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فارسیراهنمای

اينورتر
  دانفوس آکوا

Danfoss  Fc202
VLT  AQUA  DRIVE



    

  

  مقدمه
در )Danfoss( ساخت شرکت دانفوسFC202  VLT  AQUAدرايو

 کيلو وات برای کاربردهای پمپ و فن1200 کيلو وات تا0.25توانهای بين
  . توليد می گردد

  . رايو وصل نموددو نوع موتور را می توان به اين د

  موتورهای القايی آسنکرون -1

   با رتور آهنربای دائمیPM موتورهای سنکرون -2

فن های هواساز, تابلوهای بوستر پمپ, ع آب و فاضالبيناصاز اين درايو در
.  استفاده می گردد...و

  

  

  

  



    

  مدار الکتريکی
 را نشانFC202 وسمدار کنترلی و مدار قدرت درايو دانف  ,مدار شکل زير

  . می دهد

  



    

  

  

  

   دارایVLT  AQUA  FC202 درايو

  )33 و32 و19 و18ترمينالهای ( ورودی ديجيتال4

  )54 و  53ترمينالهای( دو ورودی آنالوگ

  )27 و  29ترمينالهای(خروجی ديجيتال –دو ورودی

  ,)42ترمينال(يک خروجی آنالوگ

  .  استRelay2  وRelay1  و دو رله خروجی

safe torque off  ياSTO مربوط به سيستم, 37ورودی ديجيتال شماره
ارتباط بين موتور و درايو را, در مواقع خطر و اضطراری, اين سيستم. است
  .  می کندغير فعال ها راigbt و سيگنالهای کنترلی مربوط به گيتقطع

  .ددايزوله می گر, موتور از درايو ,در اين حالت

بايد ترمينال,  برای اينکه درايو بتواند فرمان بگيرد و در حالت عادی کار کند
درايو,  وصل نکنيد12 وصل کنيد اگر اين ورودی را به12 را به ترمينال37

  . غير فعال می گردد و امکان فرمان نخواهد داشت, 

  

  

  

  



    

  

ال مقاومتوط به اتصبمر , زيردر شکل) -R (81و) +R (82ترمينالهای
معموال نيازی به... برای بارهايی مثل موتور فن و موتور پمپ و. ترمز می باشد

استفاده از مقاومت ترمز نيست اما برخی از بارها مثل موتور باالبر و آسانسور
  . به مقاومت ترمز نياز دارند, که نيروی ژنراتوری ايجاد می کنند... و

  
       مشخص-BR و+BR به صورت, لاين دو ترمينا, در برخی درايوها

  . می گردد

 Braking(بجای استفاده از مقاومت ترمز ,برای درايوهای قدرت زياد
Resistor( ,از يونيت ترمز)Braking unit (و يونيت ترمزاستفاده می گردد

وصل  ,  درايوdc باس89)+(و88)-(ترمينالهای وdc مستقيما به باس
  . می شود

  



    

  

  

  

  

 درايوstop  وstart بطور پيش فرض برای , 18ترمينال ورودی ديجيتال
درايو در جهت,  وصل کنيد12 را به ترمينال18اگر ترمينال. بکار می رود

  . فرمان می گيرد, راستگرد

  . فعال گردد,   را فعال کنيد تا درايو37البته قبل از آن بايد ورودی

بدون کاربرد, بطور پيش فرض, در اين درايو, 19ترمينال ورودی ديجيتال
. غير فعال شده اند,  نيز بطور پيش فرض33و  32و29ترمينالهای. است

  . )بستگی به ورژن نرم افزار درايو دارد(

  .  تعريف شده استJogبه عنوان ورودی29ورودی, در برخی ورژنها

  .ص می کندنوع توقف موتور را مشخ , 27ورودی ديجيتال

 تنظيمcoast –inverse=2 ویر بطور پيش فرض بر27 ترمينال ورودی
 کاهشRamp توقف به صورت , وصل است, وقتی اين ورودی.  استشده

توقف به ,کنيدو غير فعال اگر اين ورودی را قطع. خواهد بود ,سرعت
.  اجرا خواهد شدcoast  ياFree Run صورت

  

  

  

  



    

  

  

  

  . را معرفی می نمايدبطور پيش فرض,  وروديهای ديجيتالوظايف, جدول زير

  ترمينال  کاربرد بطور پيش فرض

 Start –stop18  

  19  غير فعال

 Coast-inverse) Normally close(  27  

  jog29 ورودی

  32  غير فعال

  33  غير فعال

 Safe Torque off 37  

  

  

  

  



    

  

  

  

  .  دو صورت می توانيد بکار بگيريدوروديهای ديجيتال را به

 و12 باشد ترمينالهایPNP=0  در حالت5-00اگر پارامتر ,طبق شکل زير
  . می شوداستفاده, ولت دارند به عنوان ترمينال مشترک+ 24 که ولتاژ13

  



    

  

 که20ترمينال شماره ,قرار دهيدNPN=1  را بر روی5-00چنانچه پارامتر
بکار, دارد به عنوان ترمينال مشترک برای کليدهای ورودیولتاژصفر ولت
. گرفته خواهد شد

  

 وصل13 يا12 بايد به ترمينالNPN  وPNP  در هر دو حالت37ترمينال
  . شود تا درايو فعال گردد

  



    

وجود,  بر روی اين درايوUSB  و يک پورت سريالRS485 يک پورت
  . دارد

,  روی برد کنترلی69 و68 و61 و ترمينالهایRS485 با استفاده از پورت
PLC می توان اين درايو را به شبکه ارتباطی سريال وصل نمود و از طريق

  .درايو را کنترل کرد

,  تنظيمات بر روی پارامترها و انجامFC202  برای پروگرام نمودن درايو
   .استفاده نمود, می توان از کنترل پانل موجود روی درايو

 و با استفاده MCT10 از طريق کامپيوتر و نرم افزار,  عالوه بر کنترل پانل
 نيز می توان درايو را پروگرام و پارامترهای آن را مديريتUSB از پورت

  . کرد

  
  

  

  



    

  

وقتی کنترل پانل را از جای خود بر می داريد در زير آن چندين ميکرو سوئيچ به
  .  ديده می شودS801  و همچنينA54  ياS202  وA53  ياS201 نامهای

  

  

  53 ترمينالهای وروديهای آنالوگ می توانيدS202  وS201 توسط کليدهای
اين کليدها اگر در. و ولتاژ يا جريان انالوگ ورودی را مشخص کنيد  54و

 ولت است و اگر10 باشند ورودی آنالوگ از نوع ولتاژ صفر تاOFF حالت
20 بين صفر تاdc ورودی از نوع جريان,  قرار داده شودON در حالت

  . ميلی آمپر خواهد بود

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کنترل پانل
  .قابل استفاده است, دو مدل کنترل پانل برای اين درايو

GLCP  ياLCP102 کنترل پانل گرافيکی -1

NLCP    ياLCP101 کنترل پانل عددی -2

  . دل کنترل پانل را نشان می دهدمنمای ظاهری اين دو,  شکل زير



    

  

  

  

  



    

  
  . بخش خارجی هستند4کنترل پانلهای دانفوس دارای

نمايشگر -1

status  وMenu کليدهای منو -2

...  چپ و راست  و و جهت باال و پايين وok  کليدهای -3

 وAuto on  وoff  وHand on  که شاملoperation کليدهای -4
Resetمی شود . 



    

 را فشار دهيد و چراغ باالی اين کليد روشن شودHand on اگر کليد
البته فراموش نگردد . فرمان حرکت خواهد گرفتLocal درايو در حالت

  .امکان فعال شدن داشته باشد , بايد وصل باشد تا درايو37که ورودی

  . می توانيد درايو را متوقف کنيدoff  با کليد

نيز بايد دروقف را تعيين ميکندکه نوع ت27 همچنين ورودی ديجيتال
  .وضعيت مناسب قرار داده شود

روشن شود  , را فشار دهيد و چراغ باالی اين کليدAuto on  اگر کليد
فرمان حرکت و توقف, می توانيد با استفاده از وروديهای ديجيتال به درايو

در اين حالت درايو از طريق شبکه.  بدهيد راستگرد– چپگردو
modbusو ساير شبکه ها هم قابل کنترل است .  

 تقسيم35 در چندين گروه مختلف از صفر تاFC202 پارامترهای درايو
  .بندی شده است

  

  

  

  

  

  . گروههای پارامتری اين درايو را نشان می دهد,  زيرجدول



    

  



    

  

 پارامتری را بطور مختصر تعدادی از گروههای , همجدول زير
  . معرفی می نمايد

  

گروه  توضيح
  پارامتری

تنظيمات–واحدهای اندازه گيری -تنظيمات اوليه درايو مثل زبان
فعال يا -نحوه نمايش متغيرها بر روی نمايشگر –setup حافظه

 وAuto on  وoff  و Hand on غير فعال نمودن کليدهای
Reset– password–  

  کپی نمودن پارامترها بين درايو و کنترل پانل

**-0  

 – اتوتيون- پارامترهای موتور- نوع موتور–روش کنترلی موتور
 - نوع استارت و نوع توقف موتور– نوع بار–v/f منحنی

  -حفاظت حرارتی موتور

**-1  

 ترمز–dc ترمز –dc کنترل ولتاژباس -مقاومت ترمز
  مکانيکی

**-2  

تهای سرع– واحدهای اندازه گيری سرعت–مرجع سرعت درايو
پارامترهای منحنی افزايش و کاهش –jog  سرعت–ثابت

  - پتانسيومتر موتوری–سرعت

**-3  

و جهتفرکانس, گشتاور ,جريان ,ايجاد محدوديت برای سرعت
   -چرخش موتور

   خطای قطع فاز خروجی–حفاظت درايو و آالرمها

**-4  



    

  

 رله هایپارامترهای مرتبط با وروديها و خروجيهای ديجيتال و
  خروجی

**-5  

  6-**  پارامترهای مربوط به ورودی و خروجيهای آنالوگ

  pid -  **-7 پارامترهای کنترلر

  13-**  -توابع الجيک کاربردی

  –igbt  فرکانس سوئيچينگ–توابع خاص

   ری ست اتوماتيک فالتها

**-14  

  15-**  -اطالعات درايو

  

  

انل برای نمايش وضعيت درايو و موجود روی کنترل پstatus کليد
  . موتور بکار می رود

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

برای انجام تنظيمات سريع و برای راه اندازی يکQuick menu کليد
  . بکار می رود ,درايو با کمترين تعداد پارامتر

 که هر کدامQ7  تاQ1 اين کليد به شما امکان می دهد به منوهای فرعی
  .دسترسی پيدا کنيد, ر خود جای دادهتعدادی پارامتر خاص را د

  

  

.  تنظيم همه پارامترها بکار ميرود دسترسی و برایMain Menu کليد
دسترسی داشته ,در اصل با اين کليد می توانيد به تمامی پارامترهای درايو

  . باشيد

 به استفاده چندانیاگر از اين درايو برای کاربردهای پمپ و فن استفاده شود نياز
, نيست زيرا اغلب پارامترهای مورد نياز برای تنظيم   Main menuاز کليد

  .قابل مشاهده و ويرايش است , Quick menu توسط کليد

  



    

  

 خطای رخ داده برای5 به شما امکان می دهد تا آخرينAlarm Log  کليد
  .يات آن مشاهده کنيدئدرايو را با جز

هت باال و پايين و چپ و راست به عالوه کليدهای و جok  با استفاده از کليدهای
 Back و  cancelمی توانيد بين پارامترهای درايو و گروههای پارامترینيز

  . حرکت کنيد و پارامترها را تنظيم نماييد

 می توانيد پارامترهای موجود در درايو را به کنترل0-50با استفاده از پارامتر
  . حافظه درايو انتقال دهيدهب,  پانلپانل کپی کنيد يا از کنترل

,  قرار دهيد پارامترها از درايو به کنترل پانل1 را مساوی0-50 اگر پارامتر
پارامترها از,  تنظيم کنيد2 را بر روی0-50و چنانچه پارامتر. کپی می گردد

  . کنترل پانل به درايو منتقل می شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

 را فشار می دهيد Main menu  وقتی کليددر کنترل پانل های گرافيکی
  . نمايان می گردد ,صفحه ای مانند شکل زير

  

,  و در سطرهای بعدیMain menu عبارت, در سطر دوم از نمايشگر
  .  مشاهده خواهد شد35-** تا0-**گروههای پارامتری از

بر.  کنيدحرکت, پارامتری گروههایبين,  باال و پايين جهتبا کليدهای
گروهوارد آن فشار دهيد راok اگر کليد, پارامتریروی هر گروه

  . پارامتری می گردد

با کليد های.  را فشار دهيد تا قابل ويرايش شودok کليد, بر روی هر پارامتر
مقدار داخلی پارامتر را تغيير دهيد و کليد, جهت باال و پايين و چپ و راست

okرا برای  saveفشار دهيد,  شدن تغييرات.  

  



    

  

  

  

بجای کليدهای , )Numerical) LCP101 بر روی کنترل پانل های عددی
statusو  Quick menuو Main menuو  Alarm Log , فقط يک کليد
 Menuوجود دارد .  

  
 ,status چراغ باالی عبارتهای, دي هر بار که اين کليد را فشار می ده

Quick menuو  Main menuبا استفاده از کليد.  روشن می شودok   
  . ميتوانيد وارد آن منو شويد

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
در روش اول با. دو روش برای بازگشت به تنظيمات کارخانه وجود دارد

  . کنيدکارخانهدرايو را می توانيد تنظيم , 14-22استفاده از پارامتر

  
, سپس  .  تنظيم نماييدIntialisation =2  را بر روی14-22دا پارامترابت

دوباره, شدخاموشکامال, چراغ  شارژ وقتی . کنيد خاموشاينورتر را
 را Reset سپس کليد.  شودبرق ورودی اينورتر را وصل کنيد تا روشن

  .فشار دهيد

  

  



    

  

  

پارامترها را به مقدار, ی روی کنترل پانلبا استفاده از کليدها,  در روش دوم
.بر می گردانيم, کارخانه

اگر کنترل. خاموش شودکامالتاو صبر کنيد ابتدا برق اينورتر را قطع کنيد 
 راok  وstatus  و Main Menu پانل از نوع گرافيکی است کليدهای

فشار بر روی اين سه کليد .همراه با هم فشار داده و برق اينورتر را وصل کنيد
 . ثانيه ادامه دهيد سپس کليدها را رها کنيد10 تا5را برای حدود

 است وقتی تغذيه اينورتر راNumerical  اگر کنترل پانل از نوع ساده عددی
 را همزمان فشار دهيد و برق اينورتر راMenu+ok قطع می کنيد کليدهای

 ثانيه نگه10 تا5 را حدودMenu+ok فشار بر روی کليدهای. وصل نماييد
  . کليدها را رها کنيد, داريد بعد

. تعداد بيشتری از پارامترها را تنظيم کارخانه می کند, استفاده از روش دوم

  

  
  
  



    

  چگونه کنترل می گردد؟, سرعت درايو
 می توانيد مرجع فرکانس اين3-17 و3-16 و3-15 پارامتر3با استفاده از
حاصل جمع سرعتهای,  نهايیReference سرعت.  تعيين کنيددرايو را

  .  پارامتر است3موجود در اين

توسط ورودی,  تنظيم کنيد سرعت درايو1 را بر روی3-15اگر پارامتر
بر,   بطور پيش فرض3-15 پارامتر .تعيين خواهد شد , 53آنالوگ ترمينال

  .   تنظيم شده است1روی

  

  



      

  

  

 تنظيم شود سرعت از طريق ورودی آنالوگ2 بر روی3-15متر اگر پارا
  .  قابل تغيير است54ترمينال

 وصل کنيد و54 يا53يک پتانسيومتر به وروديهای, می توانيد بطور مثال
  . تغيير دهيد, سرعت درايو را با استفاده از اين پتانسيومتر

  
 .استفاده نمود, رعت درايو نيز می توان برای تغيير س33 و29از وروديهای

 می توان اين کار را33 يا29 با استفاده از قطار پالس ورودی به ترمينالهای
  .  قرار دهيد8 يا7 را بر روی3-15برای اين منظور بايد پارامتر. انجام داد

 تنظيم سرعت درايوهای دانفوس وجود دارد که ازبرایديگر روشيک
 Motorized(ی که به پتانسيومتر موتوریطريق نوعی حافظه داخل

potentiometer  (  معروف است انجام می گيرد .  

 تنظيم کنيد می توانيد با استفاده از پتانسيومتر20 را بر روی3-15اگر پارامتر
 .سرعت درايو را تنظيم کنيد, موتوری



    

 سرعتاهشبايد دو تا از وروديهای ديجيتال را برای افزايش يا ک در اين روش
. بکار بگيريد, پتانسيومتر موتوری

.  است3-15 نيز شبيه پارامتر3-17 و3-16تنظيمات در پارامترهای
بر روی صفر قرار دارند و,  به طور پيش فرض3-17 و3-16پارامترهای

غير فعال می باشند  اما اگر اين دو پارامتر را هم تنظيم کنيد سرعت نهايی درايو 
  .  خواهد شد3-17 و3-16 و3-15 پارامتر3رعت تنظيمی درمجموع س, 

 قرار دارد و1 بطور پيش فرض بر روی3-15پارامترهمانگونه که ذکر شد
  .  تغيير خواهد کرد53سرعت از طريق ورودی آنالوگ ترمينال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  مرجع فرمان درايو
 کجا فرمانهای حرکت واز,  می توانيد تعيين کنيد درايو3-13توسط پارامتر

  . توقف را دريافت کند

  



    

اين پارامتر بطور پيش فرض بر روی صفر قرار دارد و نشان می دهد که با
 می توانيد درايو را در حالتهایAuto on  وHand-on استفاده از کليدهای

Localو  Remoteمورد استفاده قرار دهيد  .  

را فشارAuto on اشد يا وقتی کليد روشن بAuto on وقتی چراغ باالی کليد
طامی دهيد کنترل فرمان از طريق وروديهای ديجيتال يا از طريق شبکه ارتب

   را فشارHand on و درايو انجام خواهد شد و وقتی کليدPLC سريال بين
روشن است درايو فرمان حرکت را از اين کليد, می دهيد و چراغ باالی اين کليد

  .  دريافت می کندoffرا از کليدو فرمان توقف

در هر دو حالت,  تنظيم گرددRemote =1  بر روی حالت3-13اگر پارامتر
 Hand onو  Auto on , درايو در حالت Remoteقرار دارد و فرمانها 

  .را از وروديهای ديجيتال يا شبکه می گيرد

درايو,  هر حال قرار داده شود درLocal =2  بر روی3-13 چنانچه پارامتر
off استارت و توسط کليد , Hand on  است و توسط کليدLocal به صورت

  . متوقف می گردد

  

  

  

  

  

  

  

  



      

  

  

  

 را فعال يا غير فعالHand  on  می توانيد کليد0-40با استفاده از پارامتر
. کنيد

  

  

  



    

  

 فعال يا غير در صورت نياز می توانيد0-41 را با استفاده از پارامترoff کليد
 .فعال نماييد

  

اگر.  می تواند فعال يا غير فعال شود0-42 نيز توسط پارامترAuto on کليد
نخواهد, فشردن اين کليد تاثيری در عملکرد درايو, اين کليد را غير فعال کنيد
. داشت و کليد عمل نمی کند

  



    

قطع و وصل کنيداگر برق درايو را , Hand در حالت, بطور پيش فرض
قبل از قطع شدن برق, برای درايو و فرمان حرکت و توقففرکانس تنظيمی
. معتبر خواهد بود

.  می توانيد اين حالت را تغيير دهيد0-04با استفاده از پارامتر 

  



    

 پس از, قرار دهيد فرکانس تنظيمی1 را بر روی0-04بطور مثال اگر پارامتر
قبل از قطع برق ورودی خواهد بود, درايووی فرکانسمسا, قطع و وصل برق

  . مجدد خواهد ماندو سرعتمنتظر فرمان,  درايولیو

,  درايوارد  يعنی بر روی صفر قرار د بصورت پيش فرض 0-04پارامتر
قبل, اگر درايو. فرکانس تنظيمی و فرمان قبل از قطع برق را اجرا خواهد نمود

 هرتز بوده پس از وصل شدن برق10ال حرکت با فرکانسدر ح, از قطع برق
فرمان,  در صورتی که هنوزقبلی رافرمان حرکت ,دوباره با همان فرکانس

  .  خواهد نمود اجرابرقرار باشد,  حرکت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  1مثال
 Startو  stopساده يک فن   

به ترمينال, زيرشکل را طبق37 ورودی وببنديد, مدار را مطابق شکل زير
  . وصل کنيد12

  



    

  يا  آزادانه Free Run  را آزاد بگذاريد تا  توقف به روش  27ترمينال
  . انجام گيرد

  

 Startو  stop , سرعت درايو.  انجام خواهد شد18توسط ورودی ترمينال ,
  .  تنظيم می گردد53از طريق ورودی آنالوگ

  .  کار کندRemote  و Local درايو می تواند در دو حالت

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 0=RPMهرتز يا( واحد سرعت موتور RPM(  0-02  

0= Local
&

Remote  

 وLocal  درايو می تواند دو دو حالت
Remoteمورد استفاده قرار گيرد  .  

13-3  

 0= Open
Loop

 روش کنترلی حلقه باز يا حلقه بسته

 OPEN  LOOPحلقه باز = 0

pid حلقه بسته=1

1-00  

1=vector

Vvc+  

   مد کنترلی موتور

   سادهv/f روش= 0

  vector روش کنترل برداری=1

  

  

  

1-01  



      

v/f  نوع منحنی  3

Axial گشتاور ثابت برای پمپهای محوری=0

گشتاور متغير برای پمپهای گريز از مرکز و=1
  فن

  تصرفه جويی در انرژی با گشتاور ثاب=2

صرفه جويی در انرژی با گشتاور متغير برای=3
  پمپهای گريز از مرکز و فن

03-1  

  انتخاب نوع موتور  0

  موتور آسنکرون القايی قفس سنجابی=0

   قطب صافpm موتور سنکرون=1

10-1  

  kw(  1-20(توان نامی موتور  پالک موتور

v(  1-22 (ولتاژنامی موتور  پالک موتور

پالک
  موتور

HZ(  1-23(نس نامی موتورفرکا

پالک
  موتور

 Inجريان نامی موتور )A(  1-24

پالک
  موتور

  )RPM (سرعت نامی موتور

  

  

1-25



    

   درايو وفعال نمودن اتوتيون موتور  2

  غير فعال=0

  اتوتيون کامل=1

  اتوتيون ساده=2

29-1

 4بطور مثال(تعداد قطبهای سيم پيچی موتورپالک موتور
  )قطبی

39-1  

 0= OFF

  غير فعال

  فعال يا غير فعال نمودن استفاده از مقاومت ترمز

)Braking Resistor(  

2-10  

 برای جلوگيری از خطای dc کنترل ولتاژ باس2= فعال
over voltageوقتی که از مقاومت ترمز  ,
  . استفاده نمی شود

17-2

 0   RPMحداقل مقدار سرعت  Reference3-02  

1500
RPM

  Reference  حداکثر مقدار سرعت

)RPM1500هرتز50 قطبی و4 برای يک موتور (  

03-3

  1مرجع سرعت شماره1

53سرعت از طريق ورودی آنالوگ ترمينال=1
  . کنترل می گردد

15-3

6
sec  

  ACC-3-41  مدت زمان افزايش سرعت درايو



    

17
SEC

Dec-3-42 ت درايو مدت زمان کاهش سرع

  ايجاد محدوديت برای جهت چرخش موتور0=راستگرد

  . مجاز است, فقط در جهت راستگرد= 0

  . مجاز است, چرخش در هر دو جهت=2

10-4

 0    RPMحداقل سرعت مجاز موتور )RPM(  4-11  

1500
RPM

)RPM( حداکثر سرعت مجاز موتور

  ) قطب4برای يک موتور(

13-4

محدود نمودن جريان خروجی درايو به صورت130%
  . بيان می گردد, درصدی از جريان نامی موتور

18-4  

 60     HZمحدود نمودن فرکانس خروجی درايو )HZ(  4-19  

1.2*Inاعالم هشدار در مورد اضافه جريان خروجی از
 برابر جريان نامی1.2اين جريان را –درايو
  . تنظيم کنيد, موتور

51-4

2=tripعکس العمل درايو در مورد قطع شدن فازهای
  –خروجی درايو

  بدون عکس العمل= 0

  اعالم خطا و توقف درايو پس از يک ثانيه= 2

58-4  

 0= PNPنوع اتصال وروديهای ديجيتال به صورت  PNP
   ؟NPN باشد يا به صورت

00-5  



    

به صورت , 27خروجی –ترمينال ورودی0=ورودی
استفاده گردد؟ ,ودی باشد يا به صورت خروجیور

  ورودی ديجيتال= 0

  خروجی ديجيتال=1

01-5  

8=startبه عنوان ورودی18 ترمينال ورودی  start-
stopبکار می رود  .  

10-5  

    

 0.07   v6-10  53 حداقل ولتاژ ورودی به ترمينال آنالوگ  

 10   v6-11  53لوگ حداکثر ولتاژ ورودی به ترمينال آنا  

 0
RPM   

وقتی ولتاژ آنالوگ ورودی , مقدار سرعت درايو
  . در حداقل خود قرار دارد53به ترمينال

14-6  

 1500
RPM

وقتی ولتاژ آنالوگ ورودی به,  مقدار سرعت درايو
  .  در حداکثر مقدار خود قرار دارد53ترمينال

  ) قطب4برای يک موتور(

15-6  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  2مثال
 راپمپموتور يک , start در اين مثال قصد داريم با استفاده از يک شستی

  . موتور را متوقف کنيم , stop ا يک شستی باستارت و

  



    

 را5-12 و5-10انجام شود اما پارامترهای, همانند مثال قبل, تمامی تنظيمات
  . تغيير دهيد, مطابق جدول زير

  مترپارا  توضيح  تنظيم گردد

    به عنوان استارت بکار18ترمينال ورودی  9
  . می رود

است و) Latched(ورودی از نوع حافظه دار
12 را به18ورودی, وقتی با يک شستی

درايو فرمان ,بصورت لحظه ای وصل کنيد
startمی گيرد  .  

9=Latched start

5-10  

    بکارstop  به عنوان27 ترمينال ورودی  6
  .ودمی ر

 را27 متصل به ترمينالstop  وقتی شستی
Ramp درايو به صورت, فشار می دهيد

  . توقف خواهد نمود

 6=stop inverse

5-12  

  

  
  



    

  3 مثال
 ورودی ديجيتال2 را می خواهيم توسط1سرعت درايو و موتور فن در مثال

  ).پتانسيومتر موتوری. (افزايش و کاهش دهيم , 32 و29

  
32 برای افزايش سرعت و ورودیspeed up  به عنوان ورودی29ورودی
 .بکار گرفته شود,  و برای کاهش سرعتspeed down به عنوان

  .  در اين مثال استفاده نمی شود53 ورودی آنالوگ

و  12-5 و5-10 است اما پارامترهای1همانند مثال, ساير تنظيمات اين مثال
  . تغيير داده شود, ر طبق جدول زي5-14و  13-5



    

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

تنظيم,  به عنوان ورودی استارت18  ترمينال  9
  .گردد

9=start

5-10  

19=Freeze 
Reference  

 به عنوان ورودی برای27 ورودی ترمينال
Freezeنمودن سرعت  Referenceبکار 
  . گرفته شود

12-5  

ت درايو برای افزايش سرع29ترمينال ورودی  21
و به يک شستی وصل می شودبکار می رود

  . تا سرعت را زياد کند

21=speed up

5-13  

را به يک شستی فشاری32 ترمينال ورودی  22
سرعت, وصل کنيد و با فشردن اين شستی

  . کاهش می يابد, درايو

22=speed down

5-14  
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