حرکت از طريق

سرعت از طريق وروديهای ديجيتال برای انتخاب يکی از سرعت.  می گردداعمال

تعريف شده باشدAUاگر يک ورودی به عنوان.های پيش تنظيم ، تعيين خواهد شد

 را برای2 يا4، با استفاده از اين ورودی می توان ، وروديهای آنالوگ ترمينالهای

  .کنترل سرعت ، استفاده نمود

4  
STOP,REV,FWD يا کليد های RUN,STOPريق کليد هایفرمان از ط

 .از طريق وروديهای ديجيتال يا آنالوگ ، تعيين خواهد شدسرعت .صادر می گردد

  

  

  

  

             
    



                    

  روش کنترلی درايو
  .  تنظيم کنيد P80 , P450روش کنترلی درايو را با پارامترهای

  :می توان بکار گرفت شکل دواين درايو را به

 سادهV/Fکنترلبه روش -1

به روش کنترل برداری فلوی مغناطيسی -2

 ساده برای موتور اول ، انتخابV/F قرار دهيد ، روش9999 را مساوی P80اگر پارامتر

نترلک وارد کنيد روشP80 در پارامترKWاما اگر توان نامی موتور را به صورت. خواهد شد

 برای موتور شماره دو در صورتی. گرفته می شودبرداری فلوی مغناطيس برای موتور اول ، بکار

  . ، روش کنترلی را تعيين می کند P450که استفاده شود پارامتر

  

  

  

  

  

  
             

    



                    

  

  

  V/Fمنحنی
اگر مقدار اين پارامتر ، بر.  را تعيين نمودV/F می توان نوع منحنی P14با استفاده از پارامتر

 برای بارهای با گشتاور ثابت مثل نوار نقاله ،)Linear( خطی V/Fروی صفر تنظيم گردد منحنی

  .انتخاب خواهد شد... باال بر و

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

   برای بارهای با گشتاور ثابتv/fمنحنی= 0

برای با رهای با گشتاور متغير مثل پمپ و فن وv/fمنحنی= 1

...  

و بدون جبران گشتاوررای بارهای گشتاور ثابتبv/fمنحنی=2

  اوليه در چپ گرد

0=Linear

برای بارهای با گشتاور ثابت و بدون جبرانv/fمنحنی= 3

  گشتاور اوليه در راستگرد

P14

             
    



                    

  

  

  

  

  

             
    



                    

  

  

  

  پارامترهای مرتبط با شتاب
  وp8 در پارامتر هایDeceleration و شتاب اصلی منحنیAccelerationشتاب مثبت اصلی

p7دت زمان شتاب مثبتم.  تنظيم می گرددp7از صفر تا مقدار ، مدت زمانی است که فرکانس

p20) 60در اينجا Hz (5افزايش می يابد بطور مثال اگر مقدار شتاب مثبت را secدر نظر 

  . هرتز افزايش می دهد60 ثانيه ، سرعت را از صفر به5بگيريم ، درايو در مدت

ريف می گردد يعنی مدت زمانی که فرکانس ، از مقدارمقدار شتاب منفی نيز به همين صورت ، تع

  .، کاهش يافته تا به صفر برسد) 60Hzدر اينجا(  p20تنظيمی در

0.1اين واحد می تواند.  تنظيم می گردد p21واحد مقدار افزايش و کاهش شتاب ، در پارامتر

  .در نظر گرفته شوده به ازای هر پله  از افزايش يا کاهش شتاب ،ي ثان0.01ثانيه يا

  . تنظيم نماييد p16 را در پارامترjogمدت زمان شتاب مثبت و منفی برای فرکانس

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

5 secمدت زمان شتاب مثبتAccelerationP7

5 secمدت زمان شتاب منفی DecelerationP8

0.5 secمدت زمان شتاب مثبت و منفی در حالتjog  P16

60 hzفرکانس مبنا برای محاسبه شتاب مثبت و منفی  P20

0=0.1 secثانيه0.01 يا0.1-مقدار واحد تغيير شتاب   P21

  
             

    



                              

  

  ساير پارامتر های مرتبط با شتاب

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  انتخاب يک الگو برای منحنی شتاب مثبت و منفی

0=Linear 

)Linear(شتاب مثبت و منفی به صورت خطی=0

  

P29

S-curveشتاب مثبت و منفی به صورت= 1

 برای کاربرد هایS-curve شتاب مثبت و منفی به صورت= 2

خاص

  
  . نيز مقدار شتاب مثبت در زمان ری استارت شدن درايو را مشخص می کندp611 پارامتر

  

  

  
             

    



                    

  

  پارامترهای موتور
  . زير ، پارامترهای مرتبط با موتور شماره يک را معرفی می کندجدول

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0  

اگر از موتور های استاندارد ميتسوبيشی استفاده می کيند ، يک

مدل از موتور ، انتخاب می شود ولی اگر از ساير موتور ها 

  . قرار دهيد3د مقدار اين پارامتر را مساویياستفاده می کن

P71

KW (  P80(توان نامی موتور  9999

A(  P82(جريان تحريک موتور  9999

400 Vولتاژ نامی موتور)V(  P83

60 HZ  فرکانس نامی موتور)HZ(  P84

R1  P90عدد ثابت9999

P96   وضعيت اتوتيون-فعال نمودن اتوتيون  0

  روش توقف موتور پس از قطع شدن فرمان

  DCر اساس شيب منفی و ترمزتوقف ب= 9999  9999

  توقف به صورت آزادانه= 100-0

P250

  

  

  

  

  
             

    



                    

  

  

  

  

  

  

  وروديهای ديجيتال
  . را نشان می دهدD700جدول زير ، پارامترهای مرتبط با وروديهای ديجيتال درايو

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

60=STFتعريف عملکرد برای ورودی ديجيتالSTF  P178

61=STRی ورودی ديجيتالتعريف عملکرد براSTR  P179

0=RLتعريف عملکرد برای ورودی ديجيتالRLP180

1= RMتعريف عملکرد برای ورودی ديجيتالRMP181

2=RHتعريف عملکرد برای ورودی ديجيتالRH  P182

             
    



                    

  

  

  
             

    



                    

  

   وروديهای آنالوگ
 4 و2ينال ورودی آنالوگ ترمو مربوط به تنظيم دP267,P126,P125,P74,P73پارامترهای

  .نيز برای تنظيم وروديهای آنالوگ بکار گرفته می شود   ،ههمچنين پارامترهای کاليبر. می باشد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

1=0.5V2ای ترمينالبرانتخاب نوع ورودی آنالوگ  P73

1 MSECثابت زمانی برای فيلتر ورودی آنالوگP74

60 HZ2ورودی آنالوگ ترمينالحداکثر فرکانس قابل تنظيم با  P125

60 HZ4حداکثر فرکانس قابل تنظيم با ورودی آنالوگ ترمينال  P126

P267  4دی آنالوگ برای ترمينالوانتخاب نوع ور4-200=0

P241   برای نمايش مقادير آنالوگV/mAيا% انتخاب واحد%=0

  

  

  .معرفی می کنيم در جدول زير ،پارامترهای مربوط به کاليبره نمودن وروديهای آنالوگ را

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0 HZ2مقدار باياس فرکانس برای ورودی آنالوگ ترمينال  C2(902)

C3(902)  2مقدار باياس فرکانس برای ورودی آنالوگ ترمينال% 0%

C4(903)  2مقدار باياس فرکانس برای ورودی آنالوگ ترمينال%  100%

 0 HZ4فرکانس برای ورودی آنالوگ ترمينالمقدار باياس  C5(904)

C6(904)  4مقدار باياس فرکانس برای ورودی آنالوگ ترمينال20%%

C7(905)  4مقدار باياس فرکانس برای ورودی آنالوگ ترمينال  100%

  

  

             
    



                    

  

  

  

  

  

  

  آنالوگوخروجيهای ديجيتال
 نيز برای تعريف192پارامتر وRun مربوط به تعريف عملکرد خروجی ديجيتالP190پارامتر

  . بکار می رودABCعملکرد رله خروجی

   بکار برده می شودAM نيز برای تنظيم عملکرد خروجی آنالوگc1(901) و p158پارامترهای

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0=runتعريف عملکرد خروجی ترانزيستوریRUNP190

99=FAULTتعريف عملکرد خروجی رله ایABC  P192

AM  P158تعريف عملکرد خروجی آنالوگ  فرکانس خروجی=1

  

             
    



                    

  

             
    



                    

  

  

  

  

  

  

             
    



                              

  

  ری استارت اتوماتيک فالت
  .مربوط به عملکرد ری استارت اتوماتيک استپارامترهای جدول زير ،

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

9999  
پس از قطع و وصل شدن لحظه ای برق ، فاصله

زمانی بين وصل برق تا ری استارت
P57

0  
  انتخاب کد فالتهايی که ری ست اتوماتيک می شود

  شکل زير
P65

P67  تعداد ری ست شدن فالت ها بطور اتوماتيک  0

1 SECری استارت  مدت زمان وقفه بين وقوع فالت تا  P68

P69  پاک کردن حافظه مربوط به تعداد ری استارت0

بدون جستجوی=1

  سرعت

ستارت نمودن فالتعملکرد درايو درمورد ری ا

مربوط به قطع و وصل لحظه ای برق ورودی درايو 
P162

150%  
مقدار جريان درايو برای ری استارت در زمان%

STALLوقوع فالت
P165

  

تارت اتوماتيک ،خطا پسسبوسيله عملکرد ری ا. می گردد) خطا(گاهی درايو ، به داليلی دچار فالت

  .نظيم می گردد ری ست می شود تP68از يک مدت که در پارامتر
             

    



                    

  

  

  پارامترهای حفاظت موتور و درايو
  . معرفی ميگردد,  از پارامترهای حفاظتی مربوط به موتور و درايو در جدول زيرتعدادی

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

P150  )نسبت به جريان نامی درايو(مقدار جريان خروجی درايو%  %150

P151  فه جريانمدت زمان تاخير در اعالم اضا  0

%5  
مقدار جريان خروجی درايو برای تشخيص کاهش جريان و%

  قطع بودن خروجی
P152

P153  تاخير در اعالم خطای کاهش جريان خروجی  0.5

0.1SEC
نوع عملکرد و مدت باقی ماندن وضعيت خطای اضافه جريان در

  حافظه
P166

P167  يانتعيين نوع عملکرد درايو درمورد خطای اضافه جر0

P251  عملکرد درايو درمورد قطع شدن فاز خروجی  1

0=COASTنوع توقف موتور در زمان بروز خطا در برق ورودی درايو  P261

P872  انتخاب نوع عملکرد درايو در زمان قطع فاز ورودی درايو0

P249  تشخيص خطای ارث فالت در زمان استارت موتور  1

  

  

  

  

  

  
             

    



                    

  

  ط با نمايشپارامتر های مرتب
  .جدول زير ، پارامترهايی مرتبط با صفحه نمايش و خروجی آنالوگ را معرفی می نماييد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

P37  نوع نمايش سرعت بر روی نمايشگر  فرکانس= 0

فرکانس= 0

  خروجی
P52 .نشان داده می شودپارامتر يا متغيری که روی نمايشگر ،

60 Hz 
 نشانAM حداکثر که در خروجی آنالوگمقدار فرکانس

  .داده می شود
P55

جريان نامی اينورتر
مقدار حداکثر جريان خروجگی درايو  که در خروجی

  . نشان داده می شودAMآنالوگ
P56

P170   ساعت–پاک کردن حافظه مربوط به وات  9999

P171  پاک کردن مدت کارکرد  درايو  9999

P241   برای نمايش مقادير آنالوگV/mAيا% احدوانتخاب  =0%

P268  نوع نمايش مقادير دهدهی  9999

0  
 قفل–حفاظت پارامتر ها و جلوگيری از تغيير پارامترها

   پارامتر هانمودن
P77

puP145انتخاب زبان برای دستگاه  1

P296  دسترسی به پارامترها با پسوردانتخاب سطح  9999

P297  9998 تا1000 رقمی از4پسورد  9999

0  
 قرار دهيد فقط9999اگر اين پارامتر را برابر

  . نمايش داده خواهد شدsimple modeپارامترهای
P160

  

  
             

    



                    

  

  

  

  پارامترهای ارتباط سريال
  :puپارامترهای مربوط به ارتباط سريال و ارتباط

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

puP117ادرس اينورتر در اتصال  0

puP118 انتقال داده ها در ارتباطسرعت  192

P119  طول بيت توقف  1

2  Parity زوج يا فرد  P120

puP121تعداد دفعات تکرار در ارتباط  1

P122   برای چک کردن ارتباطهوقف  0

P123  مدت زمان انتظار برای جواب  9999

  P124    برای ارتباط سريالCR/LFانتخاب  1

P342  ارتباط سريال برایEEPROMانتخاب  

P343  تعداد خطاهای مربوط به ارتباط با سريال  

P549  انتخاب نوع پروتکل ارتباطی  0

P551   وصل است PUانتخاب مرجع فرمان درايو ، وقتی  9999

  

  

             
    



                    

  

  DCترمز
 به سيم پيچهای موتورDCترمز برای موتور ها ، استفاده از روش تزريق جريانيکی از روشهای

برای DCمدت زمان تزريق جريان. با اين روش ، روتور در جای خودش قفل می گردد. است

ترمز بايد کوتاه باشد و مقدار جريان تزريقی نيز نبايد از مقدار جريان نامی درايو، بيشتر شود

  . می باشدdc مربوط به ترمز P12وP11  وP10پارامترهای

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

3 HZ
DCوجی درايو در لحظه شروع تزريق جريانفرکانس خر

  در زمان توقف
P10

0.5 SECمدت زمان تزريق جريانDCدر زمان توقف   P11

DC  P12ولتاژ برای توليد جريان% مقدار%6

  

  

  

  

  

  
             

    



                    

  

  PIDپارامترهای
  . را معرفی می کندPID از پارامترهایتعدادیجدول زير ،

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

9999  
 بطور اتوماتيک فعال PID که در آن ، کنترلیانسفرک

  .می گردد
P127

PID  P128انتخاب نوع کنترل  0

PID  P129تناسبی برایضريب  %100

1 SECمدت زمان انتگرال برایPID  P130

PID  P131مد باالی مقدار9999

PID  P132مد پايين مقدار  9999

PID  P133 برایSETPOINTمقدار  9999

PID  P134مدت زمان مشتقی برای  9999

1 SECمدت زمان تاخير در اعالم خطایPID  P575

0 HZفرکانس خروجی برای اعالم خطایPID  P576

PID  P577فرکانس خروجی برای خارج شدن از کنترل% %1000

  

  

  

  

             
    



                              

  

  

  

  

  

  ساير پارامترهای مهم
  پارامتر  توضيح  پيش فرض

P72  فرکانس سوئيچينگ کرير  1

1=RUN
انتخاب نوع عملکرد فن خنک کننده درايو

  هميشه روشن= 0
P244

P245  مقدار لغزش نامی موتور9999

P260  تغيير فرکانس سوئيچينگ کرير به طور اتوماتيک  ثابت= 0
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