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  مقدمه
شناخته می شود درLS   SV- iG5A که با نامLGساخت شرکتiG5Aاينورتر
  .  کيلووات توليد می گردد22 کيلووات تا0.4 بينهمحدود

درايوهای با ورودی سه. ، وجود دارددو مدل از اين درايو  از نظر مقدار ولتاژ ورودی
 ولت که460 کيلووات عرضه شده و درايوهای با ورودی2.2 ولت که تا قدرت230فاز

  .  کيلووات توليد شده است22تا توان

   کيلو وات را نشان7.5 تا0.4 مدار قدرت و مدار کنترلی درايوهای بينصفحه بعدشکل

  . می دهد



         

  

    



         

زير نشان داده شده کيلووات نيز در شکل22 تا11مدار قدرت و کنترلی درايوهای بين
  . است

  

    



         

ترتيب اتصال ورودی ها و خروجی های کنترلی و عملکرد آنها را در جدول شکل زير
  . نشان داده ايم

    



         

  

مدار شکل زير نيز طريقه اتصال ورودی های ديجيتال بدون منبع تغذيه خارجی و به همراه
  .  را نشان می دهدPNP وNPNمنبع تغذيه خارجی در دو حالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



         

  

  

KEYPAD
  

   چهار رقمیLEDکی پد موجود بر روی اين درايو دارای هفت کليد و يک نمايشگر

  . می باشد

راست و جهت چپ برای حرکت بين گروه های پارامتری و کليدهای جهتجهتکليدهای
لباال و پايين نيز برای حرکت بين پارامترهای هر گروه و برای تغيير مقدار عددی داخ

  . پارامتر بکار می رود

 نمودن  تغييراتsave نيز برای برای وارد شدن به پارامترها و برایEnterاز کليد
  . استفاده می شود

  

    



         

  

  . پارامترهای اين درايو در چهار گروه اصلی تقسيم بندی شده است

  . جدول زير نام هر گروه و وظيفه پارامترهای هر گروه را معرفی می نمايد

  گروه اصلی  عملکرد
 مرجع فرمان و ,پارامترهای اوليه مثل شتاب حرکت، فرکانس هدف

  ...مرجع انتخاب سرعت و
Drive group

 نوع ,جهت چرخش موتور, پارامترهای اصلی برای نوع توقف
 , v/fحداقل و حداکثر فرکانس منحنی, dc ترمز ,شتاب

  ...پارامترهای حفاظتی و

FU1=F

ری ست, PIDپارامترهای,  تاريخچه فالتها ,تهپارامترهای پيشرف
 اتوتيون و پارامترهای موتور و بازگشت به تنظيمات ,اتوماتيک
  ...کارخانه و

FU2=H

پارامترهای مربوط به تنظيم وروديها و خروجی های ديجيتال و
  آنالوگ

I/O

    



        

  

  

  

کليدهای جهت راست يابه منظور تغيير پارامترها و تنظيم آنها، همانند شکل زير بوسيله
  . چپ بين گروه های پارامتری حرکت کنيد

  

بر روی هر کدام از گروه های باال اگر از کليدهای سمت باال يا پايين استفاده کنيد می توانيد
  . بين پارامترهای آن گروه حرکت کنيد

  

  

  

  

  

  

  

    



         

  

  

  

  . طبق شکل زير Fبطور مثال پارامترهای گروه

  

 رافشار دهيد، مقدار عددی داخلENTERد نظر رسيديد، کليدوقتی به پارامتر مور
با کليدهای. با کليد جهت باال و پايين مقدار اين عدد را تغيير دهيد. پارامتر، نمايان می گردد

را به راست يا چپ حرکت داد و پسچشمک زنسررجهت راست و جهت چپ می توان ک
  .  خواهد شدsave جديد مقدارenterاز انجام تغييرات با فشردن کليد

  
  
  

    



         

  
  
  

  کپی نمودن پارامترها
 H92 وH91برای کپی نمودن پارامترها بين درايو و يک کی پد خارجی از پارامترهای

 تنظيمH91=1برای انتقال پارامترها از درايو به کی پد خارجی مقدار. ، استفاده می شود
 قرارH92=1 به داخل درايو مقداربرای انتقال و کپی پارامترها از کی پد خارجی. گردد

  . داده شود

  
  
  

    



         

  
  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توان تمامی پارامترها يا بخشی از پارامترهای درايو را بهH93با استفاده از پارامتر

  . اين پارامتر در حالت عادی برروی صفر قرار دارد. مقدار کارخانه ای تغيير داد

 را فشار دهيد، تمامی پارامترهایENT تنظيم کنيد و کليد1 روی را برH93اگر پارامتر
  . اين درايو به مقدار اوليه کارخانه بر می گردد

 قرار دهيد، به ترتيب پارامترهای موجود در5 و4 و3 و2 را بررویH93اما اگر
  .  به مقدار کارخانه تغيير خواهد کرد I/O وFU2 وFU1 وdriveگروه های

  .  نيز می توان تاريخچه فالتها را در صورت نياز پاک نمودH6پارامترتوسط

  
  
  
  

    



    

  مرجع فرمان
 قراردارد می توان مرجع فرمانdrive که در گروه پارامترهایdrvبا استفاده از پارامتر
 تنظيم شده يعنی فرمان1اين پارامتر بطور پيش فرض بر روی. درايو را تعيين نمود

 به درايوRX وFXراستگرد از طريق ترمينال های ورودی -ردحرکت و توقف و چپگ
  . اعمال می گردد

 را فعال کنيد موتورRX را فعال کنيد موتور در جهت راستگرد و اگرFXاگر ورودی
  نيز به P2  و ورودی FX به عنوان P1ورودی. بصورت چپگرد خواهد چرخيد

  .   تعريف شده است RXعنوان  

P2=RX     , P1=FX  

Stop وRUN برای فرمانP1 تنظيم کنيد، ورودی2 را بر رویdrvاگر پارامتر
  .  چپگرد استفاده خواهد شد- نيز برای راستگردP2بکار خواهد رفت و ورودی

 وRun برروی صفر تنظيم گردد فرمان های حرکت و توقف از طريق کليدdrvاگر
Stopروی کی پد درايو امکان پذير می شود . 

  .  عالوه بر توقف درايو برای ری ست نمودن فالتها نيز بکار می رودStop کليد

 يا کنترلر ديگر فرمان می گيرد،PLC و توسط يکRS485اگر درايو از طريق شبکه
.  تنظيم کنيد3 را بررویdrvپارامتر

  

    



    

  مرجع انتخاب سرعت
جع فرکانس درايو، استفاده به منظور تعيين مرdrive در گروه پارامترهایFrqپارامتر
  . می گردد

  

  

Frq برای تغيير سرعت درايو استفاده می کنيد پارامترI وv1اگر از ورودی های آنالوگ
  .  تنظيم کنيد6 و5 و4 و3 و2را برروی

  .  تنظيم نماييد7 را بررویFrq تغيير می کند مقدارRs485باطتاگر سرعت از طريق ار

طريق کليدهای روی کی پد و يا از طريق ورودی های ديجيتال تغييرو چنانچه فرکانس از
  .  تنظيم کنيد1 و0 را بررویFrqمی کند مقدار پارامتر

در اين حالت فرکانس از طريق.  بطور پيش فرض برروی صفر قرار داردFrqپارامتر
ENT کليددلی باي وميشود تنظيم0.00مقدار سرعت در پارامتر. کی پد، تنظيم خواهد شد

  .  گرددsaveرا فشار دهيد تا

 نمودن سرعت نيست و کليدهایsave قرار دهيد نيازی به1 را بررویFrqاگر مقدار
  .  را افزايش يا کاهش خواهد داد0.00جهت باال و پايين سرعت موجود در پارامتر

    



    

  نوع توقف موتور
  . نوع توقف موتور را مشخص می نمايدF4پارامتر

  

Rampپارامتر بطور پيش فرض برروی صفر تنظيم شده است و توقف براساس اين
  . تنظيم گردد...  وdEcمدت زمان کاهش سرعت نيز در پارامتر. خواهد بود

 به سيم پيچ موتور استفاده می شودdc و تزريق جريانdcاگر برای توقف موتور از ترمز
 تاF8 در پارامترهایdcط به ترمزتنظيمات مربو.  قرار دهيد1 را بررویF4پارامتر

F14تنظيم می گردد  .  

 تنظيم2 برویF4 است، مقدارfree run ياcoast to stopچنانچه توقف به صورت
  . می شود

  
  
  

    



         

  
  جهت چرخش موتور

  .  می توان برای جهت چرخش موتور ايجاد محدوديت نمودF1توسط پارامتر

  

صفر قرار دارد يعنی چرخش موتور در هر دو در حالت پيش فرض بررویF1پارامتر
  . جهت راستگرد و چپگرد امکان پذير است

  .  تنظيم کنيد درايو فقط چپگرد می چرخد1 را بررویF1اگر مقدار

تنظيم نماييد چرخش فقط در جهت راستگرد امکان پذير است2 را بر رویF1چنانچه
     drcرد با استفاده از پارامتروقتی کنترل درايو از طريق صفحه کليد صورت می گي
  .می توانيد جهت چرخش موتور را چپگرد يا راستگرد کنيد

  
  
  

    



         

  
  الگوی تغيير سرعت

    منحنی   و) linear( برای انتخاب بين دو الگوی تغيير خطیF3 وF2پارامترهای
s-curveبکار می رود  .

  

مان کاهش سرعت را در پارامتر و مدت زACCمدت زمان افزايش سرعت را در پارامتر
decتنظيم کنيد  .  

 برروی صفر تنظيمF2اگر برای افزايش سرعت از الگوی خطی استفاده می کنيد مقدار
 راF2 استفاده می شود مقدارs-curveاگر هم برای افزايش سرعت از الگوی. می گردد

  . برروی يک قرار دهيد

  .  استفاده گرددF3رامتربرای کاهش سرعت نيز به همين ترتيب از پا

 برای کاهش سرعت به صورت1 برای کاهش سرعت به صورت خطی و مقدار0مقدار
s-curveقرار داده شود  .  

Deceleration وAcceleration شتاب در ابتدا و انتهایH18 وH17پارامترهای
. را مشخص می کند

    



         

  

  
  
  
  



    

  
  V/Fمنحنی
.  را تعيين نمودV/F منحنی می توان الگویF30توسط پارامتر

 را برروی صفرF30 با الگوی خطی ساده استفاده می کنيد، مقدارV/Fاگر از منحنی
شکل استفاده می شود مقدار   u با الگویV/Fچنانچه از منحنی) پيش فرض(قرار دهيد

F30و چنانچه می خواهيد منحنی.  تنظيم کنيد1 را بررویV/Fيد را خودتان تنظيم کن
 تاF31 قرار دهيد در اين صورت بوسيله پارامترهای2 را بر رویF30مقدار پارامتر

F38می توانيد منحنی V/Fف کنيدي را تعر .  

    



    

  روش کنترلی درايو
.  برای انتخاب روش کنترل درايو و نوع بکارگيری درايو، تنظيم می شودH40پارامتر

 سادهV/Fار دارد يعنی روش کنترلیاين پارامتر بطور پيش فرض برروی صفر قر
 برروی يک تنظيم شود روش کنترلی جبران لغزش و اگرH40اگر. بکارگرفته خواهد شد

H40قرار گيرد درايو به عنوان يک کنترلر2 برروی PIDتعيين خواهد شد  .  

 3 را بررویH40چنانچه از روش کنترل برداری بدون انکودر استفاده می شود مقدار
  )sensorless vector control. ( کنيدتنظيم

  
  
  
  

    



         

  پارامترهای موتور و اتوتيون
.  مربوط به موتور می باشدH37 تاH30پارامترهای

اگر از روش. ابتدا براساس اطالعات روی پالک موتور اين پارامترها را مقدار دهی کنيد
. ن می باشد استفاده می کنيد نياز به اتوتيوF40کنترل برداری در پارامتر



    

  

 صورت می گيرد و پس از انجام اتوتيون مقدار مقاومت اهمیH41اتوتيون توسط پارامتر
بطور خودکار توسط) H44(تی سيم پيچ موتورشو مقدار اندوکتانس ن) H42(استاتور

برای انجام اتوتيون ابتدا پارامترهای موتور تنظيم گردد، سپس. درايو محاسبه می گردد
  . تنظيم شود و به درايو فرمان حرکت داده شود1 بررویH41پارامتر

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
Kw(  H30(توان نامی موتوراز روی پالک موتور
H31  تعداد قطبهای موتوراز روی پالک موتور
Hz(  H32(لغزش موتور در بار نامیاز روی پالک موتور
A(  H33(جريان نامی موتوراز روی پالک موتور

جريان نامی% 30
  موتور

A(  H34(مقدار جريان بی باری موتور

Cos fi
  پالک موتور

cos fiH36ضريب بازدهی موتور يا

H37  مقدار اينرسی بار نسبت به اينرسی موتور0
H41  فعال نمودن اتوتيون  1= فعال

. ی گردد مقدار دهی مH39 است در پارامترigbtفرکانس کرير که مربوط به سوئيچينگ
ر فرکانس کرير راگمقدار پيش فرض برای اين پارامتر بستگی به توان درايو دارد اما ا

ها داغ می شوند و اگر اين فرکانس را خيلی کم تنظيم کنيد ، موتورigbtخيلی زياد کنيد،
  .صدای نويز شديد خواهد داشت

  
  
  

    



         

  
  

  تنظيم وروديهای آنالوگ
برای ولتاژهای بين) V1(يکی از ورودی ها.  است دارای دو ورودی آنالوگiG5Aدرايو

) I( ولت و ورودی ديگر برای جريان آنالوگ ورودی10- تا10+ ولت يا بين0-10
  . طراحی شده است

  .  در نظر گرفته شده استI 16 تاI 2برای تنظيم عملکرد اين دو ورودی، پارامترهای

 تنظيم گردد ورودی های6 تا2ادبرروی اعد) Frqپارامتر(اگر مرجع فرکانس درايو
V1و Iبه عنوان ورودی تنظيم سرعت استفاده خواهند شد  .  

 تنظيم کنيدPID=2 که مربوط به روش کنترلی درايو است را بررویH40اگر پارامتر
 و ورودی فيدبک، موردSETPOINTنيز ورودی های آنالوگ می توانند برای ورودی

  .استفاده قرار گيرند

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
NvI 2حداقل ولتاژ ورودی آنالوگ0

0Hz  حداقل سرعت متناظر با حداقل ولتاژ آنالوگNvI 3  
10 V  حداکثر ولتاژ ورودی آنالوگNvI 4  
60 Hz  حداکثر سرعت متناظر با حداکثر ولتاژ ورودیNvI 5  

  V1I 6ثابت زمانی فيلتر برای ورودی آنالوگ  10
0 V  اقل ولتاژ ورودی آنالوگحدV1I 7  
0 Hz  حداقل سرعت متناظر با حداقل ولتاژ ورودیV1I 8  
10 V  حداکثر ولتاژ ورودی آنالوگV1I 9  
60 Hz  حداکثر سرعت متناظر با حداکثر ولتاژ ورودیV1I 10  

  II 11ثابت زمانی فيلتر برای ورودی آنالوگ جريان  10

    



         

4 mA  ودی بهحداقل جريان آنالوگ ورII 12  
0 Hz  حداقل سرعت متناظر با حداقل جريان ورودیII 13  

20 mA  حداکثر جريان آنالوگ ورودی بهI  I 14  
60 Hz  حداکثر سرعت متناظر با حداکثر جريان ورودیII 15  

0= disabled  عکس العمل درايو در موقع قطع شدن ورودی
آنالوگ

I 16  

ا پالريته منفی که باعث می گردد موتور، قادر به است بV1 همان ورودیNVورودی
  )Frq=2(چرخش در جهت راستگرد و چپگرد باشد

  
  
  
  
  
  

    



    

  
  

  عملکرد ورودی های ديجيتال
            تاI 17 را می توانيد بوسيله پارامترهایP8 تاP1عملکرد ورودی های ديجيتال

  I 24تعيين نماييد  .  

  .  را معرفی می کندI 24 تاI 17جدول زير پارامترهای

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
0= FXتعيين عملکرد ورودی ديجيتالP1I 17
1= RX  تعيين عملکرد ورودی ديجيتالP2I 18  

2= Emergency stop  تعيين عملکرد ورودی ديجيتالP3I 19  
3= Reset  تعيين عملکرد ورودی ديجيتالP4I 20  
4= Jog  التعيين عملکرد ورودی ديجيتP5I 21  

5= Low speed  تعيين عملکرد ورودی ديجيتالP6I 22  
6= Med speed  تعيين عملکرد ورودی ديجيتالP7I 23  
7= High speed  تعيين عملکرد ورودی ديجيتالP8I 24  

  P8I 25 تاP1وضعيت وروديهای  فقط خواندنی

    



    

    



         

می توانيدP8 وP7 وP6براساس تنظيمات پيش فرض جداول باال بوسيله ورودی های
از بين هفت سرعت ثابت که در پارامترها تنظيم شده است يکی را انتخاب کنيد سرعتهای 

. ثابت در جدول زير معرفی شده است

P6  P7  P8  سرعت  پارامتر  پيش فرض  
1  0  0  10 HzSt1  1سرعت
0  1  0  20 Hz  St2  2سرعت
1  1  0  30 Hz  St3  3سرعت
0  0  1  30 Hz  I 30  4سرعت
1  0  1  25 Hz  I 31  5سرعت
0  1  1  20 Hz  I 32  6سرعت
1  1  1  15 Hz  I 33  7سرعت  

  
  
  
  

    



         

  
  عملکرد خروجی های ديجيتال

 و عملکردI 54 توسط پارامترMoستوری کلکتور بازيعملکرد خروجی ديجيتال ترانز
  .  تنظيم می گرددI 55 نيز توسط پارامتر3Acخروجی رله ای

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
12=Runتعيين عملکرد خروجی ترانزيستوری  I  54
17=fault  3تعيين عملکرد خروجی رله ایACI  55  

  .  مشاهده نماييدI 26وضعيت خروجی های ديجيتال را می توانيد در پارامتر

  
  
  

    



        

  
  

  تنظيم خروجی آنالوگ
  . د بکار گرفته می شوAM برای تنظيم خروجی آنالوگI 51 وI 50پارامترهای

 می توان تعيين نمود که کدام متغير درايو توسط خروجی آنالوگ نمايشI 50در پارامتر
 را بر روی صفر قرار دهيد فرکانس خروجیI 50بطور مثال اگر پارامتر. داده می شود

  .  ولت نشان خواهد داد10+ بين صفر ولت تا رادرايو از صفر تا حداکثر

نظيم شده است يعنی حداکثر فرکانس خروجی درايو با ت100% نيز بررویI 51پارامتر
  . حداکثر ولتاژ آنالوگ خروجی متناظر است

  
  
  
  

    



         

  
  

  پارامترهای حفاظتی
. جدول زير تعدادی از پارامترهای حفاظتی درايو و موتور را معرفی می نمايد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
  F50 موتوریفعال نمودن حفاظت اضافه حرارت0=غيرفعال

  F51جريان اضافه بار مجاز برای يک دقيقه%   %150
  F52جريان اضافه بار مجاز برای حرکت دائمی%   %100
روش خنک شدن موتور توسط فن سرخود يا0= فن سرخود

توسط يک فن و موتور جداگانه
F53  

  F54جريان اضافه بار برای اعالم هشدار%   %150
10 sec  ار اضافه بارمدت زمان تاخير در اعالم هشدF55  
  F57جريان اضافه بار برای فالت دادن%   %180
60 sec  مدت زمان تاخير برای فالت اضافه بارF58  

1= Enable  فعال يا غيرفعال نمودن فالت اضافه بارF56  
  stallF60جريان خروجی برای فعال شدن حفاظت%   %150

0= disable  وجیفعال نمودن خطای قطع فاز ورودی يا خرH19  
پس از وصل شدنAuto startتعيين عملکرد0=غيرفعال

  برق ورودی درايو
H20  

  H21 پس از ری ست شدن درايوAuto startعملکرد  0=غيرفعال
تعداد دفعات ری ست شدن فالتهای درايو به  0

صورت اتوماتيک
H26  

1 sec  مدت زمان فاصله بين وقوع فالت تا ری استارت
اتوماتيک

H27  

    



    

0= Always
ON  

  تعيين عملکرد فن خنک کننده درايو
0= همواره در حال کار

H77  

عملکرد درايو وقتی خطای فن خنک کننده درايو0=ادامه حرکت
اعالم می گردد

H78  

  PasswordH94  
  H95  قفل نمودن دسترسی به پارامترها  

  
  
  
  
  
  
  

    



         

  
  

  پارامترهای نمايش
 درايو که متغيرهای درايو را نشان می دهند معرفی میجدول زير تعدادی از پارامترهای

  .نمايد

  پارامتر  توضيح
Cur  .جريان خروجی درايو را نشان می دهد

  rpm  سرعت موتور يا سرعت خروجی درايو را نشان می دهد
  dcL  . را نشان می دهدdcولتاژ باس

  VoL  .ولتاژ خروجی درايو را نشان می دهد
H1  
H2  
H3  
H4  

. ای درايو را می توانيد در اين قسمت مشاهده نماييدپنج تا از آخرين فالته
  . استH1آخرين فالت درايو

H5  

  
  

    



    

  
  

  1مثال
فرمان از طريق کی پد و تنظيم فرکانس از طريق کليدهای جهت باال و پايين روی کی پد

  . انجام گردد

  

) راستگرد( جهتچرخش موتور فقط در يک.  باشدRampتوقف موتور براساس شيب
  . مجاز است

رله خروجی برای.  ساده صورت گيردv/fمنحنی.  باشدs-curveالگوی شتاب بصورت
  . نشان دادن فالت برنامه ريزی شود

    



    

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
5 secمدت زمان افزايش سرعت از صفر تا حداکثر  ACC
10 secمدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر  dEC

0= keypadکی پد= مرجع فرمان درايو  drv
1=keypadتوسط کی پد= مرجع تغيير سرعت  Frq

F1  فقط راستگرد= جهت چرخش موتور  2=راستگرد
1=s-curveالگوی تغيير سرعتAccelerationF2
1=s-curveالگوی تغيير سرعتDecelerationF3
0=Rampروش توقف موتور =Ramp  F4

50 Hzنس خروجی درايوحداکثر فرکا  F21
50 Hzفرکانس نامی موتور= فرکانس مبنا  F22
0.5 Hzفرکانس شروع به کار درايو  F23

F30  خطی ساده= v/fالگوی منحنی0= خطی
F54  حداکثر درصد اضافه بار برای هشدار  120 %
10 secمدت زمان تاخير در اعالم هشدار اضافه بار  F55

F56  ل نمودن خطای اضافه بارفعال يا غير فعا1=لعاف
57F  حداکثر درصد اضافه بار برای فالت دادن%150

 sec1558فالت اضافه بارمدت زمان تاخير برایF
DecH17 وAccمقدار شتاب در ابتدای منحنی%30
Dec  H18 وAccمقدار شتاب در انتهای منحنی%30

kw (  H30(توان نامی موتورپالک موتور
H31  تعداد قطبهای سيم پيچ موتور موتورپالک

Hz(  H32(مقدار لغزش رتور در بار نامیپالک موتور
A(  H33(جريان نامی موتورپالک موتور
H34 جريان نامی موتور30%= جريان بی باری موتورپالک موتور
cos fiH36ضريب بهره وری موتور ياپالک موتور
1=0.1 secو کاهش سرعتواحد زمان افزايش  H71
1=tempکنترل عملکرد فن خنک کننده درايو  H77
17=fault  3تعيين عملکرد رله خروجیACI 55

    



    

 را برF1در اين مثال اگر نياز به تغيير جهت گردش موتور در زمان کار باشد پارامتر
) r(يا چپگرد) F( جهت چرخش را راستگردdrcروی صفر تنظيم کنيد و توسط پارارمتر

  . قرار دهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



         

  
  

  2مثال
سرعت. فرمان حرکت و توقف و جهت چرخش از طريق ورودی های ديجيتال اعمال گردد

 و از طريق يک پتانسيومتر خارجی که روی درب تابلو نصبV1توسط ورودی آنالوگ
  .می گردد کنترل شود

  

 هر دو جهت باشد و امکان چرخش موتور درfree run to stop توقف به صورت
کنترل به.  تنظيم گرددuser توسطv/f و منحنیS-curveشتاب به صورت. وجود دارد

 بکارRunرله خروجی برای نشان دادن.  انجام شودvector controlروش برداری
  . گرفته شود

. اتوتيون انجام گردد

    



    

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
10secکثرمدت زمان افزايش سرعت از صفر تا حدا  Acc

drv  ورودی ديجيتال= مرجع فرمان درايو1
v1Frqورودی آنالوگ= مرجع تعيين سرعت3
F1  در هر دو جهت مجاز است= جهت چرخش موتور0

1=S-CURVEالگوی شتاب مثبتAccelerationF2
1=S-CURVEالگوی شتاب منفیDecelerationF3

2=FREEروش توقف موتور =coast to stopF4
50Hzحداکثر فرکانس خروجی درايو  F21
50Hzفرکانس نامی موتور= فرکانس مبنا  F22

2=userالگوی منحنیv/f = مقدار دهی منحنی توسط
user

F30

12.5Hzبرای منحنی1فرکانس v/fF31
V/fF32 در منحنی1ولتاژ% %25
25Hz  در منحنی2فرکانس V/fF33
V/fF34نحنی در م2ولتاژ% %50

37.5Hzدر منحنی3فرکانس  V/f  F35
V/fF36 در منحنی3ولتاژ% %75
50Hzدر منحنی4فرکانس V/fF37
V/fF38 در منحنی4ولتاژ% %100
F50  فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی1=فعال

F51  جريان اضافه بار مجاز برای يک دقيقه% %120
F52   بار مجاز برای کار دائمیجريان اضافه% %100
F53  استاندارد= روش خنک شدن موتور0=فن سرخود
F54  جريان اضافه بار برای اعالم هشدار% %120
10secمدت زمان تاخير در اعالم هشدار اضافه بار  F55

F56فعال يا غيرفعال نمودن حفاظت اضافه بار1=فعال
57F  طا و فالتجريان اضافه بار برای اعالم خ% %150

sec1558  مدت زمان تاخير در اعالم فالت اضافه بارF

    



    

DecH17 وAccشتاب در ابتدای منحنی%   %50
DecH18 وAccشتاب در انتهای منحنی% %50

  فعال نمودن خطای قطع فاز ورودی و خروجی3
  هر دو خطا، فعال گردد= 3

H19

H26تعداد مجاز ری ست اتوماتيک فالت1
kw(  H30(توان نامی موتورپالک موتور
H31تعداد قطبهای سيم پيچ موتورپالک موتور
Hz(  H32(مقدار لغزش رتور در بار نامیپالک موتور
A(  H33(جريان نامی موتورپالک موتور
H34   جريان نامی%30= جريان بی باری موتور) A(پالک موتور

Cos fiوتورمقدار ضريب بهره وری م  موتورH36
  نسبت اينرسی بار به اينرسی موتور0

   برابر10بين يک تا= 0
H37

8KHzسوئيچينگ(فرکانس کريرigbt(  H39
3=vectorکنترل برداری= روش کنترلی درايوH40

H41فعال نمودن اتوتيون1=فعال
1=tempکنترل عملکرد فن خنک کننده درايو  

1= temperature
H77

1=stopکرد درايو، در زمانی که فن خنک کننده درايوعمل
دچار مشکل می شود

H78

12=run3تعيين عملکرد رله خروجیAcI55
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