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راهنمای فارسی
اينورتر زيمنس 
Micromaster 

430



   

   مقدمه
در,  محصول شرکت زيمنس آلمانmicro master 430  درايو
  . توليد می گردد,  کيلو وات250 کيلو وات تا7.5محدوده

انتخاب مناسبی برای کار با موتورهای پمپ و فن است اما, اين درايو
  . اربردهای زيادی دارددر صنايع نساجی نيز ک

 open برای موتورهای القايی آسنکرون و به صورت, اين درايو
Loop همچنين بصورت و closed Loop بکار می رود .  

  .  فاز است3,  برق ورودی اين درايو

  

  

  

  

  



           

  

  

  

  

  

  

  مدار الکتريکی
 در شکل micro master 430 بلوک دياگرام مدار الکتريکی درايو

  . نشان داده شده است, يرز



           

  



           

  ,) DIN6    تاDIN1 ( ورودی ديجيتال6اين درايو دارای

  , )ADC2  وADC1 (دو ورودی آنالوگ

   , PTC يک ورودی آنالوگ

  ,) DAC2  وDAC1 (دو خروجی آنالوگ

, ) Relay3  وRelay2  وRelay1 (سه خروجی رله ای

COM Link  به نامRS485  يک پورت

BOP Link  به درايو  به نامBOP پورت مخصوص اتصالو يک
  . می باشد

 می توانند توسط دو ميکروADC2  وADC1 وروديهای آنالوگ
در دو حالت ورودی,  قرار گرفتهI/O ورودیسوئيچ که بر روی برد

  . برنامه ريزی شوند, ورودی جريانو  ولتاژ

  10ورودی آنالوگ بين صفر تا, اگر ميکرو سوئيچ در حالت ولتاژ باشد
جريان آنالوگ بين, باشدولت و اگر ميکرو سوئيچ در حالت جريان

 .مجاز است,  ميلی آمپر20صفر تا



           

  

  

  

  

  

  

  



           

  

  

 شکل مختلف همانند شکل3به , DIN6  تاDIN1  وروديهای ديجيتال
. قابل اتصال هستند, های زير

ت خارجی برای وروديهایول+ 24اگر می خواهيد از منبع تغذيه 
 .استفاده کنيد, استفاده کنيد از شکل زير, ديجيتال



           

,  و چنانچه قصد داريد از منبع تغذيه داخلی برای وروديهای ديجيتال
 زير و بصورتبه دو شکل, ترتيب اتصال وروديها, استفاده کنيد

PNPو  NPNاست  .



           

 تنظيم شده و بنابراين1بر روی,  بطور پيش فرضP0725 پارامتر
 به9شمارهترمينال , PNP در روش.  استPNP  نوعاتصال از
. ولت و ترمينال مشترک برای اتصال وروديها خواهد بود  +24عنوان

P0725  استفاده کنيد پارامترNPN   ع  چنانچه بخواهيد از اتصال نو
   که ولتاژ28ترمينال, لتبايد بر روی صفر قرار داده شود در اين حا

, به عنوان ترمينال  مشترک  برای اتصال وروديها,  صفر ولت دارد
  .بکار  گرفته ميشود

  

  



           

  

  

عملکرد هر کدام از وروديها ی ديجيتال بر اساس تنظيمات, جدول زير
  . پيش فرض کارخانه را نشان می دهد

  ورودی  عملکرد پيش فرض کارخانه

DIN1   .  درايو بکار می رود stop  و start برای

DIN2   . راستگرد موتور استفاده می شود– برای چپگرد

DIN3   . نمودن فالت ها بکار ميرودReset  برای

  fixed set pointDIN4  برای انتخاب سرعت ثابت

fixed set pointDIN5  برای انتخاب سرعت ثابت

fixed set pointDIN6  برای انتخاب سرعت ثابت

 می توانيدDIN6  وDIN5  وDIN4  ورودی ديجيتال3 با استفاده از
  . يکی را انتخاب کنيد,  سرعت ثابت8از بين

 برای نشان دادن فالت داخلیRelay 1 رله خروجی شماره يک
برای نشان دادن يک , Relay 2 رله خروجی شماره دو, درايو

 رله.برنامه ريزی شده است, فعال) warning (اعالم هشدار
. غير فعال است,  نيز بطور پيش فرضRelay 3 خروجی



           

ترانزيستور چاپرمربوط به مقاومت , 430بر روی درايو ميکرو مستر
وجود ندارد و در صورت , Braking Resistor  ترمز ديناميکی

. نصب گردد, بايد يونيت ترمز, نياز

  
  
  
  
  
  
  
  
  



           

  
  

BOP-2 کنترل پانل
  استفاده ميکنند  اما بر BOP  از کنترل پانل440  و420اينورترهای مدل

 استفاده  ميشودBOP-2از کنترل پانل , 430روی اينورترهای  ميکرومستر
  . متفاوت است, که  تا حدی

  



           

  

  
  



           



           



           



           



           

  



               

  بازگشت به تنظيمات کارخانه

  



           

  سطح دسترسی به پارامترها
 يا1 سطح دسترسی به پارامتر ها است و بايد بر رویP0003 پارامتر

.  تنظيم شده باشد1اعداد بزرگتر از

 می توانيد بخشهايی از پارامترها راP0004 همچنين توسط پارامتر
  .مخفی کنيد

, تمامی پارامترها,  بر روی صفر تنظيم شودP0004  اگر پارامتر
 قرار3اين پارامتر را بر روی, ر بطور مثالقابل مشاهده است اما اگ

  . ديده خواهند شد, فقط پارامترهای موتور, دهيد

  

  
  
  



           

  
مرجع فرمان درايو



           

  



           

  مرجع سرعت درايو

  

  



           

  

  



           

  

  
  

  توضيحی در مورد پارامترهای ايندکس دار
دارای ايندکس هستند بطور مثال, برخی از پارامترهای اين درايو

استin002  وin001  وin000  ايندکس3 دارایP0307 ارامترپ
در مورد اين پارامتر و پارامترهای همانند آن بايد گفت که درايو ميکرو

 وDrive Data set1  به نامهایDDS  حافظه3 دارای430مستر
Drive Data set2و  Drive Data set 3است  .  

ايندکس.  می شناسندDDS ه نام را ب Drive Data set حافظه های
in000مربوط به  Drive Data set1و ايندکس  in001مربوط به 

Drive Data set2و ايندکس  in002هم مربوط به  Drive Data 
set3است . 

 دارایP0756  برخی از پارامترهای ايندکس دار بطور مثال پارامتر
 نوع وروديهایP0756 رپارامت.  هستندin001  وin000  ايندکس2

.  ورودی آنالوگ است2دارای, اين درايو. آنالوگ را مشخص می کند
 هم نوعin001 و ايندکس1نوع ورودی آنالوگin000  ايندکس,پس

  .  را مشخص می نمايد2ورودی آنالوگ

 ياCDS  حافظه3 دارای430عالوه بر اين درايو ميکرو مستر
command data setمی باشد نيز  .  



           

  

 فعال است و شما کافی استCDS1  وDDS1 در حالت پيش فرض
 مقدار دهیCDS  وDDS  را در پارامترهایin000 که فقط ايندکس

  . کنيد

با استفاده از وروديهای ديجيتال يا با استفاده از بيتهای حافظه به نام
BICOمی توانيد  DDS2و  DDS3يا  CDS2و  CDS3را هم 

 .خاب کنيدانت

 موتور مختلف برای يک3 يکی از کاربردهای اين روش استفاده از
اطالعات. گرددمي ذخيرهDDS1 اطالعات موتور اول در. درايو است

  .  نگهداری می شودDDS3  وDDS2 موتورهای دوم و سوم هم در

 CDS1و  CDS2و  CDS3مجموعه از فرمانها را شامل3 هم   
 هایCDS می تواند فرمانهای متفاوتی نسبت بهCDS هر. می شود

فرمان داد و يا, به درايو, و از سه نقطه مختلفديگر داشته باشد
  . سرعت را کنترل نمود

 CDSها را هم می توان با بيتهای حافظه ) BIC0و يا توسط  ) ها
همچنين با استفاده از پارامتر. انتخاب نمود, وروديهای ديجيتال

P0809می توانيد CDSها را در همديگر کپی کنيد  .  

 از پارامترهایCDS3  ياCDS2  ياCDS1 برای انتخاب بين
P0810و  P0811 , در پارامتر. استفاده شود r0050می توانيد 

  .  در حال حاضر فعال استCDS مشاهده کنيد که کدام



           

 توانيد میP0819  ها نيز با استفاده از پارامترDDS در مورد
DDSها را در همديگر کپی نماييد و با استفاده از پارامتر های 

P0820و  P0821و با استفاده از  BICOها و وروديهای ديجيتال  ,
 . ها را فعال نماييدDDS يکی از

DDS کدام,  به شما نشان می دهد که در حال حاضرr0051  پارامتر
  . فعال و انتخاب شده است

هر کجا که بطور مثال پارامتر, وگ ها و منوال های زيمنسدر کاتال
P08403[ را به صورت[  P0840نوشته يعنی پارامتر  P0840
 مربوطin000  است وin002  وin001  وin000  ايندکس3دارای

,  و در آخرCDS  مربوط به دومينin001  وCDS به اولين
in002مربوط به سومين  CDSاست  .

  
 را به صورتin000  با ايندکسP0840  شکل باال پارامتردر
]0[P0840و پارامتر با ايندکس  in001را به شکل ]1[ P0840و 

 ]2[ را به صورتin002  با ايندکسP0840 در آخر پارامتر
P0840نمايش داده است  .  

در پارامتر,  ها استفاده کنيدDDS  ها وCDS اگر نمی خواهيد از
 است فقط کافی است که ايندکسDDS  وCDS که مربوط بههايی

in000را مقدار دهی کنيد  .



           

  

  روش کنترلی درايو
اين پارامتر.  روش کنترلی درايو را مشخص می کندP1300 پارامتر

يعنی.  تنظيم شده استV/F +FCC=1 بطور پيش فرض بر روی
. گيرد به همراه کنترل فلو صورت میV/F کنترل به روش

  
,  سادهv/f  را بر روی صفر تنظيم کنيد روشP1300 اگر پارامتر

  . استفاده خواهد شد

بکار بگيريد, اگر می خواهيد درايو را برای کاربردهای پمپ و فن
  .  قرار دهيد2 را رویP1300 مقدار پارامتر

پارامتر,  را به دلخواه تنظيم نماييدv/f و اگر می خواهيد منحنی
P1300قرا داده شود3 روی  .  

  

  



           

  

  

  

.  را نشان می دهدv/f منحنی, شکل زير

  
چندوP1325  تاp1300 بايد پارامترهای, برای تنظيم اين منحنی

  . پارامتر ديگر را مقدار دهی کنيد

فرکانس نامی موتور و پارامتر,  در اين منحنیP0310 پارامتر
P0304 , پارامتر.ولتاژ نامی موتور است  P1082هم حداکثر 

 .فرکانس خروجی درايو است

  



           

  

  پارامترهای پرکاربرد
تعدادی از پارامترهای مهم و پرکاربرد درايو ميکرو مستر, جدول زير

  .  را معرفی می کند430

  پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه

1=standardسطح دسترسی به پارامتر های درايو    P0003

0=All  يت يا مخفی نمودن بخشی از قابل رو
  پارامتر ها

 All=0قابل, همگی پارامترهايعنی
  . ديدن باشد

 P0004

فرکانس=21
خروجی درايو 

انتخاب يک متغير برای نمايش در صفحه
  نمايشگر درايو

 P0005

0=Ready  وقتی می خواهيد پارامترهای موتور و يا
پارامترهای راه اندازی سريع را تغيير

 تنظيم1هيد اين پارامتر بايد بر روید
و يا وقتی می خواهيد تنظيمات درايو .شود

اين, را به تنظيمات کارخانه تغيير دهيد
.   قرار داده شود30پارامتر بايد بر روی

 P0010



           

P0100   انتخاب بين استاندارد اروپايی يا آمريکايی  اروپايی=0

  v(  P0210(رايومقدار ولتاژ ورودی به د   برق ورودی

عکس العمل درايو در صورتی که بار  2
زياد باشد و هيت, خروجی از درايو

  . داغ شود, سينک درايو

 وigbt کاهش فرکانس سوئيچينگ=2
  کاهش فرکانس خروجی درايو

 P0290

پس,  تاخير در قطع فن خنک کننده درايو0
  از پايان فرمان و توقف درايو

 P0295

v(  P0304(ولتاژ نامی موتورتور پالک مو

A(  P0305(جريان نامی موتور  پالک موتور

KW(P0307(توان نامی موتور  پالک موتور

P0308    موتورCos fi    پالک موتور

HZ(P0310 (فرکانس نامی موتور   پالک موتور

RPM(  P0311 (سرعت نامی موتور   پالک موتور

وتور محاسبه تعدادی از پارامترهای م  0
  . بطور اتوماتيک توسط درايو

. تمامی پارامترهای الزم محاسبه گردد=1

 P0340



           

P0400   انتخاب نوع انکودر متصل به موتور  غير فعال=0

تعداد پالس خروجی انکودر به ازای هر  1024
  دور چرخش

 P0408

انتخاب نوع کاربرد درايو از نظر نوع0
  گشتاور بار

بارهای با گشتاور ثابت مثل نوار نقاله=0

بارهای با گشتاور متغير مثل پمپ و=1
  فن

 P0500

  به موتور اتصال سنسور حرارتی0

  غير فعال–بدون کاربرد=0

PTC سنسور حرارتی=1

KTY84 سنسور حرارتی=2

P0601

عکس العمل درايو در مورد داغ شدن2
  یموتور بر اثر اضافه بار حرارت

  اعالم هشدار و اعالم خطا=2

 P0610

P0625    دمای هوا در جايی که موتور نصب شده20

 درصد مجاز اضافه جريان برای موتور110%
   تنظيم شده,جريان نامی موتور% 110

 )p0305 جريان نامی موتوردر پارامتر(

P0640



           

  

  –مرجع فرمان درايو2

-فرمانهای حرکت و توقف و چپگرد
  تگرد  از کجا دريافت گردد؟راس

  از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال=2

BOP2 از طريق کنترل پانل=1

P0700

  DIN1 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال1

ON/OFF1=1 استارت

P0701

  DIN2  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  12

 12=Reverseچپگرد راستگرد

P0702

DIN3  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال9

  ری ست نمودن فالت درايو=9

 P0703

DIN4  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال15

  انتخاب سرعت ثابت=15

P0704

DIN5  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال15

  انتخاب سرعت ثابت=15

P0705

DIN6P0706  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال15



           

  انتخاب سرعت ثابت=15

0=Autoری درايو در دو حالت بکارگي Handو 
Auto

فرمان توسط وروديهایAuto کنترل  =0
ديجيتال و سرعت توسط وروديهای آنالوگ 

فرمان از ,Hand کنترل به صورت=1
سرعت از , BOP2 طريق کليدهای

  )در حالت پيش فرض (MOP طريق

 P0718

1=PNPوروديهای ديجيتال به صورت مدل 
PNPبه صورت وصل شوند يا NPN  

NPN=0

PNP=1

P0725

Relay1  تعيين عملکرد رله خروجی52.3

  فالت داخلی درايو=52.3

 P0731

Relay2  تعيين عملکرد رله خروجی52.7

  )warnings(اعالم هشدارها=52.7

P0732

Relay3 تعيين عملکرد رله خروجی0:0

  بدون کاربرد=0:0

  

P0733



           

 ورودی به ترمينالهای نوع ولتاژيا جريان  0
ADC2  وADC1 آنالوگ

  ولت+10ولتاژآنالوگ بين صفر تا=0

P0756

0     Vنقطه  X1در منحنی آنالوگ وروديهای 
ADC1و  ADC2  

P0757

 وADC1  در منحنی آنالوگY1  نقطه%  0
ADC2

P0758

10    Vنقطه  X2در منحنی آنالوگ  ADC1و 
ADC2

P0759

 وADC1  در منحنی آنالوگY2  نقطه100%
ADC2

P0760



           

DAC2  وDAC1  خروجيهای آنالوگ21:0
  چه متغيرهايی را نشان می دهند؟

  فرکانس خروجی درايو =21:0

P0771

DAC2  وDAC1  نوع خروجی آنالوگ0
  از نظر ولتاژيا جريان

 ميلی20خروجی جريان بين صفر تا=0
  آمپر

 P0776

0=NOکپی نمودنparameter set 0از 
به حافظه درايوBOP2 کنترل پانل

توسط يک ورودی ديجيتال يا يک
BICO 

P0800

توسط,  درايوstop  وstart  فرمان722:0
   انجام می گيرد؟BICO کدام بيت يا

DIN1  ورودی ديجيتال= 722:0

) DIN1=ON/OFF1(  

P0840

ديهای در صورتی که بخواهيم از ورو-
 ها برای اجرای فرمانBICO ديجيتال يا

 استفاده کنيم اين دو پارامترOFF2 توقف
  .تنظيم می گردد, 

  

P0844

 و

P0845



         

 اينOFF3  برای اجرای فرمان توقف-
  .مقدار دهی می گردد, دو پارامتر

 P0848

و

P0849

  بازگشت به تنظيمات کارخانه0

  غير فعال=0

  يمات اوليه کارخانهبازگشت به تنظ=1

 P0970

  –مرجع سرعت درايوآنالوگ=2

کنترل می, سرعت درايو از چه طريقی
  گردد؟

MOP از طريق پتانسيومتر موتوری=1

  از طريق وروديهای آنالوگ=2

  فرکانس ثابت=3

 از طريق پورتuss ارتباط=4
BOP2

 com  از طريق پورتuss ارتباط=5
Link  

  

P1000



           

P1001   15 تا فرکانس ثابت1انس ثابت فرک  -

 تا

P1015

 ورودی4 ياBICO  بيت4 استفاده از-
 فرکانس15ديجيتال  برای انتخاب بين

  ثابت

 P1020

 تا

P1023

   در حافظهMOP  ذخيره شدن سرعت0

  . ذخيره نشود, در حافظه=0

P1040 در حافظه و در پارامتر=1
  . ذخيره گردد

 P1031

 جلوگيری از چپگرد شدن موتور در حالت1
 MOP  

  . فقط راستگرد مجاز است=1

 P1032

19:13

BOP2

يا يک ورودیBICO  تعيين يک
MOP ديجيتال برای افزايش سرعت

P1035

19:14

BOP2

يا يک ورودیBICO  تعيين يک
MOP ديجيتال برای کاهش سرعت

P1036



               

5    HZدر حالت مقدار سرعت درايو  MOPدر 
  . ذخيره می گردد, اين پارامتر

 P1040

755:0  

  آنالوگ

 اصلی درايوset point مرجع سرعت و

  ورودی آنالوگ=755

  فرکانسهای ثابت=1024

mop پتانسيومتر موتوری=1050

P1070

0   HZحداقل فرکانس خروجی درايو    P1080

50    HZحداکثر فرکانس خروجی درايو    P1082

 يا ورودی ديجيتالBICO  انتخاب يک722:1
  راستگرد -برای چپگرد

 P1113

10   secمدت زمان افزايش سرعت درايو  ACCP1120

10   secمدت زمان کاهش سرعت درايو  DecP1121

dc  فعال يا غير فعال نمودن ترمز0:0
توسط يکی) به موتورdc تزريق جريان(

  ...ی ديجيتال واز وروديها

 P1230

 تزريقی به موتورdc  مقدار جريان 100%%
dc برای ترمز

P1232



           

0    secمدت زمان تزريق جريان  dcبرای ترمز 
 dc

P1233

dc  فرکانس درايو برای شروع تزريق
  در زمان توقف موتور

 P1234

   داخلی درايوdc  کنترل باس1

 يونيت ترمزنياز است که=غير فعال=0
  . نصب گردد, 

   -فعال=1

P1240

0=tripروش بای پاس نمودن خروجی اينورتر    P1260

 پاسی ساير پارامترهای مرتبط با با-
  خروجی اينورتر

 P1262

 تا

P1266

1=FCCروش کنترلی موتور و درايو  

   خطی سادهV/F روش=0

)FCC ( با کنترل فلوV/F روش=1

 غير خطی برای پمپ وV/F روش=2
  فن

V/F  با تنظيم منحنیV/F روش=3
 تاP1325 (توسط شخص کاربر

P1300



           

P1320(

 ساده برای کاربردهایV/F روش=5
  نساجی

 با کنترل فلو برای صنايعV/F روش=6
  نساجی

برای افزايش گشتاور مقدار جبران ولتاژ50%
  درايو به صورت پيوسته

 P1310

20      HZ  فرکانس اتمام جبران ولتاژ    P1316

V/F  نقاط ولتاژ و فرکانس در منحنی-
 مقدار دهیuser وقتی که منحنی توسط

  . می گردد

 P1320

 تا

P1325

4    KHZفرکانس سوئيچينگ igbtP1800

,  معکوس نمودن جهت چرخش موتور0
بدون جابجا کردن جای سيمها در کابل

  ورودی موتور

P1820

   انجام اتوتيون درايو و موتور0

  

  

 P1910



           

6=9600

bps

ussP2010 نرخ انتقال داده ها در ارتباط

ussP2011 آدرس درايو در ارتباط0

pidP2200 پارامترهای کنترل

 تا

P2293

P3900   پايان عمليات راه اندازی سريع0

  

  

  

  

  

  

  



           

  

  

  

  

  1مثال
 و فرمانADC1 ايو از طريق ورودی آنالوگسرعت در, در اين مثال

 . انجام می گيردDIN2  وDIN1 از طريق وروديهای ديجيتال

  



           

 تنظيمات درايوP0970     و ,P0010 ابتدا با استفاده از پارامترهای
  . را به تنظيمات کارخانه تغيير دهيد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

P0003   سطح دسترسی به پارامتر های درايو  3

P0010  30=بار شود, پارامترهای کارخانه  30

  بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه  1

 ,پس از ری ست درايو, اين پارامتر(
  . )دوباره صفر می گردد

P0970

  آغاز عمليات راه اندازی سريع  1

Quick commissioning

P0010  

 تنظيم1 بايد بر روی P0010 پارامتر  
های موتور و برخیگردد تا پارامتر

  . قابل تغيير شوند, پارامترهای ديگر

  

400      Vمقدار برق ورودی به درايو )V(

  ) ولت400در اين مثال(

P0210

0=CT  انتخاب نوع گشتاور خروجی درايو   

, نوار نقاله) CT(گشتاور ثابت=0
  ...وکمپرسور

  پمپ وفن) VT(گشتاور متغير=1

 P0205



           

  موتور انتخاب نوع1

موتورالقايی آسنکرون قفس سنجابی=1

PM موتور سنکرون=2

P0300

)in000(  

v(  P0304( ولتاژنامی موتور380

)in000(  

A(  P0305(جريان نامی موتور پالک موتور

)in000(  

kw(P0307 (توان نامی موتور پالک موتور

(in000)

HZ(  P0310 (فرکانس نامی موتور  پالک موتور

(in000)

RPM(  P0311 (سرعت نامی موتور پالک موتور

(in000)

0=CT  تعيين نوع کاربرد درايو   

CTکاربردهای با گشتاور ثابت=0

  VT کاربردهای با گشتاور متغير=1

P0500

(in000)



           

درصد اضافه جريان مجاز برای110%
  موتور

  )جريان نامی موتور110%(

P0640

(in000)

  -مرجع فرمان درايو2

درايو از طريق ترمينالهای ورودی=2
  . فرمان بگيرد, ديجيتال

BOP فرمان از طريق کنترل پانل=1

P0700

(in000)

  - سرعت درايوچگونگی تنظيم2

از کجا کنترل می, سرعت درايو
  گردد؟

 يا پتانسيومترMOPاز طريق روش=1
نرم افزاری

  از طريق وروديهای آنالوگ=2

  فرکانسهای ثابت=3

P1000

(in000)

0    HZحداقل فرکانس خروجی درايو    P1080

(in000)

50   HZحداکثر فرکانس خروجی درايو    P1082

(in000)



           

ثانيه( مدت زمان افزايش سرعت درايو10
(  

 P1120

(in000)

P1121  )ثانيه( مدت زمان کاهش سرعت درايو30

(in000)

1=FCCروش کنترلی درايو  

   ساده خطیV/F روش=0

FCC  با کنترل فلوV/F روش=1

P1300

(in000)

P1910    اتوتيون نمودن موتورو درايو1

پايان عمليات راه اندازی سريع و انجام3
  محاسبلت موتور بطور اتوماتيک

 P3900
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