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  مقدمه
0.2 بينه تايوان در محدودDelta Electronics ساخت شرکتVFD-Eدرايو

 ولت و تکفاز115 کيلووات در چند مدل با ولتاژهای ورودی تکفاز22کيلووات تا
  . ولت توليد می گردد460 و230 ولت و سه فاز230

V/fموتور به صورتاين درايو برای کار با موتورهای القايی آسنکرون و برای کنترل
open loopو به دو صورت) Vector Control(ساده يا روش کنترل برداری

به همراه استفاده از انکودر وclosed loopبدون استفاده از انکودر و يا به صورت
 .نصب کارت توسعه مخصوص انکودر بر روی درايو طراحی شده است

 آنالوگ با استفاده از نصب کارتهایامکان توسعه وروديها و خروجيهای ديجيتال و
  . توسعه مربوطه وجود دارد

  ,  profibus  ,  Devicenetهمچنين به منظور اتصال اين درايو به شبکه های  
CANopen نيز کارت توسعه وجود دارد   .  

  .  را توضيح ميدهد name plateاطالعات موجود بر روی, شکل زير

                                    



  

  

  

  

  

  مدار الکتريکی
  . را نشان می دهدVFD-E زير ترمينالهای قدرت و مدار کنترلی درايوهایشکل

  

  

                                    



  

                                    



  

  

  

 ، يک خروجیACI وAVIورودی ديجيتال ، دو ورودی آنالوگ 6اين درايو دارای  
و) AFM(، يک خروجی آنالوگ) MO1(رله ای، يک خروجی ديجيتال ترانزيستوری

  . می باشدPC کنترلی و يا اتصال به برای ارتباط با ساير وسايلRS485يک پورت

  

  

  

                                    



  

  

 وصل+B1 وB2 اگر از مقاومت ترمز استفاده شود اين مقاومت بايد بين ترمينالهای
) Brake Unit(در برخی از مدلها به جای مقاومت ترمز بايد از واحد ترمز. گردد

    ايو قرار درdc باس داخلی-و+ بنابراين واحد ترمز بين ترمينالهای. استفاده شود
  .می گيرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    



  

  

NPN وPNP شکلهای زير روش اتصال مدار ورودی های ديجيتال در دو حالت
  . نشان می دهد رابرای اتصال منبع تغذيه خارجی يا بدون منبع تغذيه خارجی

  

  

  

  

                                    



  

  

  

  

  

 بطور پيش فرض برای حرکت راستگرد و چپگردMI2 وMI1وروديهای ديجيتال
 .ظيم شده اندتن

                                    



  

  کی پد
در حالت معمولی بدون کی پد فروخته می شوند و کی پد مخصوصVFD-Eدرايوهای

به جای کی پد يک کاور پالستيکی قرار دارد. اين درايو بايد جداگانه سفارش داده شود
  . که فقط می توان از روی آن وضعيت درايو را مشاهده نمود

  

اری نشان دادن خط يا حرکت يا آماده بودن بReady وRun وFaultسه چراغ
  .درايو بکار می رود

  . نام داردKPE-LE02کی پد مورد استفاده بر روی اين درايو ،

  

                                    



 چهارLED عدد کليد، يک پتانسيومتر و يک صفحه6طبق شکل باال اين کی پد دارای
. می گردد برای حرکت بين حالتهای مختلف نمايش استفادهModeاز کليد. رقمی است

  . نمودن تغييرات در پارامتر بکار می رودsave برای پارامتر دهی وEnterکليد

کليدهای جهت باال و پايين برای افزايش و کاهش مقدار عددی داخل پارامترها و يا برای
  .استفاده می شودو يا افزايش و کاهش سرعتحرکت بين پارامترها

وstop وRunشده باشد توسط کليدهایاگر کنترل درايو از طريق کی پد فعال
در. پتانسيومتر می توان موتور را استارت يا متوقف نمود يا سرعت کی پد را تغيير داد

 برای ری ست نمودن خطا استفادهReset/stopمواقعی که فالت رخ می دهد از کليد
  .می گردد

 اين کار کليدبرای. جهت چرخش موتور را نيز می توانيد توسط کی پد تغيير دهيد
Modeرا فشار دهيد تا به عبارت Frdبرسيد، با کليد جهت باال يا پايين اين عبارت را 

  . را بزنيدMode تغيير دهيد و دوباره کليدrEvبه

  
  
  
  
  

                                    



  
  

  معرفی گروه های پارامتری
 . دسته بندی شده است13 تا00 گروه از گروه14پارامترهای اين درايو در

  

  .کرد پارامترهای هر گروه را معرفی می نمايدجدول زير عمل

گروه  توضيح
  پارامتری

و همچنين پسوورد و روش کنترلی و بازگشت بهuserپارامترهای
  .تنظيمات کارخانه در اين گروه جای دارد

00 

 V/f01پارامترهای اوليه، شتاب و منحنی
يرمرجع فرمان، مرجع انتخاب سرعت، روش توقف موتور، فرکانس کر

  .در اين گروه تنظيم می گردد... و
02 

تنظيم رله و خروجی ديجيتال و خروجی آنالوگ و عملکرد فن خنک کننده
  ...درايو و

03 

 04  ...تنظيم عملکرد وروديهای ديجيتال و آنالوگ و کی پد و
 05  پارامترهای مرتبط با سرعت های ثابت
 06  پارامترهای حفاظتی درايو و موتور

                                    



 07  ...ی موتور و ترميستور وپارامترها
 08  ... و ری استارت اتوماتيک وdcپارامترهای خاص مانند ترمز

 09  پارامترهای ارتباط سريال با ساير تجهيزات کنترلی
 PID10پارامترهای کنترلر

 11پارامترهای مربوط به بردهای توسعه
 12  پارامترهای مربوط به بردهای توسعه آنالوگ

 13  مربوط به کارت توسعه انکودرپارامترهای

زمانی که بطور مثال قصد.  می باشد02.19 تا02.00 شامل پارامترهای از2گروه
stopدرايو در حالت( را فشار دهيدEnter را داريد ابتدا کليد02.01تغيير پارامتر

اين ظاهر می گردد با کليد جهت باال، مقدار.00 نمايشگر عبارتدر سمت چپ) باشد
 را انتخاب02 تغيير دهيد، اين بدين معنی است که شما گروه پارامتری.02عدد را به
  .کرده ايد

 نمايان02.00بر روی صفحه نمايشگر کی پد عبارت.  را فشار دهيدEnterحاال کليد
 هستيد، با کليد سمت باال مقدار پارامتر02.00می شود يعنی در حال حاضر در پارامتر

ظاهر می01 را فشار دهيد به احتمال زيادEnter تغيير دهيد و کليد02.01را به
با استفاده. شود که نشان می دهد کنترل درايو از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال است

.  را فشار دهيدEnter تغيير دهيد و کليد00از کليد جهت پايين مقدار اين عدد را به
برایstop   وRunا فعال نموده ايد و کليدهایحاال کنترل درايو از طريق کی پد ر

 را فشار دهيد تا ازModeدو بار کليد. فرمان استارت و توقف بکار گرفته می شوند
  .حالت پارامتر دهی خارج شويد

  
  
  
  

                                    



  
  بازگشت به تنظيمات کارخانه

 به پارامترهای پيش فرض کارخانه توسط پارامترVFD-Eدرايوتغيير پارامترهای
  . صورت می گيرد00.02

اين پارامتر در حالت پيش فرض بر روی صفر قرار دارد که به کاربر اجازه می دهد
 باشد امکان ويرايش1اگر اين پارامتر بر روی. پارامترهای درايو را ويرايش کند

 تنظيم شده باشد نيز بايد به مدت8 بر روی00.02اگر پارامتر. پارامترها وجود ندارد
 را فشار دهيد تا کی پد از حالت قفل بودن خارج شود سپس مقدارEnter ثاينه کليد5

برای بازگشت به تنظيمات کارخانه پارامتر.  را مساوی صفر قرار دهيد00.02پارامتر
در اين صورت تنظيمات درايو بر اساس ايران که.  قرار دهيد9 را مساوی00.02

مقدار ولتاژ. ارگيری خواهد شد ولت است ب230/400 و ولتاژ50Hzدارای فرکانس
  . تعيين می شود00.12درايو در پارامتر

  
  
  
  
  
  

                                    



  
  روش کنترلی درايو

اگر اين پارامتر بر.  برای انتخاب روش کنترلی درايو استفاده می گردد00.10پارامتر
اين روش نيازی به.  ساده بکار گرفته می شودV/fروی صفر باشد روش کنترلی

امکان. قابل بکارگيری است... ای کاربردهايی نظير پمپ وفن واتوتيون ندارد و بر
 openاستفاده از انکودر در اين روش وجود دارد و می توانيد موتور را به صورت

loopيا closed loopتنظيم1 را بر روی00.10اگر مقدار پارامتر.  کنترل کنيد 
برداری نسبت به روش روش کنترل.  روش کنترل برداری انتخاب خواهد شدکنيد
V/fدرايو در روش. در اين حالت نياز به اتوتيون درايو و موتور می باشد.  بهتر است

کنترل برداری با دانستن پارامترها و مشخصات موتور کنترل دقيق تری بر روی موتور 
closed loop وopen loopرل برداری نيز به دو صورتتروش کن. خواهد داشت

 بايد بر روی موتور انکودر نصبclosed loopبرای اجرای روش. قابل اجرا است
 بر روی درايو ، کارت مخصوص انکودر، نصب و کابل انکودر به آن همچنينگردد،

بطور مثال.  برای استفاده از انکودر تنظيم گردد13سپس پارامترهای گروه. وصل شود
  . بايد مقداری از غير از صفر داشته باشد13.00

  
  
  

                                    



  
  مرجع فرمان درايو

         مرجع فرمان درايو به اين معناست که فرمانهای حرکت و توقف از کجا صادر
  .می گردد

 بطور پيش02.01مقدار پارامتر.  برای اين منظور تنظيم می گردد02.01پارامتر
يعنی فرمانهای حرکت و توقف از طريق وروديهای.  تنظيم است1فرض بر روی
stopقابل ذکر است که امکان توقف موتور از طريق کليد.  می گرددديجيتال اعمال

  .روی کی پد در اين حالت وجود دارد

کنترل کنيد، مقدار پارامتر) کی پد(اگر می خواهيد درايو را از طريق صفحه کليد
 برای فرمان حرکت وRunدر اين صورت، کليد.  را مساوی صفر قرار دهيد02.01

  .  موتور خواهد بودفق برای توstopکليد

  . شکل زير، تنظيمات اين پارامتر را نشان می دهد

  

  

  

                                    



  مرجع انتخاب سرعت
 مربوط به مرجع انتخاب02.00پارامتر. سرعت درايو، از چه طريقی کنترل می گردد

 که بينAVI بدين معنی که سرعت درايو از طريق ورودی آنالوگ . سرعت است
د، قابل تغيير است شکل زير نيز تنظيمات مربوط به تغيير می کن10+صفر ولت تا

  .  را نشان می دهد02.00پارامتر

  

  

 قرار دهيد، سرعت توسط پتاسينومتر روی کی پد،4اگر مقدار اين پارامتر را مساوی
  . تغيير خواهد کرد

Rs485 قرار دهيد، سرعت از طريق ارتباط سريال3 را مساوی02.00اگر پارامتر
  . ستگهای کنترلی، تعيين خواهد شدبا ساير د

20 تا4 با جريانACI باشد ورودی آنالوگ2 مساوی02.00چنانچه مقدار پارامتر
  . ميلی آمپر آنالوگ می تواند سرعت را تعيين کند

را مساوی صفر قرار دهيد، الزم است که دوتا از وروديهای02.00اگر مقدار پارامتر
  .  تعريف کنيدdown و ورودیupدیديجيتال را نيز به عنوان ورو

در اين حالت با کليدهای جهت باال و پايين روی کی پد و يا توسط اين دو ورودی
می توانيد، سرعت درايو را افزايش يا کاهش دهيد هربار کهdown , upديجيتال

  . درايو را متوقف کنيد آخرين سرعت مورد استفاده ذخيره خواهد شد

 نيز می گويند و با کليدهای جهت باال وMaster frequency رافرکانس روی کی پد
. پايين و يا توسط پتانسيومتر قابل تغيير است

                                    



  
  

  روش توقف موتور
همانند شکل زير، چهارگزينه.  تعيين می شود02.02روش توقف موتور در پارامتر
  . برای اين پارامتر، وجود دارد

  

ن توقف صادر گردد توقف براساس يکدر حالت پيش فرض به محض اينکه فرما
Rampتنظيم شده سرعت را کاهش خواهد داد01.12 يا01.10 که در پارامترهای  .

 رخ دهد و يکی از وروديها برای خطای خارجی، تنظيم شدهEFاگرهم خطای خارجی
  .  خواهد بودcoast to stopباشد توقف به صورت

coast to stopبه اين معنی است که به محض اينکه فرمان توقف داده شد ارتباط بين
موتور و درايو قطع می گردد و موتور با همان سرعتی که دارد آرام آرام متوقف خواهد 

  . شد

  
  
  

                                    



  1مثال
بدين گونه است که فرمان حرکت و توقف از طريق کی پد در اين مثالکاربرد درايو

  . پتانسيومتر روی کی پد تنظيم خواهد شدصادر می گردد سرعت نيز توسط

  

 ساده بدونv/fروش کنترلی. استcoast to stop توقف موتور نيز به صورت
  .انکودر اعمال می گردد

  ).  ولت400ورودی سه فاز( کيلووات است7.5 کيلووات و درايو5.5 موتور

  . گرد اجازه حرکت داردستموتور فقط در جهت را

  پارامتر  حتوضي  تنظيم گردد
0=v/f00.10روش کنترلی درايو و موتور 
50Hz01.00  حداکثر فرکانس خروجی درايو 

                                    



50 Hz01.01  حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا 
10secمدت زمان افزايش سرعتAcceleration101.09 

 02.00  4= پتانسيوتر روی کی پد= مرجع انتخاب سرعت4
 02.01  کی پد0=مرجع فرمان درايو 0
  روش توقف موتور1

coast to stopتوقف به صورت1=
02.02 

  جهت چرخش موتور1
  .موتور فقط در جهت راستگرد اجازه حرکت دارد1=

02.04 

50 Hz02.11فرکانس کی پد 
A(  %83(جريان نامی موتور

نسبت تبديل جريان موتور به جريان نامی درايو را وارد
  . کنيد

15/18

07.00 

  
  
  
  
  
  
  

                                    



  
  

  2مثال
کی پد رویstop وRunفرمان حرکت و توقف از طريق کليدهای,  در اين مثال

 وصلAVIصادر شود، سرعت توسط يک پتانسيومتر خارجی که به ورودی آنالوگ
  . می شود تعيين گردد

  

 انتخابvector control باشد روش کنترلی درايوRampتوقف موتور براساس
  . موتور اتوتيون نياز دارد چرخش فقط در جهت راستگرد مجاز است. رددگ

 کيلو باشد و برق ورودی سه فاز7.5 کيلووات و درايو5.5همانند مثال قبلی موتور
  .  ولت می باشد400

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
1=vector  روش کنترلی درايو و موتور  

  
  

00.10

                                    



50Hzوحداکثر فرکانس خروجی دراي  

  

01.00 

50Hz  01.01حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا 
400 V01.02  )ولتاژ مبنا(حداکثر ولتاژ خروجی درايو 
10 secمدت زمان افزايضش سرعتAcceleration 101.09 
10 secمدت زمان کاهش سرعتDeceleration 101.10 
1=AVIورودی آنالوگ-مرجع انتخاب سرعت AVI02.00 

 02.01 کی پد-مرجع فرمان درايو0= ی پدک
0=Ramp01.1002.02 براساس رمپ-روش توقف موتور 

1=Forward02.04 فقط راستگرد-جهت چرخش موتور 
0    Vحداقل ولتاژ در ورودیAVI04.11 
0 Hzفرکانس خروجی درايو، وقتی که ولتاژAVIصفر 

  . است
04.12 

+10 Vیحداکثر ولتاژ در ورودAVI04.13 
50 Hzفرکانس خروجی درايو، وقتی که ولتاژ ورودیAVI

  .ولت است10مساوی
04.14 

 07.00جريان نامی موتور به جريان نامی درايو% 83 %
 07.01جريان بی باری موتور به جريان نامی درايو% 30 %

  اتوتيون نمودن موتور و درايو1
د ندارد روشاگر امکان چرخش موتور بدون بار، وجو

 تنظيم1اول را انتخاب کنيد و اين پارامتر را بر روی
  . نماييد

اگر امکان جدا کردن محور موتور از بار وجود دارد
روش دوم را انتخاب کنيد که دقيق تر است در روش 
دوم، در زمان اتوتيون موتور شروع به چرخش می 

.  قرار دهيد2 را مساوی07.04مقدار پارامتر. کند
  .  را فشار دهيد تا اتوتيون انجام شودRunس کليدسپ

07.04 

                                    



  
  
  

  3مثال
      فرمان حرکت و جهت چرخش از طريق وروديهای ديجيتال اعمال, در اين مثال
  .می گردد

  

سرعت توسط پتاسينومتر خارجی که به ورودی. حرکت در هر دو جهت مجاز است
AVIساستوقف برا.  آنالوگ وصل است تعيين گرددRampکنترل به روش.  باشدV/f

  . اتوتيون نياز نيست. ساده صورت گيرد

  

  

                                    



  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
0=v/f00.10روش کنترلی درايو و موتور 
50Hz01.00  حداکثر فرکانس خروجی درايو 

50 Hz01.01   ولت400حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا 
400v01.02)ولتاژ مبنا(يوحداکثر ولتاژ خروجی درا 

10 sec01.09   هرتز50مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا 
10sec01.10   هرتز تا صفر هرتز50مدت زمان کاهش سرعت از 
1=AVI02.00   ورودی آنالوگ-مرجع انتخاب سرعت 

 02.01   وروديهای ديجيتال-مرجع فرمان درايو1
0=Rampروش توقف موتور- Ramp  02.02 

= دوجهتهر
0

 02.04   حرکت در هر دو جهت مجاز است-جهت چرخش موتور

0 Vحداقل ولتاژ آنالوگ در ورودیAVI04.11 
0 Hzفرکانس خروجی درايو، وقتی که ولتاژ ورودی  آنالوگ

AVIدر حداقل خود است  .  
04.12 

+10Vحداکثر آنالوگ ورودی درAVI04.13 
50 Hzه ولتاژ آنالوگ  ورودی درفرکانس خروجی درايو، وقتی ک

AVIدر حداکثر خود باشد .  
04.14 

0=2 wireانتخاب روش دو سيمه يا سه سيمه  
  

04.04 

 07.00  جريان نامی موتور به جريان نامی درايو% %83
  

                                    



  

  
  
  
  
  

                                    



  
  
  

  4مثال
فرمان حرکت و توقف و انتخاب سرعت همگی توسط وروديهای ديجيتال, در اين مثال

  .دصورت می گير

  

يک ورودی برای راستگرد يک ورودی برای چيگرد، سه ورودی برای انتخاب هشت
  .  باشدJogسرعت ثابت و يک ورودی برای سرعت

توقف براساس. رله خروجی، برای نشان دادن عدم وجود فالت برنامه ريزی گردد
Rampو روش کنترلی Vector controlبه همراه اتوتيون اجرا گردد  .  

  

  

                                    



  

  پارامتر  توضيح   گرددتنظيم
1=vector00.10روش کنترلی درايو و موتور 

50Hzحداکثر فرکانس خروجی درايو  
  

01.00 

50 Hz01.01   ولت400حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا 
400v01.02)ولتاژ مبنا(حداکثر ولتاژ خروجی درايو 

10 sec01.09   هرتز50مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا 
10sec01.10   هرتز تا صفر هرتز50مدت زمان کاهش سرعت از 

0=Terminal02.00   ورودی ديجيتال-مرجع انتخاب سرعت 
وروديهای
=1ديجيتال

 02.01   وروديهای ديجيتال-مرجع فرمان درايو

0=Rampروش توقف موتور- Ramp  02.02 
 02.04 است حرکت در هر دو جهت مجاز-جهت چرخش موتور0= هردوجهت

22=Readyتعريف عملکرد خروجی رله ایR103.00 
تعيين نوع عملکرد فن خنک کننده درايو فن، يک دقيقه1

  .پس از توقف موتور خاموش می شود
03.08 

6 Hzفرکانسjog  01.15 
0=2 wire04.04  انتخاب روش دو سيمه يا سه سيمه برای ورودی ها 

 MI304.05لتعيين عملکرد ورودی ديجيتا1
 MI404.06تعيين عملکرد ورودی ديجيتال2
 MI504.07تعيين عملکرد ورودی ديجيتال3

8=jogتعيين عملکرد ورودی ديجيتالMI604.08 
5 Hz05.00  1فرکانس ثابت 
10 Hz205.01فرکانس ثابت 
15 Hz305.02فرکانس ثابت 
20 Hz405.03فرکانس ثابت 

                                    



25 Hz505.04 ثابتفرکانس 
40 Hz605.05فرکانس ثابت 
50 Hz705.06فرکانس ثابت 
 06.04  مقدار حداکثر اضافه بار مجاز%120
 07.00  جريان نامی موتور به جريان نامی درايو% 83 %
 07.01  جريان بی باری موتور% 30 %

 07.04  فعال نمودن اتوتيون1
1 secمدت زمان افزايش سرعتjog01.13 
1 secمدت زمان کاهش سرعتjog0.14 

  . جدول زير نيز روش انتخاب فرکانس توسط سه ورودی ديجيتال را نشان ميدهد 

  
  
  
  
  

                                    



  5مثال
  .  استفاده گرددPID به عنوان يک کنترلرVFD-Eاز درايو, در اين مثال

برروی.  برای کنترل فشار آب در يک ساختمان بکار گرفته می شودVFD-Eدرايو
 ميلی آمپری20 تا4خروجی پمپ آب، يک سنسور فشار نصب می گردد که خروجی

 ميلی آمپر و در فشار حداکثر ممکن4يعنی در فشار صفر نسبی، خروجی. دارد
فشار مورد نياز برای سيستم از.  ميلی آمپر در اختيار درايو قرار می دهد20خروجی

  . ی گردد ورودی تعيين مset pointطريق مقدار

10.01 و سيگنال فيدبک نيز توسط پارامتر10.00 توسط پارامترset pointسيگنال
  . برنامه ريزی می شود

در اين صورت مقدار.  قرار دهيم2 را مساوی10.00قصد داريم مقدار پارامتر
setpointتوسط ورودی آنالوگ AVIقابل تغيير خواهد بود و توسط يک پتانسيومتر 
 3 را نيز مساوی10.01و مقدار پارامتر.  فشار آب ساختمان را تنظيم نمودمی توان

الريتهپ انتخاب خواهد شد وPID برای فيدبکACIقرار دهيد در اين صورت ورودی
. فی خواهد بودنسيگنال فيدبک هم م

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
0=v/f00.10روش کنترلی درايو و موتور 
50Hz01.00س خروجی درايوحداکثر فرکان 
50 Hz01.01  ولت400حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنای 

                                    



400v01.02)ولتاژ مبنا(حداکثر ولتاژ خروجی درايو 
10 sec01.09   هرتز50مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا 
1=AVIورودی آنالوگ= تمرجع انتخاب سرعAVI02.00 

0=keypad02.01  کی پد= مرجع فرمان درايو 
 coast to stop02.02= روش توقف موتور1
 02.04  برای پمپ ها فقط راستگرد= جهت چرخش موتور=1راستگرد

22=Readyتعريف عملکرد خروجی رله ایR103.00 
0 Vحداقل ولتاژ آنالوگ در ورودیAVI04.11 

0 Hzفرکانس خروجی درايو در زمانی که ولتاژ ورودیAVI
  .قل خود قرار دارددر حدا

04.12 

+10 Vحداکثر ولتاژ آنالوگ ورودی درAVI04.13 
50 Hzفرکانس خروجی درايو، وقتی که ولتاژ آنالوگ ورودی در

AVIدر حداکثر خود باشد .  
04.14 

4 mAحداقل جريان آنالوگ ورودی درACI04.15 
20 Amآنالوگ ورودی درحداکثر جريانACI04.17 
 07.00  سبت تبديل جريان نامی موتور به جريان نامی درايون% %83

 08.15  تعداد ری استارت اتوماتيک فالتها3
10 secمدت زمان وقفه بين وقوع فالت تا ری ست شدن فالت

  بطور اتوماتيک
08.16 

2= AVIانتخاب يک ورودی برایsetpoint10.00 
 باACIورودی(انتخاب يک ورودی برای سيگنال فيدبک3

  )پالريته منفی
10.01 

 p10.02ضريب تناسبی1
1 secمدت زمان انتگرالیI10.03 

 D10.04مدت زمان مشتقی0
  

  

                                    


		2017-04-10T07:30:27-0700
	saeed
	I am the author of this document




