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راهنمای بکارگيری درايو
  ميکرو مستر
Siemens

 Micro master 440



        

  مقدمه
0.12در محدوده بين,  ساخت شرکت زيمنس440درايو ميکرو مستر

  . توليد می گردد,  کيلو وات250کيلو وات تا

 open Loop بر اکثر کاربردهای کنترل سرعت بصورت, اين درايو
و انواع مختلفی ازدر صورت نصب کارت انکودرClosed Loopو

, بال ميل, ميکسر, جرثقيل, باالبر, نوارنقاله, فن, بارها همانند پمپ
  . مناسب است... و  نورد  ,آسانسور

نوع موتور آسنکرون القايی با رتور قفس سنجابی و موتورهای2
کنترل, ايو را می توانيد با اين درPM سنکرون با رتور آهنربای دائمی

  . نماييد

 دارای ترانزيستور چاپر ترمز430 و420درايوهای ميکرو مستر
توضيح داده می شود در,  که در اين راهنما440نيستند اما درايو مدل

 دارای يک ترانزيستور چاپر ترمز برای اتصالF  تاA فريمهای
  . می باشد) Braking Resistor (مقاومت ترمز

مناسب , برای کاربردهای کنترل گشتاور نيز440ستردرايو ميکرو م
 .است

کنترل سرعت و يا کنترل گشتاور در اين درايو می تواند همراه با
  .  نيز باشدclosed Loopبکارگيری انکودر و استفاده از حالت



        

  مدار الکتريکی
DIN6  تاDIN1  ورودی ديجيتال6 دارای440درايو ميکرو مستر

. است



            

  



        

 برایDIN1 ورودی, بطور پيش فرض و بر اساس تنظيمات کارخانه
startو  stopنوع توقف موتور نيز بصورت.  بکار می رود oFF1
, درايو سرعت موتور را در زمان توقف, در اين نوع از توقف. است

  . متوقف گردد, کاهش می دهد تا موتور) Ramp (بر اساس يک رمپ

.  راستگرد بکار می رود–ی چپگرد براDIN2 ورودی

راستگرد است و وقتی, درايو,  غير فعال استDIN2 وقتی ورودی
. جهت چرخش موتور چپگرد خواهد بود,  را فعال کنيدDIN2 ورودی

 برای ری ست نمودن فالت داخلیDIN3 بطور پيش فرض ورودی
د با فعالاگر به هر دليل درايو دچار فالت و خطا گردي. درايو است

. رفع می شود, خطا, نمودن اين ورودی

برای انتخاب سرعت ثابت , DIN6  وDIN5  وDIN4 وروديهای
  . بکار می رود

 قابل تنظيمP1015  تاP1001 در پارامترهای,  فرکانس ثابت15
 تا از اين DIN6 , 8  تاDIN4  ورودی ديجيتال3است و با استفاده از

چندين روش, برای انتخاب سرعت ثابت. خاب هستندقابل انت, سرعتها
. وجود دارد که در بخشهای بعدی توضيح داده می شود



            

  

 شکل مختلف امکان3 بهDIN6  تاDIN1 آرايش وروديهای ديجيتال
 وdc ولت+ 24دارای ولتاژ,  بر روی اين درايو9ترمينال. پذير است
رای مدار کنترلی و وروديهای دارای ولتاژصفر ولت ب28ترمينال

. ديجيتال است

ترتيب,  ولتی خارجی استفاده می شود24برای جاهايی که از منبع تغذيه
 .است, به صورت شکل زير, اتصال وروديها

  



        

28 و9می خواهيد از منبع تغذيه داخلی درايو و ترمينالهایچنانچه
 .خواهد بود,زيرهمانند دو شکل, استفاده کنيد آرايش وروديها



        

  

  

 قرار دارد وPNP=1  بر رویP0725 پارامتر, بطور پيش فرض
PNP به صورت شکل, ترتيب اتصال کليدها به وروديهای ديجيتال

 به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال9ترمينال, در اين روش. ميباشد
تامين راdc ولت+ 24 ولتاژDIN6  تاDIN1 کليدها به وروديهای

  . می کند

ترتيب اتصال,  قرار دهيدNPN=0  را بر رویP0725اگر پارامتر
ترمينال, در اين روش.  انجام می شود(NPN)ورودی ها به شکل باال

 به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال کليدها به28صفر ولتی
  .  خواهد بودDIN6  تاDIN1 وروديهای



        

  

  

  

  

  

.  ورودی آنالوگ است3 دارای Micro master 440 درايو
 برای تنظيم سرعت و يا به عنوانADC2  وADC1 وروديهای آنالوگ

سومين.  بکار برده می شوندpid ورودی سيگنال فيدبک در کنترلر
 برای اتصال سنسورهای نام داردPTC ورودی آنالوگ که ورودی

  .می باشدKTY84    وPTC حرارتی از نوع

اخل استاتور موتور و يا داخل قسمت آهنی هسته موتورد, اين سنسورها
کار گذاشته می شوند و می توانند داغ شدن موتور را با تغيير مقاومتشان 

اين ورودی در حالت پيش فرض غير فعال است و بايد. نشان دهند
  . توسط پارامترهای مربوطه فعال گردد

يچ بر دو عدد ديپ سوئADC2  وADC1  ورودی آنالوگ2برای
روی برد کنترلی تعبيه شده که می توانيد نوع ورودی آنالوگ را تعيين 

. نماييد



        

  
ولت است سوئيچ را+ 10اگر ورودی آنالوگ از نوع ولتاژبين صفر تا

 قرار دهيد و چنانچه ورودی از نوع جريان آنالوگ بينOFF بر روی
  . شود قرار دادهONسوئيچ در وضعيت, ميلی آمپر است20صفر تا

 وADC1 عالوه بر ديپ سوئيچهای مربوط به وروديهای آنالوگ
ADC2با پارامتر  P0756جريان يا( نوع ورودی آنالوگبايستی نيز
  . را تعيين کنيد )ولتاژ

  

DAC2  وDAC1  دارای دو خروجی آنالوگ440درايو ميکرو مستر
ه ای و ياخروجی های آنالوگ را می توانيد به نشاندهنده عقرب. است

...    و PLCو يا ساير درايوها وانواعی از نشاندهنده های ديجيتال
. وصل کنيد

 می تواندDAC2  وDAC1 جريان يا ولتاژآنالوگ خروجی از
با.  ميلی آمپر باشد20 ولت و يا جريان بين صفر تا10ولتاژصفر تا

وجی می توانيد متغيری که در هر خرP0771 استفاده از پارامتر
 .آنالوگ نشان داده می شود را مشخص کنيد



        

 مربوط به خروجی آنالوگin000 با ايندکسP0771  پارامتر
DAC1و پارامتر P0771با ايندکس in001نيز مربوط به خروجی 
  .  می باشدDAC2 آنالوگ

24 را بر رویin000  با ايندکسP0771اگر بطور مثال پارامتر
 فرکانس خروجی درايو را نشانDAC1 گقرار دهيد خروجی آنالو

 .خواهد داد

.  تعيين خواهد شدP0776  نوع خروجی آنالوگ هم توسط پارامتر
 بطور پيش فرض از نوع جريانDAC2  وDAC1 خروجی آنالوگ

in000 در اين پارامتر نيز ايندکس.  ميلی آمپر است20بين صفر تا
 مربوط بهIn001 س و ايندکDAC1 برای تنظيم خروجی آنالوگ

. می باشدDAC2 خروجی آنالوگ

 از نوع ولتاژخروجی بينDAC2  اگر می خواهيد بطور مثال خروجی 
 را برP0776  در پارامترin001 ولت باشد ايندکس+10صفر تا
.  تنظيم کنيد1روی



        

  

Relay2  وRelay1  رله خروجی3 دارای440درايو ميکرو مستر
  . استRelay3 و

 Relay  می توانيد عملکرد و کاربرد رله خروجیP0731 در پارامتر
52:3اين پارامتر بطور پيش فرض بر روی.  را برنامه ريزی کنيد1

. تنظيم شده و وجود فالت بر روی درايو را نشان می دهد

و بطور پيکربندی می شودP0732  با پارامترRelay2 رله خروجی
 تنظيم شده که وجود يک آالرم فعال در درايو52:7پيش فرض بر روی
. را نشان می دهد



        

  

 مربوط به پورت440 برروی درايو ميکرو مستر30 و29ترمينالهای
  .  نيز ناميده می شودLink com  است کهRS485 ارتباطی

همچنين اين درايو دارای يک پورت ارتباطی ديگر نيز می باشد که
Bop Linkاين پورت برای اتصال کنترل پانل. ارد نام د Bop يا 

AOPبا استفاده از يک کيت رابط می توانيد يک پورت.  است
RS232بر روی پورت  BOP Link  ايجاد کنيد و با استفاده از 
starter  ياDrive monitor  و نرم افزارRS232     کابل رابط

ن درايو را مشاهده يا ويرايشپارامترهای اي, از طريق کامپيوتر... و
. نماييد



        

 دارای يک ترانزيستور چاپر ترمز استMicro master440 درايو
 .بکار می رود )Braking Resistor(که برای اتصال مقاومت ترمز

دارای اين ترانزيستور هستند و می توانيدF  تاA   درايوهای با فريم
برای.  وصل کنيد-B  و+B+/DCمقاومت ترمز را به ترمينالهای

بايد از يونيت ترمز...  وGX  وFX درايوهای بزرگتر شامل فريمهای
 .در صورت نياز استفاده کنيد



        

نيازی به اتصال,  بارهايی مثل پمپ و فن و بارهای با اينرسی کم
ندمقاومت ترمز ندارند اما بارهای با اينرسی زياد که در زمان ايستا

زمان کاهش سرعت موتور ايجاد نيروی ژنراتوری ميکنندموتور و يا در
 داخل درايو را باال می برند نياز به اتصال مقاومت ياdc و ولتاژ باس
 اتفاقover voltage دارند تا خطای)  Brake unit (يونيت ترمز

 .نيفتد

 فاز عرضه می گردد3 که فقط با ورودی430بر خالف ميکرو مستر
 فاز و برای اکثر3انواع مختلف با ورودی تکفاز و در440درايو

  . کاربردهای کنترل سرعت ساخته شده است



        

  

BOPکنترل پانل

  

  



        

  



        



        



        



        



        

  



        

  بازگشت به تنظيمات کارخانه

  



        

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

,  تا به همه پارامترهای درايو تنظيم شده باشد1يا اعداد بزرگتر از
. دسترسی داشته باشيد

 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, لقابل مشاهده است اما اگر بطور مثا

  . ديده خواهند شد, فقط پارامترهای موتور, دهيد

  



        

مرجع فرمان درايو



         

  



        

  مرجع سرعت درايو

  



        

  

  



        

  

  

  



        

  روش کنترلی درايو
  . روش کنترلی درايو و موتور را مشخص می کندP1300 پارامتر

 خطی تنظيمV/F روش يا0 اين پارامتر بطور پيش فرض بر روی
خطی ساده ترين روش برای کنترل ولتاژ وV/F روش. شده است

برای بسياری از بارهای مثل نوار نقاله وفرکانس خروجی درايو است
و يا برای جاهايی که چندين موتور بصورت موازی به يک, های سبک

. درايو وصل می شوند مناسب است

  
يست و برای جاهايی که دقت و قدرت بيشتریدقيق ن,  خطیV/F روش

V/F+FCC=1  را بر رویP1300 نياز داريد می توانيد پارامتر
 حلقه بازvector control تنظيم نماييد و يا از روش کنترل برداری

P1300=20استفاده کنيد .  

اگر از اين درايو برای اتصال به موتورهای پمپ و فن و امثال آن که
P1300  غير خطی هستند استفاده می کنيد پارامترV/F حنیدارای من

 . قرار دهيدV/F +Parabolic=2 را بهتر است برروی



        

P1300  را به دلخواه تنظيم نماييد پارامترv/f اگر ميخواهيد پارامتر
و توسط, در اين صورت بر اساس شکل زير.  قرار داده شود3بر روی

 و پارامترهایP1082 وP0304   وP0310 پارامترهای
P1320تا  P1325می توانيد اين منحنی را به دلخواه تنظيم نماييد  .

  از اين روش می توانيد برای کنترل موتورهای سنکرون نيز استفاده کنيد 

 اگر از اين درايو برای کاربرد در صنايع نساجی استفاده می کنيد پارامتر
 P1300تنظيم می گردد6و5 برروی .  

 استفاده می کنيد تنظيم نمودن پارامتر و کارت انکودرگر از انکودر ا
P1300به شما امکان می دهد از روش کنترل برداری21 برروی 

closed Loopبهره بگيريد  .  

  



        



        

  

  

  پارامترهای ايندکس دار
.  دارای ايندکس است440برخی از پارامترهای درايو ميکرو مستر

 که روش کنترلی درايو را نشان می دهدP1300 ثال پارامتربطور م
.                                    استin002  وin001  وin000  ايندکس3دارای

 موتور کامال3 ميکرو مستر قادرند مشخصات440 و430درايوهای
ود جای دهند و با استفاده از وروديهای ديجيتال می توانيدمتفاوت را در خ

پارامترهای موتورها در سه.  موتور يکی را انتخاب کنيد3بين اين
Data set1  جداگانه بنامهایst drive data set 2 وnd drive 
data set 3  وrd drive data set جای داده می شوند  .  

P1300  بطور مثال به پارامترDrive monitor اگر در نرم افزار
in000  ايندکس3 دارایP1300 دقت کنيد پارامتر, همانند شکل باال

  .  استin002  وin001 و

 in000مربوط به اولين  drive data setو  in001مربوط به 
 drive data  مربوط به سومينin002  وdrive data set دومين

setدر پارامتر.  می شود P1300در هر کدام از ايندکس های 
in000و  in001و  in002می توانيد روش کنترلی متفاوتی را برای 

  .  می نامندDDS  را به اختصارDrive data set . درايو تعيين کنيد



        

 DDSها مختصات و پارامترهای موتور و پارامترهای مرتبط با
 .عملکرد موتور را شامل می شوند

بکار يک موتورفقط با را430 يا440 ميکرو مستر پس اگر درايو
 يعنی ايندکسDrive data set  فقط کافی است که اولينميگيريد
in000و نيازی بهمقدار دهی نماييد ,  را در پارامترهای از اين نوع 

P1300  در پارامتری مثلin002  وin001 تنظيم ايندکس های
  . نيست

 دارای430 و440درايوهای ,وضيح داده شد ها که تDDS عالوه بر
  .  نيز هستندCDS سه

CDSمخفف  Command data setاست و پارامترهايی را شامل
می شود که به نحوه کنترل فرمان و سرعت و چگونگی کارکرد درايو

 .تاثير دارند

 که مرجع فرمان و مرجعP1000  وP700  بطور مثال پارامترهای
in002  وin001  وin000  ايندکس3ستند دارایسرعت درايو ه

 .ميباشند

 و 1st command data set  مربوط به اولينin000  ايندکس
  و , 2nd command data set  مربوط به دومينin001 ايندکس

 3rd command  نيز مربوط به سومينin002  ايندکس , در آخر
data set می شود  .  



        

 CDSها هم توسط وروديهای ديجيتال قابل انتخاب هستند و می توانيد
 شکل متفاوت از نظر نوع3 را به440 و430درايو ميکرو مستر
  . فرمان بکار بگيريد

 می شوند و ازکنترل, از يک نقطه فقط440 و430اگر درايوهای
 از ها استفاده نمی کنيد فقط کافی است که در پارامتر هايیCDS ساير

 را مقدار دهیin000 فقط ايندکس )P1000  وP700 ( اين قبيل
  . نماييد

 هستند بطورin001  وin000  ايندکس2برخی از پارامترها دارای
که نوع ولتاژ يا جريان آنالوگ ورودی راP0756 مثال پارامتر

 در اين پارامتر مربوط به ورودیin000 مشخص می کند ايندکس
ADC2  مربوط به ورودی آنالوگin001  و ايندکسADC1 آنالوگ
  . است

 می توانيد مشاهده کنيد که در حال حاضرr0051 با استفاده از پارامتر
  . فعال استDDS  انتخاب شده و يا کدامDDS کدام

 نيز به شما نشان می دهد که در حال حاضر کدامr0050 پارامتر
CDSفعال می باشد  .  

  



        

  

  ترهای پرکاربردپارام
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  قابل رويت يا مخفی نمودن بخشی از
  پارامتر ها

 All=0قابل, ترهاهمگی پاراميعنی
  . 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

 تنظيم1دهيد اين پارامتر بايد بر روی
د تنظيمات درايوو يا وقتی می خواهي .شود

 P0010



        

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

P0100   انتخاب بين استاندارد اروپايی يا آمريکايی  اروپايی=0

  v(  P0210( به درايومقدار ولتاژ ورودی   برق ورودی

عکس العمل درايو در صورتی که بار  2
زياد باشد و هيت, ز درايوخروجی ا

  . 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 موتور پالک موتور

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

محاسبه تعدادی از پارامترهای موتور  0
  . بطور اتوماتيک توسط درايو

 P0340



        

. اسبه گرددتمامی پارامترهای الزم مح=1

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
  موتور بر اثر اضافه بار حرارتی

  اعالم هشدار و اعالم خطا=2

 P0610

 دمای هوا در جايی که موتور نصب شده20

  

 P0625



        

 درصد مجاز اضافه جريان برای موتور150%
   تنظيم شده,جريان نامی موتور% 150

 )P0305 جريان نامی موتوردر پارامتر(

  

P0640

  –مرجع فرمان درايو2

-فرمانهای حرکت و توقف و چپگرد
  راستگرد  از کجا دريافت گردد؟

  از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال=2

BOP رل پانلاز طريق کنت=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

DIN5P0705  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال15



         

  انتخاب سرعت ثابت=15

DIN6  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال15

  انتخاب سرعت ثابت=15

P0706

  

1=PNPوروديهای ديجيتال به صورت مدل 
PNPوصل شوند يا به صورت  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



        

  

نوع ولتاژيا جريان ورودی به ترمينالهای  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

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

DIN1  ورودی ديجيتال= 722:0

) DIN1=ON/OFF1(  

P0840

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

 استفاده کنيم اين دو پارامترOFF2 توقف
  .تنظيم می گردد, 

  

P0844

و

P0845

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

 P0848

و



        

P0849

  بازگشت به تنظيمات کارخانه0

  غير فعال=0

  بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه=1

 P0970

  –مرجع سرعت درايوآنالوگ=2

کنترل می, سرعت درايو از چه طريقی
  گردد؟

MOPکيپد و حالتاز طريق=1

  يهای آنالوگاز طريق ورود=2

  فرکانس ثابت=3

BOP  از طريق پورتuss ارتباط=4

 com  از طريق پورتuss ارتباط=5
Link  

  

P1000

P1001   15 تا فرکانس ثابت1 فرکانس ثابت  -

 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

BOP

يا يک ورودیBICO  تعيين يک
MOP ديجيتال برای افزايش سرعت

P1035

19:14

BOP

يا يک ورودیBICO  تعيين يک
MOP ديجيتال برای کاهش سرعت

P1036

5    HZمقدار سرعت درايو در حالت  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   secان کاهش سرعت درايو مدت زم DecP1121

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

  ...از وروديهای ديجيتال و

 P1230

 تزريقی به موتورdc  مقدار جريان 100%%
dc برای ترمز

P1232

0    secمدت زمان تزريق جريان  dcبرای ترمز 
 dc

P1233



        

dc رکانس درايو برای شروع تزريق ف
  در زمان توقف موتور

 P1234

   داخلی درايوdc  کنترل باس1

نياز است که يونيت ترمز=غير فعال=0
  . نصب گردد, 

   -فعال=1

P1240

  

  

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

P1320(

  

P1300

P1310 برای افزايش گشتاور مقدار جبران ولتاژ50%



        

  درايو به صورت پيوسته

20      HZ  فرکانس اتمام جبران ولتاژ    P1316

V/F  نقاط ولتاژ و فرکانس در منحنی-
 مقدار دهیuser تی که منحنی توسطوق

  . 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 در ارتباطنرخ انتقال داده ها

ussP2011 آدرس درايو در ارتباط0

pidP2200 پارامترهای کنترل



        

تا

P2293

P3900   پايان عمليات راه اندازی سريع0

  



        

  

  

  مثال يک
 وADC1 کنترل سرعت از طريق ورودی آنالوگ, در اين مثال ساده

 . صورت  گيردDIN2  وDIN1 فرمان درايو از طريق وروديهای

  



        

 وvector control روش کنترلی درايو بصورت روش کنترل برداری
در(از اين درايو برای کاربردهای با گشتاور ثابت. بدون انکودر باشد
 Braking نياز به اتصال مقاومت ترمز. استفاده شود )اين مثال باالبر

Resistorنيز می باشد  .  

  پارامتر  وضيحت  تنظيم گردد

تعيين سطح دسترسی به پارامتر های درايو  3

Expert دسترسی=3

P0003  

آغاز عمليات راه اندازی سريع  1

, برای دسترسی به پارامترهای موتور 
  تنظيم نماييد1بايستی اين پارامتر را روی

 1=Quick commissioning

P0010  

   انتخاب نوع کاربرد درايو  0

ی با گشتاور ثابت مثلکاربردها=0
  کمپرسور و باالبر

کاربردهای با گشتاور متغير مثل پمپ=1
  وفن

 P0205



        

   انتخاب نوع موتور  1

  آسنکرون القايی=1

  موتور سنکرون=2

 P0300

(in000)

v(  P0304 (ولتاژنامی موتور پالک موتور

(in000)

A(  P0305 ( جريان نامی موتورIn  پالک موتور

(in000)

kw(P0307(توان نامی موتور  پالک موتور

(in000)

P0308    موتورCos fi   پالک موتور

(in000)

HZ(P0310(فرکانس نامی موتور پالک موتور

(in000)

RPM(  P0311 (سرعت نامی موتور  پالک موتور

(in000)

P0640    درصد اضافه بار مجاز برای موتور  120%

(in000)



            

  –مرجع فرمان درايو2

  درايو از کجا فرمان می گيرد؟

از طريق کليدهای روی کنترل پانل=1
BOP

  از طريق وروديهای ديجيتال=2

 P0700

(in000)

  -مرجع سرعت درايو2

  سرعت درايو از چه طريقی کنترل ميشود؟

MOP از طريق روش=1

  از طريق وروديهای آنالوگ=2

  سرعتهای ثابت=3

P1000

(in000)

0    HZحداقل فرکانس خروجی درايو   P1080

(in000)

50     HZحداکثر فرکانس خروجی درايو    P1082

(in000)

3     secمدت زمان افزايش سرعت درايو = ACCP1120

(in000)

3.5
sec

DecP1121 = مدت زمان کاهش سرعت درايو



        

(in000)

   روش کنترلی درايو و موتور20

  ی ساده خطv/f روش=0

   به همراه کنترل فلوV/F روش=1

   غير خطی برای پمپ وفنV/F روش=2

 بصورت دستیV/F تنظيم نقاط منحنی=3

 vector روش کنترل برداری=20
controlبدون انکودر   

 بهvector روش کنترل برداری=21
  همراه انکودر

 P1300

(in000)

   اتوتيون نمودن موتور ودرايو1

محاسبه ,مترهای موتورتمامی پارا=1
  . گردد

P1910

   پايان عمليات راه اندازی سريع1

آغاز محاسبه پارامترهای موتورو ری=1
ست نمودن ساير پارامترهای غير از راه 

  اندازی سريع به تنظيمات کارخانه

 P3900

    

  


