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 فکرت آموخت جان را نام آنکهبه 

 

 صحنه یکتای هنرمندی ماستزندگی 

 نغمه خود خواند و از صحنه رودهرکسی 

 پیوسته بجاستصحنه 

 یادآن نغمه که مردم بسپارند به رم خ

 

 پیشگفتار

در طول حیات پر ثمرشان نهایت سعی شان را در جهت رشد و بهبود صنعت   ,ایران  کسوت و پدر اتوماسیون صنعتیزنده یاد حسین دهقان پیش

توان دگی از کنار آن نمی، چنان درخشان و پربار است که به سایزد زمین و این فرزند شایسته مرد ایرانکارنامه پربار این بزرگکشور  انجام دادند و 

 بسزایی است . هریک حائز ارزش و اعتباراز حیات ایشان اقداماتی در جهت خدمت به مردم که در چندین دهه ، گذشت 

زنده یاد حسین دهقان در طول زندگی حرفه ایی خویش همواره با دید فنی دقیق مشکالت و کمبودهای صنعت را تشخیص داده و با تفکری 

اندوخته ی عظیمی از علم و تجربه و  علمی در راستای حل مشکالت پیشتاز و رهگشا بودند . بزرگمرد اتوماسیون صنعتی ایران همواره با

رشد و  ,کاشته  2731سال  درکامیاب مرام را رهنمودهای کارگشا روشنگر راه جوانان و صنعتگران در علم اتوماسیون صنعتی بودند و ایشان نهال 

 . پرورش دادند و به درخت تنومند امروز تبدیل کردند 

 , Servo Drive , Inverterرفع نیازهای صنعت کشور از نظر تأمین تجهیزات صنعتی مورد نیاز  مانند  از اقدامات مثمر ثمر ایشان می توان

PLC  , HMI   .... نشر کتب متعدد آموزشی و تأمین امکانات و  ,کارآفرینی و ایجاد شغل برای جوانان  ,بی نظیر  پس از فروشارائه خدمات با  و

 را نام برد . دانشگاه ها و مراکز فنی حرفه ایی در سراسر کشور  ,نیازهای آموزشی صنعتگران 

 رخصص و با برخورداری از دانش فنی و تالش در جهت جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات مناسب و راهکاتبا بهره مندی از کادر مکامیاب مرام 

 ، باال کیفیتسهم به سزایی داشته است .  روند توسعه ی صنایع کشور و دربه عنوان یکی از اثرگذاران بازار اتوماسیون شناخته شده  ،های فنی 

 تنوع باالی محصوالت باعث شده که گستره ی وسیعی از تجهیزات پیش روی مشتریان قرار گیرد و آن ها بتوانند بر اساس نیاز، و قیمت مناسب

امیاب مرام به عنوان یک برند برتر در زمینه ی اتوماسیون صنعتی محصول مورد نظر خود را انتخاب نمایند و این به عنوان یکی از افتخارات ک

  می شود. محسوب

        مگروه کامیاب مرا

 9316زمستان    
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 جان و خردبه نام خداوند 

 مقدمه

مطالب آن از منوال انگلیسی عمده ی بوده است و  VFD-C2000شرح تمام نکات نصب و راه اندازی و پارامترهای درایو  سعی بر کتاب در این

 ز این کتاب دانشیار خوانندگان قرار می گیرد . با استفاده ادر اخت انگلیسی این راهنما استخراج گردیده و برای درک بهتر منوال C2000اینورتر 

ا اگر ازد یپژوه با مدهای مختلف کنترل درایو و پارامترهای مورد نیاز آن آشنایی پیدا می کند و می تواند به تنظیم درایو و اجرای پروژه خود بپرد

 ته خود دست یابد .کاربر با استفاده از این کتاب بتواند به خواس ,درایو از قبل نصب شده و نیاز به هر تغییری در پارامتر ها بود 

 می پردازیم : به تفصیل هریک از فصول پیش روحال 

  ,فصل سوم و چهارم ابعاد و نکات مربوط به رعایت فواصل در نصب درایو  ,قابلیت های آن  و C2000فصل دوم مشخصات کلی درایو در  

فاده از راکتورها توضیح داده شده و لزوم است Earthing , EMCفصل ششم کلیه نکات مربوط به  ,فصل پنجم مقاومت ترمز و لزوم استفاده از آن 

فصل هشتم کاربر با تمام ترمینال های اصلی و ترمینال های کنترل  در , C2000کیپد درایو  قابلیت هایطرز کار و هفتم فصل در  .است 

کاربر  . در فصل دهم گردد  معرفی می C2000متنوع درایو  مشخصات و کارایی کارت های در فصل نهم .می کند تال و آنالوگ آشنایی پیدادیجی

 آشنا می گردد .  ,و کارایی آن که مختص اینورترهای دلتا است  VFDSoftبا نرم افزار 

یه لدر فصل دوازدهم به شرح و تفصیل ک به طور خالصه دسترسی داشته باشد ودر فصل یازدهم کاربر می تواند به کلیه پارامترها و تنظیمات آن 

  پرداخته شده است . پارامترها و توضیحات آن که مورد استفاده اصلی کاربران است

فصل پانزدهم در  فاده از آن شرح داده شده است .و لزوم است STOفصل چهاردهم عملکردهای  و در خطاهای درایو  درفصل سیزدهم کلیه کدها و

 داخلی شرح داده است . PLCجهت برنامه ریزی ارتباط با آن و همچنین نمونه برنامه  توضیحات برای برقراری کلیه ,داخلی درایو  PLCرابطه با 

امید است خواننده گرامی با  ,با استفاده از این کتاب دانش پژوه با مدهای مختلف کنترل درایو و پارامترهای مورد نیاز آن آشنایی پیدا می کند 

 .و نحوه پارامتردهی درایو دست یابد ضیحات و عملکرد هرپارامتر استفاده از این مجموعه بتواند به درک بهتر از تو

و یاری رسان اینجانب در این مسیر روشنگر دلسوزانه همواره که  ,ایران  پدر اتوماسیون صنعتی زنده یاد حسین دهقاناستاد گرامی  ازپایان در 

 صنعتگران عزیز تقدیم می نمایم . و این کتاب را به عنوان یادگاری دیگر از ایشان بهیاد می کنم  ,بودند 

 

 با سپاس و آرزوی موفقیت روز افزون                                                                                                                            

 اهدا میرزاحسین کاشانی                                                                                                                         

   6931زمستان                                                                                                                                                           
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 مفصل دو
 

 C2000مشخصات کلی درایو 

 

 

       

تن     
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 6-2- : راه اندازی درایو 

 از ولتاژ ورودی درایو مطابق پالک روی درایو قبل از اعمال برق به ورودی آن اطمینان حاصل کنید . .1

 ,U/T1, V/T2”کابل های  , ”R/L1, S/L2, T/L3“تمام سیم بندی های برق سه فاز ورودی درایو  ,برق ورودی قبل از وصل  .2

W/T3” اتصال کنترل برد درایو به برد  ,متصل به موتورPOWER متصل بودن کیپد درایو به آن اطمینان حاصل کنید . و 

 . نکنید متصل فاز سه برق U,V,W خروجی ترمینال به اشتباها باشید مراقب .3

 از فیوز و کنتاکتور استفاده نمایید .به منظور افزایش ایمنی بین ترمینال های ورودی اینورتر و برق  .4

 کنتاکتور و غیره بین موتور و ترمینال خروجی اینورتر جدا خودداری کنید . ,از قرار دادن هرگونه کلید  .5

و درایو و موتور و تجهیزات  شده اطمینان حاصل کنید استفاده ارت سیستم بودن استاندارد از دستگاه اندازی راه از قبل .6

   رت متصل شوند.جانبی باید به ا

 اتصال از.نمائید  متصل بدنه پیچ یا ترمینال به را زمین سیمب مطابق شکل زیر استفاده نمایید و مناس حتما از سیستم ارت .7

 فرمایید. خودداری دستگاه ارت به نول سیم

 
 

 ولتاژهای ناشی از تجهیزات و افراد به آسیبی تا باشد می ضروری جانبی ت اتجهیز فلزی بدنه و درایو دستگاه ارت .8

 نشود . وارد باال

دقیقه  چندشارژ می مانند. ابتدا  ی داخلیها ، خازن اینورترها قطع برق از پس هموارهدستگاه  داخل بررسی و سرویس هنگام .9

 سپس پوشش درایو را باز کنید. ,و خازن های داخلی تخلیه گردند های درایو خاموش شوند  LED ر کنید تا همهصب

غبار نصب  و گرد چوب، ، سنگ ، آهن های براده ,رطوبت  ,به دور از تابش مسقیم نورآفتاب یط مناسب درون تابلو برق و در مح درایو .11

 گردد .

به نکات ذکر شده در این راهنما در ورودی و خروجی  ACو  DC چوک های ,موتور مانند فیوزها  و درایو جانبی تجهیزات نصب در .11

 توجه نمایید .

شوند  برق شبکه برروی هارمونیک و الکترومغناطیسی نویزهای ایجاد باعث است ممکن درایوها که اشیدب داشته یاد به .12

 رعایت و ها توصیه به اندازی درایو راه و نصب هنگام بنابراین ، بگذارند تاثیر الکترونیکی تجهیزات سایر و بر

 .نمایید توجه راهنما این در شده ذکر استانداردهای

 شرایط محیط : .13

   C 70~25-(    دمای نگهداری :  50C)بدون محافظ گردوغبار تا   C 70~25-ای کاری : دم

 KPa 106~70کیلو پاسکال      فشار هوا نگهداری :  116تا  86فشار هوا حین کار : از 

 %95متر از سطح دریا      رطوبت :کمتر از  1000ارتفاع نصب : حداکثر 
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از نحوه سیم بندی موتور ) ستاره/مثلث ( اطمینان حاصل  , توجه به اطالعات مندرج بر روی پالک موتورقبل از اتصال اینورتر به موتور با  .14

 نمایید.

 و درای یبرابه طورمثال . دیکن توجهو مشخصات پالک موتور  ویدرا یخروج ولتاژ به دیبا موتور سربندی نوع تعیین یبرا

C2000 بسته شود. ستارهباید  موتور سربندی , ستاره 983و مثلث 223 کپال موتوری با و است ولت 983 ویدرا یخروج که 

 

 ، از راه اندازی مجدد قبل و نمایید توجه دستگاه صفحه نمایش در هشدار گونه هر به نسبت درایو اندازی راه هنگام .15

 .نمایید رفع را اشکاالت

 آشنایی آنها با که پارامترهایی تغییر از در تنظیماتید و توسط کیپد تنظیمات موردنظر را انجام ده ,بعد از روشن کردن درایو  .16

 ندارید بپرهیزید . 

 کنید و سپس فرکانس را افزایش دهید. RUNبا فرکانس پایین درایو را  ,با رعایت نکات فوق 

  .نمایید وارد را در پارامترهای مربوطه موتور پارامترهای نامی مقادیر ابتدا تنظیمات هنگام .17
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 نحوه خواندن پالک درایو : -2-2

 با آن ولتاژ و جریان دهی بودن مقدار مناسب از و خوانده را شده خریداری دستگاه پالک ابتدا نصب، از قبل      

 .نمائید حاصل اطمینان درایو این تحت کنترل موتور

 مشخصات درایو مراجعه کنید . برای اطالع از جریان های ورودی و خروجی به جدول                   
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 نحوه تعریف مدل اینورترهای دلتا :  -9-2     
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 تعریف شماره سریال :  -4-2  
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 شرایط محیط : -5-2     

   C 70~25-دمای نگهداری :    

 KPa 106~70:  حمل و نقل فشار هوا     یلو پاسکال   ک 116تا  86فشار هوا حین کار : از    

 %95رطوبت :کمتر از     متر از سطح دریا      2000ارتفاع نصب : حداکثر    

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط محیط

 شرایط کار و نگه داری درایو

 

 

 دمای محیط

 

 

 -Co 0+7~  Co 25 دمای نگهداری
 -Co 0+7~  Co 25 دمای حمل و نقل

 Max. 95% کار حین رطوبت رطوبت

بت نگه داری و رطو

 حمل و نقل

Max. 95% 

 حین فشار هوا ی فشار هوا

 کار و نگهداری

86 to 106 kPa 

فشار هوای حمل و 

 نقل

 

 

70 to 106 kPa 

 

 

 

 ارتفاع

 

 

 

 کار درحین

 

 است . 1000m~0ارتفاع مناسب برای کارکرد نرمال درایو 

از  ℃0.5 ,اع متر افزایش ارتف133ه ازای هر ب , 2000m~1000در ارتفاع  

می شود .  صد از مقدار نامی جریان دهی درایو کمدر 5شده و دمای هوا کاسته 

 می بیشتر متر 500 متر، که 1500 دریا سطح از ارتفاع برای مثال بطور

  پس باید درایوی با  کم کنیددرصد از جریان نامی خروجی  11 = 5×2د بای  ,باشد 

 متر است. 5333م ارتفاع مجاز برای کارکرد درایو ماکزیم . باالتر انتخاب کنید  توان 

 

 

 لرزش

 

1.0mm, peak to peak value range from 2Hz to 13.2 Hz; 0.7G~1.0G range from        

13.2Hz to 55Hz; 1.0G range from 55Hz to 512 Hz. Comply with IEC 60068-2-6 
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 :درایو دمای مناسب در حین کار -1-2
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 : C2000مشخصات درایوجدول  -7-2  
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  را مالحظه بفرمایید . 55-06مقدار فرکانس کریر را به صورت تنظیمات کارخانه ایی تنظیم کنید . برای اطالعات بیشتر دیاگرام پارامتر 

  در مدهای کنترلی FOC senrorless, TQC+PG, TQC sensorless, PM+PG , PM sensorless باید مقدار

 رجوع کنید . 55-06جریان را کاهش دهید . برای اطالعات بیشتر به 
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 به طور خالصه :  C2000قابلیت های درایو-8-2

 

 

 

س بیشترین فرکان

 (Hz) خروجی

       Hz  0.01 ~ 600.00 کارکرد عادی :

  Hz  0.00 ~ 300.00 کارکرد سنگین : 

 

 

 

 

مدهای مختلف کنترل درایو 

c2000 

 

1: V/F 

    :2کنترل دور با گشتاور راه اندازی باال                                    

                                 VF+PG :3                                                                         ا فیدبک انکد ر       بر کنترل دو

          FOC+PG :4                                                             ا فیدبک انکد ر      بکنترل دور  

                  TQC+PG :5                                                       کنترل گشتاور  با فیدبک انکدر                 

FOC sensorless 6:  

                                                                          TQC sensorless 7: 

8: PM +PG                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                           9: PM sensorless 

  

 

 

 

 

 

 گشتاور در هنگام راه اندازی

 

 . Hz 0.5یا باالتر در فرکانس  %051گشتاور تا 

 .برسد %150به   Hz 0می تواند در فرکانس ، گشتاور راه اندازی FOC + PG در حالت

 

 

 

 V/F منحنی  

 

 quadratic و V/Fنقطه قابل تنظیم در منحنی  4

 

 

 
 

Torque limit 
 ز گشتاورا %160کارکرد عادی : ماکزیمم    

 از گشتاور %180کارکرد سنگین : ماکزیمم 

     دقت گشتاور                  

  5%    

 

 کنترل فن

 

 هستند.   PWMارای کنترل د و مدل های باالتر از آن  VFD185C43A مدل  

 ON/OFFنترل سوییچ دارای ک مدل های پایینتر از آن و VFD150C43A مدل  

 هستند.
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 دقت خروجی فرکانس

  

 ℃40+~℃10- ,%0.01 فرکانس مرجع به صورت دیجیتال : فرمان

 ℃2510 ,%0.1 فرمان فرکانس مرجع به صورت آنالوگ : 

 

رزولوشن فرکانس 

 خروجی

 

 

 0.01Hzورودی دیجیتال :  

 X max. output frequency/60 Hz (11 bit) 0.03ورودی آنالوگ :  

 

 

 کارکرد در هنگام

 اضافه بار

 ) اضافه جریان (

 کارکرد عادی :   

 . دارددقیقه را  5هر  دقیقه در 6به مدت جریان اضافه  ٪120 قابلیت تحمل

 . ارددثانیه را  93در هر ثانیه  9جریان به مدت اضافه  ٪ 160قابلیت تحمل 

 کارکرد سنگین :

 . دارددقیقه  را  5دقیقه در هر  6جریان به مدت اضافه   ٪150قابلیت تحمل 

 . داردثانیه  را  93در هر ثانیه  9جریان به مدت  اضافه ٪ 180قابلیت تحمل 

 

 فرمان فرکانس مرجع

 

-10V~+10, , 20~0  ورودی پالس فرکانس باالmA, 4~20mA,  0~+10V, 

 

 ACC/DECزمان 

 

 ثانیه 6000.0~600.00/0.0~0.00 
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 دستورات کنترل اصلی

 

 ، سوئیچ کنترل سرعت / گشتاور،  کنترل گشتاور

 کنترل حلقه باز و حلقه بسته 

 اتوتیونینگ پارامترهای موتور به طور استاتیک و دینامیک برای کنترل برداری بهتر

 speedلحظه ایی برق ، ، عملکرد دقیق در برابر قطع  Zero-Servoکنترل 

search 

 تشخیص اضافه گشتاور   ,

 Torque limit   مرحله سرعت مختلف ) ماکزیمم( ، 05، برنامه ریزی درایو برای 

 (،  ACC/DECامکان سوئیچ به زمان افزایش و کاهش شتاب مورد نظر )  

 S-در منحنی ACC/DECتنظیم زمان 

 ،  JOGشتاور ، فرکانس ، جبران کننده گ (slip)جبران کننده لغزش 

 تنظیمات حد باال/پائین فرکانس ، 

 و ترمز در شروع و توقف حرکت DCتزریق جریان 

به منظور کاهش مصرف و استهالک  sleep-wake up)همراه با تابع  PIDکنترل 

 موتور (

 – RS-485 قابلیت صرفه جویی در مصرف انرژی  ، قابلیت برقراری ارتباط مدباس 

 ( kbps 115.2روی برد دستگاه ،بیشترین سرعت  RJ45پورت ) از طریق   

 ریست خطاهای رخ داده ، قابلیت کپی تنظیمات پارامترها در کیپد 

 به هنگام تغییر در ولتاژ ورودی و ثابت نگه داشتن ( AVR )تابع تنظیم اتوماتیک ولتاژ 

 ولتاژ خروجی 

 و گشتاور حلقه بسته با دقت باال کنترل سرعت
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 محافظت موتور

 

 محافظت توسط رله حرارتی الکترونیکی

 

 محافظت در برابر اضافه جریان

 

 : 460Vبرای درایو های 

 جریان نامی %220محافظت در برابر اضافه جریان تا 

 جریان نامی 017%175~کارکرد عادی : تا 

 جریان نامی 18~5180%کارکرد سنگین : تا 

 تم حفاظتی قوی برای حفاظت درایو و موتور سیس  محافظت در برابر اضافه ولتاژ

460V زمانی که ولتاژ باس :DC  820ازV  باالتر رود ، درایوStop .خواهد شد 

ر برابمحافظت در      

 دما افزایش

 سنسور دما به صورت داخلی در درایو تعبیه شده است .  

 و سرعت ثابت ACC/DECدر حین   stallمحافظت در برابر   stallمحافظت در برابر 

نشتی  حفاظت در برابر جریان

grounding 

 جریان نامی درایو می باشد. %50جریان نشتی بیشتر از  

 

 گواهینامه ها

 

 

 

 .در تنظیمات ماکزیمم  رنج فرکانس خروجی به فرکانس کریر و مد کنترلی درایو نیز توجه داشته باشید 

 رجوع کنید . 55-06و  00-01به پارامترهای گروه 
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 فصل سوم
 

 ابعاد درایو
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 :  KW 5.5تا  KW 0.75از   ابعاد درایو-1-3  

Frame A 

VFD007C43A/E; VFD015C43A/E; VFD022C43A/E; VFD037C43A/E; VFD040C43A/E; 

VFD055C43A/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frame W H D W1 H1 D1* S1 Φ1 Φ2 Φ3 

A1 130.0 

 

[5.12] 

250.0 

 

[9.84] 

170.0 

 

[6.69] 

116.0 

 

[4.57] 

236.0 

 

[9.29] 

45.8 

 

[1.80] 

6.2 

 

[0.24

] 

22.2 

 

[0.87] 

34.0 

 

[1.34] 

28.0 

 

[1.10] 
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 : KW 7.5تا   KW 15ابعاد درایو -5-3

Frame B 

E/D150C43AFV C43A/E;011VFD VFD075C43A/E; 
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 :  30KWتا  KW 18.5از  ابعاد درایو-3-3

Frame C 

E/D300C43AFV C43A/E;0VFD22 VFD185C43A/E; 

 

 

 

 

Frame W H D W1 H1 D1* S1 Φ1 Φ2 Φ3 

C1 250.0 

 

[9.84] 

400.0 

 

[15.75] 

210.0 

 

[8.27] 

231.0 

 

[9.09] 

381.0 

 

[15.00] 

92.9 

 

[3.66] 

8.5 

 

[0.33

] 

22.2 

 

[0.87] 

34.0 

 

[1.34] 

50.0 

 

[1.97] 
D1*: Flange mounting
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 :  VFD370C43S; VFD450C43S مدل های 45KWو  37KWابعاد درایو -4-3

Frame D0 

D0-1: VFD370C43S; VFD450C43S; 

 

 

 

 

Fram

e 

W H1 D W1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 

D0-1 280.0 

 

[11.02] 

500.0 

 

[19.69] 

255.0 

 

[10.04] 

235.0 

 

[9.25] 

475.0 

 

[18.70] 

442.0 

 

[17.40] 

94.2 

 

[3.71] 

16.0 

 

[0.63] 

11.0 

 

[0.43] 

18.0 

 

[0.71] 

D1*: Flange mountin
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 : D450C43UFV 70C43U;3VFD مدل های 45KWو  37KWابعاد درایو -2-3

Frame D0 

D450C43U;FV 70C43U;3VFD 2:-D0 

 

 

 

 

Fram

e 

W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 Φ1 Φ2 Φ3 

D0-2 280.

0 

 

[11.0

2] 

614.

4 

 

[24.1

9] 

255.

0 

 

[10.0

4] 

235.

0 

 

[9.25

] 

500.

0 

 

[19.6

9] 

475.

0 

 

[18.7

0] 

442.

0 

 

[17.4

0] 

94.2 

 

[3.71

] 

16.0 

 

[0.63

] 

11.0 

 

[0.43

] 

18.0 

 

[0.71

] 

62.7 

 

[2.47

] 

34.0 

 

[1.34

] 

22.0 

 

[0.87

] 

 

D1*: Flange mounting
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 : ;3A4VFD750C VFD550C43Aمدل های  75KWو  55KWابعاد درایو -2-3

Frame D 

3A4VFD750C VFD550C43A; D1: 

 

 

 

 

Frame W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1 S2 Φ1 Φ2 Φ3 

D1 330.0 

 

[12.99] 

- 275.0 

 

[10.8

3] 

285.0 

 

[11.2

2] 

550.0 

 

[21.6

5] 

525.0 

 

[20.6

7] 

492.0 

 

[19.3

7] 

107.2 

 

[4.22] 

16.0 

 

[0.63] 

11.0 

 

[0.43] 

18.0 

 

[0.71] 

- - - 
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 : ;3E4VFD750C VFD550C43Eمدل های  75KWو  55KWابعاد درایو -2-3

Frame D 

3E4VFD750C VFD550C43E; D2: 

 

 

 

 

 

Frame W H D W1 H

1 

H

2 

H

3 

D1* D

2 

S

1 

S

2 

Φ1 Φ2 Φ3 

D2 330.

0 

 

[12.9

9] 

688.

3 

 

[27.1

0] 

275.

0 

 

[10.8

3] 

285.

0 

 

[11.2

2] 

550.

0 

 

[21.6

5] 

525.

0 

 

[20.6

7] 

492.

0 

 

[19.3

7] 

107.

2 

 

[4.22

] 

16.0 

 

[0.63

] 

11.0 

 

[0.43

] 

18.0 

 

[0.71

] 

76.2 

 

[3.00

] 

34.0 

 

[1.34

] 

22.

0 

 

[0.8

7] 
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 : A0C43011VFD 3A;4VFD900C مدل های KW 110و  KW 90ابعاد درایو -2-3

Frame E 

0C43A011VFD 3A;4VFD900C E1: 

 

 

 

Frame W H D W1 H1 H2 H3 D1* D2 S1, 

S2 

S3 Ф1 Ф2 Ф3 

E1 370.

0 

 

[14.5

7] 

- 300.

0 

 

[11.8

1] 

335.

0 

 

[13.1

9 

589 

 

[23.19

] 

560.

0 

 

[22.0

5] 

528.

0 

 

[20.8

0] 

143.

0 

 

[5.63

] 

18.0 

 

[0.71

] 

13.0 

 

[0.51

] 

18.0 

 

[0.71

] 

- - - 

D1*: Flange mounting
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 : 0C43E011VFD 3E;4VFD900C مدل های KW 110و  KW 90ابعاد درایو -2-3

 

 

 

 

 

Frame E 

0C43E011VFD 3E;4VFD900C E2: 
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 : ;3A4VFD1600C VFD1320C43Aمدل های  KW 160و  KW 132ابعاد درایو های -11-3

 

 

 

 

 

 

 

Frame F 

3A4VFD1600C VFD1320C43A; F1: 
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Frame F  

  :3E4VFD1600C VFD1320C43E; F2 مدل های KW 160و  KW 132ابعاد درایو  -11-3
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Frame G 

 :D2200C43AFV 0C43A;5VFD18 G1مدل های  KW 220و  KW 185ابعاد درایو -15-3
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Frame G 

 :D2200C43EFV 0C43E;5VFD18 G2 مدل های KW 220و  KW 185ابعاد درایو -13-3
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3-14-Frame H 

H1: VFD2800C43A; VFD3150C43A; VFD3550C43A; VFD4500C43A 

 

 

H1: VFD2800C43A; VFD3150C43A; VFD3550C43A; VFD4500C43A 
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Frame H-05-3 

H2: VFD2800C43E-1; VFD3150C43E-1; VFD3550C43E-1; VFD4500C43E-1 
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Frame H-01-3 

VFD3550C43E D3150C43E;FV 0C43E;0VFD28 H3: 
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 فصل چهارم

 
 

 رعایت فواصل در نصب درایو
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 درایو : رعایت فواصل در نصب

 . ت شرایط کاری درایو توجه داشته باشید و حتما به مشخصا درایو را در محلی که در معرض دما یا رطوبت باال و یا لرزش اضافی باشد قرار ندهید

 در محیط های مرطوب ، گازهای خورنده، گردو غبار و یا ذرات معلق فلزی از فیلتر هوا در تابلو استفاده کنید.

 درایو باید بصورت عمودی نصب شود و سعی شود که محدودیتی برای عبور جریان هوا از بین پره های رادیاتور ایجاد نشود.

 خنک سازی وجود دارد ولی در صورت لزوم  . در درایو، فن برای ه تابلو برق در اطراف درایو فضای کافی مطابق جدول زیر در نظر گرفته شوددر محفظ

 از فن برای ایجاد گردش هوا در محیط تابلو استفاده کنید . ,و وجود سایر تجهیزات که باعث افزایش دمای تابلو می شود  

 توجه کنید : ,  باید رعایت شود که با توجه به فریم درایوواصل مناسب در شکل های زیر به ف
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 فراهم گردد. آن ها  شدن خنک جهت هوا جریان عبور شرایط باید هم روی و یکدیگر کنار در تابلو داخلدرایوها  نصب با 
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 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

46 
 

 :است  شده مشخص ذیل جدول در سازی درایوها  خنک و تهویه برای  ب بر حس نیاز مورد هوای حجم مقدار

 

  مقدارAir flow  وheat dissipation  در صورتیکه چند درایو داخل تابلو نصب شده تعداد آن را در مقدار ذکر  ,ذکرشده برای یک درایو است 

 شده ی جدول فوق ضرب کنید .
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 فصل پنجم
 

 فیوزهامقاومت ترمز و 
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 : Brake unitمقاومت ترمز و -1-5

 ی ژنراتور حالت یعنی ، چرخاند یم را بارموتور ,ید بده توقف درایوفرمان به و باشد حرکت حال در موتور وزیاد است  موتور بار در شرایطی که اینرسی

  (Regeneration ) ژ و باعث افزایش ولتا کند یم دیتول یادیز ولتاژ ، بار توسط شده چرخانده وتور. در این حالت م شود یم جادیاDC-BUS می  درایو

 درایو یحفاظت مدارات ، رساند یم بیآس آنها به باالتر ولتاژ و دارند راVDC 820 ممیماکز تحمل ییتوانا درایو یها خازن چون گرید طرف از.  شود

همین طور در  فاده کنید .به این منظور حتما از مقاومت ترمز مناسب مطابق جدول زیر است .شود یم قطعOV  یخطانمایش  با  یخروج و شده فعال 

 . داریدو نیاز به توقف سریع  نیز کم تنظیم کرده اید Decelerationشرایطی که زمان 

 داخلی Brake unit( استفاده کنید زیرا   B1 , B2فقط ازمقاومت ترمز در ترمینال های ) ,(  A , B ,Cو کمتر از آن ) فریم  30Kwدر درایو با توان 

  Brake Unitمتصل و  Brake Unitو مقاومت ترمز با هم استفاده کنید . مقاومت ترمز را باید به  Brake Unitو باالتر از  37Kwدارد  و در توان  

 را به درایو متصل کنید. 

 
 37برای درایو در شکل زیر  به طور مثالKW  از یکBrake unit  مقاومت سری و موازی استفاده شده است .  2و 

 مطابق با مقادیر ذکر شده در جدول زیر می باشد  و وات  4811 ,اهم  15  و توان مقاومت هامع مقاومت توجه داشته باشید ج. 

 : دلتا مراجعه کنید Braking Units برای اطالعات بیشتر به منوال 

4045.pdf-4030-2022-2015-VFDB-Manual-Users-Unit-Braking-VFDB-http://deltakaran.com/Files/1/PDF/Delta 
 

  

http://deltakaran.com/Files/1/PDF/Delta-VFDB-Braking-Unit-Users-Manual-VFDB-2015-2022-4030-4045.pdf
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 مناسب درایو خود را  مالحظه کنید . Brake Unit و  در جدول زیر مشخصات مقاومت ترمز-2-5

Applicable 
 

Motor 

  

ED%10 rque  oT gnakir125%B 1* 
 
 
 

 

erquoT Max. Brake
 2

* 
 

 

HP 

 

kW 

Braking 

Torque 

(kg-m) 

Brake 

Unit 

 

*3 Braking Resistor 
series for each 

Brake Unit 

Resistor 

value spec. 

for each AC 

motor Drive 

Total 

Braking 

Current 

(A) 

Min. 

Resistor 

Value 

(Ω) 

Max. Total 

Braking 

Current 

(A) 

Peak 

Powe

r 

(kW) VFDB
4

* 

1 0.7 0.5 - BR080W750*1 80W750Ω 1 190.0 4 3.0 

2 1.5 1.0 - BR200W360*1 200W360Ω 2.1 126.7 6 4.6 

3 2.2 1.5 - BR300W250*1 300W250Ω 3 108.6 7 5.3 

5 3.7 2.5 - BR400W150*1 400W150Ω 5.1 84.4 9 6.8 

5.5 4.0 2.7  

- 

 

BR1K0W075*1 

 

1000W75Ω 

 

10.2 

 

54.3 

 

14 

 

10.6 
7.5 5.5 3.7 

10 7.5 5.1 - BR1K0W075*1 1000W75Ω 10.2 47.5 16 12.2 

15 11 7.5 - BR1K5W043*1 1500W43Ω 17.6 42.2 18 13.7 

20 15 10.2 - BR1K0W016*2 2 series 2000W32Ω 24 26.2 29 22.0 

25 18 12.2 - BR1K0W016*2 2 series 2000W32Ω 24 23.0 33 25.1 

30 22 14.9 - BR1K5W013*2 2 series 3000W26Ω 29 23.0 33 25.1 

 
40 

 

30 

 
20.3 

 
- 

 
BR1K0W016*4 

2 parallel, 
2 series 

 
4000W16Ω 

 
47.5 

 
14.1 

 
54 

 
41.0 

 
50 

 

37 

 
25.1 

 
4045*1 

 
BR1K2W015*4 

2 parallel, 
2 series 

 
4800W15Ω 

 
50 

 
12.7 

 
60 

 
45.6 

 
60 

 

45 

 
30.5 

 
4045*1 

 
BR1K5W013*4 

2 parallel, 
2 series 

 
6000W13Ω 

 
59 

 
12.7 

 
60 

 
45.6 

75 55 37.2 4030*2 BR1K0W5P1*4 4 parallel 8000W10.2Ω 76 9.5 80 60.8 

 
100 

 

75 

 
50.8 

 
4045*2 

 
BR1K2W015*4 

2 parallel, 
2 series 

 
9600W7.5Ω 

 
100 

 
6.3 

 
120 

 
91.2 

 
125 

 

90 

 
60.9 

 
4045*2 

 
BR1K5W013*4 

2 parallel, 
2 series 

 
12000W6.5Ω 

 
117 

 
6.3 

 
120 

 
91.2 

 
150 

 

110 

 
74.5 

 
4110*1 

 
BR1K2W015*10 

5 parallel, 
2 series 

 
12000W6Ω 

 
126 

 
6.0 

 
126 

 
95.8 
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Applicable 

Motor 

  

ED%10 rque  oT gnakir125%B 1* rqueoT Max. Brake 2* 

  
 

HP 

 

kW 

Braking 

Torque 

(kg-m) 

 

Brake 

Unit 

 

*3 Braking Resistor 
series for each 

Brake Unit 

Resistor 
value spec. 

for each 

AC motor 
Drive 

Total 

Braking 

Current 

(A) 

Min. 
Resistor 

Value 
(Ω) 

Max. Total 

Braking 

Current 

(A) 

Peak 

Power 

(kW) 

 

175 

 

132 

 

89.4 

 

4160*1 

 

BR1K5W012*12 

6 parallel, 

2 series 

 

18000W4Ω 

 

190 

 

4.0 

 

190 

 

144.4 

 

215 

 

160 

 

108.3 

 

4160*1 

 

BR1K5W012*12 

6 parallel, 

2 series 

 

18000W4Ω 

 

190 

 

4.0 

 

190 

 

144.4 

 

250 

 

185 

 

125.3 

 

4185*1 

 

BR1K5W012*14 

7 parallel, 

2 series 

 

21000W3.4Ω 

 

225 

 

3.4 

 

225 

 

172.1 

 

300 

 

220 

 

148.9 

 

4110*2 

 

BR1K2W015*10 

5 parallel, 

2 series 

 

24000W3Ω 

 

252 

 

3.0 

 

252 

 

190.5 

 

375 

 

280 

 

189.6 

 

4160*2 

 

BR1K5W012*12 

6 parallel, 

2 series 

 

36000W2Ω 

 

380 

 

2.0 

 

380 

 

288.8 

 

425 

 

315 

 

213.3 

 

4160*2 

 

BR1K5W012*12 

6 parallel, 

2 series 

 

36000W2Ω 

 

380 

 

2.0 

 

380 

 

288.8 

 

475 

 

355 

 

240.3 

 

4185*2 

 

BR1K5W012*14 

7 parallel, 

2 series 

 

42000W1.7Ω 

 

450 

 

1.7 

 

450 

 

344.2 

 

600 

 

450 

 

304.7 

 

4185*3 

 

BR1K5W012*12 

6 parallel, 

2 series 

54000W1.3Ω 
 

600 

 

1.1 

 

675 

 

513.0 

 

*1 Calculation for 125 % brake toque: (kw)*125 % *0.8; where 0.8 is motor efficiency. 
Because there is a resistor limit of power 
consumption, the longest operation time for 10 % ED is 10sec (on: 10 sec. / off: 90 sec.). 
*2 Please refer to the Brake Performance Curve for “Operation Duration & ED” vs. “Braking 
Current”. 
*3 For heat dissipation, a resistor of 400 W or lower should be fixed to the frame and 
maintain the surface temperature below 50°C; a resistor of 1000 W and above should 
maintain the surface temperature below 350°C. 
*4 Please refer to VFDB series Braking Module Instruction for more detail on braking resistor. 
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 : Non-fuse Circuit Breakerفیوز و -9-5

 کنید : به جدول زیر مراجعه ,استفاده از فیوز در ورودی درایو ضروری می باشد که با توجه به توان داریو خود و جریان آن 

 ابر جریان نامی ورودی درایو است. بر 2.6تا  1.6حدود  breakerمقدار جریان مجاز عبوری از 

Non-fuse Circuit Breaker : 
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Line Fuse : 
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 فصل ششم

 

 EMCو  Earthingسیستم های 
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 سیستم های ارتینگ : -6-1

 ن متصل می شوند .ترمینال زمینی است که در آن دستگاه های الکتریکی که جزیی از مدار الکتریکی هستند به زمی ,زمین الکتریکی 

 و در زمین حفاظتی کلیه قسمت های فلزی تاسیسات الکتریکی که جزئی از مدار الکتریکی نیستند به ترمینال زمین متصل می شوند که باعث ایمنی

 حفاظت جان افراد می شود .

  TN, TT , IT سیستم های ارتینگ را به سه دسته طبقه بندی می کند : , IEC60364 استاندارد های بین المللی 

 زمین الکتریکی را نشان می دهد .( با  Power Supplyحرف اول از سمت چپ : نوع ارتینگ سیستم برق ) تجهیزات 

 ) ژنراتور یا ترانسفورمر (  

T . یک یا چند نقطه از منبع تغذیه مستقیما به ارت متصل هستند : 

I  با امپدانس باال به ارت متصل است .: هیچ نقطه ایی از منبع تغذیه به ارت متصل نیست و یا 

 است . در داخل تاسیسات  زمین حفاظتی م نشانگر نوع اتصال بدنه ها  بهحرف دو 

T  : اتصال بدنه های وسایل برقی  مستقیما به زمین 

N :  از طریق یک رسانا به زمین متصل است . ارتباط بدنه وسایل برقی با نقطه ایی از شبکه برق که 

 TNوضعیت نول و ارت در سیستم حرف سوم : 

S  :Earth  وNeutral   . از هم جدا هستند (PE-N )                                       C  :Earth  وNeutral  ( . به هم وصل شده اندPEN ) 
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 : TNسیستم 

 . ) معموال نقطه ستاره در یک سیستم سه فاز () هادی نول ( از ژنراتور یا ترانسفورمر ولتاژ پایین ارت شده است  Neutralنقطه  

Protective earth ( PE ) . هادی حفاظت زمین ( رسانایی که به قسمت های فلزی مصرف کننده متصل می شود( : 

 

 :  TN-Sسیستم 

N  وPE  سیمه ( 5دو رسانای جدا هستند که سمت منبع تغذیه به هم متصل هستند . ) سیستم سه فاز 
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 : TN-Cسیستم 

 . شودی م استفاده ندرت به ستمیس نیا از,اند شده یکی هم با( عیتوز ترانس) ولتاژ منبع محل در (نیزم حفاظت یهاد) و (نول)هادی  TN-C ستمیس در

 

 

 

 : TN-C-Sسیستم 

 .شوندی م جدا گریکدی از کننده مصرف قسمت در و هستند یکی ولتاژ منبع دروقسمت نیزم یهاد و نول یهاد ستمیس نیا در
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 :  TTسیستم 

 .ستا باال زین آن یمنیا و نانیاطم بیضر ستمیس نیا ,وصل می باشد  کننده مصرفبه سمت  ترانس ستاره نقطه از تقیمامس نول یهاد ستمیس نیا در

 )سیستم رایج در ایران ( 

 

 :  ITسیستم 

 یعموم عیتوز شبکه در ستمیس نیا از , شودی م ارت سپس و یسر نگیارت دانسامپ واحد کی با و نشده ارت مایمستق ترانس ستاره نقطه ستمیس نیادر 

باید فیلتر داخلی قطع شود و جامپر  C2000در درایو  .شودی م استفاده آن از ی ) مثل بیمارستان ها (خصوص ولتاژ منابع در شتریب و کرد استفاده توانی نم 

RFI  به اینورتر و سرو درایو نباید متصل شود .برداشته شود و در این سیستم فیلتر خارجی هم 
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Jumper-6-2 RFI : 

 به کار یو و درابر خطوط برق اصلی  و نویزهای الکتریکی برای جلوگیری از تاثیر این تداخالت RFI (Radio Frequency Interference)جامپر 

 می رود .

 : Cتا  Aدر فریم 

 ا باز کردن پیچ مربوطه جامپر را بردارید و سپس پیچ را ببندید .مطابق شکل زیر ب
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 :  Hتا  D0در فریم 

 جامپر را بردارید . ,می توانید بدون بازکردن پیچ 
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 ایزوالسیون برد اصلی درایو از زمین :

 داخلی RFIاتصال بین خازن های  ,برداشته شود . با جدا کردن جامپر  RFIباشد باید جامپر  TNیا  ITدر صورتیکه سیستم ارتینگ محل نصب اینورتر 

 ( IEC 61800-3از بین می رود  . )بر اساس  ایجاد جریان نشتی  حتمال آسیب و) خازن های فیلتر ( و فریم سیستم و برد اصلی درایو قطع شده و ا 

 : Groundingنکات مهم در 

  دستگاه ها باید به درستی ارت شوند . ,کاهش نویزهای الکترومغناطیسی  ,کارکرد بهتر  ,برای ایمنی و حفاظت از جان افراد 

 . از کابل هایی با قطر مناسب برای ارتینگ استفاده کنید 

  شیلد کابل ها باید به ارتPower Regenerative Unit  متصل شود .برای ایمنی 

  در صورتیکه از تعدادیPower Regenerative Unit مطابق شکل زیر به ارت متصل کنید : ,می کنید  استفاده 

 

 

 

 به نکات زیر توجه داشته باشید :

  برای برداشتن جامپرRFI . حتما دستگاه را خاموش کنید 

 . قبل از برداشتن چامپر از تخلیه ولتاژ در خازن ها اطمینان حاصل کنید 

  در صورت برداشتن جامپرRFI رد . به عبارت دیگر کلیه ورودی و خروجی ها را به صورت ترمینال هایندا دیگر ایزوالسیون الکتریکی 

 Low-voltage  با ایزوالسیون الکتریکیbasic . می توان در نظر گرفت 

  در صورتیکهmain power ,  سیستمgrounded power  جامپر  ,استRFI . برداشته نشود 

  در زمانconducting high voltage tests  جامپرRFI شته شود .بردا 
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 : ITسیستم ارت 

 . شودی م ارت سپس و یسر نگیارت امپدانس واحد کی با و نشده ارت مایمستق سیستم برق نقطه ستمیس نیادر 

  در این سیستم کابل ارت را از فیلترEMC . داخلی جدا کنید 

  در شرایطی که فیلترEMC  ال های کنترل درایو استفاده کنید.برق ورودی و ترمین حتما از کابل شیلد دار برای ,نیاز است 

  از فیلترEMC /RFI   خارجی استفاده نکنید زیرا باعث آسیب بهPower Regenerative Unit  می شود .و درایو 

 

 : TNسیستم ارت 

 در شرایط زیر باید برداشته شود : RFIپر مجا

 را بردارید . FRIر جامپ Power Regenerative Unitبرای جلوگیری از آسیب  ,در چهار شکل زیر 
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 :  DCدر ورودی و خروجی و راکتور  ACاثر هارمونیک ها و راکتور های -9-1

 

 جریان ورودی به درایو از شبکه قدرت خطی نیست و یکسوساز ورودی درایو با عث ایجاد هارمونیک می شود . این هارمونیک ها سبب اعوجاج 

از ورود آن به شبکه برق ورودی و از اثر آن ها در سایر تجهیزات  ,ای ولتاژی می شوند و باید با از بین بردن آن ها و ایجاد پیک ه در امواج جریانی 

 جلوگیری کرد . 

 Total Harmonic Current Distortion)هارمونیک های جریان  DC-BUSدر قسمت  به صورت داخلی DCراکتور درایو با داشتن 

THID)  و پیک های ولتاژی(Total Harmonic Voltage Distortion)  می شود . باعث بهبود ضریب توانرا از بین می برد و همچنین 

  درایوهایC2000  با فریمD  ( 37و باالترKW  )به باال (  راکتور )چوکDC  را به صورت داخلی دارند که باعث کاهش هارمونیک و بهبود ضریب توان

استفاده  (1)جدول مناسب مطابق  DCمی توانید از چوک  ,داخلی ندارند  DCوکمتر( که چوک  30KW)   A,B,Cولی برای درایوهای فرم می شود 

 .کنید 
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 : خروجی ACراکتور  ,ورودی  ACراکتور  , محدود کردن جریان های هارمونیک-4-1

  .دهد یم لیتشک را یسیمغناط دانیم کی آن، از انیجر عبور هنگام در که است شده لیتشک یچیپ میس نیبوب کی از یورود AC (چوکراکتور )

  قدرت ستمیس یرو یها یکهارمون و امواج از را ویدرا و دهد یم کاهش را  ها کیهارمون و کرده محدود را انیجر شیافزا زانیم یسیمغناط دانیم نیا

تجهیزات موجود تحت تاثیر این امواج قرار می گیرند و  یازدهم و غیره در شبکه برق ورودی ,هفتم  ,با افزایش هارمونیک های پنجم  .کند یم محافظت

( می توان اثر هارمونیک ها رو  قدرت ستمیس و یودرا نیبدر ورودی )  ACضریب توان در اثر توان راکتیو کاهش می یابد . با استفاده از راکتور )چوک( 

ت از درایو در برابر نوسانات ولتاژ و کاهش اعوجاج هارمونیکی می شود. حفاظ ,در ورودی باعث افزایش ضریب توان  ACکاهش داد. استفاده از راکتور 

 استفاده از این چوک توصیه ,پیک ولتاژ و جریان باعث آسیب به درایو می شود  ,باشد  500kVAهمچنین در صورتیکه توان منبع تغذیه بیشتر از 

 و اینکه طول کابل در ورودی بیشتر از ده متر نباشد . می شود. 

 دانیم نیا .دهد یم لیتشک را یسیمغناط دانیم کی آن، از انیجر عبور هنگام در که است شده لیتشک یچیپ میس نیبوب کی از یورود AC چوک

  محافظت قدرت ستمیس یرو یها یکهارمون و امواج از را ویدرا و دهد یم کاهش را  ها کیهارمون و کرده محدود را انیجر شیافزا زانیم یسیمغناط

 استفاده DC نکیل چوک از هم و AC یورود چوک از هم , DC نکیل یها خازن از خصوصا و نورتریا و شبکه ازبهتر  حفاظت یبرا است بهتر .کند یم

 شود. متر (  باعث ایجاد ظرفیت خازنی در کابل شده و منجر به افزایش ولتاژ موتور می 21در مواردی که فاصله درایو و موتور طوالنی است ) بیش از . شود

 کاهش صدای موتور و دمای آن و محدود نمودن ,حفاظت از ایزوالسیون موتور  ,برای کاهش نوسانات خروجی ACراکتور )چوک( پس استفاده از  

 (2)جدول اضافه ولتاژ ترمینال های موتور توصیه می شود.  
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 استفاده کرد : DCدر رنج توان های زیر می بایست از راکتور  C2000در اینورتر 

 

 (1)جدول 
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 (2)جدول 
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 :   Zero-phaseراکتور ) چوک (-5-6

 مهار کرد و برای تاثیر بهتر می توان  Zero-phaseرا نیز می توان به وسیله راکتور  10MHzتا فرکانس  AMتداخالت و اعوجاج های رادیویی از باند 

 استفاده از ,ی برای اتصال بین موتور و درایو استفاده کرده اید در صورتیکه از کابل طویلاز آن هم در ورودی و هم در خروجی درایو استفاده نمود.  

 Zero-Phase . متر یا کمتر باشد. ( 21تا  11) طول کابل   برای کاهش تشعشعات کابل ها توصیه می شود 

 و طول کابل بین موتور و درایو دارد : Zero-phaseوجود دارد که بستگی به اندازه  Zero-phaseروش برای نصب  2

 بگردانید و آن را حدالمقدور نزدیک درایو قرار دهید . zera-phaseکابل را چهار بار دور  .1

 A) حداقل یک عدد ( عبور دهید . شکل  zero-phaseکابل ها را مطابق شکل از بین چهار  .2

 
 

 
 

 بیشتر در مورد سایز فیلتر به منوال مراجعه کنید.در جدول های زیر مشخصات فیلتر موردنیاز را برای توان های مختلف مشاهده کنید. برای اطالعات 
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EMC-6-6 چیست ؟ 

EMC  مخفف Electromagnetic Compatibility یک یا دستگاه یک و به معنی این که .باشد می الکترومغناطیسی سازگاری نیعم به 

 .ننماید تولید تجهیزات سایر برای مزاحم ومغناطیسیامواج الکتر و کند کار به درستی الکترومغناطیسی محیط یک در بتواند سیستم

 د نیز و یا خودرایو ها معموال در محیط های صنعتی با تداخالت زیاد مغناطیسی نصب می شوند در این شرایط درایو می تواند تحت تاثیر منفی قرار گرفته 

هارمونیک ها در ورودی و خروجی درایووجود دارند که باعث  ,ل کار هستند بر سایر تجهیزات اثر منفی داشته باشد . همچنین هنگامی که درایو ها در حا

 ) نویزهای هدایت شونده ( از طریق کابل های قدرت  تداخالت. ایجاد تداخالت الکترومغناطیسی در سایر تجهیزات مجاور و شبکه قدرت ورودی می شود  

باعث ایجاد خطا و حتی آسیب به درایو می شوند.  عملکرد صحیح درایو را مختل می کنند و , ) امواج الکترومغناطیسی (  تابشی و نیز سیگنال های نویز

بتدا منشا نویز را برای رفع اثر نویز در درایو قابلیت مقاومت در برابر نویز وجود دارد ولی اثرگذاری آن محدود است . بنابراین بهترین راه این است که ا

 و یا انتقال آن از سایر تجهیزات را یافت .ا برای از بین بردن سیگنال های نویز تشخیص داده و سپس بهترین راه حل ر

 به این منظور ابتدا باید :

 اطمینان از این که منشا خطا ها از نویز است ؟ .1

 منشا ایجاد نویز و راه انتقالش را تشخیص دهید . .2

 اثرات نویز و منشا آن را بر طرف کنید . .3

EMC  : برای درایو ها 

 طراحی و (   موتور دور های کننده کنترل مخصوص استاندارد) , EMC EN61800-3: 1996های شرکت دلتا بر اساس استانداردهای  درایو

را کاهش داد و از پایداری سیستم الکتریکی اطمینان حاصل کرد . توصیه می شود  EMIبا نصب صحیح درایو های دلتا می توان اثرات ساخته شده اند  . 

 در نظر داشته باشید .را برای رعایت استاندارد ها  EMIو نصب فیلتر  groundingکابل کشی و  حتما نکات

                    EN61000-6-4 

                    EN61800-3: 1996 

  EN55011 (1991) Class A Group 1 (1st Environment, restricted distribution 
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 جلوگیری کرد ؟ EMIاز چگونه می توان -7-1

 راه حل ها :

1. Grounding 

2. Shielding 

 استفاده از فیلترها .3

از وسیله الکترونیکی و نیز  EMIبرای جلوگیری از خروج  EMIهستند . فیلترهای  EMIو البته تحت تاثیر  EMIاکثر وسایل الکترونیکی قادر به تولید 

 .جلوگیری از ورود نویزهای بیرونی به داخل دستگاه است 

 نویزهای الکترومغناطیسی به دو دسته زیر شناخته می شوند : 

1. Common-mode   

2. differential-mode 

بین دو خط فاز  differential modeبه دلیل اثرخازنی بین خط ) هم در فاز و هم در نول ( و زمین وجود دارد و نویزهای  Common modeنویزهای 

 و نول به دلیل اثر خازنی وجود دارد .

 بر دستگاه های حساس تر تاثیر دارند .  common modeه طور کلی نویزهای دیفرانسیلی تاثیر بیشتری بر درایو ها دارند و نویزهای ب

بر سایر دستگاه های مجاور که ارت مشترک با  Common modeمی تواند به مدار محافظ درایو آسیب بزند و نویز  differential modeنویز قوی 

 اثر می گذارد . درایو دارند

 پدیدار می شود : EMCدر شرایط زیر مشکالت بیشتری در 

 در صورت استفاده از درایو و موتور در توان های باال .1

 افزایش ولتاژ کار در درایو  .2

 ها  IGBTسوئیچینگ  .3

 استفاده از کابل های بلند بین موتور در درایو .4
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 8-6-  (Grounding ) 

 

Grounding تمام منظور باید این برای .باشد می یکسان ارت پتانسیل به الکتریکی تجهیزات فلزی بدنه اتصال یعنم به تجهیزات 

 .شوند وصل زمین به جداگانه مسی کابل های با فلزی قطعات

Grounding  ممکن که شود می ایجاد بدنه تجهیزات روی بر که ولتاژهایی از ناشی ایمنی اول  :شود  می انجام دلیل دو با 

 بدنه بین  جریانی مسیر یک ایجاد و زمین به بدنه تجهیزات اتصال با که .شود افراد یا و تجهیزات به رسیدن آسیب باعث است

 .گردد می ایجاد ایمنی این زمین و دستگاه ها

 عملکرد در اختالل باعث نویزها این که باشد می آنها کاهش و الکتریکی نویزهای ایجاد از جلوگیری grounding   دلیل دوم 

 .شود می الکتریکی صحیح تجهیزات 

 تجهیزات و صحیح درایو نصب با که باشند الکتریکی منشا نویزهای توانند می الکترومغناطیسی امواج به دلیل انتشار  به طور کلی درایوها

شامل  که را سیستم کل کردن باید ارت هنگام که شود یابند . توجه می کاهش نویزها این استاندارد کشی های کابل و جانبی

 باید تجهیزات این همه  .را در نظر گرفت موتور  و و خروجی ورودی کابل های ، درایو خود و خروجی درایو ، ورودی جانبی تجهیزات

 .شوند ارت استاندارد بصورت

 سب با توان درایو (درایو به سیستم ارت استاندارد ) کابل هایی با سطح مقطع مناسب و متنا groundاتصال محکم ترمینال  .1

 درایو و همچنین اتصال بدنه موتور به طور جداگانه به ارت محل نصب موتور  groundاتصال بدنه موتور به ترمینال  .2

 به طور جداگانه  DCورودی و خروجی و راکتورهای  ACارت راکتورهای  .3

 اگانه و با کابل مجزا زمین شوند .باید این تجهیزات به طور جد ,ومقاومت ترمز  Unit brakeدر صورت استفاده از  .4

 کابل های قدرت شیلد دار باید از دو طرف موتور و درایو به زمین متصل شود . .5

شیلد کابل فقط از طرف ترمینال  ,که به ترمینال های برد کنترل درایو متصل هستند (   خارجی ولومکابل های کنترلی ) به طور مثال  .6

ground  به زمین متصل شوند.درایو 

 زمین دو طرف از بایستی کابل رویه شیلد سیم ، خروجی درایو و ورودی در دار شیلد قدرت کابل از استفاده صورت در .7

 .گردد

 

  افراد و تجهیزات ایمنی زیرا نه تنها باعث اولویت دارد  EMC برسایر روش های سیستم صحیحgrounding  : توجه

 .باشد می  EMC به مشکالت مربوط در روش رینوموثرت ترین هزینه کم و ترین ساده بلکه شود می

ازکابل های شیلد دار و تجهیزات جانبی نظیر راکتورها و فیلترها در ورودی و خروجی درایو برای کاهش نویز و اغتشاشات  استفاده از قبل 

استاندارد ارت نشده باشد به طور  جانبی و درایو اگر تجهیزات .بود مطمئن موتور و درایو ارت سیستم به درستی نسبت باید  ,

 تاثیر چندانی در کاهش نویز الکتریکی نخواهند داشت .
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3-1- Shielding : 

ت اخالشیلدینگ الکترواستاتیک برای ایزوله تجهیزات به کار می رود تا آن تحت تاثیر تداخالت میدان مغناطیسی قرار نگیرد و خود باعث ایجاد تد

 ستیابی به این ایزوالسیون از ماده ایی رسانا استفاده می شود .الکترومغناطیسی نشود . برای د

ود و خروج انع وربرای درک بهتر اثر شیلدینگ از بین رفتن آنتن موبایل در آسانسور را می توان مثال زد که محفظه فلزی آسانسور مانند شیلد عمل کرده و م

 فلزی شبکه ای دارد مانع عبور امواج الکترومغناطیسی می شود .تار ماکرویو که ساخدرب امواج الکترومغناطیسی می شود . همچنین 
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 کابل ها :-63-1

 و وردر کابل کشی موت در سیم بندی ها استفاده شود .کابل شلیدار دو تایی به هم تابیده شده که سیم مسی توسط شیلد احاطه و ایزوله شده می تواند 

 استفاده شود و و  (multi core)رشته  چند کابلهای باید فقط موتور برای  و گردد ادهاستف یکسان شیلددار کابل باید درایو ورودی

 الکتریکی هدایت میزان باید شود استفاده ارت حفاظت برای موتور کابل شیلد نرود . درصورتیکه جدا به کار جدا رشته تک کابلهای

 .باشد کافیارت عنوان  به استفاده جهت شیلد
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 : EMIستفاده از  فیلتر های ا-66-1

رای از بین و ب موثر ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای از بین بردن نویزهای الکترومغناطیسی که از نوع تابشی هستند استفاده از کابل شیلد دار است

و فرکانس پایین  (150kHz~300MHz) بردن نویزهای هدایتی از فیلتر الکترومغناطیسی استفاده می شود . نویزها به دو صورت فرکانس باال

(100Hz~3000Hz)  اما نویزهای فرکانس پایین  ,نویزهای فرکانس باال طول موج کوتاهتر داشته و در فاصله طوالنی اثر آن ها کم می شود  ,هستند

 EMIمی کنند . این تداخالت را با استفاده از فیلتر طول موج بلندی داشته و در مسافت های طوالنی هم اثر دارند و هر دو نوع از کابل های قدرت نیز عبور 

استفاده کرد. در شکل زیر  EMIمی توان از بین برد که این فیلتر متشکل از خازن و سلف است . بعضی از درایو ها که این فیلتر را ندارند باید از فیلتر 

 دیاگرام فیلتر مشاهده می شود :

 

 

) برای محدود کردن  common mode( و بخش  150KHz) برای محدود کردن فرکانس کمتر از  mode  differentialفیلتر فوق متشکل از بخش

در فرکانس های باال مانند یک اتصال کوتاه عمل کرده و منجر به ارت  Yخازن های  Common modeدر قسمت  ( است . 150KHzبیشتر از  فرکانس

شدن باعث می شود نویز از خط فاز وارد شده و از خط  نیز با اتصال کوتاه Xخازن  Differential modeدر قسمت دوخط می شوند .  شدن نویزهای هر

  صورتیکه فرکانس نویز خیلی باال باشد سلف ها به صورت یک مدار باز مانع عبور نویز می شود . و درنول خارج شود 
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 ا باید ارت شود : پس از نصب در تابلو و یا خارج از آن مطابق شکل زیر حتم EMIفیلتر 
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 داخلی : EMIاستفاده از درایو با فیلتر 

از خود عبور می دهند که  به طور داخلی دارد حتما درایو را ارت کنید زیرا خازن های فیلتر جریان باالیی ) جریان نشتی ( را EMIدرصورتیکه درایو فیلتر 

 ود .باعث شوک برای اشخاص و یا تجهیزات دیگر شمی تواند 
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 : و موارد احتیاط انتخاب کابل موتور مناسب-62-1

 را کاهش دهد  EMIمی تواند اثر فیلتر  ,زیرا عدم رعایت نکات حین انتخاب کابل موتور  ,هنگام انتخاب کابل موتور موارد زیر را در نظر داشته باشید 

 ر است .(دوبل مناسب ت لد دار استفاده کنید . ) کابل شیلد داراز کابل شی .1

 .شود  Groundشیلد کابل موتور باید از هر دو طرف ابتدا و انتها  .2

 در محل اتصال شیلد و بدنه اثر هرگونه رنگ را از بدنه از بین ببرید تا اتصال به خوبی انجام گیرد . .3
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 طول کابل موتور :

 تور اضافه ولتاژ ایجاد می شود که با طول کابل بین موتور و درایو مرتبط در ترمینال های مو ,راه اندازی می شود  PWMوقتیکه موتور با درایو خروجی 

 برای جلوگیری از این پدیده نکات زیر را رعایت فرمایید : ,است که باعث کاهش کیفیت ایزوالسیون موتور می شود 

 موتوری با عایق بندی بهتر انتخاب کنید . .1

 در خروجی استفاده کنید . ACاز راکتور  .2

 متر یا کمتر ( 21تا  11بین درایو و موتور تا جای ممکن کوتاه باشد . )  طول کابل .3

 و باالتر :  hp 7.5برای مدل های 

 
 و کمتر :  hp 5برای مدل های 

 
فعال باعث  ,با افزایش جریان های نشتی ناشی از افزایش ظرفیت خازنی کابل ها  ,در صورتیکه طول کابل موتور و درایو بیش از حد زیاد باشد  .4

عملکرد حفاظتی اضافه جریان درایو می شود . همچنین ممکن است در درایو جریان خروجی به درستی نشان داده نشود . و در بدترین  شدن

 حالت باعث آسیب به درایو می شود .

 توصیه  ,باشد  متر 50 از بیش موتور کابلهای که مواردی در .شود می نشتی جریان موثر کاهش باعث کریر فرکانس کاهش .5

 در خروجی درایو استفاده کنید . ACمی شود حتما از راکتور 

 طول کابل از درایو به موتورها برابر جمع طول کابل های موتور ها و درایو است . ,اگر بیشتر از یک موتور به درایو متصل نموده اید  .6

متر باشد که  51طول کابل باید کمتر از  ,رله حرارتی استفاده کنید برای جلوگیری از گرمای بیش از حد موتور بین موتور و درایو از در صورتیکه  .7

 ( را کاهش داد. 17-00می توان از راکتور خروجی استفاده کرد و یا فرکانس کریر ) روش توصیه نمی شود . این 
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 فصل هفتم
 

 کیپد دیجیتال درایو
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6-7- KPC-CC01 ,  کیپد دیجیتال درایو: 

 

 
  : کیپد قابل استفاده برای درایو های دلتا مدلC2000 , CP2000 , CH2000 . 

  سوکت  ,دارای قابلیت برقراری ارتباط مدباسRJ45  وRS485 Interface  متری . 5در فاصله 

  قابلیت طراحی صفحه نمایش کیپد توسط کاربر 
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 توضیحات کلید های کیپد درایو :-2-7

 

 توضیحات کلید

 

 کلید استارت و شروع به کار درایو 

 کرد . RUNدر صورتیکه منبع فرمان راه اندازی درایو از کیپد باشد می توان با این کلید درایو را  .1

 نیز روشن می شود . LED RUNشده و  RUNبا استفاده از این کلید درایو  .2

 می شود . RUNایو پس از هر بار استپ درایو با فشردن مجدد این کلید در .3

 

 دارد . االترین اولویت را برای اجراکلید استپ شدن درایو . در هر قسمت از کار درایو این کلید ب

 برای ریست درایو پس از ایجاد خطا به کار می رود . RESETکلید  .1

 دالیل ریست نشدن خطای درایو : .2

a. درایو را می  ,با رفع دلیل وقوع خطا  ,ن نرفته است زیرا دلیل وقوع خطا هنوز پاربرجاست و ازبی

 توان  ریست کرد .

b.  آنگاه خطا برطرف می شود . ,درایو را خاموش و روشن کنید  ,از رفع دلیل خطا پس 

 

  FWD/REVکلید تغییر جهت 

 یو .. این کلید تنها برای تغییر جهت چرخش موتور است نه برای شروع به کار درا 1

FWD : Forward    وREV: reverse  

 در ادامه مراجعه کنید . LEDبرای اطالعات بیشتر به جدول توضیحات 

 

  ENTERکلید 

از این کلید برای رفتن از هر مرحله از تنظیمات به مرحله بعد می روید .  ENTERدر مرحله از تنظیمات بافشردن 

 د و ذخیره تنظیم در هر پارامتر استفاده می شود .به مرحله بعد و نیز تایی

 

  ESCکلید 

 برای خارج شدن از منوی حاضر و برگشتن به منوی قبلی استفاده می شود . ESCکلید 

 

  MENUکلید 

 برای وارد شدن به صفحع منوی اصلی این کلید را فشار دهید .

 را شامل نمی شود : 13تا  5موارد  KPC-CE01کیپد ر است ومنو شامل موارد زی

1. Parameter setup 
2. Copy Parameter 
3. Keypad Locked 
4. PLC Function 
5. Copy PLC 

6. Fault Record 
7. Quick start 
8. Display Setup 
9. Time Setup 
10. Language Setup 
11. Startup Menu 
12. Main Page 
13. PC Link 
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 کلید های جهت دار 

 برای افزایش و کاهش مقادیر عددی استفاده می شود . .1

 برای انتخاب منو ها و غیره به کار می رود. .2

 

Function key  
توان  می برای این کلیدها به صورت کارخانه ایی کارکرد خاصی در نظر گرفته شده است و البته توسط کاربر هم

 برای آن ها کارکرد خاصی را درنظر گرفت .

  JOG: برای فانکشن  F1به طور مثال 

 می توان فانکشن تعریف کرد .  TP Editorبرای کلید ها توسط نرم افزار 

 

 : HAND ONکلید 

 را اجرا می کند . HANDو منبع فرمان  HANDبا فشردن این کلید درایو تنظیمات مربوط به منبع فرکانس 

 به صورت کارخانه ایی تنظیمات فرکانس و فرمان از کیپد است .

 به کارoperation source و   frequency sourceبرای  HANDدر مد  31-00و 30-00پارامتر 

 می رود . 

 سوئیچ  HANDو منبع فرمان   HANDتنظیمات به منبع فرکانس  ,در حالت استاپ  HANDبا فشردن کلید 

نشان داده می شود و سپس  AHSPدرایو ابتدا استپ شده و  , RUNی شود . با قشردن کلید در حال م

 سوئیچ می شود . HANDتنظیمات به فرکانس و فرمان 

در  , KCP-CC01روشن می شود و در کیپد  KPC-CE01 , HAND LEDبا انجام سوئیچ در کیپد 

 نمایش داده می شود . HAND Modeصفحه نمایش 

 

 : AUTO ONکلید 

 را اجرا می کند . AUTOو منبع فرمان  AUTOبا فشردن این کلید درایو تنظیمات مربوط به منبع فرکانس 

 operation command و  frequency command برای  AUTOدر مد  21-00و  20-00پارامتر 

 به کار می روند .

 باز AUTOاست و هربار که روشن و خاموش شود به مد  AUTOمد حالت تنظیمات کارخانه ای درایو روی  در

 .می گردد

 سوئیچ  AUTOو منبع فرمان    AUTOتنظیمات به منبع فرکانس  ,در حالت استاپ  AUTOبا فشردن کلید 

نشان داده می شود و سپس   AHSPدرایو ابتدا استپ شده و  , RUNمی شود . با قشردن کلید در حال 

 سوئیچ می شود . AUTOس و فرمان تنظیمات به فرکان

در  , KCP-CC01روشن می شود و در کیپد  KPC-CE01 , AUTO LEDبا انجام سوئیچ در کیپد 

 نمایش داده می شود . AUTO Modeصفحه نمایش 
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 کیپد : LEDتوضیحات -9-7

 توضیحات کلید

 

ON  این :LED  در حین کار وRUN  . همچنین در حالت های درایو روشن میشودDC Brake , Zero speed ,  

Standby ,  ریست شدن بعد از وقوع خطا وSpeed search . 

( رخ داده  Momentry power loss)  base block استپ می شود و یا decelerationچشمک زن : درایو با 

 است .

OFF را اجرا نمی کند . ی: درایو فرمان 

 

ON  : نشان دهنده استپ بودن درایو 

 است . Standbyدرایو در حال چشمک زن : 

OFF . درایو فرمان استپ را اجرا نمی کند : 

 

LED  نشان دهنده جهتForward یا  Backward : 

 است. Forward , runچراغ سبز : درایو در جهت 

 است. Backward , runچراغ قرمز : درایو در جهت 

 چشمک زن : درایو درحال تغییر جهت است .

 

 : KPC-CE01در کیپد 

ON  در مد :HAND/LOC  

OFF  در مد :Auto/REM 

 

 : KPC-CE01در کیپد 

ON  در مد :Auto/REM  

OFF  در مد :HAND/LOC 
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CANopen ~ 

“RUN” 

 
 

 

 

 

 

 

CANopen ~ 

“ERR” 
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 : KPC-CC01کیپد کارکرد های -4-7

 

 
 تصویر مورد نظر خود را نمایش دهد . , Start upکاربر می تواند در صفحه  .6

 نشان داده می شود و سپس  صفحه اصلی نشان داده می شود . در صفحه نمایش به صورت  start upبعد از روشن شدن درایو ابتدا صفحه  .2

 رجوع کنید . 04-00و  03-00نشان داده می شود . به پارامترهای  F/H/U/Aلت دیفا
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 نمایش آیکون ها :

 

 موارد قابل مشاهده و تنظیم در صفحه اصلی :
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 توضیح داده می شود . Menuآیکون نشان داده شده در  69در ادامه 

6. Parameter Setup , مت شوید برای تنظیم پارامترهای درایو وارد این قس: 

 

 
 Prدر صفحه اصلی روی 

setup ,   را  کلید

 فشار دهید .

 

  با استفاده از کلیدهای 

گروه پارمتر مورد نظر را انتخاب 

 کنید .

پس از انتخاب گروه پارامتر 

موردنظر با فشردن کلید 

ارامتر وارد گروه پ

 شوید.

 ( 2=20-00مثال : فرض کنید می خواهید منبع فرکانس درایو را تنظیم کنید . ) 

باید ابتدا گروه پارامتر را انتخاب و سپس شماره پارامتر را انتخاب کنید . پس از انجام تنظیمات در 

 از تنظیمات پارامتر خارج شوید . ESCبا فشردن کلید  00-20
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 کپی پارامترها : .2

 

 

 ازیکی  ENTERبا فشردن کلید 

 مجموعه پارامترهای

 را انتخاب کنید : 004 ~ 001

 

 ذخیره پارامترها از کیپد در درایو  : مثال          

 

 شوید . Copy Parameterوارد قسمت  .1

 ENTERتخاب کنید و کلید را که می خواهید در درایو کپی شود را ان مجموعه پارامتری .2

 دهید . را فشار

 
 را انتخاب کنید . 1در شکل باال آیکون شماره  .1

 را فشار دهید تا صفحه ذخیره پارامترها در درایو ظاهر شود . ENTERکلید  .2

 مترها شروع می شود .کپی پارا

 

 کیپد مجدد به این صفحه بر می گردد. ,بعد از اینکه کپی به پایان رسید        

 
 مثال : ذخیره پارامترها از درایو به کیپد        
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 را فشار دهید . ENTERگروه پارامتر موردنظر برای کپی را انتخاب کرده و کلید  .1

 را انتخاب کنید . 2در این شکل آیکون شماره       

 
 

فایل مورد نظر را انتخاب و با کلیدهای  , Left/Rightبا استفاده از کلیدهای 

UP/Down . نام مناسب فایل را بسازید 

！＂＃＄％＆＇（）＊＋，－．／０１２３４５６７８９：；＜＝

＞？＠ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ

［＼］＾＿｀ａｂｃｄｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓｔｕｖｗｘ

ｙｚ｛｜｝～ 

 
 .کپی پارامترها آغاز می شود  را فشار دهید . ENTERکلید  ,بعد از ساخت نام فایل 

 
 

 از می گردد .بعد از اتمام کپی پارامترها کیپد دوباره به این صفحه ب

 

 می توان تاریخ و ساعت کپی پارامتر را مشاهده کرد . , RIGHTبا استفاده از کلید             
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 :قفل گذاری کیپد  .9

 

 را فشار دهید . ENTERکلید 

 قفل کیپد 

 ”keypad locked“در این حالت کیپد قفل شده و صفحه اصلی ظاهر نمی شود و پیام 

 کلیدی از کیپد که فشرده شود پیامهر .نشان داده می شود 

 ”please press ESC and then ENTER to unlock the keypad”  نمایش

 داده می شود .

 زمانیکه کیپد قفل است فقط صفحه زیر نمایش داده می شود.

 

 با فشردن هر کلیدی از کیپد صفحه زیر نمایش داده می شود : 

 

 صفحه زیر بر می گردد : دوباره به ,فشرده نشود  ESCاگر کلید 

 

ثانیه نگه دارید و کلیدهای کیپد قابل استفاده  3را  ESCبرای باز کردن قفل کیپد کافیست کلید 

 می شود .پس از خاموش و روشن شدن درایو قفل کیپد بر نمی گردد .
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4. PLC Function : 

 

و  PLC Functionبا انتخاب 

 وارد تنظیمات ENTERفشردن 

 آن شوبد . 

درایو را فعال و یا استپ می کنید در باالی صفحه اصلی درایو  PLC Functionکه  قتیو

 پیام آن نشان داده می شود .

 داخلی درایو را فعال می کنید . plc , 2در شکل فوق با انتخاب مورد 

 

 شدن درایو نشان داده می شود . runدر باالی صفحه 

 

تپ می شود  ودر صفحه اصلی شکل زیر نمایش داده می داخلی درایو اس plc , 3با انتخاب مورد 

 شود : 

 

داخلی حین کار استفاده نشود درایو هشدار  plcدر صورتیکه عمال از  , 3و  2با انتخاب مورد 

PLFF  را انتخاب کنید . 1می دهد . برای رفع خطا باید مورد 
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5. Copy PLC : 

 

 

 

 مثال : ذخیره برنامه در درایو 

 انتخاب کنید . ENTERرای کپی در درایو را با کلید ابتدا گروه مورد نظر ب

 پارامترها را در درایو ذخیره کنید . , ENTERبا انتخاب گزینه اول و فشردن کلید 

 

 

 بعد از اتمام کپی به صفحه زیر باز می گردد :

 

شته وجود ندا PLCداخل کیپد برنامه  ,: در صورتیکه با انتخاب کپی از کیپد به درایو  1نکته 

 ارور زیر ظاهر می شود : ,باشد 

 

ارتباط قطع و وصل شود ارور زیر ظاهر می شود : PLCدر صورتیکه حین کپی برنامه 
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 ذخیره برنامه در کیپد :

 پس از اتمام ذخیره برنامه در کیپد دوباره به صفحه زیر برمی گردد :

 

 به کیپد کپی می شود : VFDبا انتخاب گزینه زیر برنامه از 

 

 پسورد آن را وارد کنید : ,پسورد دارد  WPLSoftدرصورتیکه برنامه 

 

 نام فایل را انتخاب کنید : Right/Leftو  Up/Downبا استفاده از کلید های 

 

！＂＃＄％＆＇（）＊＋，－．／０１２３４５６７８９：；＜

＝＞？＠Ａ 

ＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ［＼］

＾＿｀ａｂ 

ｃｄｆｇｈｉｊｋｌｍｎｏｐｑｒｓｔｕｖｗｘｙｚ｛｜｝～ 
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 را فشار دهید :  ENTERکلید  پس از انتخاب نام فایل

 

 سپس کپی پارامترها را آغار کنید :

 

 پس از اتمام کپی پارامتر به صفحه زیر باز می گردد :

 

 می توان تاریخ و ساعت کپی را مشاهده کرد : Rightبا استفاده از کلید 
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1. Fault Record 

 

 

 21و باالتر  1.13کیپد با ورژن و تواند ذخیره کند. کد خطا را می 6و قبلتر  1.12کیپد با ورژن 

 کد خطا را می تواند ذخیره کند .

آخرین خطاهای رخ داده در این قسمت ذخیره می شود و آخرین خطای رخ داده با شماره یک 

مشخص می شود و به ترتیب خطاهای قبل از آن . با انتخاب خطا می توان جزییات بیشتر آن خطا 

 را مشاهده نمود . DC BUSولتاژ و ولتاژ  ,فرکانس  ,جریان  ,اعت س ,مانند روز 

  ENTERارور مورد نظر را انتخاب کنید و با زدن کلید  UP/DOWNبا ااستفاده از کلید 

 می توانید جزییات خطا را مشاهده کنید .

 

 

 

 

  خطاهای ثبت شده در کیپدKPC-CC01 دیگر  پس از برداشتن کیپد و نصب آن روی درایو

 پاک می شود . و خطاهای درایو جدید در کیپد ذخیره می شود .
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7. Quick Start : 

 

 و فشردن کلید Quick Startبا انتخاب 

می توان یکی از مدهای  , 

 کنترلی زیر را انتخاب کرد :

Quick Start: 

1.   V/F Mode 

2.   VFPG Mode 

3.   SVC Mode 

4.   FOCPG Mode 

5.   TQCPG Mode 

6.   My Mode 

 

 

 

 

 

ظاهر می شود و  مد کنترلی برای پارامترهای مورد نیاز  ,در این قسمت با انتخاب مد کنترلی 

 کاربر مجموعه پارامترهای موردنیازش را می تواند به راحتی تنظیم کند :

6. VF Mode  : 

  
 می شوید : 07-00وارد تنظیمات پارامتر  , 1برای مثال با انتخاب مورد 

1. Parameter Protection Password Input (P00-07) 
2. Parameter Protection Password Setting (P00-08) 
3. Control Mode (P00-10) 
4. Control of Speed Mode (P00-11) 
5. Load Selection (P00-16) 
6. Source of the Master Frequency Command (AUTO) (P00-20) 
7. Source of the Operation Command (AUTO) (P00-21) 
8. Stop Method (P00-22) 
9. Digital Keypad STOP function (P00-32) 
10. Max. Operation Frequency (P01-00) 
11. Base Frequency of Motor 1 (P01-01) 
12. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 (P01-02) 
13. Min. Output Frequency of Motor 1 (P01-07) 
14. Min. Output Voltage of Motor 1 (P01-08) 
15. Output Frequency Upper Limit (P01-10) 
16. Output Frequency Lower Limit (P01-11) 
17. Accel. Time 1 (P01-12) 
18. Decel Time 1 (P01-13) 
19. Over-voltage Stall Prevention (P06-01) 
20. Software Brake Level (P07-00) 
21. Filter Time of Torque Command (P07-24) 

 22. Filter Time of Slip Compensation (P07-25) 
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2. VFPG Mode : 

  
 می شوید : 07-00وارد تنظیمات پارامتر  , 1برای مثال با انتخاب مورد 

1. Parameter Protection Password Input (P00-07) 
2. Parameter Protection Password Setting (P00-08) 
3. Control Mode (P00-10) 
4. Control of Speed Mode (P00-11) 
5. Load Selection (P00-16) 
6. Source of the Master Frequency 
Command (AUTO) (P00-20) 
7. Source of the Operation Command (AUTO) (P00-21) 
8. Stop Method (P00-22) 
9. Digital Keypad STOP function (P00-32) 
10. Max. Operation Frequency (P01-00) 
11. Base Frequency of Motor 1 (P01-01) 
12. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 (P01-02) 
13. Min. Output Frequency of Motor 1 (P01-07) 
14. Min. Output Voltage of Motor 1 (P01-08) 
15. Output Frequency Upper Limit (P01-10) 
16. Output Frequency Lower Limit (P01-11) 
17. Accel. Time 1 (P01-12) 

18. Decel Time 1 (P01-13) 

19. Over-voltage Stall Prevention (P06-01) 
20. Software Brake Level (P07-00) 
21. Filter Time of Torque Command (P07-24) 
22. Filter Time of Slip Compensation (P07-25) 
23. Slip Compensation Gain (P07-27) 
24. Encoder Type Selection (P10-00) 
25. Encoder Pulse (P10-01) 
26. Encoder Input Type Setting (P10-02) 
27. ASR Control ( P) 1 (P11-06) 
28. ASR Control (I) 1 (P11-07) 
29. ASR Control ( P) 2 (P11-08) 
30. ASR Control (I) 2 (P11-09) 
31. P Gain of Zero Speed (P11-10) 
32. I Gain of Zero Speed (P11-11) 
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3. SVC Mode : 

  
 می شوید : 07-00وارد تنظیمات پارامتر  , 1برای مثال با انتخاب مورد 

 

1. Parameter Protection Password Input (P00-07) 
2. Parameter Protection Password Setting (P00-08) 
3. Control Mode (P00-10) 
4. Control of Speed Mode (P00-11) 
5. Load Selection (P00-16) 
6. Carrier Frequency (P00-17) 
7. Source of the Master Frequency Command (AUTO) (P00-20) 
8. Source of the Operation Command (AUTO) (P00-21) 
9. Stop Method (P00-22) 
10. Digital Keypad STOP function (P00-32) 
11. Max. Operation Frequency (P01-00) 
12. Base Frequency of Motor 1 (P01-01) 
13. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 (P01-02) 
14. Min. Output Frequency of Motor 1 (P01-07) 
15. Min. Output Voltage of Motor 1 (P01-08) 
16. Output Frequency Upper Limit (P01-10) 
17. Output Frequency Lower Limit (P01-11) 
18. Accel. Time 1 (P01-12) 
19. Decel Time 1 (P01-13) 
20. Full-load Current of Induction Motor 1 (P05-01) 
21. Rated Power of Induction Motor 1 (P05-02) 
22. Rated Speed of Induction Motor 1 (P05-03) 
23. Pole Number of Induction Motor 1 (P05-04) 
24. No-load Current of Induction Motor 1 (P05-05) 
25. Over-voltage Stall Prevention (P06-01) 
26. Over-current Stall Prevention during Acceleration (P06-03) 
27. Derating Protection (P06-55) 
28. Software Brake Level (P07-00) 

29. Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection (P07-20) 
30. Filter Time of Torque Command (P07-24) 
31. Filter Time of Slip Compensation (P07-25) 
32. Slip Compensation Gain (P07-27) 
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4. FOCPG Mode : 

  
 می شوید : 07-00وارد تنظیمات پارامتر  , 1برای مثال با انتخاب مورد 

 

1. Parameter Protection Password Input (P00-07) 
2. Parameter Protection Password Setting (P00-08) 
3. Control Mode (P00-10) 
4. Control of Speed Mode (P00-11) 
5. Source of the Master Frequency Command (AUTO) (P00-20) 
6. Source of the Operation Command (AUTO) (P00-21) 
7. Stop Method (P00-22) 
8. Max. Operation Frequency (P01-00) 
9. Base Frequency of Motor 1 (P01-01) 
10. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 (P01-02) 
11. Output Frequency Upper Limit (P01-10) 
12. Output Frequency Lower Limit (P01-11) 
13. Accel. Time 1 (P01-12) 
14. Decel Time 1 (P01-13) 
15. Full-load Current of Induction Motor 1 (P05-01) 
16. Rated Power of Induction Motor 1 (P05-02) 
17. Rated Speed of Induction Motor 1 (P05-03) 
18. Pole Number of Induction Motor 1 (P05-04) 
19. No-load Current of Induction Motor 1 (P05-05) 
20. Over-voltage Stall Prevention (P06-01) 
21. Over-current Stall Prevention during Acceleration (P06-03) 
22. Derating Protection (P06-55) 
23. Software Brake Level (P07-00) 
24. Emergency Stop (EF) & Force to Stop Selection (P07-20) 
25. Encoder Type Selection (P10-00) 
26. Encoder Pulse (P10-01) 
27. Encoder Input Type Setting (P10-02) 
28. System Control (P11-00) 
29. Per Unit of System Inertia (P11-01) 
30. ASR1 Low-speed Bandwidth (P11-03) 
31. ASR2 High-speed Bandwidth (P11-04) 
32. Zero-speed Bandwidth (P11-05) 
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5 .TQCPG Mode : 

  
 می شوید : 07-00وارد تنظیمات پارامتر  , 1برای مثال با انتخاب مورد 

1. Password Input (Decode) (P00-07) 
2. Password Setting (P00-08) 
3. Control Mode (P00-10) 
4. Control of Speed Mode (P00-11) 
5. Source of the Master Frequency Command (P00-20) 
6. Source of the Operation Command (P00-21) 
7. Max. Operation Frequency (P01-00) 
8. Base Frequency of Motor 1 (P01-01) 
9. Max. Output Voltage Setting of Motor 1(P01-02) 
10. Full-load Current of Induction Motor 1 (P05-01) 
11. Rated Power of Induction Motor 1 (P05-02) 
12. Rated Speed of Induction Motor 1 (P05-03) 
13. Pole Number of Induction Motor 1  (P05-04) 
14. No-load Current of Induction Motor 1 (P05-05) 
15. Over-voltage Stall Prevention (P06-01) 
16. Software Brake Level (P07-00) 
17. Encoder Type Selection (P10-00) 
18. Encoder Pulse (P10-01) 
19. Encoder Input Type Setting (P10-02) 
20. System Control (P11-00) 
21. Per Unit of System Inertia (P11-01) 
22. ASR1 Low-speed Bandwidth (P11-03) 
23. ASR2 High-speed Bandwidth (P11-04) 
24. Zero-speed Bandwidth (P11-05) 
25. Max. Torque Command (P11-27) 
26. Source of Torque Offset (P11-28) 
27. Torque Offset Setting (P11-29) 
28. Source of Torque Command (P11-33) 
29. Torque Command (P11-34) 
30. Speed Limit Selection (P11-36) 
31. Forward Speed Limit (torque mode) (P11-37) 
32. Reverse Speed Limit (torque mode) (P11-38) 
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1.My Mode  : 

 پارامتر را ذخیره کرد . 32 ~ 0در این قسمت می توان 

 

 ,را فشار دهید  Enterنظر خود کلید روی پارامتر مورد Parameter Setup. در قسمت 1

این پارامتر در قسمت  F4دیده می شود . با فشردن کلید  ADDدر گوشه سمت راست پایین 

My Mode . ذخیره می شود 

 
 

 Myدر لیست  ,خود پاک کنید  My Mode.در صورتیکه بخواهید پارامتری را از لیست 2

Mode  کلید روی پارامتر موردنظرEnter  رابزنید . به طور مثال در شکل زیر می خواهیم

 ( را پاک کنیم . Control method)  1پارامتر شماره 

 

نشان داده  DELرا میزنید در گوشه سمت راست  enter.پس از اینکه روی پارامتر کلید 3

 پارامتر موردنظر از لیست پاک می شود . , F4می شود. با زدن کلید 
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 2پارامتر شماره  ,  1.همان طور که در شکل زیر می بینید با پاک کردن پارامتر شماره 4

 جایگزین آن می شود .

 

 

8. Display setup : 

 

وارد تنظیمات  ENTERبا فشردن کلید 

 شوید . تنظیمات صفحه نمایش

 

1. Contrast ,  صفحه نمایش :تنظیم وضوح و نور 

افزایش یا کاهش  را وضوح صفحه نمایش UP/DOWNلید های می توان با استفاده از ک

افزایش هرچه مقدار آن را  تنظیمات آن را ذخیره کنید . ENTERو سپس با فشردن داد 

 دهید نور صفحه نمایش بیشتر می شود. 

 

 

2.  Back-Lightخاموش شدن نور صفحه نمایش :  

زمان خاموش شدن نور  , Up/Downدر این قسمت می توانید با استفاده از کلیدهای 

دقیقه صفحه نمایش بعد  11صفحه نمایش را تنظیم کنید . به طور مثال با تنظیم آن روی 

 دقیقه خاموش شود.  11از 
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1. Text color : 

 در این قسمت می توانید رنگ نوشته های صفحه نمایش را تغییر دهید .

 UP/downز کلید های با استفاده ا ,به صورت کارخانه ایی سفید رنگ است 

 می توان آن را به آبی تغییر داد .
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3. Time Setting : 

 
 

 با استفاده از کلیدهای 

Right/Left  روز  ,ماه  ,می توان سال, 

 نظیم کرد .دقیقه و ثانیه را ت ,ساعت 

 می توان اعداد ساعت و تاریخ را تغییر داد. UP/Downبا استفاده از کلیدهای 
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63. Language Setup : 

 در این قسمت کاربر می تواند زبان موردنظرش را انتخاب کند .

1. English 

2. 繁體中文 

3. 简体中文 
4. Türkçe 
5. Русский 
6. Español 
7. Português 
8. français 

 

 

برای انتخاب زبان  UP/DOWNاز کلید 

 کنید . ENTERاستفاده و سپس 

 

66. Start up : 

 در درایو : Start upتنظیمات صفحه 

1. Default 1         :DELTA LOGO 

 
2. Default 2 :       DELTA Text 

 
3. User Defined  : با استفاده از مبدل (USB/RS-485  , IFD-6530  و

TP Editor ) 

با انتخاب این قسمت حتما باید از تصویر طراحی شده استفاده شود در غیر این صورت 

 نشان داده می شود . Main Pageصفحه خالی در 
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62. Main Page : 

6. Default Page : 

 
F 60.00Hz       >>> H >>> A >>> U 

2. User Define : اده از مبدل ) با استفUSB/RS-485  , IFD-6530  و

TP Editor ) 

با انتخاب این قسمت حتما باید از تصویر طراحی شده استفاده شود در غیر این صورت صفحه 

 نشان داده می شود . Main Pageخالی در 

 
 

 

 

 برای توان  در این قسمت می

Main page  تنظیماتDefault  و

 یا 

را  صفحه ساخته شده توسط کاربر

 انتخاب کرد .
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69. PC Link : 

 

1. 1 .TPEditor   : در این قسمت می توان بین درایو و نرم افزارTP Editor  ارتباط برقرار کرد و صفحات

 را در کیپد دانلود کرد .  Editor طراحی شده در

 باز می شود . PCصفحه زیر برای برقراری ارتباط با  Enterبا فشردن کلید . 1  .2

 
 

را انتخاب کنید تا برنامه در کیپد  write to TPو سپس  TP Editor , communicationنرم افزار در 

 دانلود شود .

 
 

 سپس برنامه در کیپد دانلود می شود :
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2.VFDSoft   با استفاده از این حالت می توان پارامترها را از کیپد به نرم افزار :VFDSoft آن  و داد انتقال

 داد . تغییر ها را

 دانلود کنید . VFDSoftسپس پارامترها را در  ,متصل کنید  PCابتدا کیپد را به 

 
 کنید . ENTERگروه پارامترهای مورد نظر را برای آپلود انتخاب کنید و  , UP/DOWNبا فشردن کلید 

 

 
 

را  <Parameter Manager function>ابتدا  ,به طریق زیر عمل کنید  VFDSoftدر نرم افزار 

 انتخاب کنید :

 
را  <Load parameter table from KPC-CC01>بخش  Parameter Managerدر 

 انتخاب کنید :
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 و کیپد برقرار می شود : PCارتباط بین  , com portبعد از انتخاب 

 

 
 

 آپلود می شود : VFDSoftسپس مطابق شکل زیر پارامترها در 
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 : IFD6530مبدل -5-7

USB/RS-485 Communication Interface IFD6530 

IFD6530  مبدلRS485  بهUSB  دلتا است که نیاز به تنظیمات و منبع تغذیه خارجی ندارد و برای پروگرام کیپد با استفاده از نرم افزارTPEditor  از

 را ساپورت می کند . kbps 711..تا  57که بادریت های  آن استفاده می شود

 

 مشخصات :               

 نیازی به منبع تغذیه خارجی نیست . منبع تغذیه

 1.5W توان مصرفی

Isolated voltage 2,500VDC 

Baud rate 75, 150, 300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 

57,600, 115,200 bps 

RS-485 

connector 
RJ-45 

USB connector A type (plug) 

Compatibility Full compliance with USB V2.0 specification 

 RS-485 Communication Port: 100 m حداکثر طول کابل 
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 یور آن را مطابق مراحل زیر نصب کنید :حتما برای استفاده از مبدل درا ,سی دی درایور این مبدل وجود دارد  , IFD6530در داخل جعبه 

 مراحل زیر را انجام دهید : PCبه  IFD6530نکته : قبل از متصل نمودن مبدل 
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 : PCمراحل نصب درایور بعد از متصل نمودن آن به 

 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

116 
 

 

 

LED  : مبدل 

 اگر چراغ سبز ثابت روشن باشد یعنی تغذیه متصل است . .1

 یعنی دیتا در حال تبادل است . اگر چراغ نارنجی چشمک زن باشد .2
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 سایر موارد روی صفحه کیپد :

 

 ها مثل شکل زیر ممکن است روی صفحه ظاهر شود : Warningخطا و 

 

برطرف خطای ظاهر شده  ,را بزنید تا خطا از بین برود . اگر با رفع دلیل ایجاد خطا  RESET/STOPکلید  ,بعد از برطرف کردن دلیل بروز خطا  .1

 مشاهده نمود . Fault recordدر تماس باشید . تمام خطاهای ثبتشده را می توان در قسمت واحد تعمیراتمی توانید با واحد  ,نشد 

 خطا از بین رفته است . ,خطایی ظاهر نشد ESCو در صفحه اصلی با زدن کلید  RESETاگر بعد از  .2

 تا زمانیکه خطا برطرف شود . صفحه نمایش چشمک زن خواهد بود ,در صورت وجود خطا  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

118 
 

 برای طراحی صفحه کیپد : TP Editorاستفاده از -1-7

 برای طراحی کیپد استفاده شود .  1.6از ورژن باالی  .1

 : TP Editorلینک دانلود آخرین ورژن نرم افزار 

-http://www.delta

americas.com/Products/PluginWebUserControl/downloadCenterCounter.aspx?DID=7348&DocPath

US-=1&hl=en 
 را انتخاب کنید. VFD-C Keypadمطابق شکل زیر یک فایل جدید باز کنید و  .2

 

 

 

 

 

http://www.delta-americas.com/Products/PluginWebUserControl/downloadCenterCounter.aspx?DID=7348&DocPath=1&hl=en-US
http://www.delta-americas.com/Products/PluginWebUserControl/downloadCenterCounter.aspx?DID=7348&DocPath=1&hl=en-US
http://www.delta-americas.com/Products/PluginWebUserControl/downloadCenterCounter.aspx?DID=7348&DocPath=1&hl=en-US
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 می توانید با راست کلیک صفحه جدید باز کنید : Editقسمت در سمت راست  .3

 

 

 ( استفاده کنید :  )  Static textبرای نوشتن متن از یک  .4

 

 و بر روی آن مجدد کلیک کنید :            
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 می توانید انتخاب کنید : BMPاشکال مورد نظر را با فرمت  ,: با استفاده از آن  Bitmap Staticاستفاده از  .5
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 و  bps, 19200 bps 9600 را مطابق شکل انجام دهید . سه بادریت  IFD6530برای دانلود برنامه در کیپد تنظیمات  .6

 38400 bps  در دسترس است: 

 

 

 
 را  yesسپس  را بزنید و چند ثانیه صبر کنید و Enterو کلید  Menu < PC LINKدر کیپد اینورتر در قسمت  , TPهنگام دانلود برنامه  .7

 انتخاب کنید :
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 مثال : طراحی صفحه کیپد و دانلود آن در کیپد :

 ,Static Text, ASCII Displayصفحه را می توان استفاده کرد . در صفحات می توان از  256در کیپد درایو تا 

Static Bitmap, Scale, Bar Graph, Button, Clock Display, Multi-state bit map, , Numeric Input 
 استفاده کرد . geometric bitmaps و 

 

 

1. Numric/ASCII Display  برای خواندن فرکانس  1113مطابق شکل زیر از آدرس  ,: با  کلیک مجدد می توان تنظیمات الزم را انجام داد

 است ) رجوع به لیست آدرس های مدباس اینورتر (  : خروجی درایو استفاده شده
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2. Scale Setting .با کلیک مجدد برروی آن می توان تنظیمات آن را انجام داد : 

 

  

 

3. Bar Graph setting   جریان و غیره را می توان گراف رسم کرد : ,: برای آدرس های مختلف فرکانس 
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4 .Button   از باتن فقط برای سوئیچ بین صفحات از طریق کیپد استفاده می شود . فقط :<Page Jump>   و <Constant Setting>  

 در این باتن فعال هستند .

 

 

[Constant setting]  : با استفاده ازConstant setting . می توان مقدار عددی ثابتی را در یک پارامتریا آدرس هگز نوشت 
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5  .RTC Display   توضیحات کیپد بخش  تاریخ را در صفحه کیپد نمایش داد . در ,ساعت  ,: با استفاده از این می توان روزTime setting توضیحات 

 مربوط به تنظیم ساعت و تاریخ کیپد داده شد . 

 

 

6 Multi-state bitmap .  این باتن وضعیت بیت :PLC  یک تصویر یا  ,را می خواند و می توان در این باتن برای هریک از حالت های صفر یا یک

 متن درنظر گرفت .

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

126 
 

7 Unit Measurement. انتخاب  : باUnits  و رسم آن در صفحه و دبل کلیک بر روی آن پنجره تنظیمات آن باز می شود . از جمله مواردی که

 و ... است .  ,Weight, Speed, Time and Temperature Lengthنشان داد :  می توان با استفاده از این

 

 
 

 
 

8 Numeric Input Setting  ل کلیک بر روی آن پنجره تنظیمات آن باز می شود . با استفاده از آن می توان و رسم آن در صفحه و دب: با انتخاب

باید از آدرس  P01-44در پارامتر و یا آدرس های مدباس مقداری را وارد کرد و یا از آن خواند . به طور مثال برای خواندن یا نوشتن دیتا در پارامتر 

 عملکرد خاصی را در نظربگیرید .  Function Keyرای در این قسمت می توانید باستفاده کنید . 012Cهگز 
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 را ENTERشوید . سپس کلید  PC LINKوارد قسمت  UP/DOWN: ابتدا مطابق توضیحات قبل با فشردن دکمه های  TPدانلود صفحات  9

 مت قس , Communicationدر قسمت  TPEditorظاهر شود . سپس در نرم افزار  ”Waiting“عبارت  فشار دهید تا 

Write to TP  را برای آغاز دانلود برنامه در کیپد انتخاب کنید . مطابق شکل زیر بعد از دیدن عبارتCompleted   با فشردن کلیدESC  وارد

 صفحه منو اصلی شوید .
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 :  و توضیحات  KPC-CC01خطاهای کیپد -7-7

 

 :  Faultکد های 

 ع خطانحوه رف توضیحات خطا در صفحه نمایش

 

 

 Flashخطا در خواندن 

memory کیپد 

 کیپد : Flash memoryخطا در 

روی کیپد را برای از بین بردن خطا  RESETکلید  .1

 فشار دهید .

2. Flash memory .کیپد را بررسی کنید 

دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد  11برای  .3

احد و وشن کنید . اگر مشکل برطرف نشد بار

 تماس بگیرید .تعمیرات

 

 

 Flashخطا در ذخیره 

memory کیپد 

 کیپد: Flash memoryخطا در  

روی کیپد را برای از بین بردن خطا  RESETکلید  .1

 فشار دهید .

دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد  11برای  .2

واحد  وشن کنید . اگر مشکل برطرف نشد بار

 بگیرید . تماستعمیرات

 

 

 Flash memoryخطای پارامتر 

 کیپد

این ارور میتواند به دلیل تنظیمات کارخانه ایی پارامترها و 

Update Firmware . رخ دهد 

روی کیپد را برای از بین بردن خطا  RESETکلید  .1

 فشار دهید .

2. Flash IC . کیپد را بررسی کنید 

وش نگه دارید و مجدد دقیقه سیستم را خام 11برای  .3

واحد  وشن کنید . اگر مشکل برطرف نشد بار

 تماس بگیرید .تعمیرات
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کیپد  Flash memoryخطای 

 VFDدر خواندن دیتا از 

 بخواند. VFDکیپد نمی تواند هیچ دیتایی را از 

کیپد و درایو و کابل را چک کنید  RJ45صحت ارتباط  .1

. 

یپد را برای از بین بردن خطا روی ک RESETکلید  .2

 فشار دهید .

دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد  11برای  .3

واحد روشن کنید . اگر مشکل برطرف نشد به 

 تماس بگیرید .تعمیرات

 

 

 

 کیپد CPUبروز خطا در 

 کیپد CPUبروز خطا در 

1. CPU clock . کیپد ار بررسی کنید 

2. Flash IC ا بررسی کنید .کیپد ر 

3. RTC IC . کیپد را بررسی کنید 

 کیپد را بررسی کنید. RS485کیفیت ارتباط  .4

دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد  11برای  .5

واحد روشن کنید . اگر مشکل برطرف نشد با 

 تماس بگیرید .تعمیرات
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 : Warningکدهای 

 دارنحوه رفع هش توضیحات هشدار در صفحه نمایش

 

 

 

Modbus function code 

error 

 درایو فرمان ارسال شده از طرف کیپد را نمی پذیرد :

کیپد و درایو و کابل را چک  RJ45صحت ارتباط  .1

 کنید .

روی کیپد را برای از بین بردن  RESETکلید  .2

هشدار فشار دهید . اگر مشکل برطرف نشد با 

 تماس بگیرید .واحد تعمیرات

 

 

 

Modbus data address 

error 

 درایو آدرس کیپد را نمی پذیرد :

کیپد و درایو و کابل را چک  RJ45صحت ارتباط  .1

 کنید .

روی کیپد را برای از بین بردن  RESETکلید  .2

هشدار فشار دهید . اگر مشکل برطرف نشد با 

 تماس بگیرید واحد تعمیرات

 

 

 

 

Modbus data value error 

 درایو دیتای ارسال شده از طرف کیپد را نمی پذیرد :

کیپد و درایو و کابل را چک  RJ45صحت ارتباط  .1

 کنید .

روی کیپد را برای از بین بردن  RESETکلید  .2

هشدار فشار دهید . اگر مشکل برطرف نشد با 

 تماس بگیرید .واحد تعمیرات

 

 

Modbus slave drive error 

درایو فرمان ازسال شده از کیپد را نمی تواند پردازش 

 کند : 

کیپد و درایو و کابل را چک  RJ45صحت ارتباط  .1

 کنید .

روی کیپد را برای از بین بردن  RESETکلید  .2

 هشدار فشار دهید .

دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و  11برای  .3

نشد با مجدد روشن کنید . اگر مشکل برطرف 

 تماس بگیرید .واحد تعمیرات
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Modbus transmission 

time-Out 

درایو نمی تواند فرمان ارسال شده از طرف کیپد را 

 پاسخ دهد :

کیپد و درایو و کابل را چک  RJ45صحت ارتباط  .1

 کنید .

روی کیپد را برای از بین بردن  RESETکلید  .2

 هشدار فشار دهید .

دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و  11برای  .3

مجدد روشن کنید . اگر مشکل برطرف نشد با 

 تماس بگیرید .واحد تعمیرات

 

 

 

Object not supported by 

TPEditor 

 

از المان یا پارامتری استفاده  TPEditorدر برنامه 

 شده که ساپورت نمی شود :

ید و المان هایی را بررسی کن TPEditorبرنامه  .1

 که قابل ساپورت نیست را حذف کنید .

را   TPEditorاطمینان داشته باشید که درایو  .2

 ساپورت می کند.

تماس واحد تعمیراتاگر مشکل برطرف نشد با  .3

 بگیرید .

 

  کدهایwarning , “CExx” . فقط مربوط به خطای ارتباطی بین کیپد و درایو هستند 
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 خطاهای زیر نمایان شود : KPC-CC01ممکن است در کیپد   ENTERپس از فشردن کلید ,)کپی پارامترها(  Copy Functionدر 

  

 نحوه رفع هشدار توضیحات هشدار در صفحه نمایش

 

 

ها و فایل فقط قابل خواندن  پارامتر

 است

 توان  پارامترها/فایل فقط قابل خواندن است و  نمی

 تغییر داد .

اگر مشکل برطرف نشد با  ,منوال را بررسی کنید  .1

 در تماس باشید واحد تعمیرات

 

 

نمی توان پارامتر یا فایل را تغییر 

 داد .

 در پارامتر یا فایل این خطا رخ می دهد . writeهنگام 

1. Flash IC . کیپد را بررسی کنید 

دستگاه را برای ده دقیقه خاموش کرده و سپس  .2

 شن کنید .رو

در تماس واحد تعمیراتاگر مشکل برطرف نشد با  .3

 باشید .

 

 

 درایو در حال کار است .

و در حال کار است انجام نمی تنظیمات در حالی که درای

 شود 

 نباشد . RUNچک کنید درایو  .1

در تماس واحد تعمیراتاگر مشکل برطرف نشد با  .2

 باشید .

 

 

 است . Lockپارامترهای درایو 

تنظیمات قابل اجرا  ,است  lockبه دلیل اینکه پارامترها 

 نیست .

در  ,هستند یا خیر  lockچک کنید ببینید پارامترها  .1

 باید قفل پارامترها را باز کنید هستند  lockصورتیکه 

 
در تماس واحد تعمیراتاگر مشکل برطرف نشد با  .2

 باشید .
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AC drive parameter 

changing 

A setting cannot be made because a 

parameter is being modified. 

1. Verify if the parameter is being 

modified. If it is not being modified, try 

to set up that parameter again. 

If the solution above doesn’t work, 

contact your local authorized dealer. 

 

 

Fault code 

 تنظیمات قابل اجرا نیست زیرا در درایو خطا وجود دارد .

چک کنید ببینید آیا در صفحه کیپد خطایی نمایان  .1

در غیر این صورت مجدد تنظیمات را  ,است یا خیر 

 تکرار کنید .

در تماس واحد تعمیراتاگر مشکل برطرف نشد با  .2

 باشید .

 

 

 

Warning code 

 را نیست زیرا در درایوهشدار وجود دارد .تنظیمات قابل اج

چک کنید ببینید آیا در صفحه کیپد هشداری نمایان  .3

در غیر این صورت مجدد تنظیمات را  ,است یا خیر 

 تکرار کنید .

 در تماس باشید .واحد تعمیراتاگر مشکل برطرف نشد با 

 

 

File type dismatch 

 

Data need to be copied are not same 

type, so the setting cannot be made. 

1. Verify if the products’ serial numbers 

need to be copied fall in the category. 

If they are in the same category, try to 

make the setting again. 

If the solution above doesn’t work, 

contact your authorized dealer. 

 

 

File is locked with 

password 

 پسورد صحیح نیست و تنظیمات انجام نمی شود.

چک کنید ببینید پسورد را درست می دهید یا نه و  .1

دقیقه سیستم را خاموش  11رای بمجدد تکرار کنید.

نگه دارید و مجدد روشن کنید . اگر مشکل برطرف 

 تماس بگیرید .واحد تعمیراتنشد با 
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File version dismatch 

 صحیح نیست و تنظیمات انجام نمی شود. پسورد

چک کنید ببینید پسورد را درست می دهید یا نه و  .2

 مجدد تکرار کنید.

دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد  11برای  .3

واحد روشن کنید . اگر مشکل برطرف نشد با 

 تماس بگیرید .تعمیرات

 

 

AC drive copy function 

time-out 

 خطای ورژن دیتاها

ورژن پارامترها مطابق با ورژن درایو نیست . تنظیمات  .1

 را مجدد تکرار کنید.

د تماس بگیریواحد تعمیراتاگر مشکل برطرف نشد با  .2

. 

 

 

Other keypad error 

 وجود دارد. time outدر هنگام کپی پارامترها 

 مجدد کپی پارامترها رو تکرار کنید. .1

دقیقه سیستم را خاموش نگه دارید و مجدد  11ی برا .2

واحد روشن کنید . اگر مشکل برطرف نشد با 

 تماس بگیرید .تعمیرات

 

 و باالتر از آن است . V1.01با ورژن  KPC-CC01کلیه مطالب گفته شدهدر مورد کیپد 
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 زیر است :رای ویرایش کیپد ساپورت نمی شود به شرح ب TPEditorفانکشن هایی که در 

1.  Local Page Setting   و  Global Setting  درTPEditor . ساپورت نمی شود 

 
 

1. [Communication]→[Read from TP]  درTPEditor  : ساپورت نمی شود 

 
 

 نمی توانید آدرس بدهید : RTC Display Settingدر  .3
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 فصل هشتم 
 

 ترمینال های درایو
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 : حات کلیتوضی-6-8

 

تریستوری، کوره القایی در شبکه باشند نصب چوک ورودی  DCتوان باال مثل دستگاه جوش، موتور  DCچنانچه چندین درایو در کنار یکدیگر باشند ، یا ادوات 

 مکان نزدیکترین رد باید درایو گیرد.  انجام الزم استانداردهای رعایت با باید موتور خروجی و فاز سه ورودی کشی کابلالزامی است. 

 متر باشد ، نصب چوک خروجی توصیه  21چنانچه فاصله موتور از درایو بیش از  .باشد کوتاه درایو و موتور فاصله تا گردد نصب موتور به

 منتشر اطیسیالکترومغن امواج و نویز تاثیر تا شوند استفادهکوتاه شیلددار تا جای ممکن با  موتور کابل های بایدکابل ها به خصوص می شود.

 شیلددار باید نیز ترمینال کنترلی کابل های .باشد داشته وجود باید مطمئن ارت در محل نصب درایو سیستم  برسد و مقدار کمترین شده به

 استفاده خروجی و ورودی راکتورهای و فیلترها از است بهتر .شوند داده عبور قدرت کابلهای جداگانه با مسیرهای از و شوند نصب

 داشته باشد. باالیی حفاظت و ایمنی شده نصب سیستم و یابد کاهش مغناطیسی باالی فرکانس امواج و میزان هارمونیکها تا گردد
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 مشخصات ترمینال های اصلی درایو :-2-8
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Function of DC Link 
 
Frame E~H 

قسمت  ,ور که در شکل زیر نشان داده شده است کنید . ) همانط disconnect ,قطع است  RSTرا زمانیکه برق ورودی  sو  rترمینال  .1

 های مشخص شده را جدا کنید و کابل آن را نزد خود نگه دارید . 

 متصل نمود . sو  rرا به ترمینال  power source 380 Vبعد از آن می توان 

 ظاهر می شود . ”ryF“در کیپد ارور  ,د وصل نکرده باشی s , Power supplyو  rبا اعمال برق ورودی به درایو در صورتیکه به ترمینال  

 نیست . sو  rنیازی به باز شدن ترمینال  ,متصل باشد  RSTو برق  DC Bus Connectionبه  DC Link.  در صورتیکه  1

Common DC Bus  را فقط درpower range  . ه نیست با شابدر صورتیکه در مورد کاربرد شما این رنج ممشابه می توان به درایو اعمال نمود

 در تماس باشید . نمایندگی 
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  Hو  Gتوجه : در فریم 
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 مشخصات ترمینال های کنترل درایو :-9-8

 

 Ⓐ Ⓑ 26~16AWG (0.1281-1.318mm2); Ⓒ 30~14AWGاستفاده از سیم هایی با مشخصات : 

 گشتاور مناسب : 

Ⓐ 5kg-cm [4.3Ib-in.] (0.49 Nm) : A قسمت 

Ⓑ 8kg-cm [6.94 Ib-in.] (0.78 Nm) : B قسمت 

                    C :Ⓒ 2kg-cm [1.73 lb-in.] (0.19 Nm)قسمت        

 ( است . NPN)  Sinkدرایو به صورت  Bبه منظور استفاده از ترمینال های بخش  24V-COM+اتصال کوتاه  ,در شکل باال  

 به صورت کارخانه ایی اتصال کوتاه هستند . STO1 , STO2 , +24V , SCM1,SCM2, DCMمطابق شکل باال 
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 ترمینال ها عملکرد ترمینال ( NPNتنظیمات کارخانه ایی ) در حالت 

+24V: 5%  , 200mA  24+ برای سیگنال کنترلی دیجیتال 24+ترمینالV 

 COM لبرای سیگنال کنترلی دیجیتا comترمینال  پایه مشترک برای تمام ورودی های چند منظوره

FWD-DCM: 

 ONچرخش موتور در جهت راستگرد: 

 OFFموتور می ایستد : 

 

 forwardفرمان ران شدن در جهت 

 

FWD 

REV-DCM: 

 ONچپگرد: چرخش موتور در جهت 

 OFFموتور می ایستد : 

 

 reverseفرمان ران شدن در جهت 

 

REV 

 

 08-02~01-02رجوع به پارامترهای 

 8 ~ 1ی های چند منظوره ترمینال های ورودبرای تنظیم 

 : Sourceمد 

ON: 3.3 جریان راه اندازی ترمینالmA≧11Vdc 

OFF: cut-off voltage≦5Vdc 

 : Sinkمد 

ON:  جریان راه اندازی ترمینال 3.3mA ≦13Vdc 

OFF: cut-off voltage≧19Vdc 

 

 

 

 8 ~ 1ترمینال های ورودی های چند منظوره 

 

 

MI1 ~ 

MI8 
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 خروجی پالس درایو 

 

 1kΩ/100pfحداقل امپدانس بار : 

 میلی آمپر 31حداکثر جریان خروجی : 

 30Vdc , 100 kHzحداکثر ولتاژ و فرکانس پالس خروجی  :  

Duty-cycle: 50% 

 

DFM 

 

 

ترمینال مشترک برای دریافت خروجی آنالوگ از 

 فرکانس

 

DCM 

 

 

 MO1 (photocoupler) 1خروجی چند منظوره 

 MO2 (photocoupler) 2خروجی چند منظوره 

Max 48Vdc , 50mA پایه مشترک برای خروجی های چند منظوره MCM 

 بار مقاومتی : 

3A(N.O.)/3A(N.C.) 250VAC 

5A(N.O.)/3A(N.C.) 30VDC 

 بار سلفی : 

Inductive Load (COS 0.4): 

1.2A(N.O.)/1.2A(N.C.) 250VAC 

2.0A(N.O.)/1.2A(N.C.) 30VDC 

 رله ها فعال می شوند . ,با توجه به تنظیمات در پارامترهای مربوطه 

به فرکانس خاصی برسد و یا ارور  ,مانند زمانیکه درایو شروع به کار کند 

 ( OVرخ دهد.) به طور مثال 

 RA1 (.N.O) 1رله ی خروجی چند منظوره 

 RB1 (.N.C) 1رله ی خروجی چند منظوره 

 RC1 یه مشترک رله های خروجی چند منظورهپا

 RA2 (.N.O) 2رله ی خروجی چند منظوره 

 RB2 (.N.C) 2رله ی خروجی چند منظوره 

 RC2 پایه مشترک رله های خروجی چند منظوره
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 10V+ منبع تغذیه پتانسیومتر 10Vdc 20mA+برای تنظیم فرکانس خروجی اینورتر :  

 10V- منبع تغذیه پتانسیومتر : 10Vdc 20mA-  اینورتر برای تنظیم فرکانس خروجی 

 20kΩ  ,امپدانس 

 رنج تغییرات فرکانس خروجی بر حسب ورودی آنالوگ :

 

0~20mA/4~20mA/0~10V = 

 ( (Pr.01-00)    تا ماکزیمم فرکانس خروجی 1)  

 AVI  :0~10Vتنظیمات کارخانه ایی 

 

 

 

AVI 

  : 250Ω امپدانس 

 رنج تغییرات فرکانس خروجی بر حسب ورودی آنالوگ :

0~20mA/4~20mA/0~10V = 

 ( (Pr.01-00)    تا ماکزیمم فرکانس خروجی 1)  

 

 ACI  :4~20mAتنظیمات کارخانه ایی 
 

 

 

ACI 

 20kΩ امپدانس : 

 

 -10~+10VDC= 

  ( (Pr.01-00)    تا ماکزیمم فرکانس خروجی 1)  

 

AUI 
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0~10V  5  میلی آمپر و حداکثر بار 1با حداکثر خروجی جریانیkΩ  

-10~10V  5  میلی آمپر و حداکثر بار 1با حداکثر خروجی جریانیkΩ 

 میلی آمپر  1جریان خروجی : حداکثر 

 رزولوشن : 

0~10V   ( =1 تا ماکزیمم فرکانس خروجی    (Pr.01-00) )  

 10V → -10~+10V~0رنج : 

 است . 10V~0: تنظیمات کارخانه ایی  AFM 1سوئیچ 

 

 

 

 

 

AFM1 

 

 

0~10V  5  میلی آمپر و حداکثر بار 1با حداکثر خروجی جریانیkΩ  

0~20mA  500با حداکثر بارΩ 

 20mAجریان خروجی : حداکثر 

 رزولوشن : 

0~10V   ( =1 تا ماکزیمم فرکانس خروجی    (Pr.01-00) )  

 10V → 4~20mA~0رنج : 

 است . 10V~0: تنظیمات کارخانه ایی  AFM 2سوئیچ 

 

 

AFM2 

 ACM پایه مشترک ورودی آنالوگ پایه مشترک برای ترمینال های آنالوگ

 استفاده می شوند . saftyو برای  این ترمینال ها به صورت کارخانه ایی اتصال کوتاه هستند 

Power removal safety function for EN954-1 and IEC/EN61508 

 

 :  STO1~SCM1;STO2~SCM2         

 11Vdcو ولتاژ بیشتر از   3.3mA جریان الزم برای فعال شدن

 استفاده کنید می توانید اتصال کوتاه را باز کنید و باید از یک شستی Emergency stopفقط در صورتیکه بخواهید از 

 Normally Close  برایStop Emergency . استفاده کنید 

STO1 

SCM1 

STO2 

 

SCM2 
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 مطابق شکل زیر :  PLCبه طور مثال با استفاده از 

 نرمال بستهرا باز کنید و از یک  STO1 , STO2 , +24V , SCM1,SCM2, DCMاتصال کوتاه  .1

 نمی شود . runدر غیر این صورت درایو  .به جای آن استفاده کنید  ( ESTOPسوئیچ )  

 نمایان می شود . STOشده و ارور  STOPدرایو ,د حال هرگاه نرمال کلوز قطع شو 

 

 مراجعه شود . SCMو  STOبه بخش عملکرد ترمینال های 

 

  RS-485 مدباس

SG+ 

SG- 

SGND 

PIN 1,2,7,8 : رزرو است                   PIN 3, 6: SGND 

PIN 4: SG-                                        PIN 5: SG+ 

RJ-45 
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 نحوه سیم کشی مدار فرمان ورودی های دیجیتال :-4-8
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 : C2000کابل کشی ترمینال های قدرت درایو -5-8

 های پیچ بستن برای .کنید  استفاده قدرت ترمینال های به کابل ها متصل نمودن در استاندارد کابلشوهای یا سرسیم ازبه این منظور 

 ایجاد و کشی جریان باعث قدرت های کابل محکم نبودن  .نمایید حاصل اطمینانکابل ها بعد از نصب  بودن محکم از قدرت ترمینال

 .شد خواهد ها ترمینال در سوزی آتش

 جریان جدول ازبنابراین باید  .نماید تحمل را درایو نامی نجریا بتواندکابل مورد نظر به طوریکه  کابل مسی استفاده کنیداز برای کابل کشی 

و   باشد داشته را℃90 یا  ℃75دمای در کار توانایی دائم نامی جریان در باید کابل. کنید استفاده شده توصیه کابل های درایو و دهی

 سعی درایو کشی کابل در .می کاهد درایو رومغناطیسیالکت امواج اثر از موتور برای شیلددار کابل از استفادهاستفاده شود . V 600از کابل 

 کابل های باید فاصله داشته باشند یعنی سانتیمتر 31حداقل  ,  کابل هایی که مربوط به موتور نیست سایر از درایو و موتور بین کابل های شود

ساطع شده از   امواج تاثیر تا از شوند عبور داده جداگانه مسیرهای از کنترلی و شبکه مدباس کابل های و درایو ورودی کابل های ، موتور

مودن شیلد کابل های ورودی و خروجی در شکل زیر به کابل کشی ورودی و خروجی درایو و ارت ن شود. کاسته کابل ها سایر روی بر موتور کابل های

 و موتور توجه داشته باشید :
 

 

 
 ترمینال ارت درایوبه ها را جداگانه  و غیره حتما از کابل شیلد دار استفاده کرده و شیلد کابل AVI , ACIبرای کابل کشی ترمینال های کنترل درایو نظیر 

 ها زوج سیم دور شیلد با شده تابیده هم به های سیم زوج با شیلددار کابل ازو برای کابل کشی ترمینال های آنالوگ متصل نمایید 

 کنید.  استفاده
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 فصل نهم
 

 کارت های توسعه درایو
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 درایو :توسعه کارت های انواع -6-3

EMC-COP01.13 

 

 

CMC-MOD01.9 EMC-PG01/02L.5 EMC-D42A.1 

CMC-PD01.10 EMC-PG01/02O.6 EMC-D611A.2 

CMC-DN01.11 EMC-PG01/02U.7 EMC-R6AA.3 

CMC-EIP01.12 EMC-PG01R.8 EMC-BPS01.4 

 

 نحوه نصب کارت توسعه بر روی درایو :-2-3

 سپس برای نصب کارت بایستی کیپد و ,ابتدا کارت مورد نظر خود را انتخاب کنید ) برای ارتباطات شبکه و یا سایر کاربردها ( 

 یم های مختلف درایو عمل کنید :مطابق تصاویر زیر برای برداشتن کاور دستگاه در فر ,کاور روی درایو را باز کنید 
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 توضیحات انواع مختلف کارت های درایو : -9-3

EMC-D42A-9-3-1 : 

  ترمینال ها توضیحات

 

 

 

 

 

 کارت افزایش ورودی و خروجی

 .منظوره چند ورودی های ترمینال های برای مشترک

منبع  ,  J1 جامپر از با استفاده PNP(Source) یا NPN   (Sink  )انتخاب حالت 

 .خارجی تغذیه

 

COM 

 پایه مشترک

 مربوط به ورودی های چند منظوره . 29-02الی  26-02پارامترهای  به مراجعه

 E24 , +24Vdc±5% 200mA, , 5Wترمینال  اتصال وسیله به داخلی تغدیه

  19VDC/30Wینیمم م ولتاژ  30VDC ماکزیمم ولتاژ : 24VDC , خارجی تغدیه

 6.5Ma ورودی ها :  ONدر حالت  جریانمقدار

 10μAورودی ها :  OFFتلرانس جریان نشتی در حالت 

 

 

MI10~ MI13 

 photocoupler)) منظوره  چند خروجی ترمینال های

 مربوط به خروجی های چند منظوره . 37-02الی  36-02پارامترهای  به مراجعه

حالت های درترهای مربوط به این خروجی می توان با توجه به تنظیمات پارام

خروجی گرفت . سیگنال  (open collector) یترانزیستور خروجی  از مختلف

و یا با رسیدن به فرکانس موردنظر و یا با وقوع  می شود runمانند وقتیکه درایو 

Overload . 

 

 

MO10~MO11 

 , MO10-MO11منظوره  چندخروجی  های ترمینال برای مشترک

(photocoupler) 

 48VDC – 50 mA ماکزیمم 

 

MXM 
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EMC-D611A-9-3-2 : 

  ترمینال ها توضیحات

 

 

 کارت افزایش ورودی

 AC منظوره چند ورودی های ترمینال برای AC برق مشترک پایه

 منظوره چند کارکرد ورودی انتخاب برای 31-02تا  26-02پارامترهای  به مراجعه

 HZ 63-47 :ورودی فرکانس                               vdc 130-100 :ورودی ولتاژ

 27Kohm :ورودی امپدانس

  :ترمینال گویی پاسخ زمان

                                                                                                           
ON: 10ms 
OFF: 20ms 

 

 

MI10~ MI15 

 

EMC-R6AA-9-3-3 : 

  ترمینال ها توضیحات

 

 

 فزایش خروجیکارت ا

 AC منظوره چندخروجی   های ترمینال برای AC برق مشترک پایه

 منظوره چند خروجیکارکرد  انتخاب برای 41-02تا  36-02پارامترهای  به مراجعه

 :مقاومتی بار مشخصات

5A(N.O.) 250VAC 
5A(N.O.) 30VDC  

 (( COS 0.4  سلفی بار اتمشخص

2.0A(N.O.) 250VAC 
2.0A(N.O.) 30VDC 

می توان خروجی گرفت . مانند وقتیکه درایو  خروجیطریق  از درحالت های مختلف

run و یا با رسیدن به فرکانس موردنظر و یا با وقوع  می شودOverload . 

 

 

R10A-R15A 
R10C-R15C 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

179 
 

 

EMC-BPS01-9-3-4 : 

  ل هاترمینا   توضیحات

 

 

Power shift card 

 PLC ,این کارت برق الزم برای ارتباطات شبکه  ,با قطع برق ورودی درایو  

 و تغذیه برای سایر فانکشن ها را تامین می کند . ,داخلی 

  24V±5%ورودی : 

  :0.5Aورودی  جریان ماکزیمم

 نکته :

 برد 24V+ به را EMC-BP01کارت ورودی   24V+ترمینال   گاه هیچ .1

 متصل (Digital control signal common)  درایو ترمینال کنترلی

  .نکنید

برد  GND به را EMC-BP01کارت ورودی  GNDترمینال   گاه هیچ .1

 ترمینال کنترلی

  .نکنید متصل (Digital control signal common)  درایو

 

 

24V 
GND 

 

  روش نصب کارتPG د هم می باشد که در صفحات قبل به آن اشاره شد.ایشی ورودی و خروجی ماننو کارت های افز 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

180 
 

EMC-PG01L/EMC-PG02L-9-3-5 : 

 

 .انجام می شود Pr.10-00~10-02, 10-16~10-18تنظیمات توسط پارامترهای شرح ترمینال ها : 

 توضیحات ترمینال ها

PG1 
 
 
 
 

 

VP  : 5+ولتاژ خروجیV/+12V ±5%   با استفاده از (FSW3 5+یچ بین برای سوئV/+12V ) 

 200mAماکزیمم جریان خروجی : 

DCM  پایه مشترکPower و سیگنال 

A1, /A1, B1, 
/B1, Z1, /Z1 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی انکدر ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vولتاژ ورودی 

 . ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد

EMC-PG01L  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02L  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz  ( 1) نکته 

PG2 
 

 

 

 

 
A2, /A2, 
B2, /B2 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی پالس ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vولتاژ ورودی 

 فاز می تواند باشد .ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو 

EMC-PG01L  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02L  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz  ( 1) نکته 

 استفاده کنید . Pull-UP  , 1~2 kΩاز مقاومت 

PG OUT AO, / AO 
BO, / BO 
ZO, / ZO 

SG 

PG Card Output signals. It has division frequency function: 1~255 
times 

 Line Driver  :5 VDC بیشترین ولتاژ خروجی برای

 50mAبیشترین جریان خروجی : 

EMC-PG01L  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02L  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

SG  پایهGND های  برای کارتPG عنوان  می باشد. همچنین بهGND  برایPLC  و سایر دستگاه

 پوزیشن مورد استفاده قرار می گیرد. های کنترل
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 کنید . استفاده Pull-Upاز یک مقاومت  15mA~5 ورودی ، برای جریان Open Collectorدر استفاده از انکودر :  1نکته  

 ( 1ولت است از منبع تغذیه خارجی استفاده کنید . ) مطابق شکل  Open Collector , 12اگر ولتاژ ورودی 

 برای رفع این مورد استفاده از مقاومت ,مواقع وجود نویز باعث می شود حالت صفر یا یک به خوبی از هم تفکیک نشود بعضی 

 Pull-Up . توصیه می شود 

 

5V ت وممقاPull Up : 100~220 , 1/2W 

12V ت وممقاPull Up : 510~1.35k , 1/2W 

24V ت وممقاPull Up : 1.8k~3.3k , 1/2W 

            

 استفاده کنید . EMC-PG02Lباشد برای جلوگیری از تداخالت از مدل  30kHzدر صورتیکه فرکانس پالس ورودی کمتر از  : 2نکته               

 ( است . Open Collectorمربوط به انکدر  1و  .: ) شکل  PG1دیاگرام سیم بندی کارت 
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 : PG2دیاگرام سیم بندی     
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EMC-PG01L/EMC-PG02L Wiring Diagram  : 

 ولت قرار ندهید . 211برای جلوگیری از اثر نویز حتما از کابل شیلد دار استفاده کنید وکابل ها به موازات کابل های باالی 

 استفاده کنید .  .0.81mm2 (AWG24 ~ AWG18) ~ 0.21از سیم های  ..

 متر باشد . 111طول کابل ها کمتر از  .1
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EMC-PG01O/EMC-PG02O-9-3-6 : 

 

 .انجام می شود Pr.10-00~10-02, 10-16~10-18تنظیمات توسط پارامترهای شرح ترمینال ها : 

 توضیحات ترمینال ها

PG1 
 
 
 
 

 

VP  : 5+ولتاژ خروجیV/+12V ±5%   با استفاده از (FSW3  5+برای سوئیچ بینV/+12V ) 

 200mAماکزیمم جریان خروجی : 

DCM رک پایه مشتPower و سیگنال 

A1, /A1, B1, 
/B1, Z1, /Z1 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی انکدر ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vولتاژ ورودی 

 ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02O 30زیمم فرکانس ورودی : : ماکkHz  ( 1) نکته 

 ( 1kΩ/1.2W.)  در داخل جعبه کارت قرار داده شده است Pull-UPسه عدد مقاومت 

 1نکته  ( Open Collector) جلوگیری از اثر نویز در انکدرهای   

PG2 
 

 

 

 

 

 

 

 
A2, /A2, 
B2, /B2 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی پالس ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vورودی ولتاژ 

 ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02O  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz  ( 1) نکته 

 استفاده کنید . Pull-UP  , 1~2 kΩاز مقاومت 
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PG OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V+, V+ 

 به منبع تغذیه خارجی نیاز است .   PG OUTبرای 

 از منبع تغذیه     12V ~ +24V+ترمینال ورودی ولتاژ

 
V- 

 منفی از منبع تغذیهترمینال ورودی ولتاژ 

 

 

 

 

 
A/O, B/O, Z/O 

 

 

PG Card Output signals. It has division frequency function: 1~255 
times 

 

متصل  high-pullمقاومت به این ترمینال ها  , Open Collectorجی برای سیگنال های خرو

 ) برای جلوگیری از تداخل و نویز.   وصل کنید منبع تغذیه خارجی 24V+از طرف دیگر به  کرده و

 (  هنگام صفر و یک شدن پالس

 ( (1.8kΩ/1W)) سه مقاومت در داخل جعبه دستگاه به این منظور قرار داده شده است . 
   

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02O  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

 

 

 استفاده کنید . بعضی مواقع وجود نویز باعث Pull-Upاز یک مقاومت ( 15mA~5 ورودی جریان)،  Open Collectorدر استفاده از انکدر :  .نکته 

 سه PG01Oبرای رفع این مورد استفاده از مقاومت توصیه می شود . در داخل جعبه کارت  ,نشود  می شود حالت صفر یا یک به خوبی از هم تفکیک 

 ( به این منظور وجود دارد . 1kΩ/1.2Wعدد مقاومت ) 

 توجه کنید . 1به شکل  ولت است از منبع تغذیه خارجی استفاده کنید .  Open Collector , 12اگر ولتاژ ورودی 

5V ت وممقاPull Up : 100~220 , 1/2W 

12V ت وممقاPull Up : 510~1.35k , 1/2W 

24V ت وممقاPull Up : 1.8k~3.3k , 1/2W 
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 استفاده کنید . EMC-PG02O/Lباشد برای جلوگیری از تداخالت از مدل  30kHzدر صورتیکه فرکانس پالس ورودی کمتر از :  2نکته 

 ( است . Open Collectorربوط به انکدر م 1و  .: ) شکل  PG1دیاگرام سیم بندی کارت 
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  در سیم بندی به این روش چراغA1 , B1 , Z1  کارتEMC-PG01O  با دریافت سیگنالOFF  و عدم دریافت سیگنال چراغ 

ON . می شود 

  دیاگرام سیم بندیPG2 : 

 

 ( استفاده کنید .  PLCبرای ارسال پالس به ورودی کنترلر )  Pull-Upحتما از مقاومت  PGدریافت پالس از  کارت برای PG OUT: در قسمت  3نکته 

 استفاده کنید . ,( که در داخل جعبه کارت است  1.8kΩ/1Wبه این منظور سه عدد مقاومت ) 
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EMC-PG01O/EMC-PG02O Wiring Diagram : 

 ولت قرار ندهید . 211به موازات کابل های باالی  برای جلوگیری از اثر نویز حتما از کابل شیلد دار استفاده کنید وکابل ها

 استفاده کنید .  .0.81mm2 (AWG24 ~ AWG18) ~ 0.21از سیم های  ..

 متر باشد . 31طول کابل ها کمتر از  .1
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EMC-PG01U/ EMC-PG02U-9-3-7 

 FSW1  اگر در حالتS  خروجی  ,باشدUVW  اگر در حالت  ,انکدرهای استاندارد استD فقط از انکدر دلتا استفاده کرد .  باشد باید 

  کارتEMC-PG02U . قابلیت تشخیص قطعی سیگنال انکدر را دارد 

 شرح ترمینال ها : 

 .انجام می شود Pr.10-00~10-02, 10-16~10-18تنظیمات توسط پارامترهای 

 توضیحات ترمینال ها

PG1 
 
 
 
 
 

VP  : 5+ولتاژ خروجیV/+12V ±5%   با استفاده از (FSW3 5+رای سوئیچ بین بV/+12V ) 

 200mAماکزیمم جریان خروجی : 

 

DCM  پایه مشترکPower و سیگنال 

A1, /A1, B1, 
/B1, Z1, /Z1 

 ( Line Driveسیگنال ورودی انکدر ) 

 ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .

 300kP/secماکزیمم فرکانس خروجی : 

 
U1, /U1, V1, 

/V1, W1, /W1 

 

 سیگنال ورودی انکدر

PG2 
 

 

 

 

 
A2, /A2, 
B2, /B2 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی پالس ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vولتاژ ورودی 

 ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .

 300kP/secماکزیمم فرکانس خروجی : 

PG OUT AO, / AO 
BO, / BO 
ZO, / ZO 

SG 

 . PGسیگنال های خروجی کارت 
PG Card Output signals. It has division frequency function: 1~255 

times 
 Line Driver  :5 VDCبیشترین ولتاژ خروجی برای 

 50mAبیشترین جریان خروجی : 

 300kP/secماکزیمم فرکانس خروجی : 

SG  پایهGND های  برای کارتPG عنوان  باشد. همچنین به میGND  برایPLC  و سایر دستگاه

 های کنترل پوزیشن مورد استفاده قرار می گیرد.
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 کنید . استفاده Pull-Upاز یک مقاومت  15mA~5 ورودی ، برای جریان Open Collectorدر استفاده از انکودر :  .نکته 

5V ت وممقاPull Up : 100~220 , 1/2W 

12V ت وممقاPull Up : 510~1.35k , 1/2W 

24V ت وممقاPull Up : 1.8k~3.3k , 1/2W 

 

 : PG2دیاگرام سیم بندی 

 

DOS(Degradation of Signal)：If the amplitude of the sine wave input of the S1-/S3/ S2-/S4 is lower 

than or higher than 
the encoder IC’s specification, a red light will be on. The possible reasons which cause this 
problem are the following. 
1. The turns ratio of the resolver encoder is not 1:0.5 which makes the sine wave input of the S1-
/S3/S2-/S4 not equal to 3.5±0.175Vrms. 
2. While motor is running, motor creates common mode noise which makes accumulated voltage 
to be more than 
3.5±0.175Vrms 
 LOT(Loss of Tracking): Compare the angle of S1-/S3/S2-/S4 sine wave input to the R1-R2 cosine 
wave. If their difference is more than 5 degree, a red light will be on. 
Here are the possible reasons why that happens: 
1. The output frequency of the PG card is incorrect. 
2. The specification of Resolver’s encoder is not 10KHz 
3. The motor creates common mode noise while it is running. That causes a big difference, while 
the motor is rotating, between main winding’s cosine wave angle and the sine wave angle of 
second and third windings. 
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EMC-PG01U Wiring Diagram : 

 ولت قرار ندهید . 211برای جلوگیری از اثر نویز حتما از کابل شیلد دار استفاده کنید وکابل ها به موازات کابل های باالی 

 استفاده کنید .  .0.81mm2 (AWG24 ~ AWG18) ~ 0.21از سیم های  ..

 متر باشد . 31طول کابل ها کمتر از  .1
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EMC-PG01R-9-3-8 : 

 .انجام می شود 02-10~00-10وسط پارامترهای تنظیمات ت شرح ترمینال ها :

 توضیحات ترمینال ها

PG1 R1- R2 توان خروجی ریزولور 

7Vrms, 10kHz 
S1, / S2 
S3, / S4 

 (S2, /S4=Sin; S1, /S3=Cos)سیگنال ورودی ریزلور

3.5±0.175Vrms, 10kHz 
PG2 A2, / A2 

B2, / B2 
 (Open Collectorیا  Line Driverسیگنال پالس ورودی )

 * Open Collector  :+5 ~24Vولتاژ ورودی 

 ورودی می تواند به صورت تک فاز یا دو فاز باشد.

 300kP/secبیسترین فرکانس خروجی : 

PG OUT AO, / AO 
BO, / BO 
ZO, / ZO 

SG 

PG Card Output signals. It has division frequency function: 1~255 
times 

 Line Driver  :5 VDCبرای مدل بیشترین ولتاژ خروجی 

 50mAبیشترین جریان خروجی : 

 kP/Sec 300بیشترین فرکانس خروجی : 

SG  پایهGND های  برای کارتPG  می باشد. همچنین  به عنوانGND  برایPLC  و سایر دستگاه

 های کنترل پوزیشن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  در استفاده از انکودر ریزلورOpen Collector 15~5 ورودی جریان ، برایmA  از یک مقاومتPull-Up کنید . استفاده 

 : PG2سیم کشی 

 

 

 

 

 

5V ت وممقاPull Up : 100~220 , 1/2W 

12V ت وممقاPull Up : 510~1.35k , 1/2W 

24V ت وممقاPull Up : 1.8k~3.3k , 1/2W 
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 : EMC-PG01R دیاگرام سیم بندی

 ولت قرار ندهید . 211حتما از کابل شیلد دار استفاده کنید وکابل ها به موازات کابل های باالی برای جلوگیری از اثر نویز  

 استفاده کنید .  .0.81mm2 (AWG24 ~ AWG18) ~ 0.21از سیم های  .3

 متر باشد . 111طول کابل ها کمتر از  .2
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 : CMC-MOD01     کارت -9-3-9

 

 

 ویژگی ها :

 خودکار MDI/MDIXبا  RJ45 ارتباط

 پورت1 تعداد پورت ها

 IEEE 802.3, IEEE 802.3u روش انتقال دیتا

 100Mبا حداکثر طول  CAT.05کابل  کابل ارتباط

  Mbps auto-detect 10/100 سرعت انتقال داده

 ,ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SMTP, MODBUS OVER TCP/IP پروتکل شبکه
Delta Configuration 

 

 :گی های الکتریکی ویژ

 )تغذیه توسط درایور تامین می شود( 5VDC ولتاژ تغذیه ورودی

 500VDC سیونولتاژ ایزوال

 0.8W توان برق مصرفی

 25gr وزن

 

 ورودی/خروجی و کارت رلهافزایش کارت  .1

 PGکارت  .2

 (Communication) یکارت های ارتباط .3

 RJ45پورت ارتباط  .4

 ترمینال مدار کنترل .5
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 : محیط   

 ESD (IEC 61800-5-1, IEC 61000-4-2) ایمنی نویز
EFT (IEC 61800-5-1, IEC 61000-4-4) 

(IEC 61800-5-1, IEC 61000-4-5) افه ولتاژ و جریاناض  

 (IEC 61800-5-1, IEC 61000-4-6) یست در برابر نویز هدایتیتست حساس

       %90:   رطوبت)  دما( Operation: -10°C ~ 50°C استاندارد رطوبت و دما

Storage: -25°C ~ 70°C )95:        رطوبت)  دما% 

 IEC 61800-5-1, IEC 60068-2-6/IEC :استاندارد بین المللی  لرزش و شوک ایمنی
61800-5-1, IEC 60068-2-27 

 

 : C2000جایگذاری کارت بر روی اینورتر 

 را قطع کنید. C2000برق اینورتر  .1

 پوش جلوی اینورتر را بردارید.در .2

 .4،مانند شکل با اینورتر منطبق باشند PGقرار دهید به نحوی که سوراخ های پیچ روی برد کارت  SLOT1، کارت را در قسمت 3مطابق شکل  .3

 .5پیچ ها را ببندید ، مانند شکل  Kg-cm 8~6با گشتاور  .4

 برای برداشتن کارت هم مراحل قبل را از آخر به اول طی کنید. .5
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 : C2000پارامتر های مورد نیاز برای تنظیمات شبکه اترنت در اینورتر 

در این شبکه مستر می تواند مقدار فرکانس و سایر  ,ا مطابق جدول زیر تنظیم کنید پارامترهای آن ر , C2000برای برقراری ارتباط شبکه اترنت با اینورتر 

 دستورات کنترلی درایو را بخواند و تغییر دهد .

مقدار مناسب  دستورالعمل پارامتر

جهت اعمال 

 (Decتنظیمات )

 توضیحات

 م کنترل دستور ورودی فرکانس توسط کارت انجا 8 تنظیم منبع ورودی فرکانس 00-20

 می شود.

 تعیین منبع ورودی فرکانس توسط کارت انجام 5 تعیین مرجع ورودی فرکانس 00-21

 می شود. 

 ACروش رمزگشایی برای  درایو موتور  1 روش رمز گشایی ارتباط 09-30

 1استاتیک : IP 1 IPتنظیمات  09-75

IP  : 1دینامیک 

09-76 IP  192 1آدرس IP : آدرس 

192.168.1.5 
09-77 IP  168 2آدرس IP : آدرس 

192.168.1.5 
09-78 IP  1 3آدرس IP : آدرس 

192.168.1.5 
09-79 IP  5 4آدرس IP : آدرس 

192.168.1.5 
09-80 Net Mask1 255 NetMask:255.255.255.0 
09-81 Net Mask2 255 NetMask:255.255.255.0 
09-82 Net Mask3 255 NetMask:255.255.255.0 
09-83 Net Mask4 1 NetMask:255.255.255.0 
09-84 Getway  192 1پیش فرض Getway :پیش فرض 

192.168.1.1 
09-85 Getway  168 2پیش فرض Getway :پیش فرض 

192.168.1.1 
09-86 Getway  1 3پیش فرض Getway :پیش فرض 

192.168.1.1 
09-87 Getway  1 4پیش فرض Getway :پیش فرض 

192.168.1.1 
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 : Basicجیستر های ر

BR# R/W توضیحات محتوا 

#0 R  فقط خواندنی،تنظیم شده توسط سیستم. مدلنام 

 است. CMC-MOD01=H’0203کد مدل کارت 

#1 R  ورژنFIRMWARE  نمایش ورژنFIRMWARE .سیستم به صورت کد هگز 

 است. V1.00نشان دهنده ورژن  H0100  مثال: کد

#2 R 10,000صوت کد دسیمال نمایش داده می شود . عدد  اطالعات به نژاطالعات ورS   1,000وS  برای ماه و عدد

100S  10وS .برای روز 

 نشان دهنده بعد از ظهر می باشد. 1نشان دهنده صبح و  1برای یک رقم 

#11 R/W  زمانTIMEOUT 

 مدباس

  500msزمان پیش فرض :

#13 R/W Keep Alive 
Time 

 30Sزمان پیش فرض : 

 

 : LEDگر نشان

LED STATUS روش اصالح خطا نتیجه 

POWER GREEN ON .تغذیه ورودی در حالت نرمال قرار دارد -------- 

OFF .منبع تغذیه را را بررسی کنید. ورودی پاور تغذیه نشده است 

LINK GREEN ON بکه ارتباط در حالت نرمال عمل می ش

 کند.

-------- 

Flashes می باشد. شبکه در حال عملیات -------- 

OFF .کابل شبکه و اتصاالت را بررسی کنید. ارتباط شبکه برقرار نیست 
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 ایرادیابی :

 نحوه برطرف کردن مشکل دلیل مشکالت

LED درایو موتور  تغذیه خاموش باشدAC .اتصاالت تغذیه درایو و منبع تغذیه مورد بررسی قرار بگیرند. تغذیه نمی شود 

به درایو متصل نمی  CMC-MOD01کارت

 باشد.

به درایو متصل شده  CMC-MOD01مطمئن شوید که کارت 

 باشد. 

خاموش  LINKچراغ 

 است

به شبکه متصل  CMC-MOD01کارت

 نمی باشد.

 از اتصال درست کابل شبکه مطمئن شوید.

 د.به پورت اترنت مطمئن شوی RJ-45از اتصال کانکتور RJ-45ارتباط ضعیف با کانکتور 

شناسایی نشده ماژول 

 است

به شبکه متصل  CMC-MOD01کارت

 نمی باشد.

به شبکه متصل شده  CMC-MOD01مطمئن شوید که کارت 

 باشد.

 CMC-MOD01شبکه ارتباط بین کارت 

 و کامپیوتر توسط فایروال مسدود شده است.

یا تنظیماتی که توسط صفحه کلید  IPجستجو ماژول از طریق 

 است درایو انجام شده

عدم امکان دستیابی به 

-CMCصفحه تنظیمات

MOD01 

به شبکه متصل  CMC-MOD01کارت

 نمی باشد.

به شبکه متصل شده  CMC-MOD01مطمئن شوید که کارت 

 باشد.

در  Communicationتنظیمات نادرست 

 DCISoftبرنامه 

باید به  DCISoftدر برنامه  Communicationتنظیمات 

 باشد.صورت اترنت انجام شده 

 شبکه ارتباط بین کارت

 CMC-MOD01  و کامپیوتر توسط

 فایروال مسدود شده است.

 انجام دهید. ACتنظیمات مربوطه را با صفحه کلید درایو موتور 

امکان دستیابی به صفحه 

تنظیمات وعدم امکان 

 نظارت بر صفحه وب

-CMCتنظیمات نادرست شبکه در کارت 

MOD01 . 

 را بررسی کنید  CMC-MOD01تنظیمات شبکه کارت 

 تنظیمات اینترنت در کامپیوتر خود را بررسی کنید.

-CMCتنظیمات نادرست اینترنت در کارت  E-Mailعدم ارسال 

MOD01 

 . CMC-MOD01تنظیمات نادرست شبکه در کارت 

تنظیمات نادرست برای سرور ارسال کننده 

 ایمیل

IP رورای سآدرس را بر SMTP .تائید کنید 
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 :  CMC-PD01کارت -11-3-9

 

 NET indicator نمایشگر شبکه .1

 POWER indicator نمایشگر تغذیه .2

 حفره محل نصب .3

 پورت ارتباط درایو .4

 DP PROFIBUSبرای ارتباط  پورت .5

 پیچ برای ثابت کردن کارتمحل بستن  .6

 روی بردبریدگی  .7
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 ویژگی ها :

 : پروفیباس DPکانکتور 

 DB9کانکتور  رابط

 سرعت باال RS-485 تقال دادهروش ان

 کابل جفت بهم تابیده شیلد دار کابل انتقال )شبکه(

 VDC 500 ایزوالسیون الکتریکی

 

 ات : ارتباط

 Cyclic data exchange نوع پیام

 CMC-PD01 نام ماژول

 GSD DELA08DB.GSDگواهی 

ID )08 کمپانی )شرکتDB (HEX) 

سرعت انتقال به صورت 

 سریال

 ی خودکار()شناسای

9.6kbps; 19.2kbps; 93.75kbps; 187.5kbps; 125kbps; 250kbps; 
500kbps; 1.5Mbps; 3Mbps; 6Mbps; 12Mbps (bit per second) 

 

 

 الکتریکی : مشخصات

 تامین می شود( ) توسط درایو 5VDC منبع تغذیه

 VDC 500 سیونولتاؤ ایزوال

 W 1 توان برق مصرفی

 g 28 وزن
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 های محیط:ویژگی 

 ESD(IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-2) ایمنی در برابر نویز
EFT(IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-4) 

(IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-5) ) اضافه ولتاژ و جریان  

 (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-6)   در برابر نویز هدایتی تست حساسیت 

 (رطوبت) %90 ,(دما) Operation: -10ºC ~ 50ºC استاندارد رطوبت و دما

Storage: -25ºC ~ 70ºC (دما), (رطوبت) %95 

  ,IEC61131-2 :استاندارد بین المللی ایمنی در برابر لرزش
IEC68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea) 

 

 

 

 توضیحات اسم پین شماره پین

 تعریف نشده - 1

 تعریف نشده - 2

3 Rxd/Txd-
P 

 P(B)یافت اطالعات ارسال/در

 تعریف نشده - 4

5 DGND  زمین 

6 VP  بتثم -ولتاژ تغذیه 

 تعریف نشده - 7

8 Rxd/Txd-
N 

 N(A)ارسال/دریافت اطالعات 

 تعریف نشده - 9

 

 ت.نشانده وضعیت شبکه اس  NET LED  نشان دهنده وضعیت تغذیه کارت و POWER LEDوجود دارد .  LEDدو  CMC-PD01بر روی کارت 
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LED POWER : 

 روش اصالح نشانگر LEDوضعیت 

چراغ سبز رنگ 

 روشن باشد

 - تغذیه در حالت عملکرد نرمال قرار دارد

چراغ سبز رنگ 

 خاموش باشد

 را بررسی کند CMC-PD01ارتباط بین درایو و ماژول  تغذیه وارد نشده است

 

LED NET : 

 روش اصالح نشانگر LEDوضعیت 

چراغ سبز رنگ 

 اموش باشدخ

 - وضعیت نرمال )استاندارد(

چراغ قرمز رنگ 

 خاموش باشد

به شبکه پروفیباس  CMC-PD01ماژول 

 متصل نمی باشد.

 را به شبکه متصل کنید. CMC-PD01ماژول 

چراغ قرمز 

چشمک زن 

 باشد

 قرار دهید 125~1آدرس پروفیباس ماژول را  آدرس شبکه پروفیباس نا معتبر می باشد.

جی چراغ نارن

چشمک زن 

 باشد

به درایو ناموفق  CMC-PD01اتصال ماژول 

 می باشد.

 برق را قطع کنید  اتصال ماژول را به درایو بررسی کنید.
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 CMC-DN01-9-3-11: 

 

 

 NSنمایشگر  .1

 MSنمایشگر  .2

 نمایشگر تغذیه .3

 حفره محل نصب .4

 DeviceNetپورت ارتباط  .5

 پیچ محل بستن  .6

 بریدگی روی برد .7

 درایوپورت ارتباط  .8
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 ویژگی ها :

 DeviceNetکانکتور 

 . mm 5.08. پین ها ورودی :  removableپین با کانکتور  5 رابط

 CAN روش انتقال داده

 کابل جفت بهم تابیده شیلد دار ) با دو کابل قدرت( کابل انتقال )شبکه(

 VDC 500 ایزوالسیون الکتریکی

 DeviceNet Protocol پروتکل شبکه

 :ارتباط 

 هدسیکل تبادل دا نوع پیام

 CMC-PD01 نام ماژول

 GSD DELA08DB.GSDگواهی 

ID )08 کمپانی )شرکتDB (HEX) 

 سرعت انتقال دیتا

 

125kbps, 250kbps, 500kbps  و سرعت انتقال دیتا به صورت قابل افزایش 

 پورت ارتباط درایو :

 پین 53ی ترمینال ارتباط رابط

 SPIط )شبکه( ارتبا روش انتقال دیتا

 ارتباط ماژول با درایو .1 ترمینال

 انتقال تغذیه از درایو به ماژول  .2

 دلتا HSSPپروتکل  ارتباطات

 خصوصیات الکتریکی :

 ) توسط درایور تامین می شود( 5VDC منبع تغذیه

 VDC 500 ولتاؤ ایزوله

 W 0.85 شبکه توان مصرفی سیم

 W 1 توان برق مصرفی

 g 23 وزن
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 های محیط:ویژگی 

 ESD (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-2) ایمنی در برابر نویز
EFT (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-4) 

 (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-5) اضافه ولتاژ و جریان 

 (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-6) در برابر نویز هدایتی تست حساسیت 

 (رطوبت) %90 ,(دما) Operation: -10ºC ~ 50ºC استاندارد رطوبت و دما

Storage: -25ºC ~ 70ºC (دما), (رطوبت) %95 

 & IEC61131-2, IEC68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2 :استاندارد بین المللی ایمنی در برابر لرزش

IEC 68-2-27 (TEST Ea) 
 

 DeviceNetکانکتور 

شماره 

 پین

اسم 

 پین

 توضیحات رنگ

1 V+ 24 قرمز VDC 

2 H ثبتسیگنال م سفید 

3 S - ارت 

4 L سیگنال منفی آبی 

5 V- 0 –صفر ولت  مشکی V  

 

LED : تغذیه 

 روش اصالح نشانگر LEDوضعیت 

 - تغذیه در حالت عملکرد نرمال قرار دارد روشن

 تغذیه ورودی ماژول را چک کنید. تغذیه وارد نشده است خاموش
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LED NS : 

 روش اصالح نشانگر LEDوضعیت 

تغذیه نشده است  CMC-DN01ت کار خاموش

 هنوز تست نشده است. MACرس دیا آ

 را چک کنید. CMC-DN01تغذیه کارت  .1

 NODEچک کنید که حداقل یک  یا دو  .2

قرار گرفته  BUS0))دستگاه( بر رو خط انتقال 

 باشد.

بررسی کنید که سرعت انتقال داده در کارت  .3

CMC-DN01  با سرعت انتقال دیتا در

 های دیگر یکی باشد. NODEدستگاه ها یا 

در شبکه قرار  CMC-DN01کارت  چراغ سبز چشمک زن باشد

 Master گرفته است اما هنوز با  

 ارتباط برقار نکرده است.

را برای  CMC-DN01پیکر بندی کارت  .1

اسکن کردن لیست مستر های موجود در 

 شبکه ، انجام دهید.

دوباره اطالعات پیکر بندی را در مستر دانلود  .2

 د.کنی

در شبکه قرار  CMC-DN01کارت  چراغ سبز روشن باشد

ارتباط برقرار کرده Master گرفته و با  

 .است

- 

در شبکه قرار  CMC-DN01کارت  چراغ قرمز چشمک زن باشد

گرفته است اما ارتباط ورودی/خروجی ها 

 برقرار نیست.

 ارتباط شبکه را بررسی کنید. .1

 عملکرد مستر رابرررسی کنید. .2

 ارتباط شبکه قطع شده است. .1 رمز روشن باشدچراغ ق

ناموفق بوده  MACتست آدرس  .2

 است.

سیم های تغذیه شبکه ، تغذیه نمی  .3

 شوند.

خارج از  CMC-DN01کارت  .4

 می باشد. Off Lineشبکه قرار ارد.

چک کنید که ادرس های مک موجود در  .1

 شبکه تکراری نباشند.

 CMC-DN01اتصال سخت افزاری کارت  .2

 .را بررسی کنید

-CMCکارت  Baud Rateبررسی کنید که  .3

DN01   با دیگر دیوایس ها مطابقت داشته

 باشد.

-CMCبررسی کنید که آدرس کارت  .4

DN01  قرار گرفته  125~1در محدوده ی

 باشد و تکراری نباشد.)مجاز باشد.(

 تغذیه شبکه را چک کنید. .5
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LED MS : 

 توضیحات نشانگر LEDوضعیت 

 Offیا کارت تغذیه قطع است و  خاموش

Line .است 

 منبع تغذیه ورودی و تنظیمات شبکه را بررسی کنید.

در حال انتظار برای دریافت اطالعات  چراغ سبز چشمک زن باشد.

I/O 

PLC  مستر را در حالتRUN .قرار دهید 

 - نرمال هستند. I/Oدیتا  چراغ سبز روشن باشد.

 را دو باره پیکر بندی کنید. CMC-DN01کارت  .1 (MAPPINGخطای تنظیمات ) چراغ قرمز چشمک زن باشد.

 تغذیه ورودی را بررسی کنید. .2

کد خطایی که بر روی درایو نمایش داده می شود را  .1 خطای سخت افزاری چراغ قرمز روشن باشد.

 برسی کنید.

 جهت تعمیراتکارت را به نمایندگی ببرید. .2

در حال بر  CMC-DN01کارت  چراغ نارنجی چشمک زن باشد.

 راری ارتباط با درایو می باشد.ق

اگر چراغ به مدت طوالنی چشمک زن باقی بماند، باید ارتبا 

 ا چک کنید. CMC-DN01بین درایو و کارت 
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 CMC-EIP01-9-3-12: 

 

 جای پیچ ثابت کننده .1

 حفره محل نصب .2

 پورت ارتباط با درایو  .3

 نمایگر شبکه .4

 RJ-45پورت ارتباط  .5

 نمایشگر تغذیه  .6

 ریدگی روی بردب .7
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 یژگی ها :و

 MDI/MDIX Autoبا  RJ-45پورت  رابط

 یک پورت تعداد پورت ها

 IEEE 802.3, IEEE 802.3u روش انتقال داده

 Category 5e shielding 100M کابل انتقال )شبکه(

 Mbps 10/100شناسایی خود کار ،  سرعت انتقال

 ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, SMTP, MODBUS OVER پروتکل شبکه
TCP/IP, EtherNet/IP, Delta Configuration 

 

 خصوصیات الکتریکی :

 ) توسط درایور تامین می شود( 5VDC منبع تغذیه

 VDC 500 ولتاؤ ایزوله

 W 0.8 توان برق مصرفی

 g 25 وزن

 

 خصوصیات محیط :

 ESD (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-2) ایمنی در برابر نویز
EFT (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-4) 

 (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-5) اضافه ولتاژ و جریان  

 (IEC 61800-5-1,IEC 6100-4-6) در برابر نویز هدایتی تست حساسیت  

 (رطوبت) %90 ,(دما) Operation: -10ºC ~ 50ºC استاندارد رطوبت و دما

Storage: -25ºC ~ 70ºC (دما), (رطوبت) %95 

 IEC 61800-5-1, IEC 60068-2-6/IEC 61800-5-1, IEC  :استاندارد بین المللی منی در برابر لرزشای

60068-2-27 
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 : RJ-45تعاریف پین های 

 

 

پایه های 

 پین

 تعاریف سیگنال

1 Tx+  قطب مثبت ارسال کننده دیتا 

2 Tx- قطب منفی ارسال کننده دیتا 

3 Rx+ طالعاتقطب مثبت دریافت کننده ا 

4 ---- N/C 

5 ---- N/C 

6 Rx- قطب منفی دریافت کننده اطالعات 

7 ---- N/C 

8 ---- N/C 

 : C2000جایگذاری کارت بر روی اینورتر 

 را قطع کنید. C2000برق اینورتر  .1

 پوش جلوی اینورتر را بردارید.در .2

 .4با اینورتر منطبق باشند،مانند شکل  PGی پیچ روی برد کارت قرار دهید به نحوی که سوراخ ها SLOT1، کارت را در قسمت 3مطابق شکل  .3

 .5پیچ ها را ببندید ، مانند شکل  Kg-cm 8~6با گشتاور  .4

 برای برداشتن کارت هم مراحل قبل را از آخر به اول طی کنید. .5
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 : C2000پارامتر های مورد نیاز برای تنظیمات شبکه اترنت در اینورتر 

ار مناسب جهت مقد دستورالعمل پارامتر

 (Decاعمال تنظیمات )

 توضیحات

کنترل دستور ورودی فرکانس توسط کارت  8 تنظیم منبع ورودی فرکانس 00-20

 انجام می شود.

تعیین منبع ورودی فرکانس توسط کارت انجام  5 تعیین مرجع ورودی فرکانس 00-21

 می شود.

09-30 Communication Decoding 
Method 

 ACبرای  درایو موتور روش رمزگشایی  1

 1استاتیک : IP 1 IPتنظیمات  09-75

IP  : 1دینامیک 

09-76 IP  192 1آدرس IP : آدرس 

192.168.1.5 
09-77 IP  168 2آدرس IP : آدرس 

192.168.1.5 
09-78 IP  1 3آدرس IP : آدرس 

192.168.1.5 
09-79 IP  5 4آدرس IP : آدرس 

192.168.1.5 
09-80 Net Mask1 255 NetMask:255.255.255.0 
09-81 Net Mask2 255 NetMask:255.255.255.0 
09-82 Net Mask3 255 NetMask:255.255.255.0 
09-83 Net Mask4 1 NetMask:255.255.255.0 
09-84 Getway  192 1پیش فرض Getway :پیش فرض 

192.168.1.1 
09-85 Getway  168 2پیش فرض Getway :پیش فرض 

192.168.1.1 

09-86 Getway  1 3پیش فرض Getway :پیش فرض 

192.168.1.1 
09-87 Getway  1 4پیش فرض Getway :پیش فرض 

192.168.1.1 
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 : LEDنشانگر 

LED STATUS روش اصالح خطا نتیجه 

POWER GREEN ON .تغذیه ورودی در حالت نرمال قرار دارد -------- 

OFF منبع تغذیه را را بررسی کنید. ست.ورودی پاور تغذیه نشده ا 

LINK GREEN ON .بکه ارتباط در حالت نرمال عمل می کند -------- 

Flashes .شبکه در حال عملیات می باشد -------- 

OFF .کابل شبکه و اتصاالت را بررسی کنید. ارتباط شبکه برقرار نیست 

 

 : خطاها

 نحوه برطرف کردن مشکل موارد اختالالت

LED درایو موتور  تغذیه خاموش باشدAC .اتصاالت تغذیه درایو و منبع تغذیه مورد بررسی قرار بگیرند. تغذیه نمی شود 

به درایو متصل  CMC-EIP01کارت

 نمی باشد.

به درایو متصل شده CMC-EIP01مطمئن شوید که کارت 

 باشد. 

به شبکه متصل CMC-EIP01 کارت خاموش است LINKچراغ 

 د.نمی باش

 از اتصال درست کابل شبکه مطمئن شوید.

 به پورت اترنت مطمئن شوید. RJ-45از اتصال کانکتور RJ-45ارتباط ضعیف با کانکتور 

به شبکه متصل CMC-EIP01 کارت ماژول پیدا نشده است

 نمی باشد.

به شبکه متصل شده CMC-EIP01مطمئن شوید که کارت 

 باشد.

-CMCشبکه ارتباط بین کارت 

MOD01  و کامپیوتر توسط فایروال

 مسدود شده است.

یا تنظیماتی که توسط صفحه کلید  IPجستجو ماژول از طریق 

 درایو انجام شده است

عدم امکان دستیابی به 

-CMCصفحه تنظیمات

MOD01 

به شبکه متصل CMC-EIP01 کارت

 نمی باشد.

به شبکه متصل شده  CMC-EIP01مطمئن شوید که کارت 

 باشد.

 Communicationات نادرست تنظیم

 DCISoftدر برنامه 

باید به  DCISoftدر برنامه  Communicationتنظیمات 

 صورت اترنت انجام شده باشد.

-CMCشبکه ارتباط بین کارت 

EIP01  و کامپیوتر توسط فایروال

 مسدود شده است.

 انجام دهید. ACتنظیمات مربوطه را با صفحه کلید درایو موتور 

تیابی به صفحه امکان دس

تنظیمات وعدم امکان 

 نظارت بر صفحه وب

تنظیمات نادرست شبکه در کارت 

CMC-EIP01 . 

 را بررسی کنید  CMC-EIP01تنظیمات شبکه کارت 

 تنظیمات اینترنت در کامپیوتر خود را بررسی کنید.

 برای تنظیم اینترانت شرکت،

شرکت خود مشورت کنید برای تنظیم  ITلطفا با کارکنان 

 اینترنت
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 در خانه ، لطفا به تنظیمات شبکه مراجعه کنید

تنظیمات نادرست اینترنت در کارت  E-Mailعدم ارسال 
CMC-EIP01 

 .CMC-EIP01تنظیمات نادرست شبکه در کارت 

تنظیمات نادرست برای سرور ارسال 

 کننده ایمیل

IP  آدرس را برای سوررSMTP .تائید کنید 

 

 

EMC-COP01-9-3-13 

 را به طور داخلی دارند و نیازی به کارت نیست . EMC-COP01کارت  , C2000اینورتر  VFDXXXC43Eو  VFDXXXC23E هایمدل 

 :RJ-45توضیحات پورت 

 توضیح نام پین شماره پین

1 CAN-H  محدودهHIGH 

2 CAN-L  محدودهLOW 

3 CAN-GND 0 /زمینV/V- 

7 CAN-GND 0 /زمینV/V- 

 

 : مشخصات 

 RJ-45 رابط

 یک پورت تعداد پورت

 CAN نوع شبکه

 CANکابل استاندارد شبکه  کابل شبکه

 1M 500k 250k 125k 100k 50k سرعت انتقال داده

 CANopen پروتکل شبکه
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 : CANopenکابل شبکه 

 

 

 : CANopenابعاد پورت 

 

 

  برای کسب اطالعات بیشتر در موردCAN  ید .مراجعه کن درایو منوال 15به فصل 

 

 

 

 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

215 
 

 

 

 

 

 فصل دهم
 

 مختص درایو های دلتا – VFDSoftنرم افزار 
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VFDSoft ,  نرم افزار ارتباط با درایو از طریق کامپیوتر: 

 .پارامترها را تغییر داد مقادیرمتصل شد و پارامترهای درایو را خواند و ذخیره کرد و اینورتر های دلتا  می توان از طریق کامپیوتر بهنرم افزار  با استفاده از 

 : VFDSoftلینک دانلود آخرین ورژن نرم افزار 

-V1-MDS_VFDSoft-01/Software/DELTA_IAhttp://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/0601

56_SW_20161212.zip 

 در ادامه با چگونگی برقراری ارتباط با درایو و مختصری از معرفی قابلیت های آن می پردازیم :

کنید و مطابق شکل  به کامپیوتر خودمتصل USBبه  RS485( و یک مبدل  -SG+ , SG)  RS485و یا ترمینال های  RJ45ابتدا درایو را از طریق پورت 

 های زیر از برقراری ارتباط بین درایو و کامپیوتر اطمینان حاصل کنید :

 مربوطه را شناسایی کنید : com portکامپیوتر خود ابتدا   Device managerدر  .1

 

 

http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060101/Software/DELTA_IA-MDS_VFDSoft-V1-56_SW_20161212.zip
http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/060101/Software/DELTA_IA-MDS_VFDSoft-V1-56_SW_20161212.zip
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 شکل زیر انتخاب کنید : com portشناخته شده در کامپیوتر خود را در قسمت  com portسپس  .2
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 این نرم افزار می توانید کلیه پارامترها را از اینورتر خواند و تغییر داد . parameter managementدر قسمت  .3
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 از قابلیت های نرم افزار می توان رسم نمودار از فرکانس خروجی و .... را نام برد . .5
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 فصل یازدهم
 

 C2000خالصه پارامترهای درایو 
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 خالصه پارامترهای درایو :

 پارامترهای سیستماتیک درایو:  33گروه پارامترهای 

  #. #تنظیم کارخانه :                                                                                                               کد مختص درایو 00-00

 #. #فقط قابل خواندن                                                                                 تنظیم کارخانه :  -یان نامی درایو نمایش جر 00-01

 0تنظیم کارخانه :  ریست پارامترها    00-02

 : بدون عملکرد 1                         

 می توان خواند . : در این حالت مقدار پارامترها را فقط 1

 را نمایش می دهد . 1ریست شده و  KWH: حافظه  5

 PLC  (CANopen Master Index ): ریست 6                         

 Index   CANopen( Slave ): ریست 7                         

 : قفل کی پد 8                         

 هرتز تنظیم می شود . ( 51ارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برمی گردد . ) فرکانس درایو روی : کلیه پ 9                         

  هرتز تنظیم می شود . ( 61: کلیه پارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برمی گردد . ) فرکانس درایو روی  11                         

 0تنظیم کارخانه :                                                                                                        Start-upگر انتخاب نمایش  00-03

 تنظیمات :

 ( F: نمایش مقدار فرکانس تنظیم شده )  1      

 ( H: نمایش مقدار لحظه حال فرکانس خروجی)  1      

 (   Uنظر کاربر )  :  نمایش مقدار مورد2

 ( A: مقدار جریان خروجی ) 3

      3تنظیم کارخانه :  تعیین متغیر قابل نمایش در کیپد                                                                                                00-04

 تعیین ضریب گین برای فرکانس خروجی درایو      00-05

  1تنظیم کارخانه :                                                                                                         160.00 ~ 0تنظیمات :    

 #.#تنظیم کارخانه :                         فقط قابل خواندن                                                                          -ورژن نرم افزار 00-06

  1کارخانه : پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .                                                  تنظیم   00-07
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  1تنظیم کارخانه :                                                                    پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .                00-08

 ) رنج پسوردی که توسط کاربر تنظیم می شود . ( 65535 ~ 10000 , 9998 ~ 1تنظیمات : 

صحیح  07-00یا پسورد دستگاه در  نمایش داده شود به این معنی است که درایو پسورد ندارد و 1: در صورتیکه در این پارامتر عدد  1  

 وارد شده است .

 برای درایو پسورد درنظر گرفته شده است . داده شود به این معنی است کهنمایش  1: در صورتیکه در این پارامتر عدد   1

 این پارامتر رزرو است . 00-09

    1تنظیم کارخانه :                                                                    مد های کنترلی                                                   00-10

 تنظیمات :

  : مد کنترل سرعت 1

 Point to Point position  (P2P ): کنترل  1

 : مد کنترل گشتاور 2

 Home: مد  3

  1تنظیم کارخانه :                                                                   روش کنترل در مد سرعت                                       00-11

 تنظیمات :

 را تنظیم کرده و چندین موتور را به طور هم زمان کنترل کند .  V/f: کاربر می تواند نسبت VF (IM V/fکنترل(: 1

 کنترل کند . closed-loopاستفاده کرده و سرعت را به صورت  PGهای : کاربر می تواند از کارت  VFPG (IM V/fکنترل  +انکدر  (: 1

2 ( :SVC (IM Sensorless vector control  می توان با مد  ,: پس از اتوتیون پارامترهای موتورSVC  موتور را به صورت بهینه

 کنترل کرد.

  FOCPG(  IM FOCکنترل برداری  +: ) انکدر  3

 . (1:1000)ش گشتاور می توان با دقت بیشتری کنترل سرعت را انجام داد در این روش عالوه بر افزای

  FOCPG(  PM FOCکنترل برداری  +: ) انکدر  4

 . (1:1000)در این روش عالوه بر افزایش گشتاور می توان با دقت بیشتری کنترل سرعت را انجام داد 

5 : Sensorless FOC:IM field oriented sensorless vector control   
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6 :PM Sensorless :PM field oriented sensorless vector control   

7 :IPM Sensorless   :IPM field oriented sensorless vector control  

 1تنظیم کارخانه :                                                                                           point to point positionکنترل  00-12

  Incremental: نوع افزایشی  1  

  absolute: نوع  1  

      1تنظیم کارخانه :    مد کنترل گشتاور                                                                                                                00-13

 تنظیمات :

1  :TQCPG ( IM Torque control + Encoder ) 

1 :TQCPG ( PM Torque control + Encoder ) 

2  :TQC Sensorless ( IM Sensorless torque control ) 

00-14 ~ 
00-15 

 این پارامتر رزرو شده است .

 1تنظیم کارخانه :                                                       انتخاب نوع بار                                                                  00-16

 مطابق جدول زیر است .فرکانس کریر                                                                                                  تنظیم کارخانه :  00-17

 . این پارامتر رزرو شده است 00-18

 تنظیم کارخانه : این پارامتر فقط قابل خواندن است .                                                                   PLCارسال فرمان از طریق  00-19

 PLC: تعیین مد کنترل از طریق  1بیت  

 PLC: تغییر فرکانس درایو از طریق  1بیت  

 PLCایو از طریق : فرمان تعیین موقعیت در 2بیت  

 PLC: تعیین گشتاور از طریق  3بیت  
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                                                                                       frequency command(    AUTOپارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مد    00-20

 1تنظیم کارخانه :   

 طریق کی پد از  3

 RS-485از طریق  6

 ( Pr . 03-00از طریق ورودی آنالوگ درایو )  2

 خارجی UP/DOWNترمینال های  9

 ( Pr. 10-16از طریق ورودی پالس بدون امکان تغییر جهت )  4

 ( Pr.10-16از طریق ورودی پالس با امکان تغییر جهت )  5

 CANopenاز طریق کارت ارتباطی  1

 ی باشد .رزرو م 7

 CANopenاز طریق کارت های ارتباطی به جز کارت  8

 
 1تنظیم کارخانه :                         operation command  ( AUTOبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان  00-21

 از طریق کی پد 3

 روی کی پد غیر فعال است . STOPاز طریق ترمینال های خارجی . کلید  6

 روی کی پد غیر فعال است . STOP. کلید  RS-485از طریق  2

 CANopenاز طریق کارت ارتباطی  9

 رزرو می باشد . 4

 CANopenاز طریق کارت های ارتباطی به جز کارت  5

 

 1تنظیم کارخانه :                                    روش های توقف درایو                                                                            00-22

 : توقف ناگهانی 1: توقف با شیب               1      تنظیمات :

       1انه : یم کارخکنترل جهت چرخش موتور                                                                                                      تنظ   00-23

 forward/reverse: فعال شدن  1 تنظیمات :
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                          forward: غیرفعال شدن  reverse   2: غیرفعال شدن  1

00-24 Memory of Digital Operator (Keypad) Frequency Command                                    فقط قابل خواندن 

    1تنظیم کارخانه : راکترها توسط کاربر )واحد اندازه گیری و تعداد ارقام دسیمال (                                                 تنظیم کا 00-25

 توسط کاربر است  : این بیت ها برای تنظیم تعداد ارقام دسیمال 3تا  1بیت 

0000b بدون اعشار :               

  0001bیک رقم اعشار : 

0010b  دو رقم اعشار  : 

0011b   سه رقم اعشار : 

 : واحد تعریف شده توسط کاربر 15 ~ 4بیت 

01Axh: inWG 

01Bxh: ftWG 

01Cxh: psi 

01Dxh: atm 

01Exh: L/s 

01Fxh: L/m 

020xh: L/h 

021xh: m3/s 

022xh: m3/h 

023xh: GPM 

024xh: CFM 

xxxxh: Hz 

 

00Dxh: lb/m 

00Exh: lb/h 

00Fxh: ft/s 

010xh: ft/m 

011xh: m 

012xh: ft 

013xh: degC 

014xh: degF 

015xh: mbar 

016xh: bar 

017xh: Pa 

018xh: kPa 

019xh: mWG 

 

000xh: Hz 

001xh: rpm 

002xh: % 

003xh: kg 

004xh: m/s 

005xh: kW 

006xh: HP 

007xh: ppm 

008xh: 1/m 

009xh: kg/s 

00Axh: kg/m 

00Bxh: kg/h 

00Cxh: lb/s 
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 1تنظیم کارخانه :                                                                                         ماکزیم مقدار تعریف شده توسط کاربر   00-26

 تنظیمات :

 : غیر فعال 0

 را به صورت بدون اعشار تنظیم کند. Pr.00-25 : زمانی که کاربر  65535~ 0

 را به صورت یک رقم اعشار  تنظیم کند. Pr.00-25 ربر : زمانی که کا 6553.5~ 0

 را به صورت دو رقم اعشارتنظیم کند. Pr.00-25 : زمانی که کاربر  655.35~ 0

 را به صورت سه رقم اعشار تنظیم کند. Pr.00-25 : زمانی که کاربر  65.535~ 0

00-27 User Defined Value                                                                                                    فقط قابل خواندن 

  رزرو است . 00-28

 1تنظیم کارخانه :                                      LOCAL/REMOTE Selection  کنترل از راه دوریا  انتخاب حالت محلی  00-29

 تنظیمات :

 HOA  (Hand Off Auto ): تابع استاندارد  0

 ) کنترل از راه دور ( ، درایو متوقف می شود. Remote)محلی( و   Local: سوئیچ بین حالت  1

برای فرکانس و فرمان  Remote) کنترل از راه دور ( ، درایو طبق تنظیمات  Remote)محلی( و   Local: سوئیچ بین حالت  2

run/stop . عمل می کند ، 

 run/stopبرای فرکانس و فرمان  Local) کنترل از راه دور ( ، درایو طبق تنظیمات  Remote)محلی( و   Local: سوئیچ بین حالت  3

 ، عمل می کند .

 Localانتخاب شود ، طبق تنظیمات   Local) کنترل از راه دور ( ، وقتی به حالت  Remote)محلی( و   Local: سوئیچ بین حالت  4

 عمل می کند و زمانی که

 ، عمل می کند. run/stopبرای فرکانس و فرمان  Remoteقرار بگیرد ، طبق تنظیمات  Remoteلت روی حا 

 1(                                                    تنظیم کارخانه :  HANDپارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مد   00-30

 1تنظیم کارخانه :                          operation command  ( HANDبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان  00-31

  1در کی پد دیجیتال                                                             تنظیم کارخانه :  STOPپارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید  00-32

 فعال است . STOP: کلید  1.               غیرفعال است  STOP: کلید  1

00-33 ~ 

00-39 

 این پارامترها رزرو هستند .
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 0000hتنظیم کارخانه :                                                                                                                     Homingمد  00-40

00-41 Homing  8.00:  اولین فرکانس                                                                                                    تنظیم کارخانهبا                 

 Hz 600 ~ 0تنظیمات : از   

00-41 Homing                                                    8.00تنظیم کارخانه :                                                  با اولین فرکانس                 

 Hz 600 ~ 0تنظیمات : از  

00-42 Homing 2.00نه : با دومین فرکانس                                                                                                   تنظیم کارخا     

  Hz 600 ~ 0تنظیمات : از  

00-43 ~ 

00-47 

 پارامترهای رزرو

00-48 Display Filter Time (Current)                : 1.111تنظیم کارخانه 

00-49 Display Filter Time (Keypad)                                                                                   : 1.111تنظیم کارخانه 

 ##تنظیم کارخانه :                  ورژن نرم افزار ) با تاریخ ( 00-50

00-51 ~ 

00-61 

 پارامترهای رزرو
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 پارامترهای اولیه:  6گروه پارامترهای 

 ماکزیمم فرکانس خروجی  11 – 11

   50.00/60.00تنظیمات کارخانه :   599.00Hz~00.00تنظیمات     

 ) فرکانس فرکانس نامی موتور(   1فرکانس خروجی برای موتور  11 – 11

                                     50.00/60.00تنظیمات کارخانه:    Hz 0.00 – 599.00تنظیمات 

 ) فرکانس فرکانس نامی موتور( 2فرکانس خروجی برای موتور  11 –35

   50.00/60.00تنظیمات کارخانه:       Hz 0.00 – 599.00تنظیمات   

   200.0/400.0تنظیمات کارخانه :    ) ولتاژ فرکانس نامی موتور(       1ولتاژ خروجی برای موتور  11 – 12

      200.0/400.0 تنظیمات کارخانه :  ) ولتاژ فرکانس نامی موتور(              2ولتاژ خروجی برای موتور  11 –36

 هرتز   3.00تنظیمات کارخانه :                                                        1موتور  1نس نقطه میانی فرکا 11 – 13

 HZ 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 11.0/22.0تنظیمات کارخانه :                                                            1موتور  1ولتاژ نقطه میانی  01-04

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری 

 هرتز   3.00تنظیمات کارخانه :              2موتور  1فرکانس نقطه میانی  11 – 37

 HZ 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 11.0/22.0تنظیمات کارخانه :              2موتور  1ولتاژ نقطه میانی  01-38

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری 

 هرتز   1.50تنظیمات کارخانه :                                                         1موتور  2فرکانس نقطه میانی  11 – 15

 HZ 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 
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 هرتز 5.0/10.0تنظیمات کارخانه :                                        1موتور  2ولتاژ نقطه میانی  01-06

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vات :  سری تنظیم

 1.50تنظیمات کارخانه                                                                    2موتور  2فرکانس نقطه میانی  11 – 39

 HZ 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 5.0/10.0تنظیمات کارخانه:                                                                        2موتور  2ولتاژ نقطه میانی  01-40

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری  

 0.50تنظیمات کارخانه:                                                                  1حداقل فرکانس خروجی موتور  11 – 17

 Hz 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 2.0 :تنظیمات کارخانه                                                                      1ولتاژ خروجی موتور  حداقل 01-08

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری  

     0.50ت کارخانه : تنظیما                                                                    2حداقل ولتاژ خروجی موتور  11 – 41

 Hz 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 0.0/0.0تنظیمات کارخانه:                                                                     2حداقل ولتاژ خروجی موتور  01-42

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری 

 Start-Up Frequency ,فرکانس راه اندازی  11 – 19

 599.00Hz~0.0تنظیمات :                                                                        0.50تنظیمات کارخانه :  

 Output Frequency Upper Limitحد باال فرکانس خروجی  01-10

 599.00تنظیمات کارخانه :  599.00Hz~0.0تنظیمات 
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 Output Frequency Lower Limitحد پایین فرکانس خروجی  01-11

   0.00تنظیمات کارخانه :   599.00Hz~0.0تنظیمات 

 accel time← 1زمان شتاب  11 –12

 decel time← 1زمان کاهش شتاب  11 –13

 2زمان شتاب  11 –14

 2زمان کاهش شتاب  11 –15

 3زمان شتاب  11 –16

 3زمان کاهش شتاب  11 –17

 4ب زمان شتا 11 –18

 4زمان کاهش شتاب  11 –19

 JOGزمان شتاب  11 –21

 JOGزمان کاهش شتاب  11 –21

 10.00/10.0تنظیمات کارخانه:      

 30HP :60.00/60.0 برای درایو با توان بیشتر از 

 ثانیه  Pr.01-45=0←0.00 ~ 600.00اگر   تنظیمات:

 هثانی  Pr.01-45=1←0.00 ~ 6000.00اگر               

 6.00نظیمات کارخانه : ت          599.00Hz~0.00تنظیمات :    ,  JOG فرکانس  01 –22

 

23– 01 1st/4th Accel./decel. Frequency                                   : 599.00~0.00تنظیمات کارخانهHz 

 0.00تنظیمات : 
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 1زمان  , Sاغاز شتاب منحنی  01-24

 2زمان  ,در زمان رسیدن به فرکانس مطلوب  Sمنحنی شتاب    01-25

 1زمان  , Sاغاز کاهش شتاب منحنی  01-26

 2زمان  ,در زمان رسیدن به فرکانس پایین  Sکاهش شتاب منحنی  01-27

 ثانیه  Pr.01-45=0←0.00 ~ 25.00اگر    تنظیمات :                   0.20/0.2تنظیمات کارخانه : 

 ثانیه  Pr.01-45=1←0.00 ~ 250.00اگر                                                                           

 ) حد باال( 1)پرش(  skipفرکانس  11 – 28

 ) حد پایین( skip 1فرکانس  11 – 29

 ) حد باال ( skip 2فرکانس  11 – 31

 ) حد پایین ( skip 2فرکانس  11 – 31

 ) حد باال( skip 3کانس فر 11 – 32

 ) حد پایین( skip 3فرکانس  11 – 33

 0.00 تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                599.00Hz~0.00تنظیمات :  

 1تنظیمات کارخانه: Zero-speed                                                                                        مد  01-34

 : تنظیمات

1  :output waiting       1  :Zero-speed operation          2  :Fmin  به (Pr.01-07 or Pr.01-41 ) . مراجعه کنید    
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 1تنظیمات کارخانه:                                                                                             V/fانتخاب منحنی  01-43

را انتخاب نمود. با انتخاب هریک از موارد زیر پارامترهای  V/Fبا استفاده از این پارامتر می توان هریک از منحنی های 

 ( 08-01 ~ 01-01تغییر می کند . )  V/Fمربوط به تنظیمات 

0: V/f curve determined by Pr.01-00~01-08 
1: 1.5th V/F curve 
2: 2nd V/F curve 
3: 60Hz (voltage saturation in 50Hz) 
4: 72Hz (voltage saturation in 60Hz) 
5: 3rd decreasing (50Hz) 
6: 2nd decreasing (50Hz) 
7: 3rd decreasing (60Hz) 
8: 2nd decreasing (60Hz) 
9: Mid. Starting torque (50Hz) 
10: High starting torque (50Hz) 
11: Mid. Starting torque (60Hz) 
12: High starting torque (60Hz) 
13: 90Hz (voltage saturation in 60Hz) 
14: 120Hz (voltage saturation in 60Hz) 
15: 180Hz (voltage saturation in 60Hz) 

 ( optimalتنظیمات شتاب / کاهش شتاب بهینه )  01-44

Optimal Acceleration/Deceleration Setting                                  :1تنظیمات کارخانه 

 Linear accel./decel                1  :Auto accel., linear decel:  1 تنظیمات:

2  :Linear accel., auto decel 

3  :Auto accel./decel.   محاسبه اتوماتیک (accel./decel. Time )با توجه به بار 

4  :Stall prevention by auto accel./decel. (limited by 01-12 to 01-21) 
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 0انه: تنظیمات کارخ                                                           Sواحد زمان شتاب / کاهش شتاب و منحنی  01-45

 Unit 0.01 sec               1: Unit 0.1 sec :0   تنظیمات:                       

 1.00تنظیمات کارخانه:                                                                         CANopenزمان توقف سریع  01-46

 ثانیه  Pr.01-45=1←0.00 ~ 6000.00گر ا                 ثانیه  Pr.01-45=0←0.00 ~ 600.00اگر               تنظیمات:
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 ورودی و خروجی دیجیتال درایو:  2گروه پارامترهای 

 1تنظیمات کارخانه:  wire/3-wire-2                                                                                  کنترل کارکرد درایو با  11-12

 : سه سیمه   2                     2: دو سیمه مد  1              1: دوسیمه مد  1 تنظیمات:

 1تنظیمات کارخانه:  (  MI1)  1ورودی دیجیتال چند منظوره  11-12

 (= MI1  سیمه مربوط به  3در کنترلSTOP   . است)                                                                                                                        

    2تنظیمات کارخانه:                                                                     (           MI2)  2ورودی دیجیتال چند منظوره  12-12

   3تنظیمات کارخانه:                                                   (                             MI3)  3ه ورودی دیجیتال چند منظور 13-12

  4تنظیمات کارخانه:                                                   (                            MI4)  4ورودی دیجیتال چند منظوره  14-12

  5تنظیمات کارخانه:                                                          (                     MI5)  5رودی دیجیتال چند منظوره و 02-05

  6کارخانه: تنظیمات                                                       (                        MI6)  6ورودی دیجیتال چند منظوره  02-06

  7تنظیمات کارخانه:                                                   (                           MI7)  7ورودی دیجیتال چند منظوره  02-07

  8تنظیمات کارخانه:                                                       (                       MI8)  8ورودی دیجیتال چند منظوره  02-08

 1تنظیمات کارخانه :  I/O  (MI10 )ترمینال ورودی کارت  02-26

 1تنظیمات کارخانه :  I/O  (MI11 )ترمینال ورودی کارت  02-27

 1تنظیمات کارخانه :  I/O  (MI12 )ترمینال ورودی کارت  02-28

 1رخانه : تنظیمات کا I/O  (MI13 )ترمینال ورودی کارت  02-29

 1تنظیمات کارخانه :                                                                                  I/O  (MI14 )ترمینال ورودی کارت  02-30

 1تنظیمات کارخانه :                                                   I/O  (MI15                                )ترمینال ورودی کارت  02-31

02-09                                                                                                   UP/DOWN Key Mode :1تنظیمات کارخانه 
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 تنظیمات:

1 :UP/DOWN   فرکانس با استفاده ازAccel/Decel time 

1  :Up/down constant speed (Pr.02-10) 

02-10 Constant speed. The Accel. /Decel. Speed of the UP/DOWN Key 

    0.01تنظیمات کارخانه:                                                                                    Hz/ms 1.00 ~ 0.01تنظیمات : 

   Digital Input Response Time) برای جلوگیری از نویز (    ورودی دیجیتال پاسخدهیزمان    02-11

      0.005تنظیمات کارخانه:  ثانیه   30.000 ~ 0.000تنظیمات : 

 ( MI)  دیجیتال  های ورودی فعال کردن  02-12

                       0000 تنظیمات کارخانه:     0000h ~ FFFFh ( 0 : N.O    1: N.C )تنظیمات : 

 11تنظیمات کارخانه:                                        (                                          Relay 1) 1چند منظوره  خروجی 02-13

 1نظیمات کارخانه: ت(                                                                                 Relay 2) 2چند منظوره  خروجی 02-14

 1تنظیمات کارخانه ایی :  (      MO1)3چند منظوره  خروجی 02-16

 1تنظیمات کارخانه ایی :  (MO2)4چند منظوره  خروجی 02-17

 1خانه ایی : (                                                       تنظیمات کار RA10( یا )  MO10)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-36

 1تنظیمات کارخانه ایی :  ( RA11( یا )  MO11)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-37

 1تنظیمات کارخانه ایی :   ( RA12( یا )  MO12)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-38

 1تنظیمات کارخانه ایی :  ( RA13( یا )  MO13)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-39

 1تنظیمات کارخانه ایی :  ( RA14( یا )  MO14)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-40

 1تنظیمات کارخانه ایی :  ( RA15( یا )  MO15)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-41

 1تنظیمات کارخانه ایی :  I/O  (MO16 )ترمینال خروجی از کارت  02-42
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 1تنظیمات کارخانه ایی :  I/O  (MO17 )ترمینال خروجی از کارت  02-43

 1تنظیمات کارخانه ایی :    I/O  (MO18 )ترمینال خروجی از کارت  02-44

 1تنظیمات کارخانه ایی :  I/O  (MO19 )ترمینال خروجی از کارت  02-45

 1تنظیمات کارخانه ایی :   I/O  (MO20 )ترمینال خروجی از کارت  02-46

 د خروجی چند منظورهعملکرتنظیم    02-18

                      0000 تنظیمات کارخانه:                                                        0000h ~ FFFFh ( 0 : N.O    1: N.C )تنظیمات : 

  مجدد صفر می شود ( ( تعداد شمارش مطلوب  02-19

                      1 تنظیمات کارخانه:                                                                                               65535 ~ 0تنظیمات : 

 تعداد تنظیمات مطلوب ) مجدد صفر نمی شود ( 02-20

Preliminary Counting Value Attained (not return to 0) 

                                                                         0تنظیمات کارخانه: 65535 ~ 0تنظیمات : 

 (DFM) خروجی دیجیتالگین  02-21

                      1تنظیمات کارخانه: 166 ~ 1تنظیمات : 

  1 مورد نظرفرکانس  02-22

                                 60.00/50.00تنظیمات کارخانه:Hz 599.00 ~ 0.00                                                                                  تنظیمات : 

   1عرض فرکانس  02-23

 2.00 تنظیمات کارخانه:                 Hz 599.00 ~ 0.00تنظیمات :  

 2 موردنظرفرکانس  02-24

     60.00/50.00تنظیمات کارخانه:Hz 599.00 ~ 0.00                                                                                   تنظیمات :
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 2عرض فرکانس  02-25

 2.00 تنظیمات کارخانه:                                                                                Hz 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

32-12 Brake Delay Time 

       0.000تنظیمات کارخانه:    ثانیه 65.000 ~ 0.000تنظیمات :   

 فعال شدن ترمینال خروجی بر اساس سطح جریان خروجی 02-33

                                                                          1 تنظیمات کارخانه: درصد 100 ~ 0تنظیمات : 

 شدن ترمینال خروجی بر اساس سطح فرکانس خروجیفعال  02-34

 3.00            تنظیمات کارخانه:                                                                            599.00Hz~0.00 تنظیمات :    

02-35 Run  بعداز شدن مجدد درایوreset  وactive     با استفاده از ترمینال ها    

                               0تنظیمات کارخانه :                           : غیرفعال 1:  تنظیمات  

 می شود.run وجود داشته باشد درایو re-boot یا resetبعداز مچنان هrunاگر دستور :  1               

 موتور  Zero-speed سطحتعیین  02-47

 0تنظیمات کارخانه :                                                                                         rpm 65535 ~ 0:  تنظیمات

02-48 Max. Frequency of Resolution Switch 

 61.11تنظیمات کارخانه :                                                                                     599.00Hz~0.00:  تنظیمات

02-49 Switch the delay time of Max. output frequency 

 0ثانیه                                                                                  تنظیمات کارخانه :   ms 65000~0:  تنظیمات

 تنظیمات :فقط خواندنیوره                                                                 وضعیت ترمینال های ورودی چند منظ نمایش 02-50

 فقط خواندنی تنظیمات :                                                            وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره    نمایش 02-51
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 تنظیمات :فقط خواندنی                        هستند . PLC که تحت کنترل  چند منظوره یوضعیت ترمینال های خروج نمایش 02-52

 داخلی مورد استفاده قرار گرفته اند .        PLCکه توسط  خروجی چند منظوره وضعیت  ترمینال های نمایش 02-53

 تنظیمات :فقط خواندنی       

 ترمینال خارجی به درایو داده می شود . ( که از طریق command frequencyی ) فرکانسمقدار نمایش  02-54

  599.00Hz (Read only)~0.01     فقط خواندنی تنظیمات :

 رزرو هستند . 55-12

02-56 

 

Release Brake Check 

 0.000تنظیمات کارخانه ایی :                                                                          .sec 65.000~0.000تنظیمات : 

 : نقطه ی بررسی جریان ترمز 41مربوط به خروجی های چند منظوره درایو : عملکرد  02-57

Multi-function output terminal: Function 42: Brake Current Checking Point 

                                                                                                                                                                    0.0: تنظیمات کارخانه                                                                                     %100~0تنظیمات :  

 : نقطه ی بررسی فرکانس ترمز 41یو : عملکرد مربوط به خروجی های چند منظوره درا 02-58

Multi-function output terminal: Function 42: Brake Frequency Checking Point  

 0.00: تنظیمات کارخانه                                                                              3.00Hz~0.00تنظیمات :  

71-12 IO Card Type                                                                                     :فقط خواندنی                                                     تنظیمات کارخانه 

74-12 Internal/External Multi-function Input Terminals Selection 

                                          1 تنظیمات کارخانه:                                                                                                    4095~0تنظیمات : 

57-12 Internal Terminal Status 

                                          1 تنظیمات کارخانه:                                                                                                    4095~0تنظیمات : 
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 ورودی / خروجی آنالوگ : 39گروه پارامترهای 

 1تنظیمات کارخانه ای :                   (                                                               AVIانتخاب ورودی آنالوگ از نوع ) 03-00

 0تنظیمات کارخانه ای :       (                                                                          ACIانتخاب ورودی آنالوگ از نوع ) 03-01

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                 (                                AUIانتخاب ورودی آنالوگ از نوع ) 03-02

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                  -%100.0~100.0: تنظیمات (AVI) بایاس ورودی انالوگ 03-03

 ( بکار می رود.  externalخارجی )   ورودی انالوگ AVI برای تنظیم ولتاژ متناظر

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                  -%100.0~100.0: تنظیمات (ACI) بایاس ورودی انالوگ 03-04

 ( بکار می رود.  externalورودی انالوگ خارجی )  ACIبرای تنظیم ولتاژ متناظر 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                  -%100.0~100.0: اتتنظیم (AUI) بایاس ورودی انالوگ 03-05

 ( بکار می رود.  externalورودی انالوگ خارجی )  AUI برای تنظیم ولتاژ متناظر

  :درایو وفرکانس  ترمینال ورودی سیگنال آنالوگ ولتاژی یا جریانیرابطه بین 

 می باشد . Hz 60تا  0فرکانس خروجی  10V/ (4-20mA)~0 به ازای ورودی آنالوگ

 رزرو است . 03-06

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                       (AVI)در مد  بایاس منفی/مثبت 03-07

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                       (ACI)در مد  بایاس منفی/مثبت 03-08

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                       (AUI)در مد  بایاس منفی/مثبت 03-09

 :تنظیمات 

 بایاس صفر                  0

 پایین تر یا برابر با بایاس                 1
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 بیشتر یا برابر با بایاس                 2

 . مطلق ولتاژ بایاس درحالیکه بعنوان  )بایاس( مرکزی عمل می کند قدر مقدار                 3

The absolute value of the bias voltage while serving as the center 

 Serve bias as the center/  مرکز  عنوان بایاسه ب                 4

 3تنظیمات کارخانه ای :                                              REVشدن درایو در جهت  RUNاستفاده از ورودی آنالوگ برای  03-10

 تنظیمات :

 ( کنترل می شود. external)   خارجی ترمینالاز طریق صفحه کلید دیجیتال یا  FWD/REVجهت حرکت در نیست.  موثرفرکانس منفی  : 3

 .  REV دور معکوس = فرکانس منفی ؛ FWDراستگرد  = است. فرکانس مثبت موثرفرکانس منفی  : 2

 ( قابل تغییر نیست. externalخارجی )  ترمینال هایبوسیله صفحه کلید یا   حرکت موتور جهت

 100 تنظیمات کارخانه ای :                               ℅ 500.0 ~ 500.0-تنظیمات :                      (AVI) ورودی انالوگگین  03-11

 100 تنظیمات کارخانه ای :                              ℅ 500.0 ~ 500.0-تنظیمات :         (ACI) گین ورودی انالوگ 03-12

 100 تنظیمات کارخانه ای :                              ℅ 500.0 ~ 500.0-تنظیمات :      (AUI) مثبت گین ورودی انالوگ 03-13

 100 تنظیمات کارخانه ای :                              ℅ 500.0 ~ 500.0-تنظیمات :   (AUI) منفی گین ورودی انالوگ 03-14

 است. ولتاژی یاجریانی سیگنال انالوگ  درایو فرکانس مرجعوقتی بکار می رود که  14-03تا  03-03پارامترهای  تنظیمات

 0.01 تنظیمات کارخانه ای :                 sec 20.00 ~ 0.00تنظیمات :                            (AVI) زمان فیلتر ورودی انالوگ 03-15

 0.01 تنظیمات کارخانه ای :                 sec 20.00 ~ 0.00تنظیمات :                            (ACI) زمان فیلتر ورودی انالوگ 03-16

 0.01 تنظیمات کارخانه ای :                 sec 20.00 ~ 0.00تنظیمات :                             AUI) زمان فیلتر ورودی انالوگ 03-17

 3تنظیمات کارخانه ای :                                                                                         الوگان های تابع جمع ورودی 03-18

       : فعال  2                   (   AVI , ACI , AUI: غیرفعال )  3    
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03-19 Treatment to 4-20mA Analog Input Signal Loss                                      : 0تنظیمات کارخانه ای             

  mA 20-4 سیگنال ورودی انالوگ عملکرد درایو در مقابل قطع

 غیر فعال  :3تنظیمات :           

 کار درایو با آخرین فرکانس تنظیم شدهادامه  :2                        

 توقف و کاهش سرعت  :1                        

           ACE  توقف فوری و نمایش :0                        

 3تنظیمات کارخانه ای :                                    23 ~ 0(                   تنظیمات :  AFM1)  2خروجی چند منظوره  03-20

   3تنظیمات کارخانه ای :                                     23 ~ 0(                  تنظیمات :  AFM2)  2خروجی چند منظوره  03-23

1: Frequency command (Hz) 0 
2: Motor speed (Hz) 
3: Output current (rms) 
4: Output voltage 
5: DC Bus voltage 
6: Power factor 
7: Power 
8: Output torque 
9: AVI 
10: ACI 
11: AUI 
12: Iq current 
13: Iq feedback value 
14: Id current 
15: Id feedback value 
16: Vq-axis voltage 
17: Vd-axis voltage 
18: Torque command 
19: PG2 frequency command 
20: CANopen analog output 
21: RS485 analog output 
22: Communication card analog output 
23: Constant voltage/current output 
24: Reserved 
25: CAN & 485 output 
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 100.0تنظیمات کارخانه ای :                          ℅500.0-0(                   تنظیمات : AFM1)  2 گین خروجی انالوگ 03-21

 100.0تنظیمات کارخانه ای :  ℅ 500.0-0                       (                  تنظیمات : AFM2)   1 گین خروجی انالوگ 03-24

                                              3تنظیمات کارخانه ای :          (                    AFM1انتخاب شده است . )  REVوقتی که جهت  2 وگخروجی انال 03-22

                                              3تنظیمات کارخانه ای :                    (          AFM2انتخاب شده است . )  REVوقتی که جهت  1 خروجی انالوگ 03-25

 رزرو است  03-26

         AFM2بایاس خروجی  03-27

    0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                       ℅ 100.00 ~ 100.00-:  تنظیمات 

                                                 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                     AVIانتخاب  03-28

 10V-0 :0 تنظیمات

1: 0-20mA 

2: 4-20mA 

                                                   0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                     ACIانتخاب  03-29

 20mA-4 :0 تنظیمات

1: 0-10V 

2: 0-20mA 

                                                   ##تنظیمات کارخانه ای :                                                  داخلی plcتحت کنترل  خروجیترمینال های وضعیت   03-30

             PLC نالوگآهای خروجی ترمینال کنترل وضعیت 

 65535 ~ 0تنظیمات :  

                                                   0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                  AFM2 0-20mAخروجی  03-31

 20mA output               1: 4-20mA output-0 :0     تنظیمات
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                                                   0تنظیمات کارخانه ای :                                                                         AFM1 DC خروجیسطح  تنظیم  03-32

                                                   0تنظیمات کارخانه ای :           AFM2 DCتنظیم سطح خروجی  03-33

 ℅ 100.00 ~ 0.00تنظیمات :             

 رزرو است . 03-34

 ثانیه 20.00 ~ 0.00تنظیمات :                              0.01تنظیمات کارخانه ای :                 AFM1خروجی فیلتر  زمان 03-35

 ثانیه  20.00 ~ 0.00تنظیمات :                               0.01تنظیمات کارخانه ای :                 AFM2زمان خروجی فیلتر  03-36

03-37 

~ 

03-43 

 

 رزرو است .

03-44 MO by AI level                                                                                             : 0تنظیمات کارخانه ای                                                   

0: AVI 

1: ACI  

2: AUI  

03-45 AI Upper level                                                        : 50تنظیمات کارخانه ایی% 

 %100~%100-تنظیمات :   

03-46 AI Lower level                    : 50تنظیمات کارخانه ایی% 

 %100~%100-تنظیمات :   

03-47 

~ 

03-49 

 

 رزرو است .
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 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                       انتخاب منحنی ورودی انالوگ 03-50

 تنظیمات :

0: Regular Curve  

1: 3 point curve of AVI  

2: 3 point curve of ACI 

3: 3 point curve of AVI & ACI   

4: 3 point curve of AUI  

5: 3 point curve of AVI & AUI   

6: 3 point curve of ACI & AUI   

7: 3 point curve of AVI & ACI & AUI   

03-51 AVI Low Point                                                    0.00تنظیمات کارخانه ای :                   / نقطه ی پایین 

 10.00V~0.00 ,0=28-03تنظیمات      

03-28≠0, 0.00~20.00mA       

03-52 AVI Proportional Low Point 0.00تنظیمات کارخانه ای :                               / نقطه ی میانی تناسب 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-53 AVI Mid Point                          5.00کارخانه ای : تنظیمات                                / نقطه ی میانی 

 10.00V~0.00 ,0=28-03تنظیمات            

03-28≠0, 0.00~20.00mA     

03-54 AVI Proportional Mid Point 50.00تنظیمات کارخانه ای :                          / نقطه ی میانی تناسب 

 %100.00~100.00-تنظیمات          
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03-55 AVI High Point 10.00تنظیمات کارخانه ای :                          ی باال / نقطه 

 10.00V~0.00 ,0=28-03تنظیمات           

03-28≠0, 0.00~20.00mA    

03-56 AVI Proportional High Point نقطه ی باالی تناسب / 

 100.00تنظیمات کارخانه ای :                                                          %100.00~100.00-تنظیمات : 

03-57 ACI Low Point                                   : 4.00تنظیمات کارخانه ای 

 Pr.03-29=1, 0.00~10.00V تنظیمات

Pr.03-29≠1, 0.00~20.00mA 

03-58 ACI Proportional Low Point                        : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-59 ACI Mid Point                           : 12.00تنظیمات کارخانه ای 

 10.00V~0.00 ,1=29-03 تنظیمات

03-29≠1, 0.00~20.00mA 

03-60 ACI Proportional Mid Point                             : 50.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-61 ACI High Point                         : 20.00تنظیمات کارخانه ای 

 10.00V~0.00 ,1=29-03 تنظیمات

03-29≠1, 0.00~20.00mA 
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03-62 ACI Proportional High Point                          : 100.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-63 Positive AUI Voltage Low Point                                                                  : 0.00تنظیمات کارخانه ای                                                    

 V 10.00 ~ 0.00 تنظیمات

03-64 Positive AUI Voltage Proportional Low Point                                          : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 ℅ 100.00 ~ 0.00 تنظیمات

03-65 Positive AUI Voltage Mid Point              : 5.00تنظیمات کارخانه ای 

 10.00V~0.00 تنظیمات

03-66 Positive AUI Voltage Proportional Mid Point               50.00مات کارخانه ای : تنظی 

 %100.00~0.00 تنظیمات

03-67 Positive AUI Voltage High Point                 : 10.00تنظیمات کارخانه ای 

 10.00V~0.00 تنظیمات

03-68 Positive AUI Voltage Proportional High Point                : 100.00تنظیمات کارخانه ای 

   %100.00~100.00- تنظیمات

03-69 Negative AUI Voltage Low Point                   : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 0.00V~10.00- تنظیمات
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03-70 Negative AUI Voltage Proportional Low Point            : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-71 Negative AUI Voltage Mid Point                : 5.00-تنظیمات کارخانه ای 

 0.00V~10.00- تنظیمات

03-72 Negative AUI Voltage Proportional Mid Point               : 50.00-تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-73 Negative AUI Voltage High Point              10.00-مات کارخانه ای : تنظی 

 0.00V~10.00- تنظیمات

03-74 Negative AUI Voltage Proportional High Point              : 100.00-تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات
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 برای کنترل سرعت و موقعیت چند مرحله ایی : 34پارامترهای گروه 

04-00 1st Step Speed Frequency 

04-01 2nd Step Speed Frequency 

04-02 3rd Step Speed Frequency 

04-03 th Step Speed Frequency4 

04-04 5th Step Speed Frequency 

04-05 6th Step Speed Frequency 

04-06 7th Step Speed Frequency 

04-07 8th Step Speed Frequency 

04-08 9th Step Speed Frequency 

04-09 10th Step Speed Frequency 

04-10 11th Step Speed Frequency 

04-11 12th Step Speed Frequency 

04-12 th Step Speed Frequency13 

04-13 th Step Speed Frequency14 

04-14 th Step Speed Frequency15 

 1.11تنظیمات کارخانه ایی :              599.00Hz~0.00تنظیمات :  

 

04-15 Position command 1 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 
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04-16 Position command 1 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-17 Position command 2 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-18 Position command 2 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-19 Position command 3 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-20 Position command 3 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-21 Position command 4 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-22 Position command 4 (pulse) 

 32767~32767-ظیمات : تن

04-23 Position command 5 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-24 Position command 5 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-25 Position command 6 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 
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04-26 Position command 6 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-27 Position command 7 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-28 Position command 7 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-29 Position command 8 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-30 Position command 8 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-31 Position command 9 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-32 Position command 9 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-33 Position command 10 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-34 Position command 10 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-35 Position command 11 (rotation) 

 30000~30000-ات : تنظیم
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04-36 Position command 11 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-37 Position command 12 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-38 Position command 12 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-39 Position command 13 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-40 Position command 13 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-41 Position command 14 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-42 Position command 14 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 

04-43 Position command 15 (rotation) 

 30000~30000-تنظیمات : 

04-44 Position command 15 (pulse) 

 32767~32767-تنظیمات : 
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04-45 

~ 

04-49 

 

 رزرو است .

04-50 PLC buffer 0                                                                                                      

04-51 PLC buffer 1                                                                                           

04-52 PLC buffer 2                                                                                          

04-53 PLC buffer 3                                                                                          

04-54 PLC buffer 4                                                                                            

04-55 PLC buffer 5                                                                                            

04-56 PLC buffer 6                                                                                            

04-57 PLC buffer 7                                                                                          

04-58 PLC buffer 8                                                                                         

04-59 PLC buffer 9                                                                                          

04-60 PLC buffer 10                                                                                          

04-61 PLC buffer 11                                                                                           

04-62 PLC buffer 12                                                                                            

04-63 PLC buffer 13                                                                                            

04-64 PLC buffer 14                                                                                            

04-65 PLC buffer 15                                                                                           

04-66 PLC buffer 16                                                                                           

04-67 PLC buffer 17                                                                                          
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04-68 PLC buffer 18                                                                                            

04-69                                                                                                                   PLC buffer 19 

  1تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                                          65535~0تنظیمات :        

04-70 PLC APP 0 

04-71 PLC APP 1 

04-72 PLC APP 2 

04-73 PLC APP 3 

04-74 PLC APP 4 

04-75 PLC APP 5 

04-76 PLC APP 6 

04-77 PLC APP 7 

04-78 PLC APP 8 

04-79 PLC APP 9 

04-80 PLC APP 0 

04-81 PLC APP 0 

04-82 PLC APP 0 

04-83 PLC APP 0 

04-84 PLC APP 0 

04-85 PLC APP 0 

04-86 PLC APP 0 
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04-87 PLC APP 0 

04-88 PLC APP 0 

04-89 PLC APP 0 

04-90 PLC APP 0 

  0تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                                                 65535~0تنظیمات :       
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 : پارامترهای موتور 35پارامترهای گروه 

 0ت کارخانه ای :تنظیما                     اتوتیون موتور 05-00

  : بدون عملکرد 1 تنظیمات

1  :Rolling test for induction motor (Rs, Rr, Lm, Lx, no-load current) تست رولینگ موتور القایی 

 [motor running] ) در حالت بی باری( 

2  :Static test for induction motor تست استاتیک موتور القایی  [motor not running] 

 : بدون عملکرد 3

4  :Dynamic test for PM motor magnetic pole  تست دینامیک موتور مغناطیسی دایمPM 

[motor running]     

5  :Dynamic test for PM (SPM) motor  تست دینامیک موتورPM [motor running] 

6  :Rolling test for IM motor flux curve [motor running] 

12  :FOC Sensorless inertia estimation [motor running]   

13 : Static test for PM(IPM) motor 

 ##واحد : آمپر                                                     تنظیمات کارخانه ایی :                ( A)  1جریان بار کامل موتور القایی  05-01

 ز جریان نامی درایودرصد ا 121تا  41بین  تنظیمات

  ##تنظیمات کارخانه ایی :                                 ( KW)  1توان نامی موتور القایی  02-15

 Kw 655.35~0 تنظیمات

 به کار می رود . تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است . 1این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور 

 （60Hz 4 poles）1710(                                         تنظیمات کارخانه ایی :   rpm)  1موتور القایی  سرعت نامی 03-15

1410（50Hz 4 poles） 

 این پارامتر برای تنظیم سرعت نامی موتور بر اساس مقدار نوشته شده برروی پالک آن  به کار می رود .       65535~0 تنظیمات

 تنظیم شود . Pr.05-04ین پارامتر باید قبل از تنظیم ا
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 4تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                            1تعداد قطب های موتور القایی 04-15

 64 ~ 2 تنظیمات

 تعداد باید زوج باشد . ( این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است . ) این

 ##(           واحد : آمپر                                                         تنظیمات کارخانه ایی :   A)   1جریان بی باری موتور القایی  05-15

 باشد . Pr.05-01تا مقدار تنظیمات کارخانه ایی در   1مقدار این پارامتر باید بین 

 است . جریان نامی %40تنظیمات کارخانه ایی : مقدار 

 1( موتور القایی  Rsمقاومت استاتور )  16-15

 1( موتور القایی  Rrمقاومت روتور )  17-15

 ##تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                                        65.535Ω~0تنظیمات : 

 1( موتور القایی  Lmاندوکتانس مغناطیسی )  18-15

 1( موتور القایی  Lxاندوکتانس استاتور )  19-15

 ##تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                          6553.5mH~0تنظیمات :

05-10 ~ 

05-12 

 رزرو است .

 ##واحد : آمپر                                                        تنظیمات کارخانه ایی :                ( A)  2جریان بار کامل موتور القایی  13-15

 درصد از جریان نامی درایو 121تا  41بین  تنظیمات

##تنظیمات کارخانه ایی :                                    ( KW)  2توان نامی موتور القایی  14-15

  

 Kw 655.35~0 تنظیمات

 به کار می رود . تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است . 1این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور 

 （60Hz 4 poles）1710نظیمات کارخانه ایی :  (ت rpm)  2سرعت نامی موتور القایی  15-15

1410（50Hz 4 poles） 

 این پارامتر برای تنظیم سرعت نامی موتور بر اساس مقدار نوشته شده برروی پالک آن  به کار می رود .     65535~0 تنظیمات
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 4تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                            2تعداد قطب های موتور القایی  1615-

 20 ~ 2 تنظیمات

 این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است . ) این تعداد باید زوج باشد . (

 ##تنظیمات کارخانه ایی :                               (                 واحد : آمپر                       A)   2جریان بی باری موتور القایی  17-15

 2( موتور القایی  Rsمقاومت استاتور )  18-15

 2( موتور القایی  Rrمقاومت روتور )  1915-

 ##تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                                        65.535Ω~0تنظیمات : 

 2( موتور القایی  Lmاندوکتانس مغناطیسی )  2015-

 2( موتور القایی  Lxاندوکتانس استاتور )  21-15

 ##تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                                       6553.5mH تنظیمات : 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                  2یا  1انتخاب موتور القایی  2215-

 2: موتور  2                                           1: موتور  1 تنظیمات

 انتخاب موتوری که توسط درایو راه اندازی می شود .

 61.11تنظیمات کارخانه ای :                                                                               فرکانس سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث 23-15

 600.00Hz~0.00 تنظیمات

  0 تنظیمات کارخانه ای :                                                                                          اتصال ستاره به مثلثسوئیچ از 2415-

 : فعال 1: غیرفعال                                       1 تنظیمات

 0.200تنظیمات کارخانه ای :                                                              زمان تاخیر سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث          25-15

 ثانیه 60.000~0.000 تنظیمات

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                  ) وات بر ثانیه ( low wordمجموع توان مصرفی در موتور در  26-15

 قابل خواندن تنظیمات
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 1.1تنظیمات کارخانه ای :                   ) وات بر ثانیه ( high wordن مصرفی در موتور در مجموع توا 27-15

 قابل خواندن تنظیمات

 مجموع توان مصرفی در موتور ) وات بر ساعت ( 28-15

 قابل خواندن تنظیمات

 ) کیلو وات بر ساعت (low wordمجموع توان مصرفی در موتور در  29-15

 بل خواندنقا تنظیمات

 ) مگا وات بر ساعت (high wordمجموع توان مصرفی در موتور  31-15

 قابل خواندن تنظیمات

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                                          مجموع زمان کار درایو ) دقیقه ( 31-15

 1439~00 تنظیمات

   1تنظیمات کارخانه ای :                                                                      زمان کار درایو ) روز ( مجموع 32-15

 65535~00 تنظیمات

 1.1ه ای : تنظیمات کارخان                              Permanent magnent  (PM )( و یا موتور  IMپارامتر انتخاب موتور القایی )  05-33

   Induction Motor :0 تنظیمات

1: Permanent Magnet Motor (SPM) 

2: Permanent Magnet Motor (IPM) 

 ##تنظیمات کارخانه ای :                      PMجریان بارکامل موتور  05-34

 Amps 655.35~0.00 تنظیمات

 1.1ظیمات کارخانه ای : تن                       PMتوان نامی موتور  35-15

 kW 655.35~0.00 تنظیمات

 2111تنظیمات کارخانه ای :                         PMسرعت نامی موتور  36-15

 65535~0 تنظیمات
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 11تنظیمات کارخانه ای :                         PMتعداد قطب های موتور  05-37

 65535~0 تنظیمات

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                         PMگشتاور موتور  05-38

 kg.cm2 (0.0001kg.m2) 6553.5~0.0 تنظیمات

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                            PMمقاومت استاتور موتور  05-39

 Ω 65.535 ~ 1.1 تنظیمات

 1.1انه ای : تنظیمات کارخ  permanent magnetدر موتور  𝐿𝑑مقدار  41-15

 mH 655.35 ~ 0.00 تنظیمات

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                                permanent magnetدر موتور  𝐿𝑞مقدار  41-15

 mH 655.35 ~ 0.00 تنظیمات

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                                                           PMدر موتور  PGزاویه آفست  42-15

 درجه  360.0 ~ 0.0 تنظیمات

 درایو زاویه آفست را تعیین نموده و در این پارامترذخیره می کند . ,قرار دهید  4راروی  Pr.05-00درصورتیکه 

 PMدر موتور Keپارامتر  43-15

 1تنظیمات کارخانه ای : V/1000 RPM                                                                                                           واحد : 

 65535 ~ 0 تنظیمات

05-81 IM motor Rr online tuning function 

 P05-81 Bit0=0, Rr Online estimation function disable تنظیمات

P05-81 Bit1=1, Rr Online estimation function enable 
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 حفاظتی پارامترهای  31گروه 

 سطح  پایین ولتاژ  00-16

  D  :300.0~440.0Vتا  Aفرم  تنظیمات

 361ولت :  461سری  تنظیم کارخانه ایی

 440.0V~380.0و باالتر :  Eفرم  تنظیمات

 411ولت :  461سری  تنظیم کارخانه ایی

 380.0/760.0تنظیمات کارخانه ای :            ( over voltageک از اضافه ولتاژ ) جلوگیری اتوماتی 01-16

      : غیرفعال 1   

 900.0V~0.0  ولت : 461سری   

 1تنظیمات کارخانه ای :               ( over voltageانتخاب نوع نحوه ی جلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ )  12-16

 اضافه ولتاژ به روش معمول :     جلوگیری از 1

 :     جلوگیری از اضافه ولتاژ به صورت هوشمند 1

  جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در هنگام افزایش شتاب 13-16

 تنظیم کارخانه ایی تنظیمات

 بارمعمولی

0~160% 

121 

(100%: drive’s rated current) 

 بار سنگین 

0~180%  

151 

(100%: drive’s rated current) 

 جلوگیری از اضافه جریان در حین کار درایو 06-04

 111تنظیمات کارخانه ای :                                                            (drive’s rated current :%100) %160~0معمولی : 

 151تنظیمات کارخانه ای :                                                       (drive’s rated current :%100) %180~0بارسنگین : 
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 ( در حین کار درایو با سرعت ثابت Stall Preventionبرای جلوگیری از اضافه جریان  )  accel/decalانتخاب زمان  06-05

 1تنظیمات کارخانه ایی : 

 1تنظیمات کارخانه ای :                           over-torque  (OT1 )انتخاب نحوه ی تشخیص  06-06

 : غیرفعال 1تنظیمات :        

 درایو به کار خود ادامه می دهد . ,در حین کار با سرعت ثابت  over-torque: پس ازتشخیص  1                   

 شود . می stopدرایو  ,در حین کار با سرعت ثابت  over-torque: پس از تشخیص  1                   

 درایو به کار خود ادامه می دهد . ,در حین کار  over-torque: پس از تشخیص  3                   

 می شود . stopدرایو  ,در حین کار  over-torque: پس ازتشخیص  4                   

 

 1ت کارخانه ای : تنظیما                        over-torque  (OT2 )انتخاب نحوه ی تشخیص  06-09

 : غیرفعال 1تنظیمات :        

 درایو به کار خود ادامه می دهد . ,در حین کار با سرعت ثابت  over-torque: پس از تشخیص  1                   

 می شود . stopدرایو  ,در حین کار با سرعت ثابت  over-torque:  پس از تشخیص  1                   

 درایو به کار خود ادامه می دهد . ,در حین کار  over-torque:  پس ازتشخیص  3                   

 می شود . stopدرایو  ,در حین کار  over-torque:  پس ازتشخیص  4                   

 

  121تنظیمات کارخانه ای :                            over-torque  (OT1 )تعیین سطح تشخیص  06-07

 to 250% (100%: drive’s rated current) 10 تنظیمات

  1.1تنظیمات کارخانه ای :                            (OT1 (تعیین فاصله ی زمانی هشدار در درایو پس از ایجاد  06-08

 sec 60.0~0.0 تنظیمات
 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

268 
 

 121تنظیمات کارخانه ای :                            over-torque  (OT2 )تعیین سطح تشخیص  06-10

 to 250% (100%: drive’s rated current) 10 تنظیمات
 

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                            (OT2 (تعیین فاصله ی زمانی هشدار در درایو پس از ایجاد  06-11

 sec 60.0~0.0 تنظیمت

 171تنظیمات کارخانه ای :                                                                           ( Current limitحد جریان )  06-12

 (drive’s rated current :%100) %250~0 تنظیمات

 2انه ای : تنظیمات کارخ                               (                          1انتخاب رله ی حرارتی الکترونیکی ) موتور  06-13

 2تنظیمات کارخانه ای :      (                                                   2انتخاب رله ی حرارتی الکترونیکی ) موتور  06-27

 Special motor (with external forced cooling):  1     تنظیمات  : 

 ه ی خارجی (موتورهای خاص ) با فن خنک کنند                      

                  1  :Self-cooled motor (so motor with fan on the shaft) 

 موتورهایی که روی شفت فن خنک کننده دارند .                      

 : غیرفعال 1                  

 61.1تنظیمات کارخانه ای :                                                       1موتور   Electronic Thermalمشخصات  06-14

 61.1تنظیمات کارخانه ای :                                                        2موتور   Electronic Thermalمشخصات  06-28

 sec 600.0 ~ 30.0     تنظیمات  : 

 11501تنظیمات کارخانه ای :                         ( OHهشدار افزایش گرمای بیش از حد هیت سینک )  06-15

 C°110.0 ~ 0.0تنظیمات : 
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06-16 Stall Prevention Limit Level (Flux weakening area current stall prevention level) 

 مراجعه کنید .(  Pr.06-04و  Pr.06-03) به پارامترهای  %100 ~ 0تنظیمات : 

 111: تنظیمات کارخانه ایی 

 1تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                         آخرین خطای رخداده 06-17

 1تنظیمات کارخانه ایی :            دومین خطای اخیر رخداده 06-18

 1رخانه ایی : تنظیمات کا           سومین خطای اخیر رخداده 06-19

 1تنظیمات کارخانه ایی :           چهارمین خطای اخیر رخداده 06-20

 1تنظیمات کارخانه ایی :            پنجمین خطای اخیر رخداده 06-21

 1تنظیمات کارخانه ایی :           ششمین خطای اخیر رخداده 06-22

 به توضیحات پارامتر مراجعه کنید .

06-23 Fault Output Option 1 

06-24 Fault Output Option 2 

06-25 Fault Output Option 3 

06-26 Fault Output Option 4 

 1تنظیمات کارخانه ایی :                  ثانیه                                                              65535تا  1 تنظیمات

06-29 PTC  مثبت ( انتخاب نحوه ی کارکرد درایو پس از تشخیص  ) ضریب دمایPTC 

 تنظیمات :   

 : خطا داده ودرایو به کار خود ادامه می دهد .1

 : خطا داده و به تدریج استپ می شود .1  

 : خطا داده و به صورت نگهانی استپ می شود . 2

 : خطا نمی دهد . 3
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 PTCسطح  06-30

 51.1تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                %100 ~ 0.0تنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی            در هنگام رخداد خطا                                              commandفرکانس  06-31

 655.35Hz~0.00تنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی           فرکانس خروجی در هنگام رخداد خطا                                                       06-32

 655.35Hz~0.00تنظیمات : 

 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                  ولتاژ خروجی در هنگام رخداد خطا                                                    06-33

 6553.5V~0.00تنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                      در هنگام رخداد خطا  DCولتاژ  06-34

 6553.5V~0.00تنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                       جریان خروجی در هنگام رخداد خطا  06-35

 655.35Amp~0.00تنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی      در هنگام رخداد خطا                                                               IGBTدمای  06-36

 C˚6553.5~0.00تنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                                       دمای خازن ها در هنگام رخداد خطا                            06-37

 ℃3276.7~3276.7-تنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                       سرعت موتو در هنگام رخداد خطا  06-38

 3276.7rpm~3276.7-تنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                                           در هنگام رخداد خطا             commandگشتاور   06-39

 3276.7~3276.7-تنظیمات : 
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 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی           گام وقوع خطا              نمایش وضعیت ترمینال های ورودی چند منظوره در هن 06-40

 0000h~FFFFhتنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی           یت ترمینال های خروجی چند منظوره در هنگام وقوع خطا             نمایش وضع 06-41

 0000h~FFFFhتنظیمات : 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی        .. (                          و . stop,runنمایش وضعیت درایو در هنگام وقوع خطا   )  06-42

 0000h~FFFFhمات : تنظی

 رزرو است .  06-43

 

 1تنظیمات کارخانه ایی :                                          STOشدن آالرم  Latchتنظیم  06-44

 باشد . STO , Latchآالرم  :  1تنظیمات :               

 نباشد . STO , Latchآالرم :  1                            

                                                            3تنظیمات کارخانه ایی :                                     (        Wیا   U , Vتنظیم درایو در برابر فقدان یکفاز در خروجی )  06-45

 تنظیمات :   

 : خطا داده ودرایو به کار خود ادامه می دهد .1

 و به تدریج استپ می شود .: خطا داده 1  

 : خطا داده و به صورت نگهانی استپ می شود .       2

 : خطا نمی دهد . 3               

 1.511تنظیمات کارخانه ایی :            در صورت نبود یکفاز در خروجی                                 decelerationزمان  06-46

 ثانیه 65.535 ~ 0.000تنظیمات : 

 1.11تنظیمات کارخانه ایی :                                       سطح تشخیص جریان در صورت نبود یکفاز در خروجی      06-47

 %655.35~0.00تنظیمات : 
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 stop تشخیص نبود یک فاز در خروجی و تنظیم زمان موردنظر برای عملکرد مناسب درایو در حالتی که درایو در حالت 06-48

 است .

 (  OPHLدستور تشخیص ) 

 1.111تنظیمات کارخانه ایی :                 ثانیه 65.535 ~ 0.000تنظیمات : 

 

06-49 LvX Auto Reset                           : 1تنظیمات کارخانه ایی 

 : غیرفعال 1تنظیمات :              

 : فعال 1                           

 1تنظیمات کارخانه ایی :                                  تنظیم زمان تشخیص نبود یک فاز در ورودی                        06-50

 ثانیه                600.00~0.00تنظیمات :  

 رزرو است . 06-51

 60.0 / 30.0 تنظیمات کارخانه ایی :                                                       ایجاد ریپل در فاز ورودی درایو 06-52

  

   0 تنظیمات کارخانه ایی : OrP                                     رفتار درایو در هنگام رخداد کمبود فاز در ورودی   06-53

  رزرو است . 06-54

06-55 Derating Protection                            1 کارخانه ایی :تنظیمات  

 5.000تنظیمات کارخانه ای :                                 PT100توسط  1ولتاژ تشخیص داده شده در سطح  06-56

 10.000V~0.000تنظیمات :                 

 7.000خانه ای : تنظیمات کار                                PT100توسط  2ولتاژ تشخیص داده شده در سطح  06-57

  10.000V~0.000تنظیمات :                 
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 1011تنظیمات کارخانه ای :                                 1در سطح  PT100حفاظت فرکانسی  06-58

 Hz 600.00~0.00تنظیمات :                  

06-59 PT100 activation level delay time                               : ثانیه 61تنظیمات کارخانه ای 

 ثانیه 6000~0تنظیمات :                  

06-60 Software Detection GFF Current Level                               : 6101تنظیمات کارخانه ای  

 % 6553.5~0.0تنظیمات :                 

06-61 Software Detection GFF Filter Time                               : 0.10تنظیمات کارخانه ای 

               sec 655.35~0.00تنظیمات : 

 رزرو است . 06-62

06-63 Fault Record 1 (day) 

06-65 Fault Record 2 (day) 

06-67 Fault Record 3 (day) 

06-69 Fault Record 4 (day) 

 تنظیمات کارخانه ای : فقط قابل خواندن است .                                                                  days 65535~0     تنظیمات :          

06-64 Fault Record 1 (min) 

06-66 Fault Record 2 (min) 

06-68 Fault Record 3 (min) 

06-70 Fault Record 4 (min) 

 رخانه ای : فقط قابل خواندن است تنظیمات کا                                                      min 1439~0       تنظیمات :        

  101تنظیمات کارخانه ای :                                     low currentتنظیم سطح  06-71

 % 6553.5~0.0تنظیمات :              
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 1011تنظیمات کارخانه ای :                                   low currentن تشخیص طول زما 06-72

 ثانیه             655.35 ~ 0.00تنظیمات : 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                         low currentرفتار درایو در برابر وقوع  06-73

      تنظیمات : 

 ون عکس العمل: بد 1   

 شود . stop: خطا داده و سریع  1   

 متوقف شود . 2nd deceleration time: خطا داده و به تدریج با توجه به  1   

 : خطا داده و به درایو به کار خود ادامه دهد . 3   
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 37پارامترهای خاص گروه 

00-17 Software Brake Level                                         : 760.0تنظیمات کارخانه ای 

   460V series: 700.0~900.0Vdcتنظیمات :          

 3تنظیمات کارخانه ای :                                         DC Brakeسطح جریان  01-17

 %100~0تنظیمات :           

 0.0تنظیمات کارخانه ای :                                            RUNدر هنگام  DC Brake تنظیم زمان  02-17

 sec 60.0~0.0تنظیمات :           

 0.0تنظیمات کارخانه ای :                                          STOPدر هنگام  DC Brake تنظیم زمان  03-17

 sec 60.0~0.0تنظیمات :           

 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                        STOPدر هنگام  DC brakeرکانس نقطه شروع تعیین ف 04-17

 600.00Hz~0.00تنظیمات :           

05-17 Voltage Incrasing Gain                                        : 133تنظیمات کارخانه ای 

 %200~1تنظیمات :           

06-17 Restart  شدن بعد از قطع لحظه ای توان(Speed Search)                                  : 0تنظیمات کارخانه ای 

 : درایو استاپ می شود . 3تنظیمات :           

 کار می کند . فرکانس مرجع تنظیم شده توسط کاربر شروع به command: درایو با فرکانس  1                        

 : درایو با فرکانس مینیمم تنظیم شده در درایو شروع به کار می کند . 5                        

 2.0تنظیمات کارخانه ای :                                        حداکثر زمان قطعی برق ورودی  07-17

 sec 20.0~0.0تنظیمات :           
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08-17 Base block Time                                        : تنظیمات کارخانه ای## 

 sec 5.0~0.0تنظیمات :           

 133تنظیمات کارخانه ای :                                                            Speed Searchتعیین حد جریان برای     09-17

 %200~20تنظیمات :           

 0تنظیمات کارخانه ای :                                        رفتار درایو پس از وقوع خطا 10-17

 : استاپ شدن درایو 3تنظیمات :           

 : استارت مجدد درایو با سرعت تنظیم شده در قبل ازوقوع خطا 1                       

 دد درایو با حداقل فرکانس خروجی: استارت مج 5                       

 0تنظیمات کارخانه ای :                                        تنظیم زمان اتو ری استارت بعد از وقوع خطا                        11-17

 10~0تنظیمات :           

12-17 Speed Search during Start-up                                       : 0تنظیمات کارخانه ای 

 : غیرفعال 3تنظیمات :           

 : ماکزیمم فرکانس در خروجی 1                      

                      5  :start-up motor frequency              3 مینیمم فرکانس خروجی : 

13-17 Decel. Time at Momentary Power Loss (dEb function)                    : 0تنظیمات کارخانه ای 

 : غیرفعال 3تنظیمات :           

                     1~6: Auto Deceleration 

14-17 dEb Return Time                                       : 0تنظیمات کارخانه ای 

 sec 25.0~0.0تنظیمات :           

15-17 Dwell Time at Accel.                                       : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 sec 600.00~0.00تنظیمات :           
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16-17 Dwell Frequency at Accel                                       : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :           

17-17 Dwell Time at Decel.                                       : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :           

18-17 Dwell Frequency at Decel.                                       : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :           

 0تنظیمات کارخانه ای :                                        Fan coolingکنترل  19-17

 فن روشن بماند . ,تا زمانیکه برق درایو وصل باشد   : 3

 فن خاموش شود . ,شدن درایو  stop: یک دقیقه بعد از  1                           

 شدن درایو فن خاموش شود . stopایو فن روشن و با شدن در run: با  5                           

 فن روشن شود . ,درجه سانتیگراد برسد  23به حدود  IGBT: در صورتیکه دمای  3                           

 : فن همیشه خاموش باشد . 4                           

20-17 STOP  ( اضطراریEF  )& Force stop                                         : 0تنظیمات کارخانه ای 

 (  coastتوقف آزاد )   : 3تنظیمات :           

  Deceleration time 1: توقف با اولین  1                       

 Deceleration time 2: توقف با اولین  5                       

 Deceleration time 3 : توقف با اولین 3                       

 Deceleration time 4توقف با اولین  : 4                       

                       5  :System Deceleration (According to original deceleration time) 

                       2  :Deceleration  اتوماتیک( Pr01-46) 
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 0تنظیمات کارخانه ای :                                                 اتوماتیک                      Energy - savingعملکرد    21-17

 : فعال 1:    غیرفعال                                                              3تنظیمات :           

22-17 Energy-saving Gain                                        : 133تنظیمات کارخانه ای 

 %1000~10تنظیمات :           

23-17 Auto Voltage Regulation(AVR) Function                                        : 0تنظیمات کارخانه ای 

 Enable AVR:  3تنظیمات :           

                      1  :Disable AVR 

                      5  :Disable AVR during deceleration 

 0.020تنظیمات کارخانه ای :                     ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Torque commandفیلتر زمانی در  24-17

 sec 10.000~0.001تنظیمات :           

 0.100تنظیمات کارخانه ای :                    ( SVCیا  V/Fمد کنترلی  ) در Slip Compensationفیلتر زمانی در  25-17

 sec 10.000~0.001تنظیمات :           

 

 17-21 0تنظیمات کارخانه ای :                                                             اتوماتیک             Energy - savingعملکرد 

 : فعال 1:    غیرفعال                                                              3                تنظیمات :    

Energy-saving Gain                                                                                     : 17-22 133تنظیمات کارخانه ای 

 %1000~10تنظیمات :           

Auto Voltage Regulation(AVR) Function                                             : 17-23 0تنظیمات کارخانه ای 

 Enable AVR:  3      تنظیمات :         

                           1  :Disable AVR         5  :Disable AVR during deceleration 
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 17-24 0.020تنظیمات کارخانه ای :                  ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Torque commandفیلتر زمانی در 

 sec 10.000~0.001تنظیمات :           

 

 17-25 0.100ای : تنظیمات کارخانه                  ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Slip Compensationفیلتر زمانی در 

 sec 10.000~0.001تنظیمات :           

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                       ( SVCیا  V/Fگین جبرانساز گشتاور ) در مد کنترلی 

 (1 in SVC mode) 

26-17 

 10~0تنظیمات :           

 17-27 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                           ( Slipضریب جبرانساز لغزش ) 

 10.00~0.00تنظیمات :         

 17-28 رزرو است .

Slip Deviation Level                                                                                            : 17-29 0تنظیمات کارخانه ای 

 No detection :  3                     %100.0~0تنظیمات :          

Detection Time of Slip Deviation                                                               : 17-30 1.3تنظیمات کارخانه ای 

 sec 10.0~0.0    تنظیمات :       

Over Slip Treatment                                                                                          : 17-31 3  تنظیمات کارخانه ای 

 : درایو خطا داده و به کار خود ادامه می دهد .   3تنظیمات :           

Motor Hunting Gain 17-32 1333تنظیمات کارخانه ای :                                              ی از ایجاد رزونانس () جلوگیر 

 : غیرفعال 3             10000~0تنظیمات :           

 17-33 60.0ات کارخانه ای : تنظیم                                                           اتو ری استارت داخلی در درایو برای خطا ها

 sec 6000.0~0.0            تنظیمات :  
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 درایو PIDکنترل   : 38گروه  پارامترهای

 00-08 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                          PIDورودی ترمینال برای فیدبک 

3          No function 

 تنظیم شده باشد .  5روی  Pr 03.02تا  Pr 03.00در صورتیکه پارامترهای  ,براساس مقدار آنالوگ ورودی  : PIDفیدبک منفی           2

 بدون در نظر گرفتن جهت( (PG Pr.10.02کارت  از PIDفیدبک منفی           1

 ((PG Pr.10.02کارت  از PIDفیدبک مثبت           0

 AVI  (Pr.03.00 )از ترمینال  PIDفیدبک مثبت            4

 بدون در نظر گرفتن جهت( (PG Pr.10.02کارت  از PIDفیدبک مثبت           5

 ((PG  Pr.10.02کارت  از PIDفیدبک مثبت           6

 از طریق پروتکل ارتباطی درایو  PIDفیدبک منفی           7

 از طریق پروتکل ارتباطی درایو PIDفیدبک مثبت           8

Proportional Gain (P) 01-08 80.0تنظیمات کارخانه ای :                                                            ضریب تناسب 

 500.0~0.0تنظیمات :               

Integral Time (I)  02-08 1.00تنظیمات کارخانه ای :                                                            زمان انتگرال گیری 

 ثانیه  100.00~0.00تنظیمات :             

                           0.00 : disable 

Derivative Control (D)  03-08 0.00ه ای : تنظیمات کارخان                                                          کنترل مشتقگیر 

 ثانیه  1.00~0.00تنظیمات :              
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 04-08 100.0تنظیمات کارخانه ای :                                                                        تعیین حد باالی کنترل انتگرالگیر

   %100.0~0.0تنظیمات :              

 05-08 100.0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                     PIDحد فرکانس خروجی 

   %110.0~0.0تنظیمات :              

 06-08 قابل خواندنانه ای : تنظیمات کارخ                                                      توسط پروتکل ارتباطی  PIDمقدار فیدبک 

 %200.00~%200.00-تنظیمات :               

 07-08 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                     PIDزمان تاخیر

 ثانیه 35.0~0.0تنظیمات :               

 20-08 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                   PIDانتخاب مد 

 به صورت سری PID: ساختار  0تنظیمات :               

 به صورت موازی PID: ساختار  1                            

 08-08 0.00تنظیمات کارخانه ای :                          PIDن تاخیرزما

 ثانیه 3600.0~0.0تنظیمات :               

 09-08 0تنظیمات کارخانه ای :                                     تعیین نحوه عملکرد درایو پس از دریافت سیگنال فیدبک غیرطبیعی 

 0         درایو :warning . داده و به کار خود ادامه دهد 

        1  درایو :warning  ( داده و با شیبramp . موتور را متوقف کند ) 

        2  درایو :warning  . داده و خروجی آن ناگهانی قطع شود 

        3  درایو :warning . داده و با فرکانس قبلی به کار خود ادامه دهد 

Sleep Reference                                                                                     : 10-08 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 599.00Hz~0.00تنظیمات :               
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Wake-up Reference                                                                                   11-08 0.00ظیمات کارخانه ای : تن 

 599.00Hz~0.00تنظیمات :              

 12-08 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                 Sleepزمان 

 ثانیه 6000.0~0.00تنظیمات :              

 

 13-08 10.0تنظیمات کارخانه ای :                                                PIDدر کنترل  set valueین میزان مجاز انحراف از تعی

 %50.0~1.0تنظیمات :               

 14-08 5.0ات کارخانه ای : تنظیم                                         PIDدر کنترل  set valueمجاز انحراف از تعیین زمان 

 ثانیه 300.0~0.1تنظیمات :               

 15-08 5.0تنظیمات کارخانه ای :                                                              PIDتعیین زمان فیلترسیگنال فیدبک 

 ثانیه 300.0~0.1تنظیمات :              

 16-08 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                              PIDکنترل  انتخاب نحوه جبرانسازی

 Pr.08-17: از طریق تنظیمات پارامتر  0تنظیمات :              

 : ورودی آنالوگ 1                        

 17-08 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                            PIDجبرانسازی در کنترل 

  %100.0+~100.0-تنظیمات :              

 18-08 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                           sleepتنظیمات فانکشن 

  PIDبراساس فرکانس مرجع محاسبه شده از دستور  sleep: اجرای فانکشن  0تنظیمات :             

 PIDبراساس سیگنال فیدبک  sleep: اجرای فانکشن  1                          

 19-08 50.0تنظیمات کارخانه ای :                                                  Wake upمحدود سازی افزایش فرکانس در حالت 

 %200.0~0.0تنظیمات :             
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 21-08 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                  PIDدر کنترل  FWD/REVامکان تغییر جهت 

 یر جهت چرخش موتور را ندارد.امکان تغی PID:  0تنظیمات :              

                           1  :PID .امکان تغییر جهت چرخش موتور را دارد 

 22-08 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                     wake-upزمان تاخیردر

 ثانیه 600.00~0.00   تنظیمات :          

 

PID Control Bit                                                                                         : 23-08 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :    

Pr08-23=0 (bit0=0)  

Pr08-23=1 (bit0=1)  

, (bit0=1)  در کنترلPID  23-00به تنظیمات  ,موتور امکان تغییر جهت چرخش Pr .بستگی دارد 

   (0=FWD/REV enable, 1=REV disable, 2=FWD disable) 

  (bit0=0) ,  در کنترلPID  به محاسبات دستور  ,امکان تغییر جهت چرخش موتورPID . بستگی دارد 

(bit1=1) ,  مقدارPID Kp 2 .دسیمال پوینت دارد 

(bit1=0) ,  مقدارPID Kp 1 ال پوینت دارد.دسیم 
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 شبکه درایو 33گروه  پارامترهای

 00-09 1تنظیمات کارخانه ای :                                                                                   در شبکه  COM 1شماره شناسه 

        254~1       تنظیمات :    

 01-09 9.6تنظیمات کارخانه ای :                                          RS485ریافت دیتا از طریق پورت پارامتر تنظیم سرعت ارسال و د

 115.2Kbits/s~4.8      تنظیمات :    

 02-09 3تنظیمات کارخانه ای :                                                                     عکس العمل درایو در مقابل هشدار در برقراری ارتباط

 تنظیمات :  

 داده و به کار خود ادامه دهد . warning: درایو                      0    

 ( موتور را متوقف کند . rampداده و با شیب )  warning: درایو  1       

 داده و خروجی آن ناگهانی قطع شود .  warning: درایو  2       

 نمی دهد و به کار خود ادامه می دهد . warningرایو : د 3       

 03-09 0.0تنظیمات کارخانه ای :                                                                               COM1در  Time outتنظیم زمان 

 ثانیه   100.0~0.0تنظیمات :         

   ال: غیرفع 0                       

 04-09 1تنظیمات کارخانه ای :                                                                                           COM1پروتکل ارتباطی 

 تنظیمات : 

1: 7, N, 2 for ASCII                  

2: 7, E, 1 for ASCII 

3: 7, O, 1 for ASCII 

4: 7, E, 2 for ASCII 

5: 7, O, 2 for ASCII 
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6: 8, N, 1 for ASCII 

7: 8, N, 2 for ASCII 

8: 8, E, 1 for ASCII 

9: 8, O, 1 for ASCII 

10: 8, E, 2 for ASCII 

11: 8, O, 2 for ASCII 

12: 8, N, 1 for RTU 

13: 8, N, 2 for RTU 

14: 8, E, 1 for RTU 

15: 8, O, 1 for RTU 

16: 8, E, 2 for RTU 

17: 8, O, 2 for RTU 

 05-09 رزرو است .

~ 09-08 

 09-09 2.0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                             تاخیر زمانی در پاسخ دهی درایو

     200.0ms~0.0تنظیمات :          

Main Frequency of the Communication                                                   : 10-09 60.00تنظیمات کارخانه ای 

     599.00Hz~0.00تنظیمات :    

09-11 Block Transfer 1  

09-12 Block Transfer 2 

09-13 Block Transfer 3 

09-14 Block Transfer 4 

09-15 Block Transfer 5 

09-16 Block Transfer 6 
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09-17 Block Transfer 7 

09-18 Block Transfer 8 

09-19 Block Transfer 9 

09-20 Block Transfer 10 

09-21 Block Transfer 11 

09-22 Block Transfer 12 

09-23 Block Transfer 13 

09-24 Block Transfer 14 

09-25 Block Transfer 15 

09-26 Block Transfer 16        

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                               Settings 0~65535تنظیمات :      

 -27-09 رزرو است .

09-29 

Communication Decoding Method                                                    30-09 1نظیمات کارخانه ای : ت 

 تنظیمات :   

0: Decoding Method 1 (20xx) 

1: Decoding Method 2 (60xx)         

Internal Communication Protocol                                                                 : 31-09 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :         

0: Modbus 485 

-1: Internal Communication Slave 1 

-2: Internal Communication Slave 2 

-3: Internal Communication Slave 3 
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-4: Internal Communication Slave 4 

-5: Internal Communication Slave 5 

-6: Internal Communication Slave 6 

-7: Internal Communication Slave 7 

-8: Internal Communication Slave 8 

-9: Reserve 

-10: Internal Communication Master 

-11: Reserve 

-12: Internal PLC Control 

 32-09 رزرو است.

09-34 

PLC command force to 0                                                                                : 33-09 0تنظیمات کارخانه ای 

      65535~0تنظیمات :           

PLC Address                                                                                                         : 35-09 2تنظیمات کارخانه ای 

     254~1تنظیمات :          

CANopen Slave Address                                                                                : 36-09 0تنظیمات کارخانه ای 

          127~1تنظیمات :   

                                                                                                                0: Disable 

CANopen Speed                                                                                           37-09 0ی : تنظیمات کارخانه ا 

 تنظیمات :   

0: 1M bps 

1: 500K bps 

2: 250K bps 
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3: 125K bps 

4: 100K bps (Delta only) 

5: 50K bps         

 38-09 رزرو است .

CANopen Warning Record 09-39 

 فقط قابل خواندن است .         تنظیمات :

bit 0: CANopen Guarding Time out 

bit 1: CANopen Heartbeat Time out 

bit 2: CANopen SYNC Time out 

bit 3: CANopen SDO Time out 

bit 4: CANopen SDO buffer overflow 

bit 5: Can Bus Off 

bit 6: Error protocol of CANOPEN 

bit 7: Reserved 

bit 8: The setting values of CANopen indexs are fail 

bit 9: The setting value of CANopen address is fail 

bit10: The checksum value of CANopen indexs is fail 

CANopen Decoding Method                                                                    : 40-09 1تنظیمات کارخانه ای 

  تنظیمات :        

 0: Delta defined decoding method       

           1: CANopen Standard DS402 protocol    
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CANopen Status                                                                                               41-09 0ظیمات کارخانه ای : تن 

 تنظیمات :        

0: Node Reset State 

1: Com Reset State 

2: Boot up State 

3: Pre Operation State 

4: Operation State 

5: Stop State    

CANopen Control Status                                                             خانه ای : فقط قابل خواندنتنظیمات کار

  

09-42 

 تنظیمات :       

0: Not ready for use state 

1: Inhibit start state 

2: Ready to switch on state 

3: Switched on state 

4: Enable operation state 

7: Quick stop active state 

13: Err reaction activation state    

  14: Error state       

 رزرو است

 

 

 

09-43 

~ 

09-44 
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CANopen Master Function                                                                                  : 45-09 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :        

0: Disable 

1: Enable    

CANopen Master Address                                                                                 : 46-09 100تنظیمات کارخانه ای 

    127~0تنظیمات :        

 47-09 رزرو است

~ 09-59 

Identifications for Communication Card                                                    : 60-09 ##تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :        

0: No communication card 

1: DeviceNet Slave 

2: Profibus-DP Slave 

3: CANopen Slave/Master 

4: Modbus-TCP Slave 

5: EtherNet/IP Slave 

6~8: Reserved 

Firmware Version of Communication Card                                                      تنظیمات

 ##کارخانه ای : 

09-61 

 فقط قابل خواندنتنظیمات :        

DeviceNet: As it connects to different kind of motor drive, it will have different product code. 

Profibus: ID number of a communication card. Each Profibus selling in the market must apply 

for an ID number at the Profibus International to be a unique product. 
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Product Code                                                                                          : 62-09 ##تنظیمات کارخانه ای 

    فقط قابل خواندنتنظیمات :     

 یک کد خاصی دارد. communicationهر کارت 

Fault Code                                                                                                      : 63-09 ##تنظیمات کارخانه ای 

    فقط قابل خواندنتنظیمات :           

 - 64-09 رزرو است.

09-69 

Address of Communication Card (for DeviceNet and PROFIBUS)       : 70-09                                                                                                      1تنظیمات کارخانه ای 

 

       DeviceNet: 0-63 

Profibus-DP: 1-125 

 رجوع کنید . ( Pr.09-72)به پارامتر  , DeviceNetتنظیم سرعت شبکه 

 (for DeviceNet and PROFIBUS)                                                  : 2تنظیمات کارخانه ای 

09-71 

Settings Standard DeviceNet: 

  0: 125Kbps 

  1: 250Kbps 

  2: 500Kbps 

Non standard DeviceNet: (Delta only)        

0:   10Kbps 

1:    20Kbps 

2: 50Kbps 

3: 100Kbps 

4: 125Kbps 
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5: 250Kbps 

6: 500Kbps 

7: 800Kbps 

8: 1Mbps 

 72-09 0تنظیمات کارخانه ای :                         DeviceNet (for DeviceNet and PROFIBUS)سایر تنظیمات سرعت 

 تنظیمات :     

0: Standard DeviceNet 

1: Non standard DeviceNet 

 رزرو است .

 

 

09-73  , 

09-74 

IP Configuration of the Communication Card (for MODBUS TCP)          : 75-09 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :     

0: Static IP                      1: DynamicIP (DHCP) 

 باید توسط کاربر تنظیم شود . IP address:  0تنظیمات 

 تنظیم خواهد شد . hostبه طور اتوماتیک توسط کنترلر  IP address:  1مات تنظی

IP Address 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  09-76 

IP Address 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  09-77 

IP Address 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  09-78 

IP Address 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  09-79 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                         65535~0        تنظیمات :   
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Address Mask 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  09-80 

Address Mask 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  09-81 

Address Mask 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  09-82 

Address Mask 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  09-83 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                65535~0      تنظیمات :    

Getway Address 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 09-84 

Getway Address 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 09-85 

Getway Address 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 09-86 

Getway Address 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 09-87 

 0تنظیمات کارخانه ای : 65535~0                                                                                                تنظیمات :   

Password for Communication Card (Low word) (for MODBUS TCP) 09-88  

Password for Communication Card (High word) (for MODBUS TCP) 09-89  

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                                  99~0تنظیمات :     

Reset Communication Card (for MODBUS TCP)                        : 90-09 0تنظیمات کارخانه ای 

 : غیرفعال 0تنظیمات :     

 : ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برگردد . 1                 
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Additional Setting for Communication Card (for MODBUS TCP) 

 1تنظیمات کارخانه ای : 

 Enable IP Filter:  0بیت تنظیمات :     

 Internet parameters enable(1bit):  1بیت                 

( این بیت پس از اتمام  91:2-09شت .) بیت یک باید ست شود تا بتوان در پارامترهای درایودیتا نو , IPپس از تنظیم آدرس 

 می شود . disableدریافت دیتا از شبکه 

 Login password enable(1bit):  2بیت                 

When enter login password, this bit will be enabled. After updating the parameters of 

communication card, this bit will change to disable. 

09-91 

Status of Communication Card (for MODBUS TCP)                   : 92-09 0تنظیمات کارخانه ای 

 password enable          تنظیمات : 

شود این می شود . و در صورتیکه پسورد پاک  1پسورد در نظر بگیرید این بیت  Communication Card: در صورتی که برای  0بیت      

 می گردد .            0بیت 
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 کنترل حلقه بسته سرعت ) کنترل بر اساس فیدبک (:  63گروه پارامترهای 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                 انتخاب نوع انکدر                                                      10-00

     0: Disable 

     1: ABZ 

     2: ABZ (Delta encoder for Delta Servo motor)  

     3: Resolver 

     4: ABZ/UVW 

     5. MI8 single phase pulse input                                                                                                             

 600تنظیمات کارخانه ای :                                       تعداد پالس انکدر در هر دور                                              10-01

             20000~1  تنظیمات : 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                     تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر   10-02

0: Disable 

1: Phase A leads in a forward run command and phase B leads in a reverse run command 

2: Phase B leads in a forward run command and phase A leads in a reverse run command 

3: Phase A is a pulse input and phase B is a direction input. (low input=reverse direction, high 

input=forward direction) 

4: Phase A is a pulse input and phase B is a direction input. (low input=forward direction, high 

input=reverse direction) 

5: Single-phase input 

10-03 Output Setting for Frequency Division (denominator)                           : 1تنظیمات کارخانه ای                                                                               

 255~1تنظیمات :           

10-04 Electrical Gear at Load Side A1   

10-05 Electrical Gear at Motor Side B1 

10-06 Electrical Gear at Load Side A2 
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10-07 Electrical Gear at Motor Side B2 

 100تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                     65535~1تنظیمات :         

 انکدر یا هر نوع تشخیص دهنده سرعت    عملکرد درایو در صورت تشخیص خطا از فیدبک گرفته شده از 10-08

 2تنظیمات کارخانه ای :    

 : هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد . 0          تنظیمات :

 می شود . stop: هشدار داده وبه تدریج            1

 می شود . stop: هشدار داده وبه طور ناگهانی            2

 ی تشخیص خطا از فیدبک گرفته شده از انکدر یا هر نوع تشخیص دهنده سرعت دیگر تا عکس العمل تعیین طول بازه زمان 10-09

 1.0تنظیمات کارخانه ای :                                     نشان دادن درایو                                                              

 یهثان          10.0~0.0تنظیمات : 

0                       :No function 

10-10 Encoder/Speed Observer Stall Level                                                    : 115تنظیمات کارخانه ای                                                                     

  %120~0تنظیمات :         

                       0: No function 

10-11 Detection Time of Encoder/ Speed Observer Stall 
 0.1تنظیمات کارخانه ای :                             بازه زمانی تشخیص سرعت بیش از حد انکدر                                    

 ثانیه 2.0~0.0تنظیمات :         

10-12 Treatment for Encoder/ Speed Observer Stall 
 2تنظیمات کارخانه ای :                                      10-10سرعت انکدر بیشترازحد مجاز عملکرد درایو پس از افزایش 

 تنظیمات :         

 : هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد . 0

 ی شود .م stop: هشدار داده وبه تدریج  1

 می شود . stop: هشدار داده وبه طور ناگهانی  2
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10-13 Encoder/ Speed Observer Slip Range                                                    : 50تنظیمات کارخانه ای 

 ) تفاضل سرعت انکدر از سرعت موتور ) لغزش انکدر( (

 Disable:   0                         %50~0تنظیمات :          

10-14 Detection Time of Encoder/ Speed Observer Slip     ) جمع زمانی ایجاد خطا ( 

                                                                               0.5تنظیمات کارخانه ای :      

 ثانیه      10.0~0.0تنظیمات :   

                                                       2تنظیمات کارخانه ای :                        Encoder/ Speed Observer Slipعملکرد درایو پس از تشخیص خطا   10-15

 تنظیمات :         

 : هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد .           0

 می شود . stopوبه تدریج  : هشدار داده           1

 می شود . stop: هشدار داده وبه طور ناگهانی            2

                                                                                                                                                          0تنظیمات کارخانه ای :                                  PG (PG card: PG2)تعیین نوع پالس ورودی به کانال دوم کارت  10-16

 ( A / B Phase : 2و  1تنظیمات :         ) 

 ( Pulse  +  Direction:  4و  3)    

 MI8: پالس تک فاز از ورودی                                    5

  Aربکس الکتریکی گی         10-17

                                                                            Bگیربکس الکتریکی          10-18

 100یمات کارخانه ای : تنظ                                                                                                   65535~1تنظیمات :           

 0تنظیمات کارخانه ای :                              تعیین موقعیت شافت موتور برحسب موقعیت انکدر متصل شده به موتور 10-19

 2400~32767-تنظیمات :         

 10تنظیمات کارخانه ای :                                رنج پالس خوانده شده از پوزیشن بدست آمده از انکدر                     10-20

 پالس 65535~0تنظیمات :           
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 0.100تنظیمات کارخانه ای :                                 (                                                        PG2زمان فیلتر )  10-21

 65.535~0.000تنظیمات :           

 0تنظیمات کارخانه ای :        (                                                                                   PG2مد سرعت )  10-22

  Electronic Frequency                     1   :Mechanical Frequency (base on pole pair):  1تنظیمات :          

 زرو است .ر   10-23

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                      TQC&FOCکنترل   10-24

 65535~0تنظیمات :          

10-25  FOC Bandwidth                                        40.0تنظیمات کارخانه ای :       مشاهده گر ) تخمینگر ( سرعت 

 100.0Hz~20.0تنظیمات :          

10-26  FOC Minimum Stator Frequency                                                         : 2.0تنظیمات کارخانه ای 

 fN%10.0~0.0تنظیمات :          

 50تنظیمات کارخانه ای :                                                                           FOCثابت زمانی فیلتز پایین گذر  10-27

 1000ms~1تنظیمات :         

10-28  FOC Gain of Excitation Current Rise Time                                         : 100تنظیمات کارخانه ای 

 ( Tr) ثابت زمانی روتور :              Tr %100~33تنظیمات : 

 20.00تنظیمات کارخانه ای :                                   حد باالی انحراف فرکانس                                                10-29

 200.00Hz~0.00تنظیمات :          

                                                                     1تنظیمات کارخانه ای :        PM Testing with Resolverل جهت کاربرد تعداد جفت قطب های ریزولور برای مثا   10-30

 انکدر ( name plate) از روی           50~1تنظیمات : 
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10-31    I/F Mode, current command                                                                 : 40تنظیمات کارخانه ای     

Low-speed Current Command under PMSVC 

 rated (Rated current % of the motor) %150~0تنظیمات :         

10-32 PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth                            5.00ای : تنظیمات کارخانه 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :          

 رزرو است .         10-33

                                                                                   

10-34 PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain                                : 1.00 تنظیمات کارخانه ای                                             

 655.35~0.00تنظیمات :          

10-35   AMR (Kp)    (Active Magnetic regulator         )                                     : 1.00تنظیمات کارخانه ای 

 3.00~0.00تنظیمات :         

10-36   AMR (Ki)   (Active Magnetic regulator     )                                          : 0.20تنظیمات کارخانه ای 

 3.00~0.00تنظیمات :          

10-37   PM Sensorless Control Word                                                               : 0000تنظیمات کارخانه ای 

 FFFFh~0000ت :          تنظیما

 رزرو است.      10-38

10-39 Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode                                                                                        
 20.00تنظیمات کارخانه ای : 

 599.00Hz~0.00تنظیمات  :         
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10-40  Frequency Point when switch from I/F Sensorless Observation mode to V/F mode                                                                                        

 20.00تنظیمات کارخانه ای :   

 599.00Hz~0.00تنظیمات  :         

10-41  I/F mode, low pass-filter time                                                              : 0.2تنظیمات کارخانه ای 

 ثانیه         6.0~0.0تنظیمات : 

10-42 Initial Angle Detection Time                                                                 1ت کارخانه ای : تنظیما 

 ms 3.0~0.0تنظیمات :         

 تنظیمات کارخانه ای : قابل خواندن                                                                                      PGورژن کارت    10-43

 655.35~0تنظیمات :          

10-44 ~ 
10-48 

 رزرو است .

10-49  Zero voltage time while start up                                                    : 00.000تنظیمات کارخانه ای 

 ثانیه

 ثانیه 60.000~00.000تنظیمات :          

10-50 Reverse angle limit (Electrical angle)                                          درجه 10.00: تنظیمات کارخانه ای 

 درجه 30.00~0.00تنظیمات :         

10-51 Injection Frequency                                                                             : 500تنظیمات کارخانه ای Hz 

 Hz 1200~0تنظیمات :          

10-52 Injection Magnitude                                                                            : 15/30تنظیمات کارخانه ایV 

 200.0V~0.0تنظیمات :           
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10-53  PM Motor Initial Rotor Position Detection Method                       : 0تنظیمات کارخانه ای 

0: No function 

1: DC injection 

2: High frequency injection 

3: Pulse injection 

4~5: Reserved 
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 11گروه  پیشرفته پارامترهای

11-00 System Control                                                                                                    : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :   

Bit 0: Auto tuning for ASR and APR 

Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode) 

Bit 2: Zero servo 

Bit 3: Dead time compensation closed 

Bit 6: 0Hz linear-cross  
Bit 7: Selection to save or not save the frequency 

Bit 8: Maximum speed of point to point position control 
11-01 Per Unit of System Inertia                                                                                : 256تنظیمات کارخانه ای 

         （1PU=256）65535~1تنظیمات :  

11-02  ASR1/ASR2 Switch Frequency                                                                     : 7.00تنظیمات کارخانه ای 

 599.00Hz~5.00تنظیمات :            

11-03 ASR1 Low-speed Bandwidth                                                                          : 10تنظیمات کارخانه ای 

       40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :              

11-04   ASR2 High-speed Bandwidth                                                                       : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :              

11-05   Zero-speed Bandwidth                                                                                   : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :              

11-06 ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 1                                                 : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :             

11-07 ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 1                                                  : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :             

11-08 ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 2                                                 : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :            

11-09 ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 2                                                   : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :             

11-10 ASR(Auto Speed Regulation) Control (P) of Zero Speed                          : 10تنظیمات کارخانه ای                                  

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :            

11-11  ASR(Auto Speed Regulation) Control (I) of Zero Speed                          : 0.100تنظیمات کارخانه ای 

 sec 10.000~0.000تنظیمات :            

11-12 Gain for ASR Speed Feed Forward                                                                : 0تنظیمات کارخانه ای 

 %150~0تنظیمات :             
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11-13  PDFF Gain Value                                                                                              : 30تنظیمات کارخانه ای 

 %200~0تنظیمات :            

11-14  Low-pass Filter Time of ASR Output                                                            : 0.008تنظیمات کارخانه ای 

 sec 0.350~0.000تنظیمات :            

11-15   Notch Filter Depth                                                                                            : 0تنظیمات کارخانه ای 

 20db~0تنظیمات :            

11-16  Notch Filter Frequency                                                                                     : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

           200.00Hz~0.00تنظیمات : 

11-17   Forward Motor Torque Limit                                          

11-18 Forward Regenerative Torque Limit 

11-19 Reverse Motor Torque Limit 
11-20 Reverse Regenerative Torque Limit 

 500 تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                   %500~0  تنظیمات :

11-21     Gain Value of Flux Weakening Curve for Motor 1                                   : 90تنظیمات کارخانه ای 

 %200~0تنظیمات :             

11-22  Gain Value of Flux Weakening Curve for Motor 2                                       : 90تنظیمات کارخانه ای 

 %200~0تنظیمات :            

11-23 Speed Response of Flux Weakening Area                                                    : 65تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :

0: Disable 

0~150% 
11-24   APR Gain                                                                                                          : 10.00تنظیمات کارخانه ای 

 0~100.00Hz (PM) /(IM) 40.00~0.00:             تنظیمات

11-25    Gain Value of APR Feed Forward                                                               : 30تنظیمات کارخانه ای 

           100~0تنظیمات : 

11-26 APR Curve Time                                                                                                 : 3.00تنظیمات کارخانه ای 

 sec 655.35~0.00تنظیمات :            

11-27  Max. Torque Command                                                                                   100: تنظیمات کارخانه ای 

 %500~0تنظیمات :             

11-28  Source of Torque Offset                                                                                   : 0تنظیمات کارخانه ای 

                           : غیر فعال                                              0        تنظیمات :        

 (Pr.03-00~Pr.03-02): ورودی آنالوگ  1

 Torque offset setting (Pr.11-29): مطابق تنظیمات  2

 (by Pr.11-30 to Pr.11-32)توضیحات در  ,: کنترل از طریق ترمینال خارجی  3
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11-29    Torque Offset Setting                                                                                      : 0.0تنظیمات کارخانه ای 

 %100.0~%100.0-تنظیمات :             

11-30   High Torque Offset                                                                                           : 30.0تنظیمات کارخانه ای 

 %100.0~%100.0-نظیمات :             ت

11-31   Middle Torque Offset                                                                                       : 20.0تنظیمات کارخانه ای 

 %100.0~%100.0-تنظیمات :              

11-32   Low Torque Offset                                                                                           : 10.0تنظیمات کارخانه ای 

 %100.0~%100.0-تنظیمات :               

11-33 Source of Torque Command                                                                          0ت کارخانه ای : تنظیما 

 تنظیمات :

 (Pr.11-34) ازطریق کیپد  0   :  

  RS485 ازطریق ارتباط  1   :  

 (Pr.03-00) سیگنال آنالوگ  2   :  

   3     :CANopen 

 رزرو است  4   :   

  5         :Communication card 

11-34   Torque Command                                                                                            : 0.0تنظیمات کارخانه ای 

 (Pr.11-27=100%)%100.0~100.0-تنظیمات :             

11-35   Low-pass Filter Time of Torque Command                                               : 0.000تنظیمات کارخانه ای 

 sec 1.000~0.000ات :              تنظیم

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                          Speed limitانتخاب روش   11-36

 تنظیمات :

0: Set by Pr.11-37 (Forward speed limit) and Pr.11-38 (Reverse speed limit) 

1: Set by Pr.11-37,11-38 and Pr.00-20 (Source of Master Frequency Command) 

2: Set by Pr.00-20 (Source of Master Frequency Command). 
11-37  Forward Speed Limit (torque mode)                                                             10 ه ای :تنظیمات کارخان                                

 %120~0تنظیمات :             

11-38  Reverse Speed Limit (torque mode)                                                              : 10تنظیمات کارخانه ای                                                          

 %120~0تنظیمات :             

11-39  Zero Torque Command Mode                                                                          : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :    

0: Torque mode 
1: Speed mode 
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11-40  Command Source of Point-to-Point Position Control                                  : 0تنظیمات کارخانه ای                                           

 تنظیمات : 

  ترمینال های درایو 0  :   

 رزرو است 1  :  

   :  2    RS485 

CANopen :  3     
 رزرو است 4  :    

  5    :Communication card 

  سترزرو ا   11-41

11-42  System control flag                                                                                      : 0000تنظیمات کارخانه ای 

 FFFFh~0000تنظیمات :            

 10.00تنظیمات کارخانه ای : Point- to-Point                                                   فرکانس ماکزیمم کنترل پوزیشن   11-43

            599.00Hz~0.00تنظیمات : 

11-44 Accel. Time  کنترل پوزیشن                                                   Point- to-Point: 1.00تنظیمات کارخانه ای                                       

            sec 655.35~0.00:  تنظیمات

11-45 Decel. Time  کنترل پوزیشن                                                   Point- to-Point : 3.00تنظیمات کارخانه ای 

    sec 655.35~0.00تنظیمات :          
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 فصل دوازدهم
 

 شرح تنظیمات پارامترها
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 شرح تنظیمات پارامترها :

 مشخص شده اند را در حین کاردرایو نیز می توان تنظیم کرد .  مقدارپارامترهایی که با  

 :                                               00گروه  ,پارامترهای سیستماتیک درایو -1-12

  #. #تنظیم کارخانه :                                                                                                           کد مختص درایو 00-00

 تنظیمات : این پارامتر فقط قابل خواندن است و نمی توان آن را تنظیم کرد .     

 #. #تنظیم کارخانه :                                         فقط قابل خواندن                                      -نمایش جریان نامی درایو  00-01

 

 Pr. 00-01قابل مشاهده است . مقدار جریان نامی مختص هر درایو در Pr. 00-00 درایو ها با توان های مختلف کد مختص به خود را دارند که این کددر 

 مشاهده کنید .ذخیره شده است . در جدول زیر جریان نامی درایو با توان های مختلف را 

  تنظیمات کارخانه ایی جریان نامی درPr. 00-01 ( مربوط به وضعیت بار نرمالnormal duty  است . برای نمایش جریان نامی در وضعیت بار )

 را تنظیم کنید . 1مقدار  Pr.00-16در  ,(  heavy duty)  سنگین
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 0تنظیم کارخانه :                                                                                        ریست پارامترها                              00-02

 

 : بدون عملکرد 1:           تنظیمات         

 : در این حالت مقدار پارامترها را فقط می توان خواند . 1                                

 را نمایش می دهد . 1ت شده و ریس KWH: حافظه  5 

 PLC  (CANopen Master Index ): ریست 6                          

 Index   CANopen( Slave ): ریست 7                         

 : قفل کی پد 8                         

 هرتز تنظیم         51رخانه ایی برمی گردد . ) فرکانس درایو روی : کلیه پارامترها ریست شده و به تنظیمات کا 9                         

 می شود . ( 

 هرتز تنظیم  61: کلیه پارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برمی گردد . ) فرکانس درایو روی  11                         

 می شود . ( 

  مامی پارامترهای درایو به جز ت ,تنظیم شود  1در صورتیکه مقدار پارامتر رویPr .00-02 ~ 00-08  فقط قابل خواندن می شوند و می توان

تنظیم  1را روی  Pr .00-02عملکرد را با گذاشتن پسورد هم به کار برد . برای غیر فعال کردن این عملکرد و تغییر مجدد پارامترها باید  این

 کنید . 

  همه ی پارامترها ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی بر می گردد . اگر در  ,ظیم شود تن 11یا  9در صورتیکه مقدار پارامتر رویPr .00-

 باید وارد کرد. Pr .00-07مقدار پسورد را در  ,پسورد تنظیم شده باشد  08

  نمایشگر  ,تنظیم شود  5در صورتیکه مقدار پارامتر رویKWH  حال کار باشد . را نمایش می دهد حتی زما نیکه درایو در 1مقدار 

 Pr . 05-26 ,Pr .05-27,Pr .05-28,Pr .05-29,Pr .05-30  ریست می شود . 1به مقدار 

  برنامه ,تنظیم شود  6در صورتیکه مقدار پارامتر رویPLC   داخلی درایو پاک می شود . ) هم چنین تنظیماتPLC داخلی که در 

 CANopen ,Master . ) می باشد نیز پاک می شود 

 تنظیمات مربوط به  ,تنظیم شود  7رتیکه مقدار پارامتر روی در صوCANopen slave . ریست می شود 

  درایو را خاموش روشن کنید . 10 , 9 , 7 , 6بعد از تنظیم پارامتر روی 
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 0تنظیم کارخانه :                                                                                                     Start-upانتخاب نمایشگر   00-03

 تنظیمات :                    

 ( F: نمایش مقدار فرکانس تنظیم شده )  1                                

 ( H: نمایش مقدار لحظه حال فرکانس خروجی)  1                                

 (   Uبر ) :  نمایش مقدار مورد نظر کار2 

 ( A: مقدار جریان خروجی )                             3

  برروی صفحه نمایش کدامیک از موارد نشان داده شود .  ,در این پارامتر تعیین می شود که پس از روشن شدن درایو 

  را می توان برای نمایش بر روی صفحه نمایش انتخاب کرد . 04-00هریک از موارد پارامتر 

      3تنظیم کارخانه :                                    تعیین پارامتر قابل نمایش                                                                    00-04

  تنظیمات :     

 (Unit: Amps)(  A: نمایش جریان خروجی )  1    

 (Unit: CNT)( c: نمایش مقدار کانتر ) 1    

 (Unit: Hz)(  H: نمایش مقدار فعلی فرکانس خروجی ) . 2    

 DC-BUS (v  )(Unit: Vdc): نمایش ولتاژ  3    

 (Unit: Vac)(  E: نمایش ولتاژ خروجی )  4    

 ضریب بهره  (Unit: deg)(  n: نمایش زاویه ی توان خروجی )  5    

 Kw (P  )(Unit: Kw): نمایش توان خروجی بر حسب  6    

 (Unit: rpm)(  :r=-00سرعت منفی ,:r=00)سرعت مثبت rpm: نمایش سرعت فعلی موتور بر حسب  7   

 مراجعه کنید . 5به نکته (% :Unit) (t)(    t=-00گشتاور منفی : ,t=00: نمایش مقدار تخمینی گشتاور خروجی )واحد : درصد( ) گشتاور مثبت :  8   

 (Unit: PLS)مراجعه شود . (  1ضیحات شماره ی ( ) به تو G) PG: نمایش فیدبک  9   

 ( b) ℅برحسب PID: نمایش فیدبک  11
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 مراجعه شود . (  2وضیحات شماره ی است . ) به ت ℅ 111-0که مطابق با  10V/4-20mA/0-20mA-0رنج ,( 1) .  ℅برحسب AVI: نمایش 11

 مراجعه شود . ( 2است . ) به توضیحات شماره ی  ℅ 111-0طابق با که م 10V/4-20mA/0-20mA-0رنج  ,( 2) .  ℅برحسب ACI: نمایش  12   

 مراجعه شود . ( 2ارد . ) به توضیحات شماره ی مطابقت د ℅ 111 ~ 111-که با مقدار 10V ~ 10-رنج  ,( 3) . ℅برحسب AUI: نمایش  13   

 c  (i. )˚ -برحسب درجه سانتیگراد IGBT: نمایش دمای  14  

 c  (c. )˚ -خازن ها برحسب درجه سانتیگراد: نمایش دمای  15  

 ( 3( . ) توضیحات شماره ی  iمراجعه کنید . )  Pr .02-12به   ,( ورودی های دیجیتال ON/OFF: وضعیت )  16  

 ( 4( . ) توضیحات شماره ی  o مراجعه کنید . ) Pr .02-18به  ,(خروجی های دیجیتال  ON/OFF: وضعیت )  17  

 ( sعیت حال حاضر درایو در هنگام اجرای سرعت چند مرحله ایی ) : نمایش وض 18  

 مراجعه کنید . 3. به نکته ی  CPU (d):نمایش وضعیت ورودی های دیجیتال  19  

 مراجعه کنید . 4. به نکته ی  CPU  (0.): نمایش وضعیت خروجی های دیجیتال  21  

کانتر از مقدار  ,شود  Stop( در زمان تغییر جهت چرخش موتور و یا زمانیکه درایو  PG1از کارت  : وضعیت پوزیشن درایو در حال حاضر با ) استفاده 21  

1  

 ( .Pاست . )  65535شروع به شمارش می کند و ماکزیمم مقدار شمارش کانتر 

 ( .PG2  ()S: نمایش فرکانس پالس ورودی ) با استفاده از کارت  22  

 ( .q) 65535( ماکزیمم مقداری که نمایش داده می شود  PG2با استفاده از کارت  : نمایش موقعیت پالس ورودی ) 23  

 ( .E:نمایش خطای ردیابی موقعیت درایو )  24

25 : Overload counting (0.00 ~ 100.00 % ) 6به نکته ی  (. مراجعه کنیدo. ) 

26 :GFF,Ground Fault : واحد (℅  ()G. ) 

 ( .Vdc  ()r:  ) واحدDC BUS: ریپل ولتاژ  27

 ( نمایش برحسب هگزدسیمال C) plcاز  d1043: نمایش محتوای رجیستر  28

 ( .EMC-PG01U  ( . )4) با استفاده از کارت  PM motor pole section: نمایش  29

 ( U: نمایش وضعیت خروجی که توسط کاربر تعیین شده است . )  31
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 ( K. )  05-00ی در مقدار گین در نظر گرفته شده در پارامتر : نمایش حاصل ضرب مقدار فعلی فرکانس خروج 31

 :تعداد دور موتور بعد از استارت  32

 Number of actual motor revolution during operationزمانیکه (  از کارتPG  استفاده شده و ورودی سیگنال فازZ ) . وصل باشد  

 ( qکارت استفاده شود ( )  PGکه از : نمایش موقعیت موتور در حال کار ) در صورتی 33

 ( .F: نمایش میزان سرعت فن درایو ) واحد : % ()  34

 ( .TQR  ()t= مدکنترل گشتاور ) 1 ,(  SPD= مد کنترل سرعت ) 1: نمایش مد کنترل :  35

 ( Hz.  ( )J: فرکانس کریر درایو در حال کار ) واحد  36

 : رزرو شده است . 37

 مراجعه کنید . 7به نکته ی (.6)ضعیت درایو نشان دهنده ی و: 38

 :رزرو شده است . 39

41 :Torque command, : واحد℅ (L. ) 

 KWH  (J )واحد :  ,KWH: نمایش  41

42 :PID reference : واحد℅ (h. ) 

 ( .o) ℅واحد : ,PID:آفست  43

 Hz  (b. )واحد : ,PID: فرکانس خروجی  44

45  :Hardware ID 

 توضیحات :

 می باشد .  4111تا  1از  ,PGرنج نمایش فیدبک  ,تنظیم شود  2یا  1به مقدار Pr .10-02و1111را برابر با Pr .10-01 صورتیکه در  .1

 می باشد .  1111تا  1از  ,PGرنج نمایش فیدبک  ,تنظیم شود 5و یا  3/4به مقدارPr .10-02و  1111را برابر با Pr .10-01در صورتیکه 

Home position ر فاز : اگz  این فاز برای  ,هم موجود باشدHome position  به کار می رود . هم چنینHome position  تعیین می کند که

 از چه موقعیتی شروع به کارکند . انکودر
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ده می شود . مثال در ان دا( در نمایشگر نش Pr.03-03 ~ 03-10در این حالت مقدار منفی هم پس ازتنظیم مقدار بایاس آنالوگ ورودی در پارامتر )  .2

 باشد . 4روی  Pr.03-07درصد و  11روی  Pr.03-03,ولت باشد  1روی  AVIکه ولتاژ ورودی حالتی 

قرار دهید . در جدول زیر این وضعیت نشان داده شده  REVرا فعال کرده و درایو را در جهت  MI6و  MI1فرض کنید می خواهید ورودی دیجیتال  .3

 است .

 
 REVو  MI1 ,MI6 ( است . اگر Pr.02-26 ~ 02~31در کارت های اکسپنشن می باشد و پارامترهای آن ) MI10 ~ MI15ل ورودی های دیجیتا

قرار داد  19یا  16را می توان روی Pr.00-04است . 0086hمی باشد که مقدار هگز آن  0110 1000 0000 0000کنید مقدار باینری آن  را فعال

تنظیم  Pr.02-12باشد وضعیت ورودی های دیجیتال که در  16روی  Pr.00-04شن می شود . اگر پارامتر رو KPC-CE01در کی پد  LED Uکه

را  three wire MIو  RUN/REVنشان داده می شود .  cpuباشد وضعیت ورودی های دیجیتال روی  19نموده اید نشان داده می شود . اگر روی 

 wiringاز 19وضعیت ورودی های دیجیتال را ببیند و بعد در حالت  16اربر می تواند در حالت تنظیم و کنترل نمود . ک Pr.02-12نمی توان با 

 اطمینان حاصل کند . CPUها و وصل وقطع بودن آن ها روی  MIصحیح 

4. RY1  : را در نظر بگیریدPr.02-13  9را اگر روی  ( قرار دهید درایو در حالتDrive ready  قرار می گیرد ), ق به درایو این کانتکت پس از وصل بر

ON  : می شود . وضعیت این حالت را در جدول زیر می بینید 

 

روشن می شود . اگر پارامتر  KPC-CE01در کی پد  LED Uنشان داده شده و  0001hقرار دهید مقدار  21یا  17را روی  Pr.00-04سپس اگر 

Pr.00-04  باشد وضعیت خروجی های دیجیتال که در  17رویPr.02-18  باشد وضعیت خروجی  20تنظیم نموده اید نشان داده می شود . اگر روی

 wiringاز   21وضعیت خروجی های دیجیتال را ببیند و بعد در حالت  17نشان داده می شود . کاربر می تواند در حالت  cpuهای دیجیتال روی 

 اطمینان حاصل کند . CPUها و وصل و قطع بودن آن ها روی  MIصحیح 

 نشان دهنده ی گشتاور نامی درایو است .  %111: در این حالت مقدار  8به مقدار  11-14یم پارامتر تنظ .5

 توان نامی موتور ( = گشتاور نامی درایو ×π2/61سرعت نامی موتور / )

 نمایش داده می شود .  “overload”OLپیام هشدار  ,برسد  % 111.11به مقدار overload countingزمانیکه  ,باشد  Pr.00-04=25اگر مقدار  .6

 باشد : Pr.00-04=38در صورتیکه مقدار پارامتر  .7

 شده است . run: درایو در جهت راستگرد  1بیت 

 شده است . run: درایو در جهت چپگرد  1بیت 

 : درایو آماده ی کار است . 2بیت 

 در درایو رخ داده است . Error: یک  3بیت 

 است . run: درایو در وضعیت  4بیت 

 : در درایو یک پیام هشدار دهنده فعال شده است . 5بیت 
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  1تنظیم کارخانه :                                                160.00 ~ 0تعیین ضریب گین برای فرکانس خروجی درایو      تنظیمات :  00-05

 

تنظیم شود می توان مقدار این ضریب را برروی صفحه نمایش  Pr.00-04=31ر دراین پارامتر ضریب گین برای فرکانس خروجی درایو تعیین می شود . اگ 

  (calculation = output frequency * Pr.00-05)درایو مشاهده کرد . 

 #.#تنظیم کارخانه :                           فقط قابل خواندن                                                                         -ورژن نرم افزار 00-06

 

 

  1تنظیم کارخانه : پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .                                                   00-07

  

 ) پسورد درایو (65535 ~ 10000 , 9998 ~ 1تنظیمات :

 کاربر به دستگاه پسورد اشتباه داده است نشان داده می شود . در نمایشگر تعداد دفعاتی که

 ( نمایش می دهد . Pcodeبار در این پارامتر می تواند پسورد اشتباه  بدهد . بیش از این تعداد درایو )  3کاربر تا 

 Pr .00-07  وPr .00-08 . برای حفاظت از تنظیمات پارامترها می باشد 

 باید در این پارامتر پسورد صحیح را وارد کند . ) کاربر پسورد موردنظرش را ,ایو و دسترسی به پارامترهای درایو کاربر برای باز کردن قفل در

 انتخاب و تنظیم کرده است . ( Pr .00-08قبال در  ,درایو  برای

  را وارد کرد  9999ر در این پارامتر باید می تواند پسورد دستگاه را پاک کند . به این منظو ,در صورتیکه کاربر پسورد دستگاه را فراموش کند

را فشرد . پس از برداشتن پسورد ) دیکد کردن   ENTERرا وارد کرده و 9999ثانیه مجدد  11فشار داد و سپس در عرض  ENTERکلید و 

 تمام پارامترها به تنظیمات کارخانه ایی بازمی گردد .,درایو (

  1تنظیم کارخانه :                    می شود .                                                               پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم  00-08

 ) رنج پسوردی که توسط کاربر تنظیم می شود . ( 65535 ~ 10000 , 9998 ~ 1تنظیمات : 

 صحیح وارد                     07-00به این معنی است که درایو پسورد ندارد و یا پسورد دستگاه در  نمایش داده شود 1: در صورتیکه در این پارامتر عدد  1                 

 شده است . 

 برای درایو پسورد درنظر گرفته شده است . داده شود به این معنی است کهنمایش  1: در صورتیکه در این پارامتر عدد  1                 
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 می توانید در این پارامتر برای درایو پسورد انتخاب کنید . ,تنظیم شده در درایو  برای حفاظت از پارامترهای 

 را نمایش خواهد داد  1ایشگر عدد برای پسورد دادن به درایو ابتدا پسورد مورد نظر را در رنج مناسب وارد کنید . اگر درایو پسورد دار بشود نم 

  ار پسورد درایو را در یکب ,اگر بخواهید پسورد درایو را غیرفعال کنیدPr .00-07  وارد کنید و سپسPr .00-08  تنظیم کنید . 1را روی 

 بدین ترتیب درایو بدون پسورد می شود . 

  پس از وارد کردن پسورد در پارامترPr .00-07,  برای فعال کردن مجدد پسورد می توان از روش های زیر استفاده  ,و دسترسی به پارامترها

 کرد :

 مجدد پسورد وارد کنید . Pr .00-08: در  1

 پسورد درایو مجدد فعال می شود . ,: پس از خاموش و روشن نمودن  دستگاه  2

 

 این پارامتر رزرو است .  00-09
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    1تنظیم کارخانه :                    مد های کنترلی                                                                                                  00-10

  : مد کنترل سرعت 1                تنظیمات :

 Point to Point position  (P2P ): کنترل  1                             

 : مد کنترل گشتاور 2  

 Home: مد  3  

  در این پارامتر می توان مد کنترلی درایوC2000. را انتخاب کرد 

 

  1تنظیم کارخانه :                                کنترل در مد سرعت                                                                        روش  00-11

 تنظیمات :  

 . در این پارامتر روش کنترل در مد سرعت انتخاب می شود 

  تنظیم کرده و چندین موتور را به طور هم زمان کنترل کند . را V/f: کاربر می تواند نسبت VF (IM V/fکنترل(: 1

 کنترل کند . closed-loopاستفاده کرده و سرعت را به صورت  PG: کاربر می تواند از کارت های  VFPG (IM V/fکنترل  +انکدر  (: 1

2 ( :SVC (IM Sensorless vector control  ن با مد می توا ,ز اتوتیون پارامترهای موتور ا: پسSVC .موتور را به صورت بهینه کنترل کرد 

  FOCPG(  IM FOCکنترل برداری  +: ) انکدر  3

 . (1:1000)در این روش عالوه بر افزایش گشتاور می توان با دقت بیشتری کنترل سرعت را انجام داد 

  FOCPG(  PM FOCکنترل برداری  +: ) انکدر  4

 . (1:1000)می توان با دقت بیشتری کنترل سرعت را انجام داد  در این روش عالوه بر افزایش گشتاور

5 : Sensorless FOC:IM field oriented sensorless vector control  )رجوع به مثال های بعد از توضیحات کل پارامترها ( 

6 :PM Sensorless :PM field oriented sensorless vector control   از توضیحات کل پارامترها() رجوع به مثال های بعد 

7 :IPM Sensorless   :IPM field oriented sensorless vector control )رجوع به مثال های بعد از توضیحات کل پارامترها ( 
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 تنظیم شود : 0=11-00و  V/F ,  00-10=0مد کنترلی  -1-1-11

 

 :VF پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی -2-6-62

 VF کنترلی مد پارامترهای مورد نیاز 

 شماره پارامتر توضیحات

Parameter Protection Password Input 

 پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید                                                    

(P00-07) 

 
1 

Parameter Protection Password Setting 

ر این پارامتر تنظیم می شود .                                                                                 پسورد دستگاه د  

(P00-08) 
 

2 

Control Mode 

 مد های کنترلی

(P00-10) 3 

Control of Speed Mode  

 روش کنترل در مد سرعت 

(P00-11) 4 
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Load Selection  

                                                                                             انتخاب نوع بار       

(P00-16) 5 

Source of the Master Frequency Command (AUTO) 

      frequency command(    AUTOپارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مد 
(P00-20) 6 

Source of the Operation Command (AUTO)  

 operation command  ( AUTOبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان 
(P00-21) 7 

Stop Method  

 روش های توقف درایو                                                                                             

(P00-22) 8 

Digital Keypad STOP function  

 در کی پد دیجیتال                                             STOPپارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید 

(P00-32) 9 

Max. Operation Frequency  

 ماکزیمم فرکانس خروجی 

(P01-00) 10 

Base Frequency of Motor 1  

رکانس فرکانس نامی موتور(  ) ف 1فرکانس خروجی برای موتور   

(P01-01) 11 

. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 

 ) ولتاژ فرکانس نامی موتور(   1ولتاژ خروجی برای موتور 
(P01-02) 12 

Min. Output Frequency of Motor 1 
 

                      1حداقل فرکانس خروجی موتور 

(P01-07) 

 
13 

Min. Output Voltage of Motor 1  

                       1حداقل ولتاژ خروجی موتور 

(P01-08) 14 

. Output Frequency Upper Limit  

 Output Frequency Upper Limitحد باال فرکانس خروجی 

(P01-10) 15 

Output Frequency Lower Limit  

 Output Frequency Lower Limitحد پایین فرکانس خروجی 

 

(P01-11) 16 
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. Accel. Time 1  

 accel time← 1زمان شتاب 

(P01-12) 17 

Decel Time 1  

 decel time← 1زمان کاهش شتاب 

(P01-13) 18 

Over-voltage Stall Prevention  

  ( over voltageجلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ) 

(P06-01) 19 

Software Brake Level  (P07-00) 20 

Filter Time of Torque Command 
 

 ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Torque commandفیلتر زمانی در 

(P07-24) 

 
21 

Filter Time of Slip Compensation 
 ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Slip Compensationفیلتر زمانی در 

 

(P07-25) 

 

22 

 

 به صورت پیش فرض وجود دارد. V/F منحنی هایتنظیمات نیز  43-01نکته : در پارامتر 
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 تنظیم شود : 1=11-00و  Encoder  V/F ,  00-10=0 +مد کنترلی -3-1-11

 

 

 : VFPGپارامترهای مورد نیاز مد کنترلی  -4-6-62

 VFPGمد کنترلی پارامترهای مورد نیاز 

 شماره پارامتر توضیحات

Parameter Protection Password Input 

ه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .                                                     پسورد دستگا  

(P00-07) 

 
1 

Parameter Protection Password Setting 

                               پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .                                                   

(P00-08) 
 

2 

Control Mode 

     مد های کنترلی                                                                                                                

(P00-10) 3 

Control of Speed Mode  

  روش کنترل در مد سرعت              

                                                                                                

(P00-11) 4 
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Load Selection  

 انتخاب نوع بار                                                                                                   

(P00-16) 5 

Source of the Master Frequency Command (AUTO) 

      frequency command(    AUTOپارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مد 
(P00-20) 6 

Source of the Operation Command (AUTO)  

 operation command  ( AUTOبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان 
(P00-21) 7 

Stop Method  

 روش های توقف درایو                                                                                                 

(P00-22) 8 

Digital Keypad STOP function  

                      در کی پد دیجیتال                        STOPپارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید 

(P00-32) 9 

Max. Operation Frequency  

 ماکزیمم فرکانس خروجی 

(P01-00) 10 

Base Frequency of Motor 1  

) فرکانس فرکانس نامی موتور(   1فرکانس خروجی برای موتور   

(P01-01) 11 

. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 

 ) ولتاژ فرکانس نامی موتور(   1ولتاژ خروجی برای موتور 
(P01-02) 12 

Min. Output Frequency of Motor 1 
 

                      1حداقل فرکانس خروجی موتور 

(P01-07) 

 
13 

Min. Output Voltage of Motor 1  

                       1حداقل ولتاژ خروجی موتور 

(P01-08) 14 

. Output Frequency Upper Limit  

 Output Frequency Upper Limitحد باال فرکانس خروجی 

(P01-10) 15 

Output Frequency Lower Limit  

 Output Frequency Lower Limitحد پایین فرکانس خروجی 

 

(P01-11) 16 
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 accel time (P01-12) 17← 1زمان شتاب 

 decel time (P01-13) 18← 1زمان کاهش شتاب 

Over-voltage Stall Prevention 

  ( over voltageجلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ) 

(P06-01) 19 

Software Brake Level (P07-00) 20 

Filter Time of Torque Command 
 

 ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Torque commandفیلتر زمانی در 

(P07-24) 

 
21 

Filter Time of Slip Compensation 
 ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Slip Compensationر زمانی در فیلت

 

(P07-25) 

(P07-27) 

22 

Encoder Type Selection انتخاب نوع انکدر                                                                                                (P10-00) 23 

Encoder Pulse در هر دور                                                                                             تعداد پالس انکدر   (P10-01) 24 

Encoder Input Type Setting  25 (P10-02)                                                        تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر   

ASR Control ( P) 1  (P11-06) 26 

ASR Control (I) 1  (P11-07) 27 

ASR Control ( P) 2  (P11-08) 28 

ASR Control (I) 2  (P11-09) 29 

P Gain of Zero Speed (P11-10) 30 

I Gain of Zero Speed (P11-11) 31 
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 و تنظیم شود : 2=11-00و  SVC  ,  00-10=0 (sensorless vector control) مد کنترلی -5-1-11

 

 svcپارامترهای مورد نیاز مد -1-6-62

 svcمد پارامترهای مورد نیاز 

 شماره پارامتر توضیحات

Parameter Protection Password Input 

   پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .

(P00-07) 

 
1 

Parameter Protection Password Setting 

 پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .                                                                                 

(P00-08) 
 

2 

Control Mode 

      مد های کنترلی                                                                                   

(P00-10) 3 

Control of Speed Mode  (P00-11) 4 
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Load Selection  

 انتخاب نوع بار                                                                                                   

(P00-16) 5 

Carrier Frequency 

 فرکانس کریر 

(P00-17) 6 

Source of the Master Frequency Command (AUTO) 

      frequency command(    AUTOپارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مد 
(P00-20) 

 
7 

Source of the Operation Command (AUTO)  

 operation command  ( AUTOبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان 
(P00-21) 8 

Stop Method  

 روش های توقف درایو                                                                                                 

(P00-22) 9 

Digital Keypad STOP function  

 در کی پد دیجیتال                STOPپارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید 

(P00-32) 10 

Max. Operation Frequency  

 ماکزیمم فرکانس خروجی 

(P01-00) 11 

Base Frequency of Motor 1  

) فرکانس فرکانس نامی موتور(   1فرکانس خروجی برای موتور   

(P01-01) 12 

. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 

 ) ولتاژ فرکانس نامی موتور(   1ولتاژ خروجی برای موتور 
(P01-02) 13 

Min. Output Frequency of Motor 1 
 

                      1حداقل فرکانس خروجی موتور 

(P01-07) 

 
14 

Min. Output Voltage of Motor 1  

      1حداقل ولتاژ خروجی موتور 

(P01-08) 15 

. Output Frequency Upper Limit  

 Output Frequency Upper Limitحد باال فرکانس خروجی 

 

(P01-10) 16 
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Output Frequency Lower Limit  

 Output Frequency Lower Limitحد پایین فرکانس خروجی 

(P01-11) 17 

. Accel. Time 1  

 accel time← 1زمان شتاب 

(P01-12) 18 

Decel Time 1  

 decel time← 1زمان کاهش شتاب 

(P01-13) 19 

 20 (P05-00) اتوتیون موتور

 (P05-01)                 ( A)  1امل موتور القایی جریان بار ک

 
21 

 (P05-02) ( KW)  1توان نامی موتور القایی 

 
22 

 (P05-03) ( rpm)  1سرعت نامی موتور القایی 

 
23 

1تعداد قطب های موتور القایی   (P05-04) 
 

24 

 (P05-05) (            A)   1جریان بی باری موتور القایی 
 

25 

 (P06-01)  ( over voltageیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ) جلوگ
 

26 

 27 (P06-03) جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در هنگام افزایش شتاب

Derating Protection (P06-55) 28 

Software Brake Level (P07-00) 29 

STOP  ( اضطراریEF  )& Force stop  (P07-20) 30 

 (P07-24)          ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Torque commandفیلتر زمانی در 
 

31 

 (P07-25)          ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Slip Compensationفیلتر زمانی در 
 

32 

 33 (P07-27) ( Slipضریب جبرانساز لغزش ) 
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 و تنظیم شود : 3=11-00و  IM FOCPG control  ,  00-10=0 مد کنترلی -7-1-11
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 FOCPG پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی  -8-6-62

 FOCPG مد کنترلی پارامترهای مورد نیاز 

 شماره پارامتر توضیحات

Parameter Protection Password Input 

پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید 

                                .                                                                                

(P00-07) 

 
1 

Parameter Protection Password Setting 

 پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .                                                                                 

(P00-08) 
 

2 

Control Mode 

     مد های کنترلی                                                                                                                

(P00-10) 3 

Control of Speed Mode  

                                                                 روش کنترل در مد سرعت                                              

(P00-11) 4 

Load Selection  

 انتخاب نوع بار                                                                                                   

(P00-16) 5 

Carrier Frequency 

 فرکانس کریر 

(P00-17) 6 

Source of the Master Frequency 
Command (AUTO) 

      frequency command(    AUTOپارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مد 

(P00-20) 

 
7 

Source of the Operation Command 
(AUTO)  

 operation command  ( AUTOبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان 

 

(P00-21) 8 
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Stop Method  

 روش های توقف درایو                                                                                                 

(P00-22) 9 

 

Max. Operation Frequency  

 ماکزیمم فرکانس خروجی 

 

(P01-00) 

 

 

11 

Base Frequency of Motor 1  

) فرکانس فرکانس نامی موتور(   1نس خروجی برای موتور فرکا  

(P01-01) 12 

. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 

 ) ولتاژ فرکانس نامی موتور(   1ولتاژ خروجی برای موتور 
(P01-02) 13 

. Output Frequency Upper Limit  

 Output Frequency Upper Limitحد باال فرکانس خروجی 

(P01-10) 16 

Output Frequency Lower Limit  

 Output Frequency Lower Limitحد پایین فرکانس خروجی 

(P01-11) 17 

 accel time (P01-12) 18← 1زمان شتاب 

 decel time (P01-13) 19← 1زمان کاهش شتاب 

 20 (P05-00) اتوتیون موتور

 21 (P05-01)                 ( A)  1جریان بار کامل موتور القایی 

 (P05-02) ( KW)  1توان نامی موتور القایی 

 
22 

 (P05-03) ( rpm)  1سرعت نامی موتور القایی 

 
23 

1تعداد قطب های موتور القایی   (P05-04) 
 

24 

 (P05-05) (            A)   1جریان بی باری موتور القایی 
 

25 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

328 
 

 (P06-01)  ( over voltageجلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ) 
 

26 

 27 (P06-03) جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در هنگام افزایش شتاب

Derating Protection (P06-55) 28 

Software Brake Level (P07-00) 29 

STOP  ( اضطراریEF  )& Force stop (P07-20) 30 

Encoder Type Selection  31 (P10-00)                                                                     انتخاب نوع انکدر             

Encoder Pulse                                                                                                  تعداد پالس انکدر در هر دور (P10-01) 32 

Encoder Input Type Setting   تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر                                                             (P10-02) 33 

System Control                                                                                      (P11-00) 34 

Per Unit of System Inertia                                                (P11-01) 35 

ASR1 Low-speed Bandwidth   (P11-03) 36 

ASR2 High-speed Bandwidth   (P11-04) 37 

Zero-speed Bandwidth                                                     (P11-05) 38 

 

 به طور کامل توضیح داده شده است . یک مثالبه صورت  FOC+PGنحوه تنظیمات مد کنترلی 
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 و تنظیم شود : 4=11-00و  PM FOCPG control  ,  00-10=0 مد کنترلی -9-1-11
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 و تنظیم شود : 5=11-00و  FOC sensorless (IM)  ,  00-10=0 , مد کنترلی-11-1-11
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 و تنظیم شود : 6=11-00و  PM FOC sensorless control   00-10=0 ,مد کنترلی-11-1-11
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 و تنظیم شود : 7=11-00و  IPM FOC sensorless control  00-10=0 ,مد کنترلی -11-1-11
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 1تنظیم کارخانه :                                                                                       point to point positionکنترل  00-12

 تنظیمات :  

 Pr. 00-12 = 0 is incremental type P2P; Pr.00-12 = 1 is absolute type P2P 

  Incremental: نوع افزایشی  1      

  absolute: نوع  1       
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        1تنظیم کارخانه :                                                                                                           مد کنترل گشتاور      00-13

 

 TQCPG ( IM Torque control + Encoder ):  1تنظیمات :            

                         1 :TQCPG ( PM Torque control + Encoder ) 

2  :TQC Sensorless ( IM Sensorless torque control ) 

 در شکل زیر دیده می شود : TQCPGدیاگرام کنترل  -13-1-12
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  TQCPG پارامترهای مورد نیاز مد کنترلی -64-6-62

 TQCPG مد کنترلی  مورد نیاز پارامترهای 

 شماره پارامتر توضیحات

Parameter Protection Password Input 

 پسورد دستگاه برای باز شدن قفل پارامترها را در این پارامتر وارد کنید .                                                     

(P00-07) 

 
1 

Parameter Protection Password Setting 

                                              پسورد دستگاه در این پارامتر تنظیم می شود .                                    

(P00-08) 
 

2 

Control Mode 

     مد های کنترلی                                                                                                                

(P00-10) 3 

Control of Speed Mode  (P00-11) 4 

Source of the Master Frequency Command (AUTO) 

      frequency command(    AUTOپارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مد 
(P00-20) 

 
5 

Source of the Operation Command (AUTO)  

 operation command  ( AUTOبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان 
(P00-21) 6 

Max. Operation Frequency  

 ماکزیمم فرکانس خروجی 

(P01-00) 7 

Base Frequency of Motor 1  

) فرکانس فرکانس نامی موتور(   1فرکانس خروجی برای موتور   

(P01-01) 8 

. Max. Output Voltage Setting of Motor 1 

 ) ولتاژ فرکانس نامی موتور(   1ولتاژ خروجی برای موتور 
(P01-02) 9 

 10 (P05-00) اتوتیون موتور

 11 (P05-01)                 ( A)  1جریان بار کامل موتور القایی 

 12 (P05-02) ( KW)  1توان نامی موتور القایی 

 (P05-03) ( rpm)  1سرعت نامی موتور القایی 

 
13 
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1تعداد قطب های موتور القایی   (P05-04) 
 

14 

 (P05-05) (            A)   1ر القایی جریان بی باری موتو
 

15 

 (P06-01) ( over voltageجلوگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ) 

 
16 

Software Brake Level (P07-00) 17 

Encoder Type Selection     انتخاب نوع انکدر انکدر    (P10-00) 18 

 Encoder Pulse                                                                                             (P10-01) 19تعداد پالس انکدر در هر دور     

 Encoder Input Type Setting                                                            (P10-02) 20  تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر  

System Control                                                                                      (P11-00) 21 

Per Unit of System Inertia                                                (P11-01) 22 

ASR1 Low-speed Bandwidth   (P11-03) 23 

ASR2 High-speed Bandwidth   (P11-04) 24 

Zero-speed Bandwidth                                                     (P11-05) 25 

Max. Torque Command (P11-27) 26 

Source of Torque Offset (P11-28) 27 

Torque Command (P11-29) 28 

Source of Torque Command (P11-33) 29 

Torque Command (P11-34) 30 

Speed Limit Selection (P11-36) 31 

Forward Speed Limit (torque mode) (P11-37) 
 

32 

Reverse Speed Limit (torque mode) (P11-38) 33 
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 در شکل زیر دیده می شود :  TQC Sensorlessدیاگرام کنترل  -15-1

 حت ( 3ی کمتر از با استفاده از این مد درایو می تواند موتور را در فرکانس های پایینHz  . به نرمی کنترل کند ) 
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 این پارامتر رزرو شده است . 00-15 ~ 00-14

 

 1تنظیم کارخانه :               انتخاب نوع بار                                                                                                00-16

 ( Normal load: بار نرمال )  1تنظیمات                        

 ( heavy load: بار سنگین )  1               

  بار نرمال : توانایی تحمل اضافه بار(over load ability) ,  درصد جریان نامی درایو  .  161ثانیه در  3به مدت 

خاب نوع بار تنظیمات فرکانس کریر مناسب را برای این بار در نظر داشته است . هم چنین در انت pr.00-01توضیحات جریان نامی درایو در 

 توضیح داده شده است . pr.00-17این فرکانس در  باشید .

  بار سنگین : توانایی تحمل اضافه بارover load ability)) ,  درصد جریان نامی درایو  . 181ثانیه در  3به مدت 

   توضیحات جریان نامی درایو درpr.00-01  یا رجوع به جدول مشخصات زیر ( است . هم چنین در انتخاب نوع بار تنظیمات فرکانس کریر (

 توضیح داده شده است . pr.00-17را برای این بار در نظر داشته باشید . این فرکانس در  مناسب

 

 با انتخاب نوع بار در پارامترpr.00-16  مقدار پارامترpr.00-01 خصات زیر ( که نشان دهنده جریان نامی است نیز ) یا رجوع به جدول مش

 می کند . تغییر

  تنظیم شود . اگر ولتاژ  %160است و ماکزیمم  %120 , 04-06 ,03-06در بار نرمال تنظیمات کارخانه اییDC  700بیشتر ازVdc 

 تنظیم شود . %145ماکزیمم  باشد

  تنظیم شود . اگر ولتاژ  %180ست و ماکزیمم ا %150 , 04-06 ,03-06در بار سنگین تنظیمات کارخانه اییDC  700بیشتر ازVdc 

  تنظیم شود . %165ماکزیمم  باشد
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 تنظیم کارخانه : مطابق جدول زیر است .                فرکانس کریر                                                                              00-17

  kHz 15 ~ 2تنظیمات :                  

  این پارامتر فرکانس کریرPWM ,  برای درایوAC . را تعیین می کند 

 

  میزان فرکانس کریر ,مطابق جدول فوقPWM نویز الکترومغناطیسی و اتالف حرارت  ,تاثیر قابل توجهی بر نویز آکوستیک ) صوتی ( موتور

ر برای کاهش دمای موتور مناسب تر است . فرکانس زیاد باعث کاهش صدای موتور و افزایش فرکانس کریر کمت ,دارد . به طور کلی  موتور

شده اما باعث افزایش دما و کاهش نیروی گشتاور و کاهش جریان نامی درایو هم می شود . در تنظیم این فرکانس باید دقت  IGBTطول عمر 

 تواند باعث افزایش دمای درایو و آسیب به آن شود .زیرا اگر این فرکانس بدرستی تنظیم نشود می  الزم را داشت

  برای مشاهده تنظیمات مربوطه و جزئیات آن پارامترPr.06-55 . را مشاهده نمایید 

 این پارامتر رزرو شده است . 00-18

 پارامتر فقط قابل خواندن است . تنظیم کارخانه : این                                                   PLCارسال فرمان از طریق  00-19

 PLC: تعیین مد کنترل از طریق  1بیت                             

 PLC: تغییر فرکانس درایو از طریق  1بیت                             

 PLC: فرمان تعیین موقعیت درایو از طریق  2بیت                             

 PLC: تعیین گشتاور از طریق  3بیت                             
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  از این پارامتر زمانی استفاده می شود که بخواهید باPLC  به درایو frequency command . یا control command  . بدهید  

                                                                                       frequency command(    AUTOپارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مد    00-20

 1تنظیم کارخانه :   

 از طریق کی پد  3

 RS-485از طریق  6

 ( Pr . 03-00از طریق ورودی آنالوگ درایو )  2

 خارجی UP/DOWNترمینال های  9

 ( Pr. 10-16از طریق ورودی پالس بدون امکان تغییر جهت )  4

 ( Pr.10-16از طریق ورودی پالس با امکان تغییر جهت )  5

 CANopenاز طریق کارت ارتباطی  1

 رزرو می باشد . 7

 CANopenاز طریق کارت های ارتباطی به جز کارت  8

 

  این پارامتر برای ارسال فرمان در مدAUTO . به کار می رود 

  در مد  21-00و  20-00پارامترAUTO  برای frequency command  و operation command 31-00و 30-00و پارامتر  

 به کار می رود .operation source و   frequency sourceبرای  HANDدر مد 

  مد کاریHAND  وAUTO   را می توان از طریق کی پدKPC-CC01  ( و یا ترمینال های ورودی چند منظوره یMI . تغییر داد ) 

 رخانه ای درایو روی مد به حالت تنظیمات کاAUTO  است و هربار که روشن و خاموش شود به مدAUTO  . بازمی گردد 

 ( بر سایر موارد ارسال فرمان به درایو اولویت دارد. اگر از ترمینال های ورودی چندکاربره برای تغییر مد  MIترمینال های ورودی چندکاربره  ) 

HAND  وAUTO  ورودی دیجیتال غیرفعال است درایو هیچ فرمانی دریافت نخواهد کرد و نمی تواند در  حالت تا زمانی که  ,استفاده شود

JOG کار کند . نیز 
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 1تنظیم کارخانه :                   operation command  ( AUTOبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان  00-21

 از طریق کی پد 3

 روی کی پد غیر فعال است . STOPرجی . کلید از طریق ترمینال های خا 6

 روی کی پد غیر فعال است . STOP. کلید  RS-485از طریق  2

 CANopenاز طریق کارت ارتباطی  9

 رزرو می باشد . 4

 CANopenاز طریق کارت های ارتباطی به جز کارت  5

 

    این پارامتر برای تعیین نحوه ارسال فرمانRUN/STOP ر مد به درایو دAUTO . به کار می رود 

  در صورتیکهoperation command  از طریقkeypad KPC-CC01  کلید های  ,باشدRUN, STOP  وJOG (F1)  قابل

 .است  استفاده

 1تنظیم کارخانه :                              روش های توقف درایو                                                                                 00-22

 تنظیمات :

  : توقف ناگهانی 1: توقف با شیب     1

 پس از دریافت فرمان استپ از درایو تعیین می شود . ,در این پارامتر چگونگی توقف موتور 

 

و یا فرکانس  1می شود تا به فرکانس متوقف  deceleration time( : در این حالت موتور به طور تدریجی بر اساس زمان  rampتوقف تدریجی ) 

 مینیمم 
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 متوقف می شود . Pr. 01-07رسیده و سپس در فرکانس  Pr. 01-09تعیین شده در پارامتر 

 فرکانس خروجی قطع می شود و موتور آزادانه می چرخد تا متوقف شود . ,STOP( : در این حالت پس از فرمان  coastتوقف آزاد ) 

به درستی  deceleration timeرای حفظ ایمنی در کار پرسنل و جلوگیری از ضرر و زیان از توقف تدریجی استفاده شود و توجه : توصیه می شود ب

 تنظیم شود .

آزاد از حالت توقف  ,اگر شرایط به گونه ایی هست که پس از قطع فرکانس درایو موتور می تواند آزادانه بچرخد تا بایستد و یا اینرسی بار موتور زیاد است 

 ماشین آالت پانچ و پمپ . ,سانتریفیوژ  ,کنید . مثال در یک لودراستفاده 

 استفاده نمود . Pr. 00-22در مد کنترل گشتاور هم می توان از روش های توقف در 

                                   1تنظیم کارخانه :                              کنترل جهت چرخش موتور                                                                                 00-23

 تنظیمات :    

 forward/reverse: فعال شدن  1                        

 reverse: غیرفعال شدن  1  

 forward: غیرفعال شدن  2  

  در این پارامتر جهتforward/reverse  . بدین ترتیب اپراتور به طور دستی نمی تواند جهت چرخش موتور را درایو تعیین می شود

 از آسیب به تجهیزات جلوگیری شده و باعث ایمنی بیشتر می شود . تغییر دهد و

00-24 Memory of Digital Operator (Keypad) Frequency Command                                         فقط قابل خواندن 

 مقدار فرکانس کار درایو در این پارامترذخیره می شود .   ,LVیا  Faultدر صورت ایجاد ,یق کی پد مقدار فرکانس تعیین شود اگر از طر

                                                      1: تنظیم کارخانه                                            (            دسیمال)واحد اندازه گیری و تعداد ارقام  تنظیم کاراکترها توسط کاربر 00-25

 توسط کاربر است . این بیت ها برای تنظیم تعداد ارقام دسیمال:  3تا  1بیت 

0000b بدون اعشار :               

  0001bیک رقم اعشار : 

0010b  دو رقم اعشار  : 

0011b   سه رقم اعشار : 

 ه توسط کاربر: واحد تعریف شد 15 ~ 4بیت 
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01Axh: inWG 

01Bxh: ftWG 

01Cxh: psi 

01Dxh: atm 

01Exh: L/s 

01Fxh: L/m 

020xh: L/h 

021xh: m3/s 

022xh: m3/h 

023xh: GPM 

024xh: CFM 

xxxxh: Hz 

 

00Dxh: lb/m 

00Exh: lb/h 

00Fxh: ft/s 

010xh: ft/m 

011xh: m 

012xh: ft 

013xh: degC 

014xh: degF 

015xh: mbar 

016xh: bar 

017xh: Pa 

018xh: kPa 

019xh: mWG 

 

000xh: Hz 

001xh: rpm 

002xh: % 

003xh: kg 

004xh: m/s 

005xh: kW 

006xh: HP 

007xh: ppm 

008xh: 1/m 

009xh: kg/s 

00Axh: kg/m 

00Bxh: kg/h 

00Cxh: lb/s 

 

 

  3~0بیت  Control F page: 

   را تعیین کند. تعداد ارقام اعشار کاربر می تواند در این بیت ها

  15 ~ 4در بیت Control F page  کاربر در این قسمت واحد اندازه گیری را تعیین می کند : . 

 باید تنظیم شود .  25-00 همراه) تعیین ماکزیمم (  26-00:  پارامتر   نکته 

  را برای نمایش فیدبک  23مقدار  04-00به طور مثال اگر درPID  0162=25-00میتوان با تنظیم  ,را در کیپد انتخاب کنید hex و 

 اسکیل می شود . bar 16.00تا  3به مقدار  PIDمقدار فیدبک    26.33روی  26-00و انتخاب 
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 نقاط اعشار تعداد xخواهد شد .  WG  ،01Axhبا سه رقم اعشار تعریف کند ، طبق توضیحات معادل هگز واحد  WGمثال : اگر کاربر بخواهد واحد را 

  تنظیم کنید . 01A3hصورت می باشد ، و برای نمایش با سه رقم اعشار پارامتر را به  

 1تنظیم کارخانه :                                                                                       ماکزیم مقدار تعریف شده توسط کاربر   00-26

 : تنظیمات            

 : غیر فعال 0

 را به صورت بدون اعشار تنظیم کند. Pr.00-25 : زمانی که کاربر  65535~ 0

 را به صورت یک رقم اعشار  تنظیم کند. Pr.00-25 : زمانی که کاربر  6553.5~ 0

 را به صورت دو رقم اعشارتنظیم کند. Pr.00-25 : زمانی که کاربر  655.35~ 0

 را به صورت سه رقم اعشار تنظیم کند. Pr.00-25 : زمانی که کاربر  65.535~ 0

  از حالت  ,با تغییر این پارامترdisable . خارج می شود 

0 0 0 0 

 :  اعشار عداد رقمتتعیین 

 : بدون اعشار 0

 : یک رقم اعشار1

 : دو رقم اعشار 2

 : سه رقم اعشار3 

 

 واحد تعیین شده توسط کاربر :

0   : HZ 

1 :rpm 

2   : % 

 3 :Kg 
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  در صورتی که مقدار تنظیم شده در پارامترPr.00-26  00-01 واحد نباشد ، درایو صفر (F) با توجه به تنظیمات  ,را در کیپدPr.00-25 

 نمایش می دهد .

 0021روی  25-00تر به طور مثال اگر پارامh  مقدار   233.3روی   26-00با تنظیم  ,هرتز باشد  53برابر با  00-01 وتنظیم شده باشد

 در کیپد از صفر تا صد درصد نشان داده می شود .  Fفرکانس 

  

00-27 User Defined Value                                                                                                      فقط قابل خواندن 

  در صورتیکه مقدارPr.00-26  کاربر می تواند مقدار موردنظرش را در این پارامتر بخواند. ,نباشد  0برابر با 

 : سه شرط دیگر نیز برای استفاده از پارامتر نیاز است 

1. Pr00.20=0 . باشد 

2. RS-285 communication input control 
3. PID function enable 

  

  رزرو است . 00-28

 

 1تنظیم کارخانه :                                          LOCAL/REMOTE Selection  کنترل از راه دوریا  انتخاب حالت محلی  00-29

 

 تنظیمات :

 HOA  (Hand Off Auto ): تابع استاندارد  0

 کنترل از راه دور ( ، درایو متوقف می شود.)  Remote)محلی( و   Local: سوئیچ بین حالت  1

، عمل می  run/stopبرای فرکانس و فرمان  Remote) کنترل از راه دور ( ، درایو طبق تنظیمات  Remote)محلی( و   Local: سوئیچ بین حالت  2

 کند .

 ، عمل می کند . run/stopبرای فرکانس و فرمان  Localت ) کنترل از راه دور ( ، درایو طبق تنظیما Remote)محلی( و   Local: سوئیچ بین حالت  3

عمل می کند و  Localانتخاب شود ، طبق تنظیمات   Local) کنترل از راه دور ( ، وقتی به حالت  Remote)محلی( و   Local: سوئیچ بین حالت  4

 زمانی که

 ، عمل می کند. run/stopان برای فرکانس و فرم Remoteقرار بگیرد ، طبق تنظیمات  Remoteروی حالت  

  تنظیمات کارخانه برای پارامترPr.00-29  تابع استاندارد( مقدار صفرHOA  . می باشد ) 

   مرجع فرکانس و فرمانRUN/STOP  به صورتAUTO  توسط پارامترهایPr.00-20  وPr.00-21  . تنظیم می شود 

  مرجع فرکانس و فرمانRUN/STOP  به صورتHAND های  توسط پارامترPr.00-30  وPr.00-31  .تنظیم می شود 

 ( حالت اتوماتیک / دستیHand /Auto  را می توانید یا از طریق )Keypad (KPC-CC01)  و یا از طریق ترمینال های ورودی 
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 انتخاب یا تغییردهید . MI=41 , 42چندمنظوره 

 ستی / اتوماتیک تنظیم شوند ، پارامتربرای انتخاب حالت عملکرد بصورت د MI 41 , 42اگر ترمینال های خارجی 

 Pr.00-29  را بپذیرد ، چرا که ترمینال های خارجی باالترین الویت را در عملکرد دارند . و  4و یا  0، 1، 2نمی تواند مقادیرPr.00-29  بیشتر

  ( مورد استفاده قرار می گیرد.  HOAمقدار صفر )تابع استاندارد روی 

 

 1تنظیم کارخانه :                                            ( HANDنحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو ) در مدپارامتر تعیین    00-30

 از طریق کی پد  3

 RS-485از طریق  6

 ( Pr . 03-00از طریق ورودی آنالوگ خارجی درایو ) 2

 خارجی UP/DOWNترمینال های  9

 ( Pr. 10-16تغییر جهت )از طریق ورودی پالس بدون امکان  4

 ( Pr.10-16از طریق ورودی پالس با امکان تغییر جهت ) 5

 CANopenاز طریق کارت ارتباطی  1

 رزرو می باشد . 7

 CANopenاز طریق کارت های ارتباطی به جز کارت 8

 

  از این پارامتر در مدHAND  . استفاده می شود 

  در مد  31-00و 30-00پارامترHAND  برایfrequency command   و operation command. به کار می رود 

  مد کاریHAND  وAUTO   را می توان از طریق کی پدKPC-CC01  ( و یا ترمینال های ورودی چند منظوره یMI . تغییر داد ) 

  به حالت تنظیمات کارخانه ای درایو روی مدAUTO  است و هربار که روشن و خاموش شود, frequency source   یا operation 

source  به مدAUTO  (  بازمی گردد . ترمینال های ورودی چندکاربرهMI  بر سایر موارد ارسال فرمان به درایو اولویت دارد . اگر از )

چ فرمانی تا زمانی که ورودی دیجیتال غیرفعال است درایو هی ,استفاده شود  AUTOو  HANDترمینال های ورودی چندکاربره برای تغییر مد 

 نیز کار کند . JOGدریافت نخواهد کرد و نمی تواند در  حالت 
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 1تنظیم کارخانه :                   operation command  ( HANDبه درایو ) در مد  RUN/STOPنحوه ارسال فرمان  00-31

 از طریق کی پد 3

 است . روی کی پد غیر فعال STOPاز طریق ترمینال های خارجی . کلید  6

 روی کی پد غیر فعال است . STOP. کلید  RS-485از طریق  2

 CANopenاز طریق کارت ارتباطی  9

 رزرو می باشد . 4

 CANopenاز طریق کارت های ارتباطی به جز کارت  5

 

  1تنظیم کارخانه :             در کی پد دیجیتال                                 STOPپارامتر فعال و غیرفعال نمودن کلید  00-32

 فعال است . STOP: کلید  1غیرفعال است .                STOP: کلید  1

  اگر(Pr00-21≠0).  می توان از این پارامتر استفاده کرد  و اگر  ,باشدPr00-21=0  باشد,  

 با استفاده از این پارامتر قابل استفاده نیست . STOPکلید 

 پارامترها رزرو هستند .این  00-39 ~ 00-33
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 0000hتنظیم کارخانه :                                                                                                  Homingمد  00-40

 

 زیر مقدار بدهید . به صورت جدول Zو  Yو  Xمطابق شکل های نشان داده شده باید به Homingتنظیمات : برای کار در مد

 

را تنظیم  08-02 ~ 01-02و 42-00 , 41-00 , 40-00باید پارامترهای  Homingهمان طور که در شکل های زیر در ادامه می بینید برای کار در مد 

 فعال شود homingدر سرعت های مختلف با فعال شدن ورودی های دیجیتال کنید تا 

 

 

X 

 

 استفاده می شود . check pointبه عنوان PL  (Positve limit  )یک گ می شود . ازهومین forward:موتور در جهت  1

به   reverse limit  (CCWL )( یا  negative limit)  NLیک  هومینگ می شود . ازreverse  (CCW  ): موتور در جهت  1

 .استفاده می شود  check pointعنوان 

 اجرا می شود . ON , homing به OFFاز  ORGبا تحریک د . هومینگ می شو  ,forward: موتور در جهت  2

 اجرا می شود . ON homing , به OFFاز  ORG. با تحریک هومینگ می شود   ,reverse: موتور در جهت  3

 آغاز می شود . homing,دریافت شد  Zهرگاه پالس  ,حرکت  forward:در جهت  4

 آغاز می شود . homing,ریافت شد د Zهرگاه پالس  ,حرکت  reverse:  در جهت  5

 اجرا می شود . OFF , homingبه   ONاز  ORGبا تحریک  ,حرکت  forward:   در جهت  6

 اجرا می شود . OFF , homingبه   ONاز  ORGحرکت با تحریک  reverse:  در جهت 7

 . home: تعیین موقعیت حال حاضر به عنوان 8
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Y 

 

 تنظیم شود : 7 , 6 , 3 , 2 , 1 , 1را روی  Xاگر 

 برسد .Zحرکت کرده تا به پالس reverse: در جهت  0

 برسد . Zحرکت کرده تا به پالس  forward: در جهت  1

 بی تاثیر باشد . Z: پالس  2

 

Z 

 باشد : 7 , 6 , 5 ,4, 3 , 2روی  Xرسید اگر  home limitزمانیکه به 

 :خطا نشان داده می شود . 1

 می شود .: جهت حرکت برعکس  1
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00-41 Homing                                       8.00تنظیم کارخانه :                                                 با اولین فرکانس                 

 Hz 600 ~ 0تنظیمات : از        

  

 

00-42 Homing 2.00تنظیم کارخانه :                                                                          دومین فرکانس             با     

  Hz 600 ~ 0تنظیمات : از 

 تنظیمات :                  

  47تا  44با استفاده از ورودی های دیجیتال چندکاربره با مقادیر  ( در پارامترهایPr.02-01 ~ 02-08  می توان)homing . را کنترل کرد 

44 . :homing  در جهتreverse                                          46  :Homing ( ORG ) 

45 :homing  در جهتforward                                         47  :Homing function enabled 

  در صورتیکه درایو باplc  باCAN یم کنترل نمی شود با تنظPr.00-10=1  مد کنترلی (P2P, point to point  و تنظیم ترمینال خروجی )

 کنید . enableرا هومینگ  47روی دیجیتال 

  اگرPr.00-10 پس از آن که  ,تنظیم کنید  3را رویhoming  تکمیل شد,Pr.00-10  1را روی  (P2P . تنظیم کنید ) 

 پارامترهای رزرو 00-47 ~ 00-43
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00-48 Display Filter Time (Current)            : 1.111تنظیم کارخانه 

Settings: 0.001~65.535 sec 
Set this parameter to minimize the current fluctuation displayed by digital keypad 

00-49 Display Filter Time (Keypad)                                                                            : 1.111تنظیم کارخانه 

 Settings: 0.001~65.535 sec 
Set this parameter to minimize the display value fluctuation displayed by digital keypad 

 ##تنظیم کارخانه :                ورژن نرم افزار ) با تاریخ ( 00-50

 ن نرم افزار درایو همراه با تاریخ آن نشان داده می شود .ژدر این پارامتر ور فقط قابل خواندن است . تنظیمات : مقدار این پارامتر

 پارامترهای رزرو 00-61 ~ 00-51
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 پارامترهای اولیه 6گروه -2-62

 ماکزیمم فرکانس خروجی    11 – 11

 50.00/60.00تنظیمات کارخانه :  599.00Hz~00.00تنظیمات    

 

 این پارامتر، ماکزیمم فرکانس خروجی درایو را مشخص می کند.  

  ( مرجع فرکانس کار درایوFrequncy command  10+تا  1( هرکدام از موارد )ورودی آنالوگV ،4  20تاmA  ،0  20تاmA± 10V,  ) 

 طوری اسکیل می شوند که با رنج فرکانس خروجی مطابقت داشته باشند. ,که باشد 

 ) فرکانس فرکانس نامی موتور(   1فرکانس خروجی برای موتور    11 – 11

   50.00/60.00تنظیمات کارخانه:                    Hz 0.00 – 599.00تنظیمات 

 ) فرکانس فرکانس نامی موتور( 2فرکانس خروجی برای موتور    11 –35

                                     50.00/60.00تنظیمات کارخانه:                 Hz 0.00 – 599.00تنظیمات 

 این پارامتر باید طبق فرکانس نامی موتور، همانطور که در پالک نام موتور نشان داده شده است، تنظیم شود. 

 تنظیم شود. 50Hzاست باید روی  Hz 50تنظیم شود. اگر موتور  60Hzاست باید روی  Hz 60اگر موتور  

       200.0/400.0تنظیمات کارخانه :                                  فرکانس نامی موتور(   ) ولتاژ 1ی برای موتور وجولتاژ خر   11 – 12

                   200.0/400.0 تنظیمات کارخانه :                                   فرکانس نامی موتور( ) ولتاژ 2ولتاژ خروجی برای موتور    11 –36

  460V  :0.0 ~ 510.0 Vسری     230V  :0.0 ~ 255.0 Vتنظیمات : سری 

تنظیم  220.0است این پارامتر باید روی  220Vاین پارامتر باید طبق ولتاژ نامی موتور که در پالک  موتور نشان داده شده است تنظیم شود. اگر موتور 

 یم شود.تنظ 200.0است این پارامتر باید روی  200Vشود. اگر موتور 
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ن ای درصنعت انواع و اقسام موتورهای مختلف وجود دارد و سیستم شبکه برق کشورها نیز متفاوت هستند. بنابراین روش مناسب و مقرون به صرفه حل

 مشخصه عملکرد و مشکل این است که از درایو استفاده شود. بنابراین با استفاده از ولتاژ ها و فرکانس های مختلف مشکلی ایجاد نمی شود و همچنین 

 طول عمر موتور افزایش می یابد .

 هرتز   3.00تنظیمات کارخانه :                                                                      1موتور  1فرکانس نقطه میانی    11 – 13

 HZ 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 11.0/22.0تنظیمات کارخانه :                                                                         1موتور  1ولتاژ نقطه میانی  01-04

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری 

 ز  هرت 3.00تنظیمات کارخانه :                                                                     2موتور  1فرکانس نقطه میانی    11 – 37

 HZ 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 11.0/22.0تنظیمات کارخانه :                                                                       2موتور  1ولتاژ نقطه میانی  01-38

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری 

 هرتز   1.50تنظیمات کارخانه :                                                                  1موتور  2فرکانس نقطه میانی    11 – 15

 HZ 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 هرتز 5.0/10.0تنظیمات کارخانه :                                                                      1موتور  2ولتاژ نقطه میانی  01-06

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری 

 1.50تنظیمات کارخانه                                                                  2موتور  2فرکانس نقطه میانی  11 – 39

 HZ 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 5.0/10.0تنظیمات کارخانه:                                                                      2موتور  2ولتاژ نقطه میانی  01-40

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری  
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 0.50تنظیمات کارخانه:                       1حداقل فرکانس خروجی موتور  11 – 17

 Hz 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 2.0 :تنظیمات کارخانه                         1حداقل ولتاژ خروجی موتور  01-08

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری  

     0.50تنظیمات کارخانه :                        2حداقل ولتاژ خروجی موتور  11 – 41

 Hz 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 0.0/0.0نظیمات کارخانه:                      2وجی موتور حداقل ولتاژ خر 01-42

 460V  :0.0 ~ 480.0 Vتنظیمات :  سری 

 

 می توان استفاده  ,برخی از این تنظیمات را که به طور پیش فرض است  43-01در پارامتر  .می شود مشخصات موتور تنظیم با توجه به  V/fمنحنی 

 ای زیاده از حد،یا موجب گرم ، محدودیتی وجود ندارد اما ولتاژ باال در فرکانس پایین به موتور اسیب می رساند و برای تنظیم ولتاژنمود. 

شود. بنابراین برای جلوگیری از اسیب دیدن موتور، لطفاً از ولتاژ پایین با  over-current protection یا  stall prevention  و فعال شدن 

 فرکانس پایین استفاده کنید.

Pr.01-35  تاPr.01-42  منحنیV/f  است. وقتی ترمینال های ورودی چند منظوره  2موتورPr.02-01~02-08   وPr.02-26~02-31  14روی 

 عمل می کند. V/fتنظیمو فعال شوند درایو به صورت منحنی دوم 

 را می توان به کمک آن ترسیم نمود . 2موتور  V/fبه صورت زیر نشان داده شده است. منحنی  1موتور  V/fمنحنی 

 عه کنید .مراج 43-01به پارامتر  V/Fبرای استفاده از تنظیمات پیش فرض  نکته :
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 : V/fتنظیمات منحنی 

 برای همه ی کاربردهای رایج (1)

 

 تنظیمات شکل زیر باعث افزایش بازدهی می گردد . ,و میکسر  و ماشین االت هیدرولیک فن و پمپ (2)
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 نیز استفاده نمود . SVC: در این حالت گشتاور و ولتاژ باال در فرکانس پایین وجود دارد که می توان از مد گشتاور باال برای راه اندازی  (3)

 

 ( تنظیم شود .  Pr.01-07 1/3 × 01-00 =( و ) حداقل فرکانس   × Pr.01-08 = 1/10 01-02برای موتور اسپیندل ) حداقل ولتاژ   ***

 Start-Up Frequency ,فرکانس راه اندازی    11 – 19

   0.50تنظیمات کارخانه :                                                                               599.00Hz~0.0تنظیمات :   

 

 فرکانس خروجی درایو از فرکانس راه اندازی خواهد بود. ,حداقل فرکانس خروجی باشد  از اگر فرکانس راه اندازی بیشتر 

 لطفاً برای مشاهده جزئیات بیشتر به نمودار زیر توجه کنید.  

 command  =Fcmdفرکانس 

  fstartکانس شروع به کار درایو در خروجی = فر

actual start frequency of drive 

 Fstart( =  Pr.01-09فرکانس راه اندازی  ) 

start frequency 

 Fmin=  ( Pr.01-07/Pr.01-41فرکانس حداقل ) 

 Flow=  ( Pr.01-11) حد پایین فرکانس خروجی 
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  اگرFcmd>Fmin  وFcmd<Fstart : باشد 

 کار می کند. Fcmd، درایو مستقیماً با Flow<Fcmdاگر 

 شتاب می گیرد. Flowکار می کند بعد طبق زمان شتاب، تا  Fcmdباشد، محرک ابتدا با  Flow>=Fcmdاگر 

  وقتی فرکانس خروجی در حالdeceleration  بهFmin .برسد خروجی درایو بالفاصله متوقف می شود 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

359 
 

 Output Frequency Upper Limitجی حد باال فرکانس خرو 01-10

 599.00تنظیمات کارخانه :                                                                            599.00Hz~0.0تنظیمات 

 Output Frequency Lower Limitحد پایین فرکانس خروجی  01-11

       0.00تنظیمات کارخانه :                                                                           599.00Hz~0.0تنظیمات  

 

 .تنظیم حد باال / پایین فرکانس خروجی برای محدود کردن فرکانس خروجی به کار می رود 

   ( تنظیم شود  10-01اگر فرکانس تنظیم شده در درایو بیشتر از فرکانس حد باال ),  باال درایو با فرکانس حدRUN . می شود 

   ( شود  11-01اگر فرکانس خروجی کمتر از فرکانس حد پایین ), ( باشد  07-01و فرکانس تنظیم شده بیشتر از حداقل فرکانس حداقل ), 

 می شود .  RUNحد پایین فرکانس خروجی درایو با 

  Pr.01-10 <= Pr.01-11فرکانس حد باال باید بیشتر از فرکانس حد پایین تنظیم شود. 

  فرکانس خروجی حد باال، ماکزیمم فرکانس خروجی درایو را محدود می کند. اگر فرکانس تنظیم شده بیشتر ازPr.01-10  فرکانس  ,باشد

 محدود می شود. Pr.01-10خروجی با تنظیم 

  اگر درایو عملکرد جبران لغزش(Pr.07-27)  را شروع می کند یا در کنترلPID  است فرکانس خروجی از  ممکن ,استفاده شده باشد

command frequency  .بیشتر شود اما با این حال با تنظیمات حد محدود می شود 

 P1.01-11و حد پایین فرکانس خروجی  Pr.01-00پارامترهای مربوط دیگر : ماکزیمم فرکانس خروجی 
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  ( محدود  می شود . اگر 05-01) فرکانس درایو در خروجی با پارامتر حداقل فرکانس خروجی  ,در فرکانس های پایین 

 command frequency  یا فرکانس کنترلPID  ( می شود. 11-01کمتر از این تنظیمات باشد فرکانس خروجی برابر با  فرکانس حد پایین ) 

  ( درایواز حداقل فرکانس خروجیPr.01-07 شروع به کار می کند و تا فرکانس تنظیم شده شتاب می گیرد. و با تنظیم )ات فرکانس خروجی حد 

 پایین محدود نمی شود. 

 تنظیمات حد پایین / باال فرکانس خروجی برای جلوگیری از اشتباهات فردی، گرمای زیاد از حد ناشی از کار در فرکانس بسیار پایین و یا 

 اسیب دیدگی بر اثر سرعت زیاد به کار می روند. 

  50اگر تنظیمات حد باال فرکانس خروجیHz 60نظیمات فرکانس باشد و تHz  50ماکزیمم فرکانس خروجی  ,باشدHz .خواهد بود 

  10اگر تنظیمات حد پایین فرکانس خروجیHz ( باشد و تنظیمات حداقل فرکانسP1.01-07  )1.5Hz  اگر فرکانس  ,باشدcommand  بیشتر از

P1.01-07  10و کمتر ازHz  10درایو با  ,باشدHz  .عمل می کند 

 قرار می گیرد ولی خروجی وجود ندارد. readyباشد درایو در حالت  P1.01-07کم تر از  command frequencyاگر 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

361 
 

  60اگر حد باالی خروجی فرکانسHz  60باشد و تنظیمات فرکانس نیزHz  باشد فقط فرکانسcommand  60درHz  محدود می شود . پس از

 شود.  60Hz بیشتر از Actual frequency outputجبرانسازی لغزش ممکن است 

 بیشتر باشد می توان حد باالی فرکانس خروجی و یا ماکزیمم فرکانس درایو را افزایش داد. 60Hzاگر الزم شود فرکانس خروجی از 

 accel time← 1زمان شتاب  11 –12

 decel time← 1زمان کاهش شتاب  11 –13

 2زمان شتاب  11 –14

 2زمان کاهش شتاب  11 –15

 3ان شتاب زم 11 –16

 3زمان کاهش شتاب  11 –17

 4زمان شتاب  11 –18

 4زمان کاهش شتاب  11 –19

 JOGزمان شتاب  11 –21

 JOGزمان کاهش شتاب  11 –21

 30HP :60.00/60.0برای درایو با توان بیشتر از                   10.00/10.0 تنظیمات کارخانه:

 ثانیه  Pr.01-45=0←0.00 ~ 600.00اگر  تنظیمات:

 ثانیه  Pr.01-45=1←0.00 ~ 6000.00اگر  

 

  0زمان شتاب برای تعیین زمان الزم برای اینکه درایو ازHz  به ماکزیمم فرکانس خروجیPr.01-00  .برسد به کار می رود 

  زمان کاهش شتاب برای تعیین زمان الزم برای اینکه شتاب درایو از ماکزیمم فرکانس خروجی از 

Pr.01-00  0بهHz .کاهش یابد به کار می رود 

  با استفاده از تنظیمات شتاب / کاهش شتابOptimal  درPr.01-44 .  زمان شتاب / کاهش شتاب در این پارامترها بی تاثیر است ، 
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  توسط ترمینال های ورودی چند منظوره انتخاب می شود. تنظیمات کارخانه به صورت 4، 3، 2، 1زمان شتاب / کاهش شتاب  

 ( است. 1) زمان شتاب / کاهش شتاب  

  اگر حدهای گشتاور و سیستم حفاظتی فعال باشد زمان واقعی شتاب / کاهش شتاب طوالنی تر از زمان تنظیم شده در پارامترهای فوق 

 می شود. 

  و خطای توجه داشته باشید اگر زمان شتاب / کاهش شتاب خیلی کوتاه باشد سیستم حفاظتی درایو هشدار خواهد دادOver-current   

 ( رخ می دهد . Pr.06-01در هنگام کاهش شتاب ) مراجعه به  Over-voltage( و خطای  Pr.06-03در هنگام شتابگیری ) مراجعه به 

  ممکن است به موتور اسیب وارد شده و یا سیستم حفاظت درایو را بر اثر  ,توجه داشته باشید که اگر زمان شتاب خیلی کوتاه باشد 

 ریان زیاده از حد در طول شتاب گرفتن آن فعال کند. ج

  ممکن است به موتور اسیب وارد شده و یا سیستم حفاظت درایو را بر اثر ,توجه داشته باشید که اگر زمان کاهش شتاب خیلی کوتاه باشد 

 ل کند. ( را در طول کاهش شتاب را فعا over-voltageجریان زیاده از حد و یا ولتاژ زیاده از حد )  

  می توانید از مقاومت ترمز مناسب برای کاهش شتاب در شرایطی که زمانdecal  استفاده کنید ,کم است 

 جلوگیری کنید. over voltageتا از ایجاد  ) به جدول مقاومت های ترمز مراجعه کنید  ( 

  اگرPr.01-24 ~ Pr.0127   / کاهش شتاب در حال کار طوالنی تر از تنظیمات می شود.را فعال کنید زمان شتاب 
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 599.00Hz~0.00تنظیمات :                                                   6.00تنظیمات کارخانه : JOG فرکانس    01 –22

 

  می توان از ترمینال خارجیJOG  و از کلیدF1  صفحه کلیدKPC-CC01 ان  استفاده کرد. وقتی فرم 

 (jog  روشن است درایو از )0 Hz  شتاب گرفته تا به فرکانسjog  درPr.01-22  برسد . با قطع فرمانjog, ,  درایو از فرکانسjog  فرکانس صفر به 

 به فرکانس       0.0Hz( زمانی است که درایو از  Pr.01-20 ~ Pr.01-21) Jogکاهش شتاب می دهد . زمان شتاب / کاهش شتاب  

        Pr.01-22) JOG .می رسد ) 

  وقتی درایو در حالتRUN  است نمی توان فرمانJOG  را اجرا کرد. به همین ترتیب وقتی فرمانJOG  اجرا می شود سایر فرمان ها غیرفعال

 روی صفحه کلید دیجیتال. STOPو کلید  forward/reverseهستند به غیر از فرمان های 

  در صفحه کلیدKPC-CE01 از فرمان  نمی توانJOG  . استفاده کرد 

23– 01   1st/4th Accel./decel. Frequency                                          : تنظیمات کارخانه

0.00~599.00Hz 

 0.00تنظیمات :  

 

  کرد. را می توان با ترمینال های خارجی فعال  4به زمان شتاب / کاهش شتاب  1گذر از زمان شتاب / کاهش شتاب 

 اولویت دارد. Pr.01-23ترمینال خارجی بر پارامتر 

  بسیار کوتاه تنظیم شده باشد ، زمان شتاب منحنی  اگر زمان شتاب چهارم S  تنظیم کنید  0را روی 

 متوقف شود . Sتا عملکرد منحنی 
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 1زمان  , Sاغاز شتاب منحنی  01-24

 2زمان  ,مطلوب  در زمان رسیدن به فرکانس Sشتاب منحنی    01-25

 1زمان  , Sاغاز کاهش شتاب منحنی  01-26

 2زمان  ,در زمان رسیدن به فرکانس پایین  Sکاهش شتاب منحنی  01-27

 0.20/0.2 تنظیمات کارخانه

 ثانیه  Pr.01-45=0←0.00 ~ 25.00اگر  تنظیمات

 ثانیه  Pr.01-45=1←0.00 ~ 250.00اگر  

 

 ترین گذر بین تغییرات سرعت به کار می رود. این پارامتر برای ایجاد نرم 

  وقتی این گزینه در درایو فعال شود ، درایو منحنیaccel./decel.  . متفاوتی نسبت به قبل خواهد داشت 

 

 

 

 

  اگرaccel./decel. Time  عملکرد منحنی  ,قرارداده شود  0مساوی باS .غیرفعال می شود 
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 حد باال( ) 1)پرش(  skipفرکانس  11 – 28

 ) حد پایین( skip 1فرکانس  11 – 29

 ) حد باال ( skip 2فرکانس  11 – 31

 ) حد پایین ( skip 2فرکانس  11 – 31

 ) حد باال( skip 3فرکانس  11 – 32

 ) حد پایین( skip 3فرکانس  11 – 33

 599.00Hz~0.00تنظیمات :                                                                       0.00 تنظیمات کارخانه ایی :

 

  این پارامتر برای تنظیم فرکانسskip درایو است . ولی تغییرات فرکانس خروجی به صورت پیوسته است . محدودیتی در تنظیم این مقادیر 

 نیست و می توان در صورت لزوم استفاده کرد . 

 ر در یک پهنای باند فرکانس خاص دچار لرزش شود. با پرش از این فرکانس، جلوی لرزش فرکانس های پرش زمانی مفید هستند که موتو 

 گرفته می شود. 

 این پارامترها برای تنظیم فرکانس پرش به کار می روند. اما خروجی فرکانس، پیوسته است. حد این شش پارامتر به صورت 

 قرار داده شوند غیرفعال می شود . 1قتی مساوی با است. این عملکرد و 11-33≤11-32≤11-31≤11-31≤11-29≤ 01-28 

  ( مرجع فرکانسF  ( را می توان در دامنه فرکانس های پرش تنظیم کرد. در این صورت ، فرکانس خروجی )H با این تنظیمات محدود ) 

 می شود. 

  در زمانaccelerating/decelerating .فرکانس خروجی از فرکانس های پرش عبور می کند ، 
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تنظیمات کارخانه: Zero-speed                                                                                                                   مد  01-34

1 

 مراجعه کنید . ( Pr.01-07 or Pr.01-41) به  output waiting              2  :Fmin:  1 تنظیمات

1  :Zero-speed operation 

 

 هنگامی که فرکانس کمتر از)Pr.01-07 or Pr.01-41 (Fmin .است با این پارامتر عمل می کند 

  قرار داده شود درایو بدون ولتاژ خروجی ترمینال های  1وقتی این مساوی باU/V/W .در حالت انتظار قرار می گیرد 

  درایو   ,قرار داده می شود  1وقتی مساوی باbrake DC  ا با ر Pr.01-08 and Pr.01-42) Vmin در مد )V/f  ، FOCsensorless و ،

SVC و   اجرا می کند  Zero speed   را درFOCPG  وVFPG . اجرا می شود 

  قرار داده می شود درایو با  2وقتی مساوی با) Pr.01-07 or Pr.01-41(Fmin  و 

) Pr.01-08 and Pr.01-42(Vmin  در حالت هایV/F  ،VFPG  ،SVC و ، FOCsensorless FOCPG , , run  .می شود 

   در حالت هایSVC ،VFPG  ،V/F , , FOCsensorless : 
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  در حالتFOCPG,  وقتیPr.01-34  عمل خواهد کرد.  قرار داده شود طبق تنظیمات  2مساوی با 

 

 0تنظیمات کارخانه:                                                                                                                  V/fانتخاب منحنی  01-43

 V/f curve determined by group 01 :0 تنظیمات:

1: 1.5th V/F curve 

2: 2nd V/F curve 

3: 60Hz (voltage saturation in 50Hz) 

4: 72Hz (voltage saturation in 60Hz) 

5: 3rd decreasing (50Hz) 

6: 2nd decreasing (50Hz) 

7: 3rd decreasing (60Hz) 

8: 2nd decreasing (60Hz) 

9: Mid. Starting torque (50Hz) 

10: High starting torque (50Hz) 

11: Mid. Starting torque (60Hz) 

12: High starting torque (60Hz) 

13: 90Hz (voltage saturation in 60Hz) 

14: 120Hz (voltage saturation in 60Hz) 

15: 180Hz (voltage saturation in 60Hz) 
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  برای تنظیمات منحنی  08-01تا  03-01پارامترهایV/F  می توان از تنظیمات پیش فرض 43-01تنظیم می شوند . با استفاده از پارامتر 

 را کاربر خود تنظیم کند . V/Fاستفاده کرد و یا پارامترهای مربوط به  08-01تا  03-01و پارامترهای  V/Fمنحنی  

  به پارامترهای  0حالت :Pr.01-01 ~ 01-08   مربوط به منحنیV/f  مراجعه کنید. به پارامترهای  1موتورPr.01-35 ~ Pr.01-42 برای 

 مطابق تنظیمات کارخانه ایی می باشد . V/Fدر این حالت کلیه پارامترهای  رجوع کنید . 2موتور  

 و مشاهده کنید .را در درای V/Fدر هریک از موارد باال می توانید تغییر پارامترهای  43-01با تنظیم 

  تا باعث ,اگر بار موتور، بار گشتاور متغیر باشد ) گشتاور متناسب با سرعت است مانند بار پنکه یا پمپ(، می توان ولتاژ ورودی راکاهش داد 

 ی شود . در سرعت های پایین و گشتاور بار پایین شود . این امر باعث افزایش  کل بازده م ,موتور  iron lossکاهش اتالف شار و  

  تنظیم منحنی باV/f گشتاور کمتر در فرکانس پایین دارییم و این برای با قدرت بیشتر ،acceleration/deceleration سریع مناسب 

 نیست.  

 

 ( optimalتنظیمات شتاب / کاهش شتاب بهینه )  01-44

Optimal Acceleration/Deceleration Setting                                             :1تنظیمات کارخانه 

 Linear accel./decel                1  :Auto accel., linear decel:  1 تنظیمات:

2  :Linear accel., auto decel 

3  :Auto accel./decel.   محاسبه اتوماتیک (accel./decel. Time )با توجه به بار 

4  :Stall prevention by auto accel./decel. (limited by 01-12 to 01-21) 
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 Setting 0 Linear accel./decal :  0با تنظیم این پارامتر در  accelerate/decelerate  درایو با پارامترهایPr.01-12~01-

 تنظیم می شود . 19

 Auto accel./decal  در این حالت لرزش مکانیکی کاهش یافته و مانع از پروسه های پیچیده :auto-tuning  می شود. پس در حین 

 ژیشتاب گرفتن خطا رخ نداده و نیازی به استفاده از مقاومت ترمز نیست . عالوه براین، می تواند بازده عملیات را باالبرده و در مصرف انر

 صرفه جویی کرد.  

 Setting 3 Auto accel./decal  محاسبه ( :Setting 3 Auto accel./decal دراین ح :) الت درایو می  تواند به طور خودکار، با بار 

 گشتاور بار را شناسایی کند و با سریع ترین زمان شتاب و نرم ترین جریان شروع کرده و به فرکانس تنظیم شده شتاب بگیرد.

 رمی متوقف کند.را مشخص کند و موتور را با سریعترین زمان کاهش شتاب، به ن re-generationدر کاهش شتاب،  نیز درایو می تواند بار  

 Setting 4 Stall prevention by auto accel./decel. (limited by 01-12 to 01-21)  : 

 درایو با تنظیمات ,در رنج مناسب باشد  acceleration/decelerationمحدود می شود(: اگر  11 – 21الی  11 – 12) با 

 Pr.01-12 ~ Pr.01-19 .اگر  شتاب می گیرد یا کاهش شتاب می دهدacceleration/deceleration   کوتاه باشد,  

 می شود. Pr.01-12 ~ Pr.01-19بیشتر از تنظیمات  acceleration/decelerationزمان واقعی 

 

 0نه: تنظیمات کارخا                                                                       Sواحد زمان شتاب / کاهش شتاب و منحنی  01-45

 Unit 0.01 sec :0 تنظیمات:

1: Unit 0.1 sec 
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تنظیمات                                                                                                   CANopenزمان توقف سریع  01-46

 1.00کارخانه: 

 ثانیه  Pr.01-45=0←0.00 ~ 600.00اگر  تنظیمات:

 ثانیه  Pr.01-45=1←0.00 ~ 6000.00اگر  

 

 به کار می رود.  CANopenدر کنترل  0.00Hzبه  (Pr.01-00)این پارامتر برای تنظیم زمان کاهش شتاب از ماکزیمم فرکانس 
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 :پارامتر ورودی /خروجی دیجیتال  32گروه  -9-62

 1تنظیمات کارخانه:  wire/3-wire-2                                                                                  کنترل کارکرد درایو با  11-12

 : سه سیمه   2                     2: دو سیمه مد  1              1: دوسیمه مد  1 تنظیمات:

 

 استفاده می شود . RUN/REV/FWD/STOPاز این پارامتر برای کنترل کار درایو با فرمان 

 

 1تنظیمات کارخانه:  (  MI1)  1ورودی دیجیتال چند منظوره  11-12

 (= MI1  سیمه مربوط به  3در کنترلSTOP   . است)                                                                                                                        

    2تنظیمات کارخانه:                                                                     (           MI2)  2وره ورودی دیجیتال چند منظ 12-12

   3تنظیمات کارخانه:                                                   (                             MI3)  3ورودی دیجیتال چند منظوره  13-12

  4تنظیمات کارخانه:                                                   (                            MI4)  4ورودی دیجیتال چند منظوره  14-12

  5ظیمات کارخانه:تن                                                          (                     MI5)  5ورودی دیجیتال چند منظوره  02-05
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  6تنظیمات کارخانه:                                                       (                        MI6)  6ورودی دیجیتال چند منظوره  02-06

  7تنظیمات کارخانه:                                                   (                           MI7)  7ورودی دیجیتال چند منظوره  02-07

  8تنظیمات کارخانه:                                                       (                       MI8)  8ورودی دیجیتال چند منظوره  02-08

 1تنظیمات کارخانه :             I/O  (MI10 )ترمینال ورودی کارت  02-26

 1تنظیمات کارخانه :            I/O  (MI11 )ل ورودی کارت ترمینا 02-27

 1تنظیمات کارخانه :             I/O  (MI12 )ترمینال ورودی کارت  02-28

 1تنظیمات کارخانه :             I/O  (MI13 )ترمینال ورودی کارت  02-29

 1تنظیمات کارخانه :                                                                                 I/O  (MI14 )ترمینال ورودی کارت  02-30

 1تنظیمات کارخانه :                                                  I/O  (MI15                                )ترمینال ورودی کارت  02-31

 

 تنظیمات :

 در جدول زیر می توانید وظایفی که به این ورودی ها می توان  ,انتخاب می شود کارکردرمینال چند منظوره یک برای هر تهای فوق  پارامتر در

 . داد را ببینید اختصاص

 

  پارامتر های مجازیPr.02-26 ~ Pr.02-29  برایMI10 ~ MI13 با استفاده از OPTIONAL CARD  مدلEMC-D42A  فعال می شوند. 

 نیز مجازی هستند . Pr.02-31و  Pr.02-30ی پارامترها             

 صفر و یک   در استفاده از پارامترهای مجازی ، باید وضعیت(0/1: ON/OFF)   از پارامتر 15تا  8 بیت های Pr.02-12  را تغییر دهید . 

 .یا شبکه  KPC-CC01کلید دیجیتال  از طریق 

  اگرPr.02-00  ترمینال ,سیمه تنظیم شود  3روی مد کنترل MI1  برای فقطstop  است. بنابراینMI1 را برای هیچ عملیات دیگری نمی توان 

 استفاده نمود . 

 : کنتاکت باز است( OFF : کنتاکت بسته است،ON )ترمینال های ورودی  چند منظوره                                                     تنظیمات 
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0: no function 

1: multi-step speed command 1/multi-step position command 1 

2: multi-step speed command 2/multi-step position command 2 

3: multi-step speed command 3/multi-step position command 3 

4: multi-step speed command 4/multi-step position command 4 

5: Reset 

6: JOG command (By KPC-CC01 or external control) 

7: acceleration/deceleration speed not allow 

 
10: EF Input (Pr.07-20) 

11: B.B input from external (Base Block) 

12: Output stop 

13: cancel the setting of the optimal acceleration/deceleration time 

14: switch between motor 1 and motor 2 

15: operation speed command from AVI 

16: operation speed command from ACI 

17: operation speed command from AUI 

18: Emergency stop (Pr.07-20) 

19: Digital up command 

20: Digital down command 

21: PID function disabled 

22: Clear counter 

23: Input the counter value (MI6) 

24: FWD JOG command 

25: REV JOG command 

26: FOCG/TQC model selection 

27: ASR1/ASR2 selection 

28: Emergency stop (EF1) 

29: Signal confirmation for Y-connection 

30: Signal confirmation for -connection 

31: High torque bias (Pr.11-30) 

32: Middle torque bias (Pr.11-31) 

33: Low torque bias (Pr.11-32) 

34: Switch between multi-step position and multi-speed control 

35: Enable position control 

36: Enable multi-step position learning function (valid at stop) 

37: Enable pulse position input command 

38: Disable write EEPROM function 

39: Torque command direction 

40: Force coast to stop 

41: HAND switch 

42: AUTO switch 

43: Enable resolution selection (Pr.02-48) 

44: Reverse direction homing 

45: Forward direction homing 

46: Homing ORG 
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47: Homing function enable 

48: Mechanical gear ratio switch 

49: Drive enable 

50: Slave dEb action to execute 

51: Selection for PLC mode bit0 

52: Selection for PLC mode bit1 

53: Trigger CANopen quick stop 

54: Reserved 
55: Brake release checking signal 
56: Local/Remote Selection            57~70: Reserve    

 

 توضیحات عملکرد اتتنظیم

1 NO Function  

/ 1دستور سرعت چند مرحله ای  1

 1 دستورکنترل موقعیت  چند مرحله ای

 

 

اد و اگر ورودی های دیجیتال تغییر د 4مرحله با فعال نمودن  15سرعت را می توان در  

مرحله را می توان تغییر داد .  16سرعت اصلی هم در نظر گرفته شود در مجموع سرعت 

 مراجعه کنید( 4) به تنظیم پارامتر

/ 2دستور سرعت چند مرحله ای  2

 2دستورکنترل موقعیت  چند مرحله ای

/ 3دستور سرعت چند مرحله ای  3

 3دستورکنترل موقعیت  چند مرحله ای

 / دستور4رعت چند مرحله ای دستور س 4

 4کنترل موقعیت  چند مرحله ای

 بعدازبرطرف شدن خطای درایو ،  می توان درایو را از این ترمینال ریست کرد . ریست 5

 JOGدستور  6

یا کنترل  KPC-CC01)بوسیله JOGدستور 

 خارجی(

 خارجی باشد.درایو از ترمینال های  stopیا  runفرمان این دستور وقتی فعال است که 

 , runningدر هنگام کامل باشد .  stopقبل از اجرای این دستور ، باید درایو در حالت 

 میتوان

 direction ) را تغییر داد و کلید  ) جهت stop فعال است. زمانی که  نیزدر صفحه

 متوقف خواهد شد. JOGبا زمان کاهش شتاب  شود ، موتور OFF خارجی ترمینال

 مراجعه کنید. ( Pr.01-20 ~ 01-22) به  
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 Accel/decalتوقف  7

 و ایجاد فرکانس ثابت در خروجی

   استفاده در شرایطی که

acceleration/deceleration 
 . سرعت مجاز نیستدر 

قطع متوقف می شود. بعد از از با فعال شدن این دستور شتاب و یا کاهش شتاب درایو 

  ,دستور 

می  acceleration/decelerationشروع به  ای که متوقف شده بود نقطهاز  درایو 

 کند .

 

 دومین زمانیا  اولینانتخاب  8

acceleration/deceleration 

 

انتخاب  طریق ترمینال هاتوان از  درایو را می acceleration/decelerationزمان 

 ؛ کرد

 انتخاب وجود دارد.برای Accel/Decel زمان  4درمجموع 

 چهارمین زمانیا سومین انتخاب  9

acceleration/deceleration 
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 EF(EF: External fault ) ورودی  11

 EF(Pr.07-20) ورودی 

اهش ک Pr.07-20بنا بر تنظیمات موتور  سرعت external fault inputبا ایجاد 

خطای خارجی رخ درایو  را نشان میدهد.) EFصفحه کلید می شود . stopو  خواهد یافت

 تواند کار کند. میreset خطا ، درایو بعداز پس از حذف علت .  (داده را رکورد می کند 

 B.B ( Base Block)ورودی  11

 

شده  free run و موتورشده  خروجی درایو فورا قطع ،فعال شود  B.Bترمینال وقتی که 

مراجعه Pr.07-08 ) به  دهد. را نشان می B.Bدر این حالت کی پد  تا متوقف شود .

 . ( کنید

Base Block با قطع برق لحظه  ,دهد میرخ  نیز قطع برق لحظه ایی همچنین در زمان

مجددا  08-07می شود و بعد از گذشت زمان تعیین شده در  Block درایوخروجی  ایی

 می شود . resumeعملکرد درایو 

12 Stop خروجی 

( pause) خروجی 

با هر بار قطع  و موتور از کار خواهد افتاد، شدهخروجی درایو فورا قطع  با فعال شدن این

 بر خواهد گشت . شده فرکانس تنظیمدرایو مطابق شکل زیر به  ,کردن ترمینال

 

غیرفعال شدن تنظیم زمان  13

acceleration/deceleration 

 ( optimalبهینه ) 

 تنظیم شود. 01/02/03/04ابتدا در .Pr.1-44 اید دستور بقبل از استفاده از این 

 linearبرای  ONو  auto modeبرای حالت  OFF,شدن این دستور فعال بنابراین با 

accel./decal ست.ا 

 .می شود استفاده  2 موتور ی: از پارامترها ONورودی 2موتور  و 1موتور سوییچ بین تنظیمات  14

OFFاده می شود .استف1 موتوری : از پارامتر ها 
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فعال همزمان  AVI,ACI,AUI) اگر تنظیم می شود AVI : فرکانس از طریقONورودی  AVIدستور سرعت  15

 . است AVI＞ACI＞AUI اولویتشوند 

فعال همزمان  AVI,ACI,AUI) اگر تنظیم می شود ACI: فرکانس از طریق ONورودی  ACIدستور سرعت  16

 . است AVI＞ACI＞AUI اولویتشوند 

فعال همزمان  AVI,ACI,AUI) اگر تنظیم می شود AUI: فرکانس از طریق ONورودی  AUIدستور سرعت  17

 . است AVI＞ACI＞AUI اولویتشوند 

18 Emergency stop 

 (Pr.07-20 ) 

و  اهش خواهد یافتک Pr.07-20بنا بر تنظیمات موتور  با فعال شدن این ورودی سرعت

stop . می شود 

19 Digital up comman  هرگاه ورودی که برایUP  یاDOWN  را می توان فرکانس ,فعال شود  ,در نظرگرفتید 

-Pr.2 تنظیمات باشد، فرکانس طبق ONدائما  ورودی. اگر این داد کاهش  یاافزایش 

.  ) کنترل فرکانس از چند نقطه ( فرکانس  کاهش خواهد یافتیا  افزایش 09/2-10

command  باstop  0.00می شود و فرکانس شدن درایو صفرHz  در صفحه نمایش

 commandفرکانس  ,را یک کنید  Pr.11-00در  7نشان داده می شود . اگر در بیت 

 ذخیره نمی شود .

 

21 Digital down comman 

 می شود .غیر فعال  PID: دستور ONورودی  PIDغیر فعال نمودن  21
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 را نمایش خواهد داد. "1"مقدار جاری شمارشگر را پاک خواهد کرد و : ONورودی  ( counterپاک کردن شمارنده )  22

 حفظ خواهد کرد.شده را شمارش مقدار تنها وقتی این تابع غیر فعال باشد،  

 ( Pr.02-19شدن ورودی کانتر یک رقم می شمارد . ) با استفاده از پارامتر  ONبا هربار  (MI6) ورودی کانتر 23

 از طریق ترمینال های به درایو RUN/STOPنحوه ارسال فرمان   درصورتیکه FWD JOGرمان ف 24

external باشد 

 این دستور قابل استفاده است . ,

 را اجرا خواهد کرد. FWRدر جهت Jog درایو دستور :  ONورودی 

 د کرسرعت سوییچ خواهد  مددرایو بطور خودکار به  ، گشتاور اجرا شود در مدJOg اگر 

 درایو به حالت گشتاور برخواهد گشت. ،د اجرا ش jogعداز انکه ب,

 از طریق ترمینال های به درایو RUN/STOPنحوه ارسال فرمان   درصورتیکه REV JOGفرمان  25

external باشد 

 این دستور قابل استفاده است . ,

 را اجرا خواهد کرد.REVدر جهت jog درایو دستور:ON ورودی  

 کرد سرعت سوییچ خواهد  مددرایو بطور خودکار به  ، گشتاور اجرا شود ر مددJOg اگر 

 ،درایو به حالت گشتاور برخواهد گشت.د اجرا ش jogعداز انکه ب,

با  FOCکنترل  , FOCPGمد :  OFF , کنترل گشتاور با فیدبک , TQPGمد : FOCPG/TQCPG  ONمد انتخاب  26

 فیدبک
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 تنظیم خواهد شد. ASR2سرعت با : ASR1/ASR2 ONاب انتخ 27

 OFF سرعت با :ASR1 .تنظیم خواهد شد  (توضیحات به  Pr.11-02) . مراجعه کنید 

Adjust Speed Regulat: ASR  

28 Emergency stop (EF1) ON   : در صفحه کلیدEF1 خواهد شد. موتور کار نمی کند و در  شان دادهنfree run 

 پاک شود.  "RESET"تا زمانی که خطا بعداز فشارخواهد بود 

 

 اجرا خواهد شد. V/fدرایو با اولین :  ON ستارهتایید سیگنال برای اتصال 29

 اجرا خواهد شد. V/fدومین درایو با : ON مثلثتایید سیگنال برای اتصال  31
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  ( Pr.11-30)   بایاس باال گشتاور 31

 مراجعه کنید . Pr.11-30 ~ 11-32به 

 

 ( Pr.11-31)   متوسط بایاس گشتاور 32

 ( Pr.11-32)  پایین بایاس گشتاور 33

 

 

34 

 

 

 

 وموقعیت چند مرحله ای  کنترل سوییچ بین

 مرحله ایی سرعتکنترل چند 

سرعت که مربوط به کنترل  4تا  1ورودی های دیجیتال  ,با فعال شدن ورودی دیجیتال 

-Pr.04مرحله ایی سوئیچ می شود . ) رجوع به  15بود به کنترل موقعیت  مرحله ای 15

16 ~ Pr.-44  وPr.10-19 فعال  34(در شکل زیر مشخص است زمانیکه ورودی با کد

می شود می توانید درایو را در حالت چند مرحله ایی کنترل موقعیت کنید . در شکل زیر 

درایو به کنترل  35فعال شدن ورودی با کد توجه داشته باشید . باغیر  35به عملکرد کد 

 سرعت چند مرحله ایی باز می گردد .
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درایو به مد پوزیشن سوئیچ  35در شکل زیر نیز مشاهده می کنید که با فعال شدن کد 

 به کنترل پوزیشن چند مرحله ایی سوئیچ می شود . 34شده و با فعال شدن کد 
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35 

 

Enable درایو به صورتکنترل موقعیت 

single point 

 

 Pr.10-19طبق تنظیمات  single pointداخلی کنترل موقعیت با فعال شدن ورودی 

 قابل اجراست .FOCPG مد تنها در  دستوراین  شد .اجرا خواهد 
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36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enable multi-step 

position learning function 

(valid at stop) 

 

که فعال  4تا  1هرکدام از ورودی های دیجیتال  , 36شدن ورودی با کد  ON/OFFبا 

همان ورودی ها مختص به یکی از پارامترهای مربوط به کنترل موقعیت چند  ,باشد 

 مرحله ایی می شود .

 دسیمال =باینری  1111)  فعال است 1 ,2 , 4مثال در شکل زیر ورودی های دیجیتال  

-Pr.04مختص ,این وضعیت ورودی ها   , 36( پس با فعال شدن یک ورودی با کد 11

هرگاه این ورودی ها به این صورت فعال شود پوزیشن تعریف شده می شود . بنابراین  36

 شود .اجرا می Pr.04-36در 
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37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full position control  از طریق فعال

 نمودن مرجع ورودی پالس

 

 فرمان تعیین موقعیت  , 37فعال شدن ورودی با کد  و 5یا 4در  Pr.00-20با تنظیم 

در این حالت  . برای تعیین موقعیت استفاده می شود  , PGکارت  به پالس ورودی,

Pr.11-25  قرار دهید . 1را روی 

 وقتی کهسط پالس کنترل می شود اما در نمودار زیر فرکانس خروجی درایو تو:  مثال

 اجرا می شود . Homingفعال می شود MI=d35      ورودی دیجیتال

 

 

ذخیره ی دیتا در غیر فعال کردن  38

EEPROM 

(Parameters written disable) 

ر غیر فعال می شود.) پارامتر های تغیی EEPROMاست، نوشتن در ONوقتی این تماس

 ذخیره نخواهند شد(. شدن از خاموش بعد ه شدهداد
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 جهت دستور گشتاورتعیین  39

Torque command 

direction 

با ، باشد  ACIیا  AVIاز گشتاور کنترلوقتی  ،(  Pr.00-10=2)  کنترل گشتاور در مد 

 .می شود  گشتاور منفیفعال شدن ورودی 

توقف اجباری به صورت قطع ناگهانی  41

 Force coast to stopخروجی 

خروجی درایو ناگهانی قطع شده و موتور آزادانه می چرخد تا  ,با فعال شدن ورودی 

 بایستد .

 سوییچ دستی 41

 (HAND ) 

  ، را اجرا می کندstop  رایوتغییرکند، د OFFبه وضعیت MI .وقتی 1

 شد. درایو متوقف خواهد  , تغییر کندOFF  به وضعیت کار درایو نیز در طول  MIاگر 

، درایو استفاده کنید  HAND/AUTOبرای سوییچ بین KPC-CC01 حه کلیدف. از ص2

 اول متوقف خواهد شد سپس به وضعیت دستی یا خودکار تغییر خواهد کرد.

  را نمایش خواهد داد. ،وضعیت جاری درایو  KPC-CC01.در صفحه کلید دیجیتال3

 (HAND/OFF/AUTO ) 

 

 خودکار سوییچ 42

 (AUTO ) 

43 Enable resolution 

Selection 

 . مراجعه کنیدPr.02-48  به اطالعات بیشتر برای

 Reverseجهت  44

NL Homing 

به این ) خالف جهت عقربه ساعت( چپگرد جهت حرکت در برای limit switch سیگنال 

 Pr.00-40/41/42ات درایو به تنظیم ورودی وارد می شود . با فعال شدن این ورودی

 بر می گردد . homingبرای اجرای 

Note: NL means input terminal detection is negative-edge 

triggered or be regarded as NO(Normal Open) 
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 Forwardجهت  45

PL Homing 

به این جهت عقربه ساعت( در ) راستگرد جهت  حرکت در برایlimit switch سیگنال 

 Pr.00-40/41/42ات درایو به تنظیم شود . با فعال شدن این ورودی ورودی وارد می

 بر می گردد . homingبرای اجرای 

Note: PL means input terminal detection is postive-edge 

triggered 

or be regarded as NC(Normal Close) 

46 Homing ORG  ورودی نقطه ORG اتتنظیم به ، درایوورودی فعال شود . وقتی اینPr.00-40,Pr.00-

41,Pr.00-42  برای اجرایHoming . رجوع می کند 

، درایو  غیر فعال باشد  MIx=47ورودی اگر , HomingPr.00-10 = 3در مد کنترل  homingفعال کردن  47

 را اجرا می کند. Point to Pointرا نادیده گرفته و کنترل موقعیت Homeدستور 

48 Mechanical gear ratio 

switch 

When this contact is ON, the mechanical gear ratio switch 

will be 

the second group A2/B2 (refer to Pr.10-07  Pr.10-08 and 

Pr.10-09). 
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49 Enable  وقتی  درایوکردنenable است، دستورRUN. وقتی  اجرا می شود disableاست،دستورRUN اجرا

در این رابطه از ، موتور مجبور به توقف می شد. حال کار باشد درایو در  اگرمی شود ن

MO=51 . استفاده کنید 

51 slave 

dEb action input 

deb : Energy regeneration 

when decelerating 

 debعملکرد فانکشن   13-07در پارامتر 

 هنگام قطع لحظه ایی برق ذکر شده است.

در صورتیکه در اینورتر مستر از اینورتر اسلیو است و  debای دریافت  پیام این ترمینال بر

در اسلیو هم رخ داده  debنشان می دهد که  ,( رخ دهد  debقطع برق لحظه ایی ) 

 استپ می شوند .درایو اسلیو هم زمان با مستر  حاصل می شود که اطمینان واست 

این فانکشن توضیح داده شده است  46ه در شرح خروجی های چند منظوره درایو با شمار

. 

51 Selection for PLC mode 

bit0 

 
52 Selection for PLC mode 

bit1 

 اطالعات برایفوری فعال می شود . ) CANopen, stopبا فعال شد ن این ورودی در  CANopenدر فوری stopفعال کردن  53

 ( .مراجعه کنید 15بیشتر به فصل 

 رزرو است . 55~54

56 LOCAL/REMOTE Selection 

 انتخاب راه دور/محلی

 برای انتخاب حالت محلی/راه دور استفاده کنید. .11Pr-29از 

وضعیت محلی/راه  KPC-CC01،در صفحه کلید تنظیم نشده باشد  1روی Pr.00-29اگر 

 KPC-CC01اشد درب 1.121  باالتر از firmwareورژن  )اگر .داده می شود  دور نشان

 (.داده می شود نشان 
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 رزرو است . 71 ~57

 

02-09                                                                                                      UP/DOWN Key Mode :1تنظیمات کارخانه 

 Accel/Decel timeه از فرکانس با استفاد  UP/DOWN: 1 تنظیمات:

1  :Up/down constant speed (Pr.02-10) 

 

02-10 Constant speed. The Accel. /Decel. Speed of the UP/DOWN Key 

    0.01تنظیمات کارخانه:                                                                           Hz/ms 1.00 ~ 0.01تنظیمات :          

 

 نیز تنظیم شوند .  Pr.02-09و   Pr.02-10بایستی  ,انتخاب کنید  21یا19 هرگاه ورودی دیجیتال درایو را

  اگر درPr11-00   Bit7=1 ,  باشد, frequency command  ذخیره نمی شود . باstop  مقدار  ,شدن درایوfrequency 

command  

تنها در  up/ downبا استفاده از کلید  frequency commandد . افزایش و کاهش را نمایش می ده Hz 0.00ذخیره نمی شود و 

 هنگام

 running . درایو امکانپذیر است 
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 02-09=0  افزایش یا کاهش :frequency command  (F  ),  

 می باشد . acceleration/deceleration (Pr.01-12~01-19)طبق تنظیمات 
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 02-09=1 : frequency command  (F  را ) با ترمینال های ورودی های دیجیتالUP/DOWN  در این  ،می توان افزایش یا کاهش داد

 می شود . Pr.02.10(0.01~1.00Hz/ms)حالت تغییرات فرکانس مطابق تنظیمات 

 

   Digital Input Response Time) برای جلوگیری از نویز (    ورودی دیجیتال پاسخدهیزمان    02-11

 ثانیه   30.000 ~ 0.000تنظیمات :                                                                              0.005تنظیمات کارخانه: 

 

  دیجیتال  های ورودی پاسخدهیاین پارامتر برای تنظیم زمان FWD,REV,MI1 ~ MI8 .بکار می رود 

  سیگنال را فراهم می کند بدین  تایید الزم زمان,ایجاد شده ایید سیگنال ورودی دیجیتال بکار می رود. زمان تاخیر تاخیر و تایجاد برای تنظیمات

اما  ، بطور موثری بهبود خواهد یافتسیگنال این شرایط، تایید در گردد. جلوگیری می دیجیتال های خطا در ورودی  سیگنال و ایجاداز تداخل  ترتیب

 شد .یر خواهد  تاخ اواکنش تاحدی ب

  وقتی ازMI8  د نیازی به تنظیم این پارامتر نیست .استفاده می کنیانکدر بعنوان ورودی 
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 ( MI)  دیجیتال  های ورودی فعال کردن  02-12

 0000h ~ FFFFh ( 0 : N.O    1: N.C )تنظیمات :                                                 0000 تنظیمات کارخانه:

 

 . این پارامتر به صورت هگزدسیمال تنظیم می شود 

 نحوه ی و : نرمال بسته (  1: نرمال باز  و  1های دیجیتال چند منظوره است )  این پارامتر برای تنظیم وضعیت ورودیwiring  سینک یا سورس 

 تاثیری در کار آن ندارد .

  برای  0بیتمطابق شکل زیر  ,  FWDبرای  1بیتREV برای  15تا  2و بیتMI 1 تاMI 14 .است 

  از طریق شبکه هم تغییر دهد .را  ورودی هاکاربر میتواند وضعیت 

  برای مثال : فرض کنیدMI1=1  برای اجرای سرعت اول دستور سرعت چند مرحله ایی ( و (MI2=2  

 شود .  RUNموتور  , MI2ا سرعت دوم ب FWDچند مرحله ایی ( باشد . حال می خواهد در حالت  ) برای اجرای سرعت دوم دستور سرعت

شود تا  9باید از طریق شبکه برابر با  Pr.02-12می شود  . بنابراین مقدار پارامتر  9و مقدار هگز آن  1111مقدار باینری این دستور برابر است با 

 ترمینال ها نیست . wiringشروع به کار کند . در این حالت احتیاجی به  fwdموتور با دومین مرحله از سرعت در جهت 

 Through the Pr11-42, Bit 1, it could make setting of FWD/REV terminals whether are controlled 
by Pr02-12, Bit 0 & 1. 

 

 11ت کارخانه: تنظیما                                  (                                          Relay 1) 1چند منظوره  خروجی 02-13

 1تنظیمات کارخانه:                                  (                                           Relay 2) 2چند منظوره  خروجی 02-14

 1تنظیمات کارخانه ایی :             (MO1)3چند منظوره  خروجی 02-16

 1ت کارخانه ایی : تنظیما       (MO2)4چند منظوره  خروجی 02-17

 1تنظیمات کارخانه ایی :                                                   ( RA10( یا )  MO10)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-36

 1تنظیمات کارخانه ایی :  ( RA11( یا )  MO11)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-37
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 1تنظیمات کارخانه ایی :   ( RA12( یا )  MO12)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-38

 1تنظیمات کارخانه ایی :  ( RA13( یا )  MO13)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-39

 1تنظیمات کارخانه ایی :  ( RA14( یا )  MO14)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-40

 1تنظیمات کارخانه ایی :  ( RA15( یا )  MO15)  I/Oترمینال خروجی از کارت  02-41

 1تنظیمات کارخانه ایی :   I/O  (MO16 )ترمینال خروجی از کارت  02-42

 1تنظیمات کارخانه ایی :  I/O  (MO17 )ترمینال خروجی از کارت  02-43

 1تنظیمات کارخانه ایی :    I/O  (MO18 )ترمینال خروجی از کارت  02-44

 1تنظیمات کارخانه ایی :  I/O  (MO19 )از کارت ترمینال خروجی  02-45

 1تنظیمات کارخانه ایی :   I/O  (MO20 )ترمینال خروجی از کارت  02-46

 

 تنظیمات :  

 در جدول زیر می توانید وظایفی که به این خروجی ها می توان  ,برای هر ترمینال چند منظوره یک وظیفه انتخاب می شودهای فوق  پارامتر در

 صاصاخت

 . داد را ببینید 

 Pr.02-36 ~ Pr.02-41  با استفاده از کارت هایoptionalEMC-D42A  وEMC-R6AA  است. قابل نمایش 

  کارتENC-D42A با  آن را خروجی فراهم می کند و میتوان ترمینال دوPr.02-36 ~ 02-37    .بکار برد 

 کارت EMC-R6AA 6  با  راآن  خروجی فراهم می کند و میتوانترمینالPr.02-36 ~ 02-41    .بکار برد 

 0: No function  

1: Operation Indication  

2: Operation speed attained  

3: Desired frequency attained 1 (Pr.02-22)  

4: Desired frequency attained 2 (Pr.02-24)  

5: Zero speed (Frequency command)  

6: Zero speed, include STOP (Frequency command)  

7: Over torque 1 (Pr.06-06~06-08)  
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8: Over torque 2 (Pr.06-09~06-11)  

9: Drive is ready  

10: Low voltage warning (LV) (Pr.06-00)  

11: Malfunction indication  

12: Mechanical brake release (Pr.02-32)  

13: Overheat warning (Pr.06-15)  

14: Software brake signal indication (Pr.07-00)  

15: PID feedback error  

16: Slip error (oSL)  

17: Terminal count value attained (Pr.02-20; not return to 0)  

18: Preliminary count value attained (Pr.02-19; returns to 0)  

19: Base Block  

20: Warning output  

21: Over voltage warning 

22: Over-current stall prevention warning  

23: Over-voltage stall prevention warning  

24: Operation mode indication  

25: Forward command  

26: Reverse command  

27: Output when current >= Pr.02-33 (>= 02-33)  

28: Output when current <=Pr.02-33 (<= 02-33)  

29: Output when frequency >= Pr.02-34 (>= 02-34)  

30: Output when frequency <= Pr.02-34 (<= 02-34)  

31: Y-connection for the motor coil  

32: △-connection for the motor coil  

33: Zero speed (actual output frequency)  

34: Zero speed include stop (actual output frequency)  

35: Error output selection 1 (Pr.06-23)  

36: Error output selection 2 (Pr.06-24)  

37: Error output selection 3 (Pr.06-25)  

38: Error output selection 4 (Pr.06-26)  

39: Position attained (Pr.10-19)  

40: Speed attained (including Stop)  

41: Multi-position attained  

42: Crane function  

43: Actual motor speed slower than Pr.02-47  

44: Low current output (Pr.06-71 to Pr.06-73)  

45: UVW Output Electromagnetic valve On/Off Switch   

46: Master dEb action output   

47: Closed brake output   

48: Reserved  

49: Homing action complete  

50: Output for CANopen control  

51: As analog output control for InnerCOM  

52: Output for RS485  

53~64: Reserved  
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65: Output for CANopen and RS485  

66: SO contact A (N.O.)  

67: Analog input signal level achieved  

68: SO contact B (N.C.) 

 

 (ON،کنتاکت بسته است :OFF )کنتاکت باز است : 

 توضیحات عملکرد تنظیمات

  بدون کاربرد 1

 می شود . فعال نباشد stopوقتی که درایو در حالت  نشاندهنده ی عملیات 1

 این خروجی فعال می شود .  خروجی می رسداصلی تنظیم شده در وقتی که درایو به فرکانس  فرکانس اصلیرسیدن به  2

 این خروجی فعال می شود . می رسد ( Pr.02-22مطلوب ) در وقتی که درایو به فرکانس  1فرکانس مطلوب رسیدن به  3

 این خروجی فعال می شود . می رسد ( Pr.02-24مطلوب ) در وقتی که درایو به فرکانس  2 فرکانس مطلوبرسیدن به  4

 سرعت صفر 5

 )دستور فرکانس(

)درایو باید درحالت  بشود این خروجی فعال می شود  ) 1 =مرجع فرکانس (وقتی که 

RUNباشد) 

 STOPدر حالت سرعت صفر  6

 فرکانس(دستور ) 

 باشد این خروجی فعال می شود . STOPبشود  و یا درایو  ) 1 =مرجع فرکانس (وقتی که 

مراجعه  Pr.06-06 ~ 06-08این ورودی فعال می شود . به  ,تر از حد گشتاور باالبا تشخیص  1گشتاور باال 7

 کنید .

Pr.06-07 (over-torque detection level-OT1) , 

 Pr.06-08 (over-torque detection time-OT1). 
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8  

 2ر باالگشتاو

مراجعه  Pr.06-09 ~ 06-11این ورودی فعال می شود . به  ,تر از حد گشتاور باال با تشخیص 

 کنید .

Pr.06-10 (over-torque detection level-OT2), 

 Pr.06-11 (over-torque detection time-OT2) 

 روجی فعال می شود .آماده به کار باشد این خوقتی که درایو روشن است و   به کار درایو اماده 9

 هشدار ولتاژ پایین 11

 (LV ) 

برای تعیین سطح  Pr.06-00خیلی کم باشد این خروجی فعال می شود . به  DC BUSولتاژ اگر 

 ولتاژ پایین مراجعه کنید .

 ( LVاین خروجی فعال می شود ) به جز رخ دهد faultیا خطا اگر در درایو  دهنده ی خطا نشان 11

 بکار رود و توصیه  DC باید با ترمزدستور ، این راه می افتد  Pr.02-32runز  زمان ا درایو بعد  ز مکانیکیرهایی ترم 12

 ( استفاده شود.N.C)"b"کنتاکتمی شود از 

 داغ کردن 13

Over heat 

این  OHدرایو یا  برای پیشگیری از خاموشیهیت سینک بیش از حد گرم شود یا  IGBTوقتی که 

 مراجعه کنید . ( Pr.06-15گردد . ) برای توضیحات بیشتر به  خروجی فعال می

14 Software Brake 

Signal 

Indication 

Active when the soft brake function is ON. (refer to Pr.07-00) 

 فیدبک غیر طبیعی باشد این خروجی فعال می شود . وقتی که سیگنال PIDفیدبک خطای  15

16 Slip Error (oSL) 

 خطای لغزش

Active when the slip error is detected. 
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برسد این خروجی فعال می شود   Pr.02-19مورد نظر در  وقتی که شمارشگر به مقدار شمارش  ترمینالمقدار شمارشگر  17

به صفر بر  Pr.02-20فعال نمی شود . ) باشد  Pr.02-20 > Pr.02-19وقتی که  خروجیاین ,

 نمی گردد . (

 برسد این خروجی فعال می شود  . Pr.02-19مورد نظر در  وقتی که شمارشگر به مقدار شمارش ترمینالقدار شمارشگر م 18

 (Pr.02-19 ) . به صفر بر می گردد 

19 External Base Block 

input (B.B.) 

 قطع شود این ترمینال فعال) قطع لحظه ایی برق(  base blockزمانیکه خروجی درایو بر اثر 

 می گردد . 

Base Block  درایو آن را تشخیص داده و خروجی ,: در صورتیکه قطع برق لحظه ایی رخ دهد 

 درایو 

 

Block  مجددا عملکرد درایو  08-07می شود و بعد از گذشت زمان تعیین شده درresume  

 می شود .

21 Warning 

 ) هشدار (

 . در درایو این خروجی فعال می شود warningبا ایجاد 

 هشدار ولتاژ باال 21

Over voltage 

 در درایو این خروجی فعال می شود . over voltageبا رخ دادن 

22 Over-current Stall 

Prevention Warning 

Active when the over-current stall prevention is detected 

 6مراجعه به پارامترهای گروه 
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23 Over-voltage Stall 

prevention Warning 

Active when the over-voltage stall prevention is detected. 

 6مراجعه به پارامترهای گروه 

24 Operation Mode 

Indication 

 این خروجی فعال می شود ,در صورتی که درایو از ترمینال ها فرمان بگیرد 

Pr.00-21≠1 

 باشد این خروجی فعال می شود . forwardاگر جهت چرخش موتور  Forwardراستگرد 25

 باشد این خروجی فعال می شود .reverse اگر جهت چرخش موتور  Reverseچپگرد  26

از  بیشتر خروجی جریان 27

Pr.02-33 

 این خروجی فعال میشود . ,باشد  Pr.02-33 جریان خروجی بیشتر یا مساوی از تنظیمات

خروجی کمتر از  جریان 28

Pr.02-33 

 این خروجی فعال میشود . ,باشد  Pr.02-33از وجی کمتر یا مساوی جریان خر

 این خروجی فعال میشود . ,باشد  Pr.02-34 فرکانس  خروجی بیشتر یا مساوی از تنظیمات Pr.02-34 بیشتر از فرکانس 29

 میشود . این خروجی فعال ,باشد  Pr.02-34از فرکانس خروجی کمتر یا مساوی  Pr.02-34 از فرکانس کمتر 31

برای سیم پیچ ل ستاره اتصا 31

 موتور

 2Hzمنهای  Pr.05-23اگر فرکانس خروجی کمتر از  ,باشد  PR.05-24=1در صورتیکه 

 این خروجی فعال می شود . ,طول بکشد  25-05باشد و این وضعیت بیشتر از زمان 
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برای سیم پیچ  مثلث اتصال 32

 موتور

به اضافه ی  Pr.05-23اگر فرکانس خروجی بیشتر از  ,باشد  PR.05-24=1در صورتیکه 

2Hz  این خروجی فعال می شود . ,طول بکشد  25-05باشد و این وضعیت بیشتر از زمان 

 سرعت صفر)فرکانس خروجی( 33

Zero Speed (actual 

output frequency) 

 ی فعال می شود .این خروج ,باشد  0فرکانس خروجی درایو  runوقتیکه در حالت 

 سرعت صفر با ایست 34

 )فرکانس  خروجی(

 این خروجی فعال می شود . ,شود  stopباشد یا درایو  0وقتیکه فرکانس خروجی  

(actual output frequency)  Zero Speed with Stop 

 

 

35 Error Output 

Selection 1 

(Pr.06-23) 

 فعال می شود . ترمینال خروجی Pr.06-23در   Fault output option 1با فعال شدن 

 رجوع کنید . 26-06تا  23-06به پارامترهای 
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36 Error Output 

Selection 2 

(Pr.06-24) 

 فعال می شود . ترمینال خروجی Pr.06-24در   Fault output option 2با فعال شدن 

 فعال می شود . ,Pr.06-24با فعال شدن 

37 Error Output 

Selection 3 

(Pr.06-25) 

 فعال می شود . ترمینال خروجی Pr.06-25در   Fault output option 3با فعال شدن 

 فعال می شود . ,Pr.06-25با فعال شدن 

38 Error Output 

Selection 4 

(Pr.06-26) 

 فعال می شود . ترمینال خروجی Pr.06-26در   Fault output option 4با فعال شدن 

 فعال می شود . ,Pr.06-26با فعال شدن 

 رسیدن به موقعیت مطلوب 39

 (Pr.10-19) 

 Pr.10-19با رسیدن به موقعیت مطلوب تعیین شده در  ,PGدر کنترل توسط کارت 

 این خروجی فعال می شود . ,

41 
 رسیدن به سرعت مطلوب

 )ازجمله سرعت صفر(

جی توقف بشود این خرودرایو میا فرکانس تنظیم شده مطلوب برسد وقتی که فرکانس خروجی به 

 فعال می شود .

41 Multi-position 

Attained 

 positionوضعیت . در کنترل پوزیشن بنابر  تنظیم کند 41سه خروجی را روی تواند  کاربر می

تنظیم  41 را روی Pr.02-36 ~ 38مثال:   در هر لحظه ترمینال های خروجی فعال می شوند .

 خروجی فعال می شود . ,قرار گرفت  ,یتی که تعیین کردید هنگامی که در دومین موقع ,کنید 

خروجی ها  ,اجرا شده باشد  18-04و موقعیت دوم در Pr.02-36~02-38 =  41مثال : اگر 

و کد باینری  RA (ON), RA (OFF) and MO1 (OFF)به صورت زیر فعال می شود : 

  111به صورت  

 نشان داده می شود .
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به کارمی رود . خروجی زمانی  Pr.02-57/58و  Pr.02-32/33/34این دستور با پارامترهای  craneدستور  42

جریان  >Pr.02-33و  Fcmd> Pr.02-34بشود و  Pr.07-16 = Pr.02-34فعال می شود که 

 زمان باشد . >Pr.02-32خروجی و 

 در ادامه یک مثال ازاین کاربرد می بینید  .

 صفر موتور - خروجی سرعت 43

Motor Zero-speed 

Output 

(Pr.02-47) 

 بشود این خروجی فعال می شود . Pr.02-47وقتی که سرعت موتور کمتر از 

 به کار می رود . Pr.06-71 ~ 06-73این خروجی به همراه  پایین خروجی جریان 44
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 سوییچ روشن/خاموش 45

 کنتاکتور ایمنی در خروجی  

را تنظیم  (کنتاکتور  ) سوییچ روشن/خاموش MO=45و FOCPG ، MI=49 کنترل در مد  .1

روشن یا خاموش  ,یا استپ  RUNدر حالت وضعیت درایو  ترمینال خروجی مطابق سپس ،کنید 

 بود .خواهد 

  و) کنترل ترمز مکانیکی (  MO=12ترمینال خروجی را به صورت   برای کنترل ترمز .2

Pr.02-31 = T1ترمز می توانید سپس ،کنید تنظیم  ز مکانیکی (ثانیه ) زمان تاخیرترم DC  را

 .فعال یا غیرفعال کنید 

هنگام شروع  DC) زمان ترمز  Pr.07-02=T2و   1از ر هر سطحی غیدر  01-07به این منظور  

 تنظیم کنید . ( را  STOPهنگام  DC) جریان ترمز  Pr.07-03=T3وبه کار ( 

 تنظیمT2>T1  وضعیت رو کنترل ترمز د (zero-speed  ) توصیه می شود . 

 

46 Master 

dEb signal output 

 می فرستد. سپس slave را به dEbسیگنال  MO،ایجاد می شود  masterدر   dEbوقتی 

slave دستور masterتوقف کاهش می یابد. سرعت آن همزمان برای را دنبال کرده و 
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ترمینال خروجی   ,باشد  Pr.02-34، اگر فرکانس کمتر از را می گیرد  stopفرمان تی درایو وق stopهنگام رهایی ترمز در  47

 غیرفعال می شود . Pr.02-32فعال می شود و پس از  زمان تاخیر ترمز 

 

 

 

 

 رزرو شده است . 48

 فعال می گردد . ,انجام شد خروجی وقتی که هومینگ  Homingتکمیل کار  49
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 خروجی برای کنترل 51

CANopen 

-15برای اطالعات بیشتر به 

 مراجعه کنید . 3-5

 

 

 

 خروجی برای 51

RS-485 

 است RS-485خروجی برای  
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 است . RS-485خروجی ترمینال  یکارت ارتباطخروجی  52

 رزرو است . 5364

    65 Output for 

CANopen 

and 

RS485 

To be control output of CANopen & RS485. 

66 SO contact A (N.O.) 

 

68 

 

 

 

SO contact B (N.C.) 
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67 

 

 

هر گاه سیگنال ورودی آنالوگ 

 ,در سطح مطلوب باشد 

ترمینال خروجی فعال می 

 شود.

باشد این خروجی  low levelو  high levelاگر مقدار سیگنال آنالوگ ورودی در بین سطح 

 فعال می گردد 

انتخاب کنید  ,ورودی آنالوگ مورد نظر را که می خواهید مقدارش را قیاس کنید  44-03در 

.ACI/AVI/AUI 

 .factory setting is 50% ,حد باالی ورودی آنالوگ :03-45

 .factory setting is 10% ,حد پایین ورودی آنالوگ :03-46

 بشود ترمینال خروجی عمل می کند. 45-03یشتر از اگر ورودی آنالوگ ب

بشود ترمینال خروجی عمل می کند.)خروجی غیرفعال می  46-03اگر ورودی انالوگ کمتر از 

 شود(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

406 
 

 : craneدستور مثال: کاربرد 
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 عملکرد خروجی چند منظورهتنظیم    02-18

                      0000 تنظیمات کارخانه:          0000h ~ FFFFh ( 0 : N.O    1: N.C )تنظیمات : 

 

 . تنظیمات بر حسب هگز دسیمال است 

 مثال : باشد، خروجی متناظر معکوس عمل می کند.  1این پارامتر از طریق تنظیم بیت تنظیم می شود. اگر بیت 

 می شود .شود باز stop و وقتی که درایو  بسته است 1است رله run وقتی که درایو ,باشد  Pr.02-18=0و Pr.02-13=1اگر 

 بسته می شود .شود stop و وقتی که درایو باز است  1است رله run وقتی که درایو ,باشد  Pr.02-18=1و Pr.02-13=1اگر 

 

 مجدد صفر می شود ( ( تعداد شمارش مطلوب  02-19

                      1 تنظیمات کارخانه:     65535 ~ 0تنظیمات : 

 

  می توان ورودی چند منظورهMI6  ( را به عنوان ورودی پالس کانترPr.02-06=23 . در نظر گرفت  ) در نظر  شمارش تعداد به محض تکمیل

فعال خواهد شد.   .(Pr.02-13~02-14, Pr.02-36, 02-37 is set to 18)خروجی مشخص شده ترمینال ، شده در این پارامتر گرفته 

Pr.02-19  تنظیم کرد.  0توان در را نمی 

  وقتی صفحه نمایشc5555  ،را نشان دهد، یعنی مقدار بار شمرده است. اگر صفحه نمایش  5،555درایو یعنی را نشان میدهد

 است.  55559تا  55551بین  شمارش شده

 

 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

408 
 

 

 تعداد تنظیمات مطلوب ) مجدد صفر نمی شود ( 02-20

Preliminary Counting Value Attained (not return to 0) 

                                                                           0تنظیمات کارخانه:              65535 ~ 0تنظیمات : 

 

  اگر یکی از  ,تعداد تعیین شده دراین پارامتر  1با رسیدن تعداد شمارش شده ازPr.02-13/14/36/37  یک  , تنظیم شده باشد 17روی

 ,خروجی فعال می شود  ترمینال

This parameter can be used for the end of the counting to make the drive runs from the low 

speed to stop.  

 

 

 (DFM) خروجی دیجیتالگین  02-21

                      1تنظیمات کارخانه:            166 ~ 1تنظیمات : 

 

 های خروجی دیجیتال ترمینال برای تنظیم سیگنال  ابن پارامتر(DFM-DCM)  .و خروجی فرکانس دیجیتال بکار می رود 

 ( Pr.02-21 ( )pulse X work period=50%× فرکانس خروجی   =پالس خروجی درهر ثانیه) 
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  1 مورد نظرفرکانس  02-22

                                 60.00/50.00تنظیمات کارخانه:Hz 599.00 ~ 0.00                                                                       تنظیمات : 

 1عرض فرکانس  02-23

 2.00 تنظیمات کارخانه:                   Hz 599.00 ~ 0.00تنظیمات :  

 2 موردنظرفرکانس  02-24

     60.00/50.00تنظیمات کارخانه:Hz 599.00 ~ 0.00                                                                                ت 

 2عرض فرکانس  02-25

 2.00 تنظیمات کارخانه:                                                                        Hz 599.00 ~ 0.00تنظیمات : 

 

 خروجی و ترمینال هایرسد ب  22/24-02وردنظر در پارامترهای فرکانس مکه فرکانس خروجی به در صورتی

 (Pr.02-13, 02-14, 02-36, and 02-37)  ها مطابق شکل زیر فعال می شوند .، خروجی م شده باشد تنظی 4یا  3در 
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32-12 Brake Delay Time 

       0.000تنظیمات کارخانه:        ثانیه 65.000 ~ 0.000تنظیمات :   

 

 :تنظیمات           

 ( ( mechanical brake release :12 12ترمینال های خروجی متناظر با کد   , Pr.02-32از زمان تاخیر  بعد ،شود  RUNدرایو  هنگامیکه         

 فعال می شوند .        

  با ترمز دستوراز اینDC   (dc brake ) . حتما استفاده کنید  

 

 If this parameter is used without DC brake, it will be invalid. Refer to the following operation timing. 
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  زمانی ازترمزdc . در هنگام استارت استفاده می شود که موتور قبل از شروع چرخش ناشی از بار داشته باشد مانند فن و پمپ و باالبر 

 شافت موتور را ثابت نگه داشت  . dcدر چنین شرایطی می توان با ترمز  ,ت کند همچنین ممکن است در آغاز حرکت در جهت غلط حرک

   از ترمزdc  برای کاهش زمان توقف استفاده می کنند و می توانند بار را در وضعیت توقف نگه دارد . در بارهایی که اینرسی زیاد دارند مانند

 بایستی از مقاومت ترمز هم استفاده نمود . ,آسانسور 

 

 فعال شدن ترمینال خروجی بر اساس سطح جریان خروجی 02-33

                                                                          1 تنظیمات کارخانه:     درصد 100 ~ 0تنظیمات : 

 

  وقتی که جریان خروجی باالتر یا برابر باPr.02-33 ،د کرد.را فعال خواهترمینال های خروجی باشد 

(Pr.02-13, 02-14, 02-16, 02-17 )              تنظیم شده باشد . 17روی 

  وقتی جریان خروجی کمتر یا برابر باPr.02-33 ،را فعال خواهد کرد.ترمینال های خروجی باشد 

(Pr.02-13, 02-14, 02-16, 02-17 )              تنظیم شده باشد . 12روی 
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 وجی بر اساس سطح فرکانس خروجیفعال شدن ترمینال خر 02-34

 3.00            تنظیمات کارخانه:                                                                    599.00Hz~0.00 تنظیمات :    

 

  خروجی باالتر یا برابر با فرکانس وقتی کهPr.02-34 ،را فعال خواهد کرد.ترمینال های خروجی باشد 

(Pr.02-13, 02-14, 02-16, 02-17 )             تنظیم شده باشد . 29روی 

  کمتر یا برابر با  که فرکانس خروجیوقتیPr.02-34 ،را فعال خواهد کرد.ترمینال های خروجی باشد 

(Pr.02-13, 02-14, 02-16, 02-17 )            تنظیم شده باشد . 30روی 

 

02-35 Run  بعداز شدن مجدد درایوreset  وactive        با استفاده از ترمینال ها 

                               0تنظیمات کارخانه :                         : غیرفعال 1:  تنظیمات  

 می شود.run وجود داشته باشد درایو re-boot یا resetبعداز مچنان هrunاگر دستور :  1               

 دو حالت زیررا در نظر بگیرید  : 1با مقدار در تنظیمات          

 خواهد شد. runدرایو ,شدن درایو فعال مانده باشد  runاگر ترمینال برای بعداز روشن شدن درایو   :1حالت          

  , resetفشردن کلید  درایو پس از ,شدن درایو فعال مانده باشد  runاگر ترمینال برای خطا از یک بار از بین بردن بعد  :2حالت          

Run          . می شود 
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 موتور  Zero-speed سطحتعیین  02-47

 0تنظیمات کارخانه :                                                                               rpm 65535 ~ 0:  تنظیمات

 

  تنظیم شده باشد و کارت  43کد  خروجی چند منظوره ترمینال های یکی از باید , این پارامتردر استفاده از PG با یک انکدر کوپل شده به موتور و

 عنوان فیدبک استفاده شود .

 اظرخروجی چند منظوره متن ترمینالکمتر از این تنظیم باشد،  موتور کار می رود. وقتی سرعته این پارامتر برای تنظیم سطح سرعت صفر موتور ب 

  فعال می شود . ,43 با

 

02-48 Max. Frequency of Resolution Switch 

 61.11تنظیمات کارخانه :                                                                                 599.00Hz~0.00:  تنظیمات

 

02-49 Switch the delay time of Max. output frequency 

 0تنظیمات کارخانه :                                                       ه                               ثانی  ms 65000~0:  تنظیمات

 

  برای بهبود سرعتunstable  یا موقعیتunstable  به این منظور ترمینال خروجی درایو را در کد انالوگ بکار می رود.رزولوشن نامناسب بعلت 

 تنظیم کنید .  43 

 

 After setting this parameter, it needs to adjust the analog output resolution of controller 

simultaneously by this setting. 
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 تنظیمات :فقط خواندنی                                                            وضعیت ترمینال های ورودی چند منظوره    نمایش 02-50

 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

415 
 

 :برای مثال 

  اگرPr.02-50  0034مقدارh  (.باینری  )111111و عددی  52یعنی مقدار  ,هگز را نشان می دهد 

 هستند. فعال MI1 , MI3 , MI4یعنی  

+ 

 ط خواندنیفق تنظیمات :                                                         وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره    نمایش 02-51

 هستند. فعال RY1,RY2,MO1(. یعنی باینری  )1111و  هگز  11یعنی مقدار ,هگز را نشان می دهد  000Bhمقدار Pr.02-51 اگر  برای مثال:
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 تنظیمات :فقط خواندنی                     هستند . PLC که تحت کنترل  چند منظوره وضعیت ترمینال های خروجی نمایش 02-52

 

Pr.02-52 تحت کنترلرا که خارجی  چند منظوره وضعیت ترمینال های ورودی PLC  نشان می دهد . ,هستند را 

 

 PLCبه وسیله ی  MI1 , MI3 , MI4. یعنی  110100مقدار باینری آن برابر است با  ,هگز را نشان می دهد  0034hمقدار Pr.02-52اگر  : برای مثال

 . شده اند استفاده
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        داخلی مورد استفاده قرار گرفته اند . PLCکه توسط  خروجی چند منظوره وضعیت  ترمینال های شنمای 02-53

 تنظیمات :فقط خواندنی 

 

Pr.02-53   را که با خارجی  خروجی چند منظوره وضعیت ترمینال هایPLC  نشان می دهد . ,در حال کار هستند 

 

 به کار می روند .PLCبوسیله  RY1,RY2یعنی  ، دهد نرا نشا0003hعدد  Pr.02-53اگر  برای مثال:

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

418 
 

 ترمینال خارجی به درایو داده می شود . ( که از طریق command frequencyی ) فرکانسمقدار نمایش  02-54

  599.00Hz (Read only)~0.01     تنظیمات :فقط خواندنی

 

در این  commandفرکانس  مقدار یا خطا در این زمان رخ دهد، Lv ،اگر داده شود   به درایو DOWN/UPترمینال آنالوگ یا از  درایو  وقتی فرکانس

 ذخیره خواهد شد. پارامتر

 رزرو هستند . 55-12

 

02-56 

 

Release Brake Check 

کارخانه ایی :  تنظیمات                                                                           .sec 65.000~0.000تنظیمات : 

0.000 

 The parameter needs to be used with MI=55. This is to be set for the time difference of 
mechanical brake delay time and actual brake operation. 
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 : نقطه ی بررسی جریان ترمز 41مربوط به خروجی های چند منظوره درایو : عملکرد  02-57

Multi-function output terminal: Function 42: Brake Current Checking Point 

                                                                                                                                                                    0.0: تنظیمات کارخانه                                                                                           %100~0تنظیمات :  

 

 : نقطه ی بررسی فرکانس ترمز 41مربوط به خروجی های چند منظوره درایو : عملکرد  02-58

Multi-function output terminal: Function 42: Brake Frequency Checking Point  

 0.00: تنظیمات کارخانه                                                                           3.00Hz~0.00تنظیمات :  

 

  پارامترهای Pr02-32, Pr02-33, Pr02-34, Pr02-57  وPr02-58 کاربردتوان در  را می crane  دستور ) بکار بردها یا باالبرها

crane  های چند منظوره  خروجیمی توانید برای یکی از را  42# کدباPr.02-13/14/16/17 )تنظیم کنید . 

 چند منظوره های خروجییکی از را برای  42 ابتدا کدPr.02-13/14/16/17  تنظیم مقدار جریان خروجی درایو باالتر از  تنظیم کنید تا اگر

 Pr.02-34شده در تنظیم مقدار و فرکانس خروجی باالتر از   ) مرز تعیین شده برای جریان ( باشد Pr.02-33 شده در

 فعال شود .Pr.02-32  بعداز زمان تاخیر تنظیم شده دراین خروجی  ,) مرز تعیین شده برای فرکانس ( باشد  

  در صورتیکهPr.02-57≠1  ی پایین تر از تنظیمات یا وقتی که فرکانس خروج ، باشد57-02 مقدارجریان خروجی درایو پایین تر از  اگر, باشد

 غیر فعال می شود. تنظیم شده بود (  42) که با کد    Pr.02-13/14/16/17 باشد،  خروجی چند منظوره 02-58

  وقتی که Pr.02-57=0 ،باشد  58-02یا وقتی که فرکانس خروجی پایین تر از تنظیم  ,باشد  33-02مقدار جریان خروجی پایین تر از اگر باشد ، 

 غیر فعال می شود. تنظیم شده بود (  42) که با کد    Pr.02-13/14/16/17 د منظورهخروجی چن

 

 

 

71-12 IO Card Type                                                                                     :فقط خواندنی                                                تنظیمات کارخانه      
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  فانکشن ترمینالvirtual   برایAUTO/OFF/HAND وswitching  LOCAL/REMOTE mode  توسطPLC  داخلی را مقدور 

 می سازد . 

  این پارامتر برای انتخاب عملکرد ترمینال های چند منظورهMI1~MI15  به صورتInternal  یاExternal ترمینال  است . با تنظیم کارکرد 

MIx  آن به طور خارجی غیرفعال می شود .کارکرد  ,به صورت داخلی 

 . برای تنظیم این پارامتر مقدار باینری را به هگزدسیمال تبدیل کنید 

  طور مثال برای تنظیمبه MI1, MI3, MI4  34دسیمال و  25تنظیمات به صورت  ,به صورت ترمینال داخلیh . می باشد 

bit5X25+bit4X24+bit2X22= 1X25+1X24+1X22= 32+16+4=52    ,    5210=34h, Pr02-74=34h 

74-12 Internal/External Multi-function Input Terminals Selection )پارامتر جدید ( 

                                          1 تنظیمات کارخانه:                                                                                                    4095~0تنظیمات : 
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57-12 Internal Terminal Status   ) 4095~0تنظیمات :                                                       ) پارامتر جدید                                                                                                           

                                          1 تنظیمات کارخانه:
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  به طور مثال برای تنظیمMI1, MI3, MI4  34دسیمال و  25تنظیمات به صورت  ,به صورت ترمینال داخلیh . می باشد 

 

 The Local/Remote of Digital operation panel has the lowest priority 

 When the built in PLC has use a MIx, the original function of this MIx can still be 
triggered via virtual 
terminal. 

 Pr02-74 and Pr02-75 can both do running change. 

 Pr02-74 and Pr02-75 setting value are both memorized before power off. 

 The virtual terminal trigger can still be selected by the setting of Pr02-12 Digital Input 
Operation 
Setting( Pr02-12=0 N.O. or Pr02-12=1 N.C.).   
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  : 39پارامترهای ورودی / خروجی آنالوگ گروه -4-61

 

شماره  عملکرد این تنظیم شماره تنظیمات

 تنظیمات

 عملکرد این تنظیم

3 No function 7 حد گشتاور مثبت 

 حد گشتاور منفی 8 گشتاور(حالت کنترل  درکانس)حد سرعت مرجع فر 6

 regenerativeحد گشتاور  3 حالت سرعت(در فرمان گشتاور) حد گشتاور  1

 مثبت حد گشتاور منفی/ 63 گشتاور جبرانسازی فرمان 9

 PIDدر کنترل  مقدار هدف 4

PID target value 

 PT 100ترمیستور مقدار ورودی 66

 PIDفیدبک سیگنال  5

PID feedback signal 

 : رزرو است . 17 ~ 12 61

 

 PIDجبرانسازی مقدار  PTC 69ترمیستور مقدار ورودی  1

PID compensation value 

14~20: Reserved 

 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                                    (               AVIانتخاب ورودی آنالوگ از نوع ) 03-00

 0تنظیمات کارخانه ای :                      (                                                             ACIانتخاب ورودی آنالوگ از نوع ) 03-01

 0تنظیمات کارخانه ای :                     (                                                             AUIآنالوگ از نوع )انتخاب ورودی  03-02
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 مرجع )  عنوان مقداره استفاده از ورودی انالوگ ب هنگامrefrence ( PID ،Pr00-20 تنظیم شود 1 روی باید .)ورودی انالوگ( 

 م اولروش تنظی : Pr03-00~ 03-02   بعنوان ورودی مرجعPID  ( یاrefrence ( PID  تنظیم شود . 2روی 

 تنظیم شود . 4روی  PID   (refrence ( PIDبعنوان ورودی مرجع Pr03-00~ 03-02 : دوم روش تنظیم

 اگر همزمان  Pr.03-00/01/02  ورودی تنظیم نموده باشید  4و یکی روی  2را روی ،AVI  بدیل شدن به ورودی برای ترا باالترین اولویت

 درایو مشاهده می کنید . PIDدر ادامه تصویری از کنترل دارد.  PID مرجع

 عنوان ه نالوگ بآورودی  از استفاده در صورتcompensation  PID ،Pr08-16  جبرانسازی  مرجع)  دشوب 2روی بایدPID  نالوگ آورودی

 کرد. مشاهده 17-08توان از طریق  را می جبرانسازیمقدار  است(.

 مقدار آنالوگ وقتی frequency command  یا حد سرعتTQC 10±~0 ورودی، مقدار  استV/4~20mA  متناظر با  

 max. output frequency(Pr.01-00) – 0 ست.ا فرکانس خروجی تا ماکزیمم 0

 ورودی، مقدار  فرمان گشتاور یا حد گشتاور است , مقدار آنالوگ وقتی mA  0~±10V/4~20 امتناظر ب 

 - max. output torque (Pr.11-27). 0 ست.اگشتاور خروجی  تا ماکزیمم 0 

 10±~0گشتاور ، مقدار متناظر برای  جبرانسازی در صورت استفاده از ورودی آنالوگ برایV/4~20mA      برابر با 

 rated torque – 0گشتاور مجاز است. تا مقدار 3

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

426 
 

 

 

 خواهد بود. برای اجرا در درایو انتخاب اول  AVIدستورات مربوط به اشته باشد، د تنظیم مشابهی Pr.03-00~Pr.03-02اگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                      -%100.0~100.0: تنظیمات (AVI) بایاس ورودی انالوگ 03-03

 ( بکار می رود.  externalخارجی )   ورودی انالوگ AVI برای تنظیم ولتاژ متناظر

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                      -%100.0~100.0: تنظیمات (ACI) بایاس ورودی انالوگ 03-04

 ( بکار می رود.  externalورودی انالوگ خارجی )  ACIبرای تنظیم ولتاژ متناظر 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                       -%100.0~100.0: تنظیمات (AUI) بایاس ورودی انالوگ 03-05

 ( بکار می رود.  externalورودی انالوگ خارجی )  AUI برای تنظیم ولتاژ متناظر

  :درایو وفرکانس  ترمینال ورودی سیگنال آنالوگ ولتاژی یا جریانیرابطه بین 

 می باشد . Hz 60تا  0فرکانس خروجی  10V/ (4-20mA)~0ای ورودی آنالوگ به از
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 :تنظیمات 

 بایاس صفر 0

 پایین تر یا برابر با بایاس 1

 بیشتر یا برابر با بایاس 2

 . مطلق ولتاژ بایاس درحالیکه بعنوان  )بایاس( مرکزی عمل می کند قدر مقدار 3

The absolute value of the bias voltage while serving as the center 

 Serve bias as the center/  مرکز  بعنوان بایاس  4

 

  توصیه  کار درایوولت برای تنظیم فرکانس  2در محیط پرسروصدا، استفاده از بایاس منفی برای ایجاد حاشیه نویز مناسب است. استفاده کمتر از

 نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 رزرو است . 03-06

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                    (AVI)در مد  بایاس منفی/مثبت 03-07

 0یمات کارخانه ای : تنظ                                                                                   (ACI)در مد  بایاس منفی/مثبت 03-08

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                    (AUI)در مد  بایاس منفی/مثبت 03-09
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 3تنظیمات کارخانه ای :                                            REVشدن درایو در جهت  RUNاستفاده از ورودی آنالوگ برای  03-10

 خارجی ترمینالاز طریق صفحه کلید دیجیتال یا  FWD/REVحرکت در جهت نیست.  موثرفرکانس منفی  : 3 تنظیمات

   (external .کنترل می شود ) 

 .  REV دور معکوس = فرکانس منفی ؛ FWDراستگرد  = است. فرکانس مثبت موثرفرکانس منفی  : 2

 ( قابل تغییر نیست. externalخارجی )  ترمینال هایبوسیله صفحه کلید یا   کت موتورحر جهت

 

 

  ورودی انالوگ که به  )بایاس منفی و گین (می توان امکان تغییر جهت حرکت موتور را با فرکانس منفی  10-03با استفاده از پارامترAVI  یا   

ACI  

   AUIبه جز را فعال کرد .   ,اعمال می شود  

 : برای فعال کردن تغییر جهت با فرکانس منفی به صورت زیر عمل کنید 

2. Pr.03-10=1 . 

 تنظیم کنید . Serve bias as the center :4در  , 08-03 , 07-03مد بایاس در  .1

 فرکانس نیز منفی می شود . ) تغییر دور در جهت معکوس (  ,اگر ورودی آنالوگ منفی باشد  .0

  اگرPr.03-18=1  ( 18-3) رجوع به  در این پارامتر می توان تعیین کرد که جهت تغییر کند یا خیر . ,گر حاصلجمع منفی بشود ا ,باشد 
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تنظیمات کارخانه ای                               ℅ 500.0 ~ 500.0-تنظیمات :                       (AVI) ورودی انالوگگین  03-11

: 100 

 تنظیمات کارخانه ای :                              ℅ 500.0 ~ 500.0-تنظیمات :        (ACI) لوگگین ورودی انا 03-12

100 

 تنظیمات کارخانه ای :                              ℅ 500.0 ~ 500.0-تنظیمات :        (AUI) مثبت گین ورودی انالوگ 03-13

100 

 تنظیمات کارخانه ای :                              ℅ 500.0 ~ 500.0-تنظیمات :   (AUI) منفی گین ورودی انالوگ 03-14

100 

 است. ولتاژی یاجریانی سیگنال انالوگ  درایو فرکانس مرجعوقتی بکار می رود که  14-03تا  03-03پارامترهای  تنظیمات

 

 وط به این تغییرات ذکر شده است .در شکل های زیر نحوه ی تغییر بایاس ورودی آنالوگ و پارامترهای مرب  

 . توجه : در تمامی نمودارهای زیر خط مشکی بدون بایاس و خط طوسی با بایاس است 
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Pr.03-03=10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

 بایاس صفر:  0

 پایین تر یا برابر با بایاس:  1

  بیشتر یا برابر با بایاس:  2

 . لیکه بعنوان  )بایاس( مرکزی عمل می کندمطلق ولتاژ بایاس درحا قدر مقدار:  3

The absolute value of the bias voltage while serving as 

the center 

 Serve bias as the center/  مرکز  عنوان بایاسه ب:  4

 

Pr.03-10 : 0 

از طریق صفحه  FWD/REVحرکت در جهت نیست.  وثرفرکانس منفی م : 0

 ( کنترل می شود. externalخارجی )  ترمینالکلید دیجیتال یا 

 = فرکانس منفی ؛ FWDراستگرد  = است. فرکانس مثبت موثررکانس منفی : ف 1

 .  REV دور معکوس

 خارجی ترمینال هایبوسیله صفحه کلید یا   حرکت موتور جهت

  (external .قابل تغییر نیست ) 

  Pr.03-11 : (AVI) گین ورودی انالوگ℅100 =   

 

 

 

 

 

 

 

Pr.03-03=10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=100℅ 
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Pr.03-03=10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=100℅ 

 

 

Pr.03-03=10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=100℅  

 

 

Pr.03-03=10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100℅ 

 

 

Pr.03-03=10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100℅  
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Pr.03-03=10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100℅ 
 

 

Pr.03-03=10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100℅ 
 

 

Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=100℅  

 

Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=100℅  

 

Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=100℅ 
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Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=100℅ 
 

 

Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100℅  

 

Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100℅  

 

Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100℅ 
 

 

Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100℅ 
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Pr.03-03= -10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=111.1℅ 

  10/9=111.1℅  
 

 

Pr.03-03= 10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=111.1℅                   10/9=111.1℅ 

                          

 

Pr.03-03= 10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=111.1℅        10/9=111.1℅   
 

 

Pr.03-03= 10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 0 

Pr.03-11=111.1℅        10/9=111.1℅     
 

 

Pr.03-03= 10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=111.1℅        10/9=111.1℅   
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Pr.03-03= 10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=111.1℅        10/9=111.1℅   
 

 

Pr.03-03= 10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=111.1℅        10/9=111.1℅  
 

 

Pr.03-03= 10℅ 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 1 

Pr.03-11=100 ℅        10/9=111.1℅  
 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 0 

 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 0 
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Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 0 

 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 0 

 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 1 

 

 
 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 1 
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Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 1 

 
 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 1 

 

 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 0 

Pr.00-21=0 کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅  آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ 

(AUI)  Pr.03-13 = 100℅  مثبت نالوگآگین ورودی (AUI) 

Pr.03-14 = 100℅ منفی  گین ورودی انالوگ(AUI) 
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Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 0 

Pr.00-21=0 کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅  آنالوگ مثبت  بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

Pr.03-13 = 100℅  مثبت  لوگناآگین ورودی (AUI) 

Pr.03-14 = 100℅ منفی  گین ورودی انالوگ(AUI) 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 0 

Pr.00-21=0 کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅   آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

Pr.03-13 = 100℅ مثبت   وگگین ورودی انال(AUI) 

Pr.03-14 = 100℅ منفی  گین ورودی انالوگ(AUI) 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 0 

Pr.00-21=0 کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅  آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

Pr.03-13 = 100℅ مثبت گین ورودی انالوگ (AUI) 

Pr.03-14 = 100℅ منفی  گین ورودی انالوگ(AUI) 
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Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 1 

Pr.00-21=0 کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅  آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

Pr.03-13 = 100℅ بت مث گین ورودی انالوگ (AUI) 

Pr.03-14 = 100℅ منفی  گین ورودی انالوگ(AUI) 

 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 1 

Pr.00-21=0 کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅   آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

Pr.03-13 = 100℅ بتمث گین ورودی انالوگ (AUI)  

Pr.03-14 = 100℅ منفی  گین ورودی انالوگ(AUI) 
 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 1 

Pr.00-21=0  کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅ آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

Pr.00-13 = 100℅ مثبت گین ورودی انالوگ (AUI) 

Pr.03-14 = 100℅ منفی  گین ورودی انالوگ(AUI)  
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Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 1 

Pr.00-21=0  کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅ آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

 Pr.03-13 = 100℅ مثبت گین ورودی انالوگ (AUI) 

Pr.03-14 = 100℅ منفی  گین ورودی انالوگ(AUI) 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 0 

Pr.00-21=0  کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅   آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

 

 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 0 

Pr.00-21=0  کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅    آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 
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Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 0 

Pr.00-21=0  کنترل (  و کی پدجهت چرخش از طریقrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅   آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

 
 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 0 

Pr.00-21=0  کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅    بت آنالوگ مثبایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

  

 

Pr.03-07 ~ 09 : 1 

Pr.03-10 : 1 

Pr.00-21=0   کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅       آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 
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Pr.03-07 ~ 09 : 2 

Pr.03-10 : 1 

Pr.00-21=0  کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅       آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

 

 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 3 

Pr.03-10 : 1 

Pr.00-21=0 کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   جهت در  FWD) 

Pr.03-05 = 10℅  آنالوگ مثبت بایاس ورودی ولتاژ(AUI) 

 
 

 

Pr.03-07 ~ 09 : 4 

Pr.03-10 : 1 

Pr.00-21=0 کنترل ( و جهت چرخش از طریق کی پدrun   در جهت  FWD) 

 Pr.03-05 = 10℅آنالوگ مثبت  ژبایاس ورودی ولتا(AUI) 
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 0.01 تنظیمات کارخانه ای :         sec 20.00 ~ 0.00تنظیمات :                            (AVI) زمان فیلتر ورودی انالوگ 03-15

 0.01 نظیمات کارخانه ای :ت         sec 20.00 ~ 0.00تنظیمات :                            (ACI) زمان فیلتر ورودی انالوگ 03-16

 0.01 تنظیمات کارخانه ای :         sec 20.00 ~ 0.00تنظیمات :                             AUI) زمان فیلتر ورودی انالوگ 03-17

 

 نالوگ  بکار برد. آسیگنال  کردن نویزتوان برای فیلتر این تاخیرهای ورودی را می 

 اهد کوچک باشد، واکنش کنترل سریعتر خو یاما واکنش کند خواهد بود. وقتی تنظیم ثابت زمان پایدارباشد، کنترل  بزرگ یوقتی تنظیمات ثابت زمان

 . م دارد تنظی نیاز بهیا پایداری  شرایط سیستم، تنظیمات طبق مقدار مناسب  کنترل ناپایدار است. برای یافتنبود اما 

 3تنظیمات کارخانه ای :                                                                            انالوگ های تابع جمع ورودی 03-18

 (   AVI , ACI , AUI: غیرفعال )  3 تنظیمات

 : فعال  2

  اگرPr.03-18  اولویت برای  ،باشد ورودی انالوگ مشابه  اتتنظیم  شود و تنظیم 0در (AVI , ACI 

, AUI  ) بصورتAVI>ACI>AUI ست.ا 

  اگرPr.03-18=1  : باشد 
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03-19 Treatment to 4-20mA Analog Input Signal Loss                             : 0تنظیمات کارخانه ای             

           mA 20-4 سیگنال ورودی انالوگ عملکرد درایو در مقابل قطع

 غیر فعال  :3 تنظیمات

 کار درایو با آخرین فرکانس تنظیم شدهادامه  :2

 توقف و کاهش سرعت  :1

 ACE  توقف فوری و نمایش :0

 

 20-4ل را وقتی که سیگنا درایو این پارامتر رفتار Ma  در صورتیکه  ،تعیین می کند  ,قطع شود 

AVIc(Pr.3-28=2)  وACIc(03-29=0) . باشد 

  ترمینال ، یعنی ورودی  در ده باشد تنظیم نش 1روی   28-03اگر AVI , 0-10  20-0یا Ma  .بنابراین پارامتر است 

 غیرفعال خواهد بود . 03-19

 ترمینال ، یعنی ورودی در تنظیم شده باشد  2روی  29-3 اگر ACI  بنابراین پارامتر ولت است.  23-3برای 

 غیرفعال خواهد بود . 03-19

 باشد  1یا  2 ات رویتنظیم اگر، warning AnL  سیگنال  قطعیتا زمانی که  داده و چشمک زن خواهد بودرا در صفحه کلید نمایشACI 

 .یا درایو متوقف شود  شود رطرفب
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  در صورتیکه درایوSTOP  شود و علت رخدادwarning  برطرف شود, warning . هم برطرف می شود 

 3تنظیمات کارخانه ای :                           23 ~ 0تنظیمات : (                    AFM1)  2خروجی چند منظوره  03-20

   3تنظیمات کارخانه ای :                            23 ~ 0(                  تنظیمات :  AFM2)  2خروجی چند منظوره  03-23

 

 توضیحات عملکرد تنظیمات

 )هرتز( فرکانس خروجی 3

 

Max. frequency Pr.01-00 is regarded as 100%. 

 . در نظر گرفته می شود Pr.01-00 ℅  233  ,وحداکثر فرکانس  

 )هرتز( مرجع فرکانس 2

Frequency command   

Max. frequency Pr.01-00 is regarded as 100%. 

 . در نظر گرفته می شود Pr.01-00 , ℅ 233حداکثر فرکانس  

 600Hz is regarded as 100% سرعت موتور ) هرتز ( 1

 is regarded as 100% (X rated current 2.5) جریان خروجی 0

 is regarded as 100% (X rated voltage 2) ولتاژ خروجی 4

 DC BUS 450V (900V)=100% ولتاژ 5

 %100=1.000~1.000- ضریب توان 6

 Rated power is regarded as 100% توان 7

 Full-load torque is regarded as 100% گشتاور خروجی 8

9 AVI 0 ~ 10V= 0 ~ 100℅ 

23 ACI 0 ~ 20mA = 0 ~ 100℅ 
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22 AUI -10 ~ 10 = 0 ~ 100℅ 

 q   (Iq ) (2.5 X rated current) is regarded as 100%جریان محور 21

 q  (Iq ) (2.5 X rated current) is regarded as 100% محور فیدبکمقدار  20

 d   (Id ) (2.5 X rated current) is regarded as 100%محور جریان 24

 d  (Id ) (2.5 X rated current) is regarded as 100% محور مقدار فیدبک  25

 ℅q  (Vq ) 250V(500V)=100 ولتاژ محور 26

 ℅d  (Vd ) 250V(500V)=100 ولتاژ محور 27

 Rated torque is regarded as 100% فرمان گشتاور 28

 .PG2 Max. frequency Pr.01-00 is regarded as 100%فرمان فرکانس  29

 CANopenبرای خروجی انالوگ  CANopen خروجی برای کنترل 13

  , CMC-MOD01 , CMC-EIP01جی ارتباطی ) برای خرو RS485 خروجی انالوگ 12

CMC-PN01 , CMC-DN01 ) 

  , CMC-MOD01 , CMC-EIP01جی ارتباطی ) خروبرای  یخروجی انالوگ برای کارت ارتباط 11

CMC-PN01 , CMC-DN01 ) 

و  Pr.03-32 سیگنال آنالوگ ولتاژی یا جریانی از طریق سطح خروجی  ولتاژ ثابت / خروجی جریان 10

Pr.03-33 . کنترل می شود 

 است. AFM1 ولت 23تا  3متناظر با   Pr.03-32پارامتر  233% ~ 3
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 رزرو است 14

15 CAN & 485 output 

 

 100.0تنظیمات کارخانه ای :                        ℅500.0-0(                   تنظیمات : AFM1)  2 گین خروجی انالوگ 03-21

 100.0تنظیمات کارخانه ای :  ℅ 500.0-0                       (                  تنظیمات : AFM2)   1 گین خروجی انالوگ 03-24

 

 برای تنظیم سطح ولتاژ انالوگ  (Pr.03-20  ) ترمینال خروجی  در AFM .  به کار می رود 

 This parameter is set the corresponding voltage of the analog output 0 

                                              3نظیمات کارخانه ای : ت                           (         AFM1انتخاب شده است . )  REVوقتی که جهت  2 خروجی انالوگ 03-22

                                              3تنظیمات کارخانه ای :                             (        AFM2انتخاب شده است . )  REVوقتی که جهت  1 خروجی انالوگ 03-25

 : تنظیمات     

0: Absolute value in REV direction  
 

1: Output 0V in REV direction; output 0-10V in FWD direction  
 

2: Output 5-0V in REV direction; output 5-10V in FWD direction 
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 رزرو است  03-26

      0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                          AFM2بایاس خروجی  03-27

                                                                                             ℅ 100.00 ~ 100.00-:  تنظیمات  

 

 :  ت است ازمعادله خروجی عبار ، در نظر بگیرید فرکانس خروجیرا به عنوان  AFM2 0-10Vاگر   : 2 مثال

 

 :  معادله خروجی عبارت است از ، در نظر بگیرید فرکانس خروجیرا به عنوان  AFM2 0-20mAاگر  : 1مثال

 

 :معادله خروجی عبارت است از  ، در نظر بگیرید فرکانس خروجیرا به عنوان  AFM2 4-20mAاگر   : 0 مثال
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                                                 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                   AVIانتخاب  03-28

 10V-0 :0 تنظیمات

1: 0-20mA 

2: 4-20mA 

 

                                                   0.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                  ACIانتخاب  03-29

 20mA-4 :0 تنظیمات

1: 0-10V 

2: 0-20mA 

 

  با تغییرinput mode ,  حتما سوییچ ترمینال خارجی(SW3, SW4)  را چک کنید که مطابق با تنظیماتPr.03-28~03-29 . باشد 

                                                   ##تنظیمات کارخانه ای :                                                     داخلی plcتحت کنترل  خروجیترمینال های وضعیت   03-30

 65535 ~ 0ظیمات :  تن                     PLC نالوگآهای خروجی ترمینال کنترل وضعیت 

 

 Pr.03-30  خروجی چند منظورهوضعیت ترمینال های  ( خارجیexternal را نشان می )  دهد که باPLC ه استاستفاده شد . 
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  اگر  :برای مثالPr.02-30  0002 مقدارh یعنی  ، را نمایش دهدAFM1  وAFM2  بوسیلهPLC بکار می روند . 

 

                                                   0تنظیمات کارخانه ای :                                                                               AFM2 0-20mAخروجی  03-31

 20mA output-0 :0 تنظیمات

1: 4-20mA output   

                                                   0تنظیمات کارخانه ای :                                                                       AFM1 DC خروجیسطح  تنظیم  03-32

                                                   0تنظیمات کارخانه ای :         AFM2 DCتنظیم سطح خروجی  03-33

 ℅ 100.00 ~ 0.00 تنظیمات

 رزرو است . 03-34

 ثانیه 20.00 ~ 0.00تنظیمات :                       0.01تنظیمات کارخانه ای :                 AFM1زمان خروجی فیلتر  03-35

 ثانیه  20.00 ~ 0.00تنظیمات :                       0.01تنظیمات کارخانه ای :                 AFM2زمان خروجی فیلتر  03-36

03-37 

~ 

03-43 

 

 رزرو است .

03-44 MO by AI level                                                                                              : 0تنظیمات کارخانه ای                                                   

0: AVI 
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1: ACI  

2: AUI  

03-45 AI Upper level                                                : 50تنظیمات کارخانه ایی% 

 %100~%100-   تنظیمات :

03-46 AI Lower level           : 50تنظیمات کارخانه ایی% 

 %100~%100-   تنظیمات :

به این منظور ترمینال خروجی را به همراه یکی از ترمینال های خروجی استفاده می شود .  46-03و  45-03و  44-03 از 

 تنظیم کنید .  67روی 

 عمل می کند . ,باشد  45-03و  44-03ترمینال خروجی وقتی که ورودی آنالوگ بیشتر یا کمتر از مقادیر 

AI Upper level must be higher than AI Lower level * 

03-47 

~ 

03-49 

 

 رزرو است .

 3تنظیمات کارخانه ای :                                                                          انتخاب منحنی ورودی انالوگ 03-50

 تنظیمات :

0: Regular Curve  

1: 3 point curve of AVI  

2: 3 point curve of ACI 

3: 3 point curve of AVI & ACI   

4: 3 point curve of AUI  

5: 3 point curve of AVI & AUI   

6: 3 point curve of ACI & AUI   

7: 3 point curve of AVI & ACI & AUI   
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03-51 AVI Low Point                                               0.00تنظیمات کارخانه ای :                       / نقطه ی پایین 

 10.00V~0.00 ,0=28-03 تنظیمات

03-28≠0, 0.00~20.00mA 

03-52 AVI Proportional Low Point 0.00تنظیمات کارخانه ای :                           / نقطه ی میانی تناسب 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-53 AVI Mid Point                          5.00تنظیمات کارخانه ای :                            / نقطه ی میانی 

 10.00V~0.00 ,0=28-03 تتنظیما

03-28≠0, 0.00~20.00mA 

03-54 AVI Proportional Mid Point 50.00تنظیمات کارخانه ای :                       / نقطه ی میانی تناسب 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-55 AVI High Point 10.00تنظیمات کارخانه ای :                       / نقطه ی باال 

 10.00V~0.00 ,0=28-03 تنظیمات

03-28≠0, 0.00~20.00mA 

03-56 AVI Proportional High Point 100.00تنظیمات کارخانه ای :                  / نقطه ی باالی تناسب 

  %100.00~100.00- تنظیمات

  اگرPr.03-28=0  تنظیمات  ,باشدAVI , 10-0  و واحد ولتاژ استبوده ولت . 

  اگرPr.03-28≠0  تنظیمات  ,باشدAVI , 0-20  است جریانو واحد بوده میلی امپر  20-4یا . 

  اگر مرجع فرکانس از طریق ورودیAVI  درصد مطابق با  100مقدار  ,آنالوگ باشدFmax  است,  

 (Pr.01-00 ) مربوط به فرکانس ماکزیمم 

  پارامتر  3برای تنظیمPr.03-51 , Pr.03-53 , Pr.03-55 , ید ترتیب زیر را رعایت کنید با: 
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  Pr.03-51 < Pr.03-53 < Pr.03-55     برای پارامترهای .Pr.03-52 , Pr.03-54 , Pr.03-56   محدودیتی وجود

 است .                                      AVIنیز مانند  AUI و  ACIنقطه رابطه ی خطی وجود دارد .  2ندارد و بین 

  انالوگ اگر مقدار ورودیAVI   کمتر از مقدار تنظیماتLOW POINT  درصد  0باشد در صد خروجی برابر با

 خواهد شد .

 ,ولت باشد  1کمتر از  AVIاگر ورودی  ,باشد  ℅P03-52 = 10و  P03-51 = 1Vبه طور مثال : اگر 

روجی درایو بین ولت نوسان داشته باشد، فرکانس خ 1.1~1بین  AVIاگر ورودی  می شود . ℅0خروجی برابر با 

 خواهد بود. 10%~0

03-57 ACI Low Point                                : 4.00تنظیمات کارخانه ای 

 Pr.03-29=1, 0.00~10.00V تنظیمات

Pr.03-29≠1, 0.00~20.00mA 

03-58 ACI Proportional Low Point                       : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- اتتنظیم

03-59 ACI Mid Point                     : 12.00تنظیمات کارخانه ای 

 10.00V~0.00 ,1=29-03 تنظیمات

03-29≠1, 0.00~20.00mA 

03-60 ACI Proportional Mid Point                       : 50.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-61 ACI High Point                 : 20.00تنظیمات کارخانه ای 

 20.00mA~0.00 ,1≠29-03و       10.00V~0.00 ,1=29-03 تنظیمات
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03-62 ACI Proportional High Point                  : 100.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

 

 اگر Pr.03-29=1 اتباشد، تنظیم ACI  ولتاژ است. احد آنو و بودهولت  10-0روی 

 اگر Pr.03-29≠0 باشد تنظیمات ACI جریان استآن و واحد  بوده میلی امپر 20-4یا  20-0 روی . 

  اگر مرجع فرکانس از تنظیمات ورودیACI  درصد ورودی مطابق با  100مقدار  ,آنالوگ باشدFmax  است,  (Pr.01-00  مربوط به فرکانس

 ماکزیمم (

  پارامتر  3برای تنظیمPr.03-61 , Pr.03-59 , Pr.03-57 ,  باید ترتیب زیر را رعایت کنید: 

             Pr.03-57 < Pr.03-59 < Pr.03-61   . 

 نقطه رابطه ی خطی وجود دارد  2محدودیتی وجود ندارد و بین   Pr.03-58 , Pr.03-60 , Pr.03-62برای پارامترهای   

 نالوگ اگر مقدار ورودی اACI   کمتر از مقدار تنظیماتLOW POINT درصد می شود . 0در صد خروجی برابر با  , بشود 

  به طور مثال : اگرP03-57 = 2mA  وP03-58 = 10℅  اگر ورودی  ,باشدACI  0خروجی برابر با  ,میلی آمپر باشد  2کمتر از℅  

 درصد خواهد بود. 10تا  0ه باشد، فرکانس خروجی درایو بین نوسان داشتمیلی آمپر  2.1تا  2بین  ACIاگر ورودی  می شود .

03-63 Positive AUI Voltage Low Point                                                               : 0.00تنظیمات کارخانه ای                                                    

 V 10.00 ~ 0.00 تنظیمات

03-64 Positive AUI Voltage Proportional Low Point                                       : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 ℅ 100.00 ~ 0.00 تنظیمات

03-65 Positive AUI Voltage Mid Point                   : 5.00تنظیمات کارخانه ای 

 10.00V~0.00 تنظیمات
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03-66 Positive AUI Voltage Proportional Mid Point                      : 50.00تنظیمات کارخانه ای 

 %100.00~0.00 تنظیمات

03-67 Positive AUI Voltage High Point                     : 10.00تنظیمات کارخانه ای 

 10.00V~0.00 تنظیمات

 

03-68 Positive AUI Voltage Proportional High Point                    : 100.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

  وقتی ولتاژ مثبتAUI درصد متناظر با حداکثر فرکانس است و موتور در جهت  233فرکانس تنظیم شود،  برای

FWD کار می کند ( .Pr.01-00 ) مربوط به فرکانس ماکزیمم 

  سه نقطه ولتاژ مثبتAUI ا میتوان طبق تقاضا کاربر در ولتاژ تنظیم کرد، هیچ حد تنظیمی برای نقاط رAUI 

 وجود ندارد. 

03-69 Negative AUI Voltage Low Point                       : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 0.00V~10.00- تنظیمات

03-70 Negative AUI Voltage Proportional Low Point                    : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تنظیمات

03-71 Negative AUI Voltage Mid Point                       : 5.00-تنظیمات کارخانه ای 

 0.00V~10.00- تنظیمات

03-72 Negative AUI Voltage Proportional Mid Point                     50.00-ای : تنظیمات کارخانه 

  %100.00~100.00- تنظیمات
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03-73 Negative AUI Voltage High Point                      : 10.00-تنظیمات کارخانه ای 

 0.00V~10.00- تنظیمات

03-74 Negative AUI Voltage Proportional High Point                     : 100.00-تنظیمات کارخانه ای 

  %100.00~100.00- تتنظیما

 

  وقتی ولتاژ منفیAUI درصد متناظر با حداکثر فرکانس 100فرکانس تنظیم می شود،  به عنوان مرجع 

  (Pr.01-00 Max. operation frequency)  است و موتور در جهتREV کار می کند .  

  سه پارامتر(Pr03-69, Pr03-71 and Pr03-73)  : باید به ترتیب تنظیم شوندP03-69 < P03-71 < P03-73   . 

   برای پارامترهای(Pr03-70, Pr03-72 , Pr03-74)    نقطه رابطه ی خطی وجود دارد .  2محدودیتی وجود ندارد و بین 

  اگر مقدار ورودی منفیAUI  کوچکتر ازLow point value 03-69  می شود . 0مقدار خروجی به درصد  ,شود 

 شود .  1-بزرگتر از  AUIدرصد می شود تا زمانیکه مقدار  0مقدار خروجی  ,شود  P03-64 = 10% و Pr03-69= -1Vبرای مثال : اگر 

 درصد است . 10تا  0تغییرات فرکانس خروجی درایو نیز بین  ,نوسان کند  1.1V-تا  1V-بین  AUIاگر ورودی 

Three of the negative voltage AUI points can be set according to user’s demand on voltage and 
proportion, there is no setting limit for AUI points 

 

 

. 

 

 

. 
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 چند مرحله ایی : و موقعیت برای کنترل سرعت 34پارامترهای گروه  -5-62

 

 تنظیمات :

  رجوع به پارامترهای ( ترمینال های ورودی چند منظورهPr.02-01 ~ 02-08  وPr.02-26 ~ 02-31 4تا  1مات با تنظی ) 

 سرعت ( به کار می رود . مقدار این سرعت ها از طریق  15برای انتخاب سرعت چند مرحله ایی درایو ) حداکثر 

Pr.04-00 ~ 04-14 . تعیین می شود 

  فرمانrun/stop  از طریق ترمینال های خارجی / کی پد دیجیتال / ارتباط شبکه از طریق پارامترPr.00-21 . تعیین می شود 

 599.00 ~ 0.0ریک از سرعت های چند مرحله ایی  در حال کار درایو نیز می تواند در ه Hz . تنظیم شود 

 : در شکل زیر کنترل سرعت درایو به صورت چند مرحله ایی نشان داده شده است 

 برای تنظیم سرعت چند مرحله ایی است . ) برای تنظیم سرعت هر مرحله  ( Pr.04-00 ~ 04-14پارامترهای  .1

تنظیم شوند تا از  4تا  1برای تنظیم ترمینال های ورودی چند منظوره است . که باید از  Pr.02-01 ~ 02-08 , 02-26 ~ 02-31پارامترهای  .2

 ورودی های دیجیتال بتوان به عنوان کنترل سرعت چند مرحله ایی استفاده کرد .

  : فرکانس  22-01پارامترهای مربوطهJOG , 02-01 اولین ورودی چن ( د منظورهMI1  ), 02-02  ( دومین ورودی چند منظورهMI2  ), 

  ( MI4چهارمین ورودی چند منظوره )   02-04 ,(  MI3ورودی چند منظوره )  سومین 02-03 
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 توضیحات پارامترهای مربوطه

 JOGفرکانس  01-22

 ( MI1اولین ورودی چند منظوره )  02-01

 ( MI2دومین ورودی چند منظوره )  02-02

 ( MI3سومین ورودی چند منظوره )  02-03

 ( MI4چهارمین ورودی چند منظوره )  02-04
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 : پارامترهای مربوط به تعیین موقعیت چند مرحله ایی 

 

 
 : تنظیمات 

  برای اجرای مراحل فوق و اجرای کنترل موقعیت توسط ورودی های دیجیتال باید پارامترهایPr.02-01 ~ 02-08 34 بر روی 

  ( multi-step position learning ) فعال نمودن 36مرحله ایی سرعت ( و یا و کنترل چند موقعیت چند مرحله ای  کنترل سوییچ بین)

 تنظیم شود .
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  پارامتر ترمینال ورودی را به این صورت تنظیم کنید : ,برای رسیدن به موقعیت هدف از ترمینال ورودی 

Pr.02-01=1 , Pr.02-02=2 , Pr.02-03=3 , Pr.02-04=4  با انتخاب پوزیشن هدفP2P  با سرعت چندمرحله ایی می توان درایو را کنترل

 کرد .
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  پارامترهایPr.04-50 ~ Pr.04-69  مربوط به بافرPLC  داخلی درایوC2000  کند و مقدار آن است . کاربر می تواند این پارامترها را از کی پد تنظیم

 داخلی بخواند . PLCبرنامه  را در

  به طور مثال با آپلود برنامهISPsoft  بهPLC  داخلی درایو و دستورRPR  3#16 -  4#16را خواند .   60-4می توان مقدار پارامترC043#16وC 
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 0تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                                    65535~0تنظیمات : 

 

  پارامترهایPr04-70~Pr04-99  برایPLCAPP00~PLCAPP29 . در نظر گرفته شده است 

 

The Pr 04-70~Pr04-99 are user definition parameters. All 30 PLC APP parameters can 
be combined 
with PLC programming for variety application. 
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 : پارامترهای موتور 35پارامترهای گروه  -1-62

 0تنظیمات کارخانه ای :                     اتوتیون موتور 05-00

  : بدون عملکرد 1 تنظیمات

1  :Rolling test for induction motor (Rs, Rr, Lm, Lx, no-load current) تست رولینگ موتور القایی 

 [motor running] (بی باری ) در حالت 

2  :Static test for induction motor تست استاتیک موتور القایی  [motor not running] 

 : بدون عملکرد 3

4  :Dynamic test for PM motor magnetic pole  تست دینامیک موتور مغناطیسی دایمPM 

[motor running]     

5  :Dynamic test for PM (SPM) motor  تست دینامیک موتورPM [motor running] 

6  :Rolling test for IM motor flux curve [motor running] 

12  :FOC Sensorless inertia estimation [motor running]   

13 : Static test for PM(IPM) motor 

 

 موتورهای القایی :

  موتور کمتر از یک دور می زند . 4,5,6,12می زند و در شماره موتور بیش از یک دور  1در تنظیم شماره 

  با فشردن کلیدRUN . پس از اتمام اتوتیون مشخصات موتور در پارامترهای درایو ذخیره می شود .  درایو شروع به اتوتیون می کند 

  جریان بی باری  1مقادیر اندازه گیری شده به طور اتوماتیک در پارامترهای موتور (Pr.05-05 ~ 05-09,Rs,Rr,Lm,Lx, و پارامترهای موتور )2  

(Pr.05-17   تاPr.05-21 . ذخیره می شود ) 

 برای آغاز اتوتیون  در تست رولینگ ) تست چرخشی (  :

 درایو را ریست کرده تا به تنظیمات کارخانه ایی بازگردد و از سیم بندی صحیح اطمینان حاصل کنید . .1

 بی باری موتور و آزادبودن شفت موتور اطمینان حاصل کنید .اگر بار را نمی توانید از موتور جدا کنید توصیه می شود  از ,قبل از اجرای اتوتیون  .2

 قرار دهید . 2تنظیمات را روی حالت 
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 که با فشردن کلید درایو اتوتیون را آغاز خواهد کرد . توجه داشته باشید runتنظیم کنید با فشردن کلید  1را روی   Pr.05-00 در حالتی که .3

 run . موتور شروع به چرخش می کند 

 و 1( موتور  Pr.05-05 ~ 05-09مقادیر اندازه گیری شده که به طور اتوماتیک در پارامترهای )  ,با کامل شدن اتوتیونینگ   .4

  (Pr.05-17 ~ 05-21  و موتور )ثبت می شود را چک کنید . 2 

 مدار مکانیکی معادل : .5

 

 

  اگرPr.05-00  کاربر باید خود مقدار جریان بی باری را در  ,تنظیم کنید ) تست استاتیک (  2را رویPr.05-05  و در  1برای موتورPr.05-17 

 تنظیم کند . 2موتور  برای

  اگرPr.05-00  تنظیم کنید تست رولینگ برای منحنی شار موتور  6را رویIM و بر روی آغاز می شود . توجه داشته باشید در حالتی که درای

 باشد از این فانکشن می توان استفاده نمود .  Sensorless  FOC/TQCکنترل 

 کاربر می تواند پس از تنظیمات ابتدایی زیر اتوتیون درایو را آغاز کند :

 را می توانید بر اساس مشخصات پالک موتور تنظیم کنید . Pr.01-01 , 01-02 , 05-01~05-04پارامترهای  (1

2) Pr.05-00 تنظیم کرده و کلید  6 را رویrun  را برای آغاز اتوتیون فشار دهید . از بی باری موتور قبل از تنظیمPr.05-00  و  6روی

 اجرای اتوتیون اطمینان حاصل کنید .
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  اگرPr.05-00  تنظیم کنید درایو اینرسی بار را در حالت کنترل  12را رویFOC Sensorless  برای موتورIM . این  اندازه گیری می کند

 است قابل استفاده هست .  sensorless  FOC/TQCدر حالتی که درایو در مد کنترل  فانکشن

 کاربر می تواند پس از تنظیمات ابتدایی زیر اتوتیون درایو را آغاز کند :

  توجه داشته باشید : قبل از تنظیمPr.05-00  مقدار  12رویRs , Rr , Lm , Lx رایو تعیین کرده باشید .و جریان بی باری موتور را در د 

 و تنظیمات زیر را در آن انجام دهید : 

1. Pr.00-10=2 ) تنظیم شود ) مد گشتاور 

2. Pr.00-13=2  مد گشتاور حلقه باز ( تنظیم شود, TQCPG ) 

3. Pr.05-00=12  تنظیم شود تا با فشردن کلیدrun  اندازه گیری گشتاورFOC Sensorless . آغاز شود 

 چک کنید . Pr.11-01اینرسی می توانید مقدار آن را در  با اتمام اندازه گیری .4

 : FOC Sensorlessتنظیمات مد 

1. Pr.00-10=0 ) تنظیم شود ) مد سرعت 

2. Pr.00-11=5  مد ( تنظیم شودFOC Sensorless ) 

 تنظیم کنید .  1را برابر با  Pr.11-00بیت صفرم پارامتر   .3

 استفاده کنید . ( Pr.11-03 , 11-04 , 11-05در  ASRباند  برای تنظیم اتوماتیک پهنای ASR) از فانکشن گین 

 نکات مهم :    

  در مد کنترلیtorque/vector , . توصیه می شود موتور ها به صورت موازی نباشند 

  در صورتیکه توان نامی موتور از توان نامی درایو بیشتر باشد توصیه می شود که از مد کنترلیtorque/vector استفاده نشود . 

  قرار دهید 14باید ترمینال های ورودی چند کاربری را روی تنظیمات  ,در صورتیکه دو موتور را اتوتیون می کنید 

 رو انتخاب کنید . 2یا  1موتور  Pr.05-22یا در پارامتر 

  درصد جریان نامی است . 51تا  21جریان بی باری معموال 

  120سرعت نامی نمی تواند بزرگتر یا برابر با مقدارf/p  ( . باشدf =  فرکانس نامی درPr.01-01/01-35  است 

, p =  تعداد قطب های موتور درPr.05-04/05-16 ) 
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 )  Permanent Magnet( PM موتور های 

 Pr.05-00  تنظیم کنید و  13یا  5را رویRun  را فشار داده تا درایو شروع به اتوتیون موتورPM  شده درکند .مقدارهای اندازه گیری 

 Pr.05-39 ( Rs ) , Pr.05-40/41 ( Ld/Lq )  وPr.05-43  پارامتر (Ke  موتورPM . نوشته می شود ) 

 در رولینگ تست : PMبرای آغاز اتوتیون موتور 

 درایو را ریست کرده تا به تنظیمات کارخانه ایی بازگردد و از سیم بندی صحیح اطمینان حاصل کنید . .1

قرار دهید و مطابق جدول زیر کلیه مشخصات موتور را در  IPM Pr.05-33=2و برای موتور  SPM , Pr.05-33=1یا  PMبرای موتور  .2

 پارامترهای

 زیر وارد کنید : 

 

Pr.05-33 1 

Pr.05-34 جریان نامی موتور 

Pr.05-35 تون نامی موتور 

Pr.05-36 سرعت نامی موتور 

Pr.05-37 تعداد قطب های موتور 

 

 باید بر اساس ظرفیت موتور تعیین شود . accel/decal time زمان            

3. Pr.05-00  تنظیم نموده و کلید  5را رویrun  را فشرده تا اتوتیون موتورPM . توجه داشته باشید با فشردن   آغاز بشودRUN  موتور شروع

 چرخیدن می کند .به 

 ذخیره می شود . Pr.05-43و  Pr.05-39 ~ 05-41پس از اتمام اتوتیون مقادیر اندازه گیری شده در پارامترهای  .4

  اگرPr.05-00  با فشردن کلید  ,تنظیم کنید  4را رویrun  درایو شروع به اتوتیون زاویه آفستPG  موتورPM . می کند 

 به طور اتوماتیک ذخیره می کند . Pr.05-42و مقدار اندازه گیری شده را در 

  ه برای اجرای اتوتیون مبدا زاوی:  1نکتهPG  موتورPM  ( از تنظیمات صحیح انکدر درPr.10-00 , 10-01 , 10-02  اطمینان حاصل کنید ), 

 رخ خواهد داد . motor stallخطا رخ خواهد داد و  PGدر غیر این صورت در اندازه گیری مبدا  

  یکی از  ,: در صورتیکه موتور در خالف جهتی که فرمان دادید شروع به چرخش نمود  1نکتهUVW  ها را جا به جا کنید و جستجوی مبداPG 

 خطا رخ داده باشد . PGمجدد انجام دهید . این اتفاق زمانی رخ می دهد که در اندازه گیری مبدا را 
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 : PMدر موتور  PGاتوتیون برای اندازه گیری مقدار زاویه ی آفست  

 ابتدا به صورت دستی مقادیر پارامترهای  را بفشارید و یا runتنظیم کنید و کلید  5را روی 00-05 پارامتر  .1

Pr.01-01 , 05-34 ~ 05-41  را تنظیم کنید . 43-05و 

 توجه داشته باشید که پیش از آغاز اتوتیون موتور بی بار شده باشد . .2

 موتور شروع به چرخش می کند . runو آغاز اتوتیون با فشردن کلید  Pr.05-00 =4توجه داشته باشیدبا تنظیم  .3

 را چک کنید . Pr.05-42اتمام اتوتیون زاویه ی آفست ذخیره شده در پس از  .4

  پس از اتمام اتوتیون موتورPM  حتما یک بار درایو را خاموش و روشن کنید و مطمئن شوید که درایو براساس مقادیر تنظیم  ,و تنظیم مد کنترلی

 کار می کند . شده

 ##تنظیمات کارخانه ایی :                              واحد : آمپر                    ( A)  1جریان بار کامل موتور القایی  05-01

 درصد از جریان نامی درایو 121تا  41بین  تنظیمات

 انجام شود . تنظیمات کارخانه ایی به صورت  ,این تنظیمات باید براساس جریان نامی موتور که برروی پالک آن نوشته شده 

 است . X %90جریان نامی 

آمپر است . رنج قابل قبول برای  1105آمپر و تنظیم کارخانه ایی  15( جریان نامی  5.5 KW)  7.5HPبرای مثال در یک موتور 

 (10A , 25*120%=30A=%40*25)است .  A 30~ 10تنظیمات 

 

  ##تنظیمات کارخانه ایی :           ( KW)  1توان نامی موتور القایی  02-15

 Kw 655.35~0 تنظیمات

 به کار می رود . تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است . 1این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور 

 

 （60Hz 4 poles）1710(تنظیمات کارخانه ایی :   rpm)  1سرعت نامی موتور القایی  03-15

1410（50Hz 4 poles） 

  65535~0 تنظیمات

 سرعت نامی موتور بر اساس مقدار نوشته شده برروی پالک آن  به کار می رود . این پارامتر برای تنظیم 

 تنظیم شود . Pr.05-04قبل از تنظیم این پارامتر باید 
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 4تنظیمات کارخانه ایی :   1تعداد قطب های موتور القایی  04-15

 64 ~ 2 تنظیمات

 تعداد باید زوج باشد . (این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است . ) این 

 

  تنظیم کنید تا مطمین شوید که موتور به طور نرمال کارمی کند . 01-01و  03-05را بعد از  04-05پارامتر 

  را مطابق پالک موتور  03-05و  01-01قطب استفاده کرده باشید و  6است .اگر از موتور  4-2برای مثال : رنج تنظیمات کارخانه ای این پارامتر

 می شود . 6-2به طور اتوماتیک  04-05رنج تنظیمات  ,کرده باشید یم تنظ

 ##تنظیمات کارخانه ایی :                                    (           واحد : آمپر                 A)   1جریان بی باری موتور القایی  05-15

 باشد . Pr.05-01ایی در  تا مقدار تنظیمات کارخانه  1مقدار این پارامتر باید بین 

 است . جریان نامی %40مقدار تنظیمات کارخانه ایی : 

 

 1( موتور القایی  Rsمقاومت استاتور )  16-15

 1( موتور القایی  Rrمقاومت روتور )  17-15

 ##تنظیمات کارخانه ای :              65.535Ω~0تنظیمات :  

 

 1ر القایی ( موتو Lmاندوکتانس مغناطیسی )  18-15

 1( موتور القایی  Lxاندوکتانس استاتور )  19-15

 ##تنظیمات کارخانه ای :      6553.5mH~0تنظیمات : 

 

 رزرو است . 05-12 ~ 05-10
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 ##ت کارخانه ایی : تنظیما                                          واحد : آمپر                  ( A)  2جریان بار کامل موتور القایی  13-15

 درصد از جریان نامی درایو 121تا  41بین  تنظیمات

 انجام شود . تنظیمات کارخانه ایی به صورت  ,این تنظیمات باید براساس جریان نامی موتور که برروی پالک آن نوشته شده 

 است . X %90جریان نامی 

آمپر است . رنج قابل قبول برای  1105مپر و تنظیم کارخانه ایی آ 15( جریان نامی  5.5 KW)  7.5HPبرای مثال در یک موتور 

 (10A , 25*120%=30A=%40*25)است .  A 30~ 10تنظیمات 

 

  ##تنظیمات کارخانه ایی :                            ( KW)  2توان نامی موتور القایی  14-15

 Kw 655.35~0 تنظیمات

 به کار می رود . تنظیمات کارخانه ای برابر با توان درایو است . 1موتور این پارامتر برای تنظیم توان نامی 

 

 （60Hz 4 poles）1710(تنظیمات کارخانه ایی :   rpm)  2سرعت نامی موتور القایی  15-15

1410（50Hz 4 poles） 

 65535~0 تنظیمات

 پالک آن  به کار می رود .  این پارامتر برای تنظیم سرعت نامی موتور بر اساس مقدار نوشته شده برروی

 تنظیم شود . Pr.05-16قبل از تنظیم این پارامتر باید 

 

 4تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                  2تعداد قطب های موتور القایی  1615-

 20 ~ 2 تنظیمات

 م تعداد قطب های موتور است . ) این تعداد باید زوج باشد . (این پارامتر برای تنظی

 رانیز تنظیم کنید . 04-05پارامتر  , 05-05و  35-01برای کارکرد صحیح موتور بعد از 
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 ##کارخانه ایی :   تنظیمات                             (                 واحد : آمپر             A)   2جریان بی باری موتور القایی  17-15

 باشد . Pr.05-13تا مقدار تنظیمات کارخانه ایی در   1مقدار این پارامتر باید بین 

 ( است .X %40مقدار تنظیمات کارخانه ایی : )جریان نامی 

 ( است . X %20مقدار تنظیمات کارخانه ایی ) جریان نامی  110kwدر توان باالی 

 

 2ور القایی ( موت Rsمقاومت استاتور )  18-15

 2( موتور القایی  Rrمقاومت روتور )  1915-

 ##تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                                    65.535Ω~0تنظیمات :  

 

 2لقایی ( موتور ا Lmاندوکتانس مغناطیسی )  2015-

 2( موتور القایی  Lxاندوکتانس استاتور )  21-15

 ##تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                                6553.5mH~0 تنظیمات : 

 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                                                           2یا  1انتخاب موتور القایی  2215-

 2: موتور  2                                           1: موتور  1 تنظیمات

 انتخاب موتوری که توسط درایو راه اندازی می شود .

 

 61.11تنظیمات کارخانه ای :                                                                      ل ستاره به مثلثفرکانس سوئیچ ازاتصا 23-15

 600.00Hz~0.00 تنظیمات

 

  0 تنظیمات کارخانه ای :                                                                                      سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث 2415-
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 : فعال 1                : غیرفعال                       1 تنظیمات

 

 0.200تنظیمات کارخانه ای :                         زمان تاخیر سوئیچ ازاتصال ستاره به مثلث                                     25-15

 ثانیه 60.000~0.000 تنظیمات

 

  پارامترهایPr.05-23  وPr.05-25  . در رنج ها و انواع مختلف موتور برای سوئیچ از اتصال ستاره به مثلث به کار می رود 

  درPr.05-24  می توان قابلیت سوییچ شدن از اتصال مثلث به ستاره را فعال یا غیر فعال کرد . در صورتیکهPr.05-24  درایو بر  ,باشد  1برابر با

 از اتصال ستاره به مثلث و بالعکس سوئیچ می کند . که این بر پارامترهای موتور تاثیر خواهد داشت . 23-05تعیین شده در  اساس فرکانس

 Pr.05-25 درایو قبل از فعال شدن  ,برای تنظیم زمان تاخیر برای سوئیچ از ستاره/ مثلث است . یعنی زمانیکه درایو به فرکانس سوئیچ برسد

 برای سوئیچ تاخیر خواهد داشت . ,15-25چند منظوره به مقدار زمان تاخیرتعیین شده در  ترمینال های خروجی
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 1.1تنظیمات کارخانه ای :                  ) وات بر ثانیه ( low wordمجموع توان مصرفی در موتور در  26-15

 قابل خواندن تنظیمات
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 1.1تنظیمات کارخانه ای :                 ) وات بر ثانیه ( high wordمجموع توان مصرفی در موتور در  27-15

 قابل خواندن تنظیمات

 مجموع توان مصرفی در موتور ) وات بر ساعت ( 28-15

 قابل خواندن تنظیمات

 وات بر ساعت (کیلو ) low wordمجموع توان مصرفی در موتور در  29-15

 قابل خواندن تنظیمات

 وات بر ساعت (مگا ) high wordی در موتور مجموع توان مصرف 31-15

 قابل خواندن تنظیمات

مقدار توان مصرف شده توسط موتور را ثبت می کند . با شروع به کار درایو مقدار توان مصرف شده ثبت می  30-05تا  26-05پارامترهای 

ار ثبت شده ی قبلی اضافه می شود برای پاک شدن مقدار مقدار جدید به مقد ,شود تا درایو متوقف شود . پس از شروع به کار مجدد درایو 

 تنظیم کنید . 5را روی  02-00ثبت شده پارامتر 

Total 76150.4kWh 
Pr05-28=400Wh (or 0.4kWh) , Pr05-29=150kWh , Pr05-30=76MWh  

1تنظیمات کارخانه ای :                                                                         مجموع زمان کار درایو ) دقیقه ( 31-15

  

 1439~00 تنظیمات

   1تنظیمات کارخانه ای :                                                                      مجموع زمان کار درایو ) روز ( 32-15

 65535~00 تنظیمات

 11رکرد درایو است . در صورتیکه بخواهید این مقدار را پاک کنید در این پارامترها مقدار برای ذخیره زمان کا 15-31و  15-31پارامترهای 

 ثانیه ثبت نمی شود . 61را وارد کنید . طول زمان کمتر از 

  Permanent magnent  (PM )( و یا موتور  IMپارامتر انتخاب موتور القایی )  05-33

 1.1تنظیمات کارخانه ای : 

   Induction Motor :0 تنظیمات
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1: Permanent Magnet Motor (SPM) 

2: Permanent Magnet Motor (IPM) 

 

 ##تنظیمات کارخانه ای :                       PMجریان بارکامل موتور  05-34

 Amps 655.35~0.00 تنظیمات

 جریان نامی درایو ( %90:  این پارامتر را براساس مشخصات پالک موتور تنظیم کنید . )تنظیمات کارخانه ایی 

  7.5برای مثال : جریان نامی درایوHP(5.5kW) , 25 A . می باشد .  34-05بنابراین تنظیمات کارخانه ایی  است

 (2.5A   25*120%=30A=%10*25)و  30A~10رنج تنظیمات 

 

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                        PMتوان نامی موتور  35-15

 kW 655.35~0.00 اتتنظیم

 2111تنظیمات کارخانه ای :                         PMسرعت نامی موتور  36-15

 65535~0 تنظیمات

 11تنظیمات کارخانه ای :                        PMتعداد قطب های موتور  05-37

 65535~0 تنظیمات

 1.1کارخانه ای :  تنظیمات                       PMگشتاور موتور  05-38

 kg.cm2 (0.0001kg.m2) 6553.5~0.0 تنظیمات

 

 تنظیم می شود . به عنوان یک مرجع می توانید از جدول زیردر مورد گشتاور موتورها استفاده کنید . kg-cm2مقدار این پارامتر برحسب 
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 مراجعه کنید . Pr.11-01برای اطالعات بیشتر در مورد مقدار اینرسی موتور لطفا به 

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                           PMمقاومت استاتور موتور  05-39

 Ω 65.535 ~ 1.1 تنظیمات

  permanent magnetدر موتور  𝐿𝑑مقدار  41-15

 mH 655.35 ~ 0.00 تنظیمات 

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                                permanent magnetدر موتور  𝐿𝑞مقدار  41-15

 mH 655.35 ~ 0.00 تنظیمات 

تنظیمات کارخانه ای                                                                                            PMدر موتور  PGزاویه آفست  42-15

 :1 

 درجه  360.0 ~ 0.0 تنظیمات

 درایو زاویه آفست را تعیین نموده و در این پارامترذخیره می کند . ,قرار دهید  4راروی  Pr.05-00تیکه درصور

تنظیمات کارخانه ای                             V/1000 RPMواحد :                                           PMدر موتور Keپارامتر  43-15

 :1 

 65535 ~ 0 تنظیمات
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05-81 IM motor Rr online tuning function 

 P05-81 Bit0=0, Rr Online estimation function disable تنظیمات
P05-81 Bit1=1, Rr Online estimation function enable 

 

                  IM motor Rr online tuning function: This function can provide the Rr variation and drive can 
              use present estimates to improve the torque output stability(the Rr value will return to the original 

tuning value after repower on again) .            
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 31پارامترهای حفاظتی گروه -7-62

 پایین ولتاژ  سطح  11-16

 

 تنظیم کارخانه ایی نظیماتت

 361ولت :  461سری  D  :300.0~440.0Vتا  Aفرم 

 411ولت :  461سری  440.0V~380.0و باالتر :  Eفرم 

 

  این پارامتر برای تنظیم سطحlow voltage  به کار می رود .در صورتیکه  ولتاژDC BUS  از مقدارPr.06-00  درایو خروجی را  ,کمتر بشود

 می شود .  stopو می کند  قطع

  در صورتیکه در حین کار درایوLV  درایو  ,رخ دهدSTOP  شده و موتور آزادانه متوقف می شود . در کل سه حالت برایLV  تعریف شده است که

در  LvNو  decelerationدر هنگام  acceleration , LvDدر زمان  LvAشرایط مختلف کار درایو رخ می دهد . این سه حالت شامل :  در

ر تهنگام کار با سرعت ثابت است . پس از رخداد این خطا باید درایو را به طور دستی ریست کرد تا درایو ری استارت شود . در صورتیکه پارام

Pr.07-06 و Pr.07-07 را تنظیم کرده باشید که مربوط به ریست اتوماتیک درایو در شرایط قطع لحظه ایی برق است 

 یک ری استارت می شود .درایو به صورت اتومات ,

این خطا ثبت نمی شود و درایو زمانیکه ولتاژ ورودی  ,نشان داده می شود  LvSخطای  ,رخ دهد  LVباشد و  stopدر صورتی که درایو در حالت 

 می شود .  restartاتوماتیک  ,برسد  Pr.06-00باالتر از حد تعیین شده در  60v DC  به
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 380.0/760.0تنظیمات کارخانه ای :             ( over voltageیک از اضافه ولتاژ ) جلوگیری اتومات 11-16

 

 900.0V~0.0  ولت : 461سری                                                               : غیرفعال 1         

  در صورتیکهPr.06-01  قابلیت جلوگیری از اضافه ولتاژ ,باشد  1برابر با  (over-voltage stall prevention   ) در درایو غیرفعال می

 تنظیم شود.( 00-07باید از این پارامتر استفاده نمود . ) مقدار این پارامتر را بیشتر از  Brake Unitدر صورت استفاده از مقاومت ترمز و یا شود . 

  ر درایو فعال می شود . این پارامتر را باید با توجه به نوع برق ورودی درایو و نوع قابلیت جلوگیری از اضافه ولتاژ د , 1.1با تنظیم این پارامتر روی

از افزایش ولتاژ جلوگیری  deceleration timeدرایو با افزایش زمان  ,تنظیم نمود . در صورتیکه این پارامتر را به مقدار کم تنظیم کنید  بارآن

 می کند .

 

 توضیحات پارامترهای مربوطه

Pr.01-13 , Pr.01-15 , Pr.01-17 

, Pr.01-19 

 ثانیه 4 ~ 1به میزان  decal.timeتنظیمات 

Pr.02-13~02-14 Multi-function Output 1 RY1, RY2 

Pr. 02-16~02-17 Multi-function Output (MO1, 2) 

Pr.06-02 selection for over-voltage stall prevention 

 

 

 

 

 

 

 

  این عملکرد در شرایطی که از مقدار اینرسی بار اطمینان ندارید مناسب است . در هنگامstop با بار معمولی  

, over voltage  رخ نمی دهد و درایو طبقdec eleration time  تنظیم شده کار می کند . در بعضی مواقع با افزایش بارregenerative 

 نمی شود در این حالت درایو به طور اتوماتیک زمان  stopایجاد اضافه ولتاژ درایو  و

dec eleration time  را افزایش می دهد تا زمانیکهstop زمان  ,فعال باشد   16-11د . بنا براین در صورتی که عملکرد شوdec 

eleration time . طوالنی تر از زمان تنظیم شده می شود 

  ولتاژ  ,: در حین کاهش سرعت به دلیل حالت ژنراتوری موتور  1با تنظیم این پارامتر بر رویDC bus  ممکن است به دلیلregeneration 

motor تر برود . این اتفاق معموال به دلیل اینرسی باالی بار و یا از حد مجاز باالdecal time  کوتاه رخ می دهد . با فعال شدن این عملکرد, 

 1تنظیمات کارخانه ای :    ( over voltageگیری اتوماتیک از اضافه ولتاژ ) انتخاب نوع نحوه ی جلو 12-16

 جلوگیری از اضافه ولتاژ به روش معمول 1

 جلوگیری از اضافه ولتاژ به صورت هوشمند 1
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 DC BUSفرکانس خروجی را ثابت نگه می دارد تا زمانیکه ولتاژ  ,درایو کاهش شتاب را متوقف می کند و درایو مطابق شکل زیر به صورت پله ای 

 مجاز تعیین شده باز گردد .  به پایین تر از حد

  در این حالت درایو ولتاژ  1با تنظیم این پارامتر بر روی :DC BUS  را در حین کاهش شتاب ثابت نگه می دارد و از ایجادOV . جلوگیری می کند 

 

 

 

  زمان  ,با فعال شدن قابلیت جلوگیری از اضافه ولتاژ در درایوDeceleration time ده بیشتر می شود .از مقدار تنظیم ش 

  در تنظیماتdec eleration time : برای این منظور موارد زیر را رعایت کنید 

 را به میزان مناسب تنظیم کنید . deceleration timeمقدار  .1

 با توجه به جدول مقاومت ترمز مناسب برای مصرف انرژی الکتریکی اضافی تولید شده توسط موتور استفاده کنید . .2
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 توضیحات مربوطه پارامترهای

Pr.01-13 , Pr.01-15 , Pr.01-

17 

, Pr.01-19 

 ثانیه 4 ~ 1به میزان  decal.timeتنظیمات 

Pr.02-13~02-14 Multi-function Output 1 RY1, RY2 

Pr. 02-16~02-17 Multi-function Output (MO1, 2) 

Pr.06-01 Over-voltage Stall Prevention 

 

  ماتیک از اضافه جریان در هنگام افزایش شتابجلوگیری اتو 13-16

 

 تنظیم کارخانه ایی تنظیمات

 121 (drive’s rated current :%100):   %160~0بارمعمولی

 151 (drive’s rated current :%100)  : %180~0 بار سنگین 

 

  این پارامتر در مدهای کنترلیSVC , VF , VFPG . به کار می رود 

 بیش از اندازه بزرگ باشد یا زمان  اگر بار موتورacceleration time  جریان خروجی درایو در طول اقزایش شتاب  ,بیش از اندازه کوتاه باشد

 ( رخ دهد . OCیا   OLاست به طور ناگهانی بیش از حد مجاز افزایش یابد و باعث آسیب به موتور وفالت )         ممکن

  در حینacceleration جی درایو اگر جریان خروAC  به طور ناگهانی افزایش یابد و باالتر ازمقدارPr.06-03  بشود باعث اضافه بار در موتور می

با فعال شدن این عملکرد درایو افزایش شتاب را متوقف می کند و فرکانس خروجی را ثابت نگه می دارد تا جریان خروجی به پایین تر از شود . 

 برسد. 16-13مقدار تعیین شده در 

  در صورتیکه قابلیت جلوگیری اتوماتیک از اضافه جریان در درایو فعال بشود, acceleration time . طوالنی تر از تنظیمات قبلی می شود 

  را کاهش دهید  16-13باید مقدار  ,در صورتیکه این عملکرد در موتورهای کوچک ویا درحالت تنظیمات کارخانه ایی رخ دهد 

  اگر در تنظیماتacceleration time : با مشکل مواجهه شدید به صورت زیر عمل کنید 

 را افزایش دهید . acceleration time مقدار  .1

 ( تنظیم کنید . auto accel)  4یا   3 , 1را روی  Pr.01-44تنظیمات  .2
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 جلوگیری از اضافه جریان در حین کار درایو 06-04

 111تنظیمات کارخانه ای :                                          (drive’s rated current :%100) %160~0بار معمولی : 

 151تنظیمات کارخانه ای :                             (drive’s rated current :%100) %180~0بارسنگین : 

 

 به طور ناگهانی با تنظیم این پارامتر حفاظتی هنگامی که در کار موتور با سرعت ثابتover current  درایو فرکانس خروجی را به طور ,رخ دهد 

 کاهش می دهد .اتوماتیک  

  در حال کار درایو اگر جریان بیش از حد تعیین شده درPr.06-04  با توجه به  ,بشود (  درایو فرکانس خروجی راPr.06-05 . کاهش می دهد ) 

 هم چنین اگر جریان خروجی کم تر از مقدار تنظیم شده در  

 (  Pr.06-05تعیین شده ی کاربر ) با توجه به  command( بشود درایو برای دستیابی به فرکانس ‒Pr.06-14 %5 ×ن نامی درایو )جریا

 شتاب می گیرد .
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  درایو به دلیل جریان کشی بیش از حد  ,خروجی سریعتر از تغییر سرعت موتور است تغییر فرکانس  ,به طور کلی اگر زمان شتاب کوتاه باشد

باید فرکانس خروجی با  ,جریان خروجی بیش از حد است  ,گفته می شود . برای عملکرد مناسب موتور  Stallکه به آن پدیده  ,می شود  متوقف

 سرعت کمتری افزایش یا کاهش یابد .

 ن این پارامتربرای تنظیم زماaccel/decel  به منظور جلوگیری از پدیده  ,حین کار درایو با سرعت ثابتStall  به کار می رود. 

 

( در حین کار درایو با سرعت  Stall Preventionبرای جلوگیری از اضافه جریان  )  accel/decalانتخاب زمان  06-05

 ثابت

 1نه ایی : تنظیمات کارخا

 

0: by current accel/decal   

1: by the 1st accel/decel time 

2: by the 2nd accel/decel time 

3: by the 3rd accel/decel time 

4: by the 4th accel/decel time 

5: by auto accel/decal 
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 اگرPr.06-06  و یاPr.06-09  درایو پیغام هشدار نشان داده اما خطاها ثبت نمی شوند . ,تنظیم شوند  3یا  1روی 

 اگرPr.06-06  و یاPr.06-09  هشدار نشان داده و خطاها ثبت می شوند .درایو پیغام  ,تنظیم شوند  4یا  2روی 

  کاربران می توانند با پارامترهایPr.06-06 , Pr.06-07 , Pr.06-08   زمان و چگونگی کارکرد درایو پس از تشخیص گشتاور  ,سطح جریان

 را تنظیم کنند.  اضافی

 

 

 

 

 1تنظیمات کارخانه ای :                           over-torque  (OT1 )انتخاب نحوه ی تشخیص  06-06

 : غیرفعال 1تنظیمات :        

 درایو به کار خود ادامه می دهد . ,در حین کار با سرعت ثابت  over-torqueتشخیص پس از:  1                   

 می شود . stopدرایو  ,در حین کار با سرعت ثابت  over-torqueتشخیص : پس از  1                   

 درایو به کار خود ادامه می دهد . ,در حین کار  over-torqueتشخیص : پس از  3                   

 می شود . stopدرایو  ,در حین کار  over-torqueتشخیص : پس از 4                   

   

 

 

 1تنظیمات کارخانه ای :                         over-torque  (OT2 )انتخاب نحوه ی تشخیص  06-09

 : غیرفعال 1تنظیمات :        

 درایو به کار خود ادامه می دهد . ,کار با سرعت ثابت در حین  over-torque: پس از تشخیص  1                   

 می شود . stopدرایو  ,در حین کار با سرعت ثابت  over-torqueپس از تشخیص  :  1                   

 درایو به کار خود ادامه می دهد . ,در حین کار  over-torqueپس ازتشخیص  :  3                   

 می شود . stopدرایو  ,در حین کار  over-torqueپس ازتشخیص  :  4                   
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  121تنظیمات کارخانه ای :                            over-torque  (OT1 )تعیین سطح تشخیص  06-07

 to 250% (100%: drive’s rated current) 10 تنظیمات

  1.1تنظیمات کارخانه ای :                            (OT1 (تعیین فاصله ی زمانی هشدار در درایو پس از ایجاد  06-08

 sec 60.0~0.0 تنظیمات

 121تنظیمات کارخانه ای :                            over-torque  (OT2 )تعیین سطح تشخیص  06-10

 to 250% (100%: drive’s rated current) 10 تنظیمات

 1.1تنظیمات کارخانه ای :                            (OT2 (تعیین فاصله ی زمانی هشدار در درایو پس از ایجاد  06-11

 sec 60.0~0.0 تنظیمت

 

 را با توجه به شرایط زیر می توان تعیین و بررسی کرد : Over-torque:  1نکته 

 پس از گذشت زمان تعیین شده در ,بشود  over-torque (Pr06-07 or Pr06-10)اگر جریان خروجی بیش از سطح تعیین شده برای تشخیص 

 Pr06-08  یاPr06-11 ,  خطایover-torque  رخ می دهد  09-06و  06-06براساس تنظیمات. 

باقی  runرخ می دهد و درایو  ot1/ot2در درایو خطای  over-torqueپس از ایجاد  ,تنظیم شود  3یا  1روی  16-19یا  16-16: در صورتیکه  2نکته 

 درصد از مقدار تنظیم شده در پارامترهای  5مانده تا جریان خروجی به کمتر از 

Pr06-07 and Pr06-10) -  تعیین سطح تشخیصOver-torque  خطا در درایو از بین برود .و ( برسد 
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می  stopرخ می دهد و درایو  ot1/ot2در درایو خطای  over-torqueپس از ایجاد  ,تنظیم شود  4یا  2روی  16-19یا  16-16:در صورتیکه  3نکته 

 شود تا زمانیکه به طور دستی ریست شود .
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 171تنظیمات کارخانه ای :                                                                               ( Current limitحد جریان )  06-12

 (drive’s rated current :%100) %250~0تنظیمات  : 

Pr.06-12 . برای تنظیم حداکثر جریان خروجی درایو استPr.06-12  وPr.11-17 ~ Pr.11-20   برای تنظیم حد جریان 

فرکانس خروجی  ,با رسیدن جریان خروجی درایو به حد تعریف شده  VFPGو  VF,SVCمی رود . در مد کنترلی خروجی درایو به کار 

 درایو کاهش می یابد . به این ترتیب از ایجاد اضافه جریان در درایو جلوگیری می شود .

 

 2تنظیمات کارخانه ای :                                   (                      1انتخاب رله ی حرارتی الکترونیکی ) موتور  06-13

 2تنظیمات کارخانه ای :                                  (                      2انتخاب رله ی حرارتی الکترونیکی ) موتور  06-27

 Special motor (with external forced cooling):  1     تنظیمات  : 

 موتورهای خاص ) با فن خنک کننده ی خارجی (                      

                  1  :Self-cooled motor (so motor with fan on the shaft) 

 موتورهایی که روی شفت فن خنک کننده دارند .                      

 : غیرفعال 1                  

 

 ی موتوردر حین کار در سرعت پایین به کار می رود . هم چنین کاربر می تواند از رله ی حرارتی الکترونیکی این پارامتر برای جلوگیری از افزایش گرما

 محدود نمودن توان خروجی درایو نیز استفاده کند . برای

  اصی با سرعت موتور از طریق فن بیرونی خنک می شوند . در این موتور ها قدرت خنک کنندگی ارتباط خ  برای موتورهای خاصی است که 1حالت

پایین  یبنابراین عملکرد رله ی حرارتی الکترونیکی در سرعت های پایین نیز پایدار باقی می ماند و می توان از عملکرد موتور با بار در سرعت هاندارد 

 مطمئن بود .

  ت خنک کنندگی در سرعت های پایین کم است و برای موتورهای که فن خنک کننده بر روی شفت دارند استفاده می شود . در این موتور قدر 1حالت

 رله ی حرارتی الکترونیکی باعث افزایش عمر موتور می شود . عملکرد

  اگرpower  به طور مکررON/OFF  موتور به خوبی  ,به دلیل اینکه رله ی حرارتی الکترونیکی ریست می شود  , 1و  1در هر دو حالت  ,شود

 بر روی هر موتور یک رله ی حرارتی الکترونیکی نصب کنید . ,موتور را به درایو متصل نموده اید  می شود . در صورتیکه چندینحفاظت 
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 61.1تنظیمات کارخانه ای :                                                       1موتور   Electronic Thermalمشخصات  06-14

 61.1تنظیمات کارخانه ای :                                                        2موتور   Electronic Thermalمشخصات  06-28

 sec 600.0 ~ 30.0     تنظیمات  : 

 

  از آسیب موتور در اثر حرارت باال جلوگیری می  32-52و  32-14از جریان نامی موتور تنظیم شده است و پارامترهای  123 %این پارامتر بر اساس

 می شود . free runمی دهد و موتور در حالت  Eo1/Eo2رسیدن به مقدار تنظبم شده در این دو پارامتر درایو خطای  کند . با

  ویژگی منحنی  12این پارامتر برای تنظیم زمان فعال شدن رله ی حرارتی الکترونیکی به کار می رود و برای جلوگیری از افزایش گرمای موتور براساس 

 جریان درایو و زمان تنظیم شده عمل می کند . ,نس خروجی فرکا ,رله حرارتی 

 
  نحوه ی عملکرد موتور با توجه به تنظیمات پارامترهایPr06-13/Pr06-27 : 

 جریان موتور بشود %151باشد : در صورتیکه جریان خروجی درایو بیشتر از  1روی  Pr06-13/Pr06-27پارامترهای اگر  .1

 درایو شروع به شمارش زمان می کند . با بیشتر شدن جمع زمان ها از مقدار ,ک کننده ی خارجی ( ( ) در موتورهای خاص ) با فن خن 

  Pr06-14  رله ی حرارتی الکترونیکی فعال می شود . , 28-06 یا 

 جریان موتور بشود  %151باشد : در صورتیکه جریان خروجی درایو بیشتر از  1روی  Pr06-13/Pr06-27پارامترهای اگر  .2

 درایو شروع به شمارش زمان می کند . با بیشتر شدن جمع زمان ها از مقدار ,در موتورهایی که روی شفت فن خنک کننده دارند (  )

  Pr06-14  زمان عکس العمل درایو کوتاه می باشد. ,رله ی حرارتی الکترونیکی فعال می شود . درصورتیکه جریان باال باشد  , 28-06 یا 

 یر مراجعه کنید :لطفا به نمودار ز
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 11501تنظیمات کارخانه ای :                      ( OHهشدار افزایش گرمای بیش از حد هیت سینک )  06-15

 C°110.0 ~ 0.0تنظیمات : 

 

و این پارامتر باالتر برود درایدر این پارامتر می توان سطح گرمای مناسب برای هیت سینک را تعیین نمود . اگر دما در هیت سینک از مقدار تعیین شده در 

 می دهد .  overheatingآالرم 

  در صورتیکه بارسنگین بوده و یا مد کنترلی درایو پیشرفته باشد وPr06-15  به مقدارDefault  تا دمای  ,باشد 

 قف می شود .( متو IGBTافزایش گرمای ( )  OH) هشدار درایو با  ℃100با رسیدن به دمای  , رخ نمی دهد OHارور  ℃100 

  در صورتیکه بارسبک بوده و یا مد کنترلی درایو معمولی باشد وPr06-15  تا دمای  ,باشد  ℃110به مقدار 

 ( متوقف می شود . IGBTافزایش گرمای ( )  OH) هشدار درایو با  ,برسد  ℃110اگر دما به باالتر از  رخ نمی دهد OHارور  ℃100 

06-16 Stall Prevention Limit Level (Flux weakening area current stall prevention level) 

 مراجعه کنید .(  Pr.06-04و  Pr.06-03) به پارامترهای  %100 ~ 0تنظیمات : 

 111تنظیمات کارخانه ایی : 

 

  این پارامتر در هنگامacceleration فرکانس خروجی درایو از فرکانس تنظیم شده در  زمانیکه وPr.01-01 تاثیر دارد ,شود ر بیشت . 

 اگر به طور مثال Pr06-03=150% , Pr06-16=80% ,  در حینacceleration  اگر فرکانس خروجی درایو بیشتر ازPr.01-01  بشود, 

 به صورت زیر می توان محاسبه نمود : accelerationرا در طول  Stall Preventionسطح 

Pr.06-03 * Pr.06-16=150x80%=120%. 

 عمل می کند . 04-06و  03-06درایو طبق تنظیمات  ,تنظیم شود  %100مقدار این پارامتر  در صورتیکه 
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 آخرین خطای رخداده 06-17

 دومین خطای اخیر رخداده 06-18

 سومین خطای اخیر رخداده 06-19

 چهارمین خطای اخیر رخداده 06-20

 پنجمین خطای اخیر رخداده 06-21

 ادهششمین خطای اخیر رخد 06-22

 

   V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1. خطایی ثبت نشده است .                                                                             ) 1

  acceleration  (ocA (                          )V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1( در حین  Over-current. اضافه جریان )  1

      deceleration  (ocD  (                       )V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1( در حین  Over-currentاضافه جریان ) .  2

    ocn  (                             )V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1( در حین سرعت ثابت )  Over-current. اضافه جریان )  3

 Ground  (GFF ). خطای  4

    IGBT  (occ  (                                                                        )V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1. اتصال کوتاه  5

 stop  (ocS )( در هنگام  Over-current. اضافه جریان )  6

 acceleration  (ovA           )                (V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1( در حین  Over-Voltage. اضافه ولتاژ )  7

 dcceleration  (ovd (                          )V ( P07-11 ≠1 & P17-11 ≠ 1( در حین  Over-Voltage. اضافه ولتاژ)  8

 acceleration  (ovn (                          )V ( P07-11 ≠0 & P07-11 ≠ 1( در حین  Over-Voltage. اضافه ولتاژ )  9

 stop  (ovS )( در هنگام  Over-Voltage. اضافه ولتاژ )  11

11  .Low-voltage  درحینacceleration  (LvA ) 

12  .Low-voltage  درحینdeceleration  (Lvd ) 

13  .Low-voltage  ( در حین سرعت ثابتLvn ) 

14  .Stop mid-low voltage  (LvS ) 

 Phase loss  (OrP ). حفاظت  15

 IGBT  (OH1 ). داغ شدن  16

 ( 40hp( ) برای درایو باالی  OH2. داغ شدن خازن ها )  17

18  .tH1o (TH1 open: IGBT over-heat protection error)    

19 .  protection error) tH2o (TH2 open: capacitance over-heat 

 . رزرو است . 21
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Drive over-load (oL)11  . 

 ( EoL 1)  1رله حرارتی الکترونیکی .  22

 ( EoL 2  )  2. رله حرارتی الکترونیکی  23

24  .Motor PTC overheat (oH3) (PTC/PT100) ) دمای باالی موتور ( 

  . رزرو است . 25

 Over-torque 1  (ot1 )گشتاور باال .  26

 Over-torque  (ot2 ) 1گشتاور باال .  27

28  .Low current ( Uc ) 

  Home limit (LMIT ). ارور مربوط به  29

31  .Memory write-in error (cF1) 

31 . Memory read-out error (cF2)  

 . رزرو است . 32

 U-phase  (cd1 ). خطا در تشخیص جریان  33

 V-phase  (cd2 ). خطا در تشخیص جریان  34

 W-phase  (cd3 ). خطا در تشخیص جریان  35

36  .Clamp current detection error (Hd0) 

 Hd1(  Over current. خطای تشخیص اضافه جریان )  37

 Hd2(  Over voltage. خطای تشخیص اضافه ولتاژ )  38

39  .occ IGBT short circuit detection error (Hd3) 

 ( AUE. خطا در اتوتیونینگ )  41

 PID  (AFE ). فقدان فیدبک در کنترل  41
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 PG  (PGF1 )فیدبک  . خطا در 42

 PG  (PGF2 ). فقدان فیدبک  43

44  .PG feedback loss (PGF2) 

45  .PG feedback stall (PGF3) 

 47 ~ 46. رزرو است . 

 ( ACE. فقدان ورودی جریان آنالوگ )  48

49  .External fault input (EF) 

 ( EF1. استاپ امرجنسی )  51

51  .External Base Block (bb) 

 ( PcodE. خطا در وارد نمودن پسورد )  52

 . رزرو است . 53

 Communication  (CE1 ). خطای  54

 Communication  (CE2 ). خطای  55

 Communication  (CE3 )خطای   . 56

 Communication  (CE4 )خطای   . 57

 Time-out  (CE10 ). خطای  58

 . رزرو است . 59

 ( Bf. خطای مقاومت ترمز )  61

 ( ydc. خطا در سویئچ اتصال ستاره / اتصال مثلث )  61

62  .Decel. Energy Backup Error (dEb) 

63  .Slip error (oSL) 
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64  .Electromagnet switch error (ryF) 

 PG Card  (PGF5 ). خطا در  65

 . رزرو است . 67 ~ 66

68  .Sensorless estimated speed have wrong direction 

69 . Sensorless estimated speed is over speed 

71  .Sensorless estimated speed deviated 

 . رزرو است . 71

72  .STO Loss 1 

73  .External safety gate S1 

 . رزرو است . 75 ~ 74

76  .STO 

77  .STO Loss 2 

78  .STO Loss 3  

 . رزرو است . 81 ~ 79

82 .  U phase output phase loss  (OPHL ) 

83  .Vphase output phase loss  (OPHL ) 

84  .Wphase output phase loss  (OPHL ) 

  PG-02U ABZ. عدم اتصال سخت افزار  85

 PG-02U UVW. عدم اتصال سخت افزار  86

 . رزرو است . 88 ~ 87

89  .Initial rotor position detection error 
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91  .Inner PLC function is forced to stop 

 : رزرو است .   100 ~ 91

111  .CGdE CANopen software disconnect1 

112  .CHbE CANopen software disconnect2 

 . رزرو است . 113

114  .CbFE CANopen hardware disconnect 

   CIdE CANopen index خطا در تنظیمات.  115

   CAdE . CANopenدر  slave خطا در تنظیمات شماره شناسه دستگاه.  116

117  .CFrE CANopen index setting exceed limit 

 . رزرو است . 110 ~ 108

111  .InrCOM Internal communication overtime error 

112  .PM sensorless shaft Lock error  

 رزرو است..  113

  درصورتیکه خطا در درایو رخ دهد و درایو به صورتforce نام خطا در پارامتر فوق ذخیره می شود . ,اپ شود است 

  در زمان استاپ خطای ولتاژ پایینLVS  نمایش داده شده ولی ثبت نمی شود . در حال کار درایو با ولتاژmid-low   

 ثبت می شود . ( LvA , Lvd , Lvn) خطای 

  در صورتیکه فانکشن  62مورد :dEb  درایو  ,فعال باشدdEb و در پارامترهای  را اجرا نمودهPr.06-17  تاPr.06-22  . هم زمان ذخیره می کند 

06-23 Fault Output Option 1 

06-24 Fault Output Option 2 

06-25 Fault Output Option 3 

06-26 Fault Output Option 4 

 1تنظیمات کارخانه ایی :              ثانیه                                                   65535تا  1 تنظیمات
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 ظیمات آن این پارامتر را همراه با خروجی های چند منظوره برای موارد خاص می توان به کاربرد. با رخ دادن خطا ترمینال های خروجی با توجه به تن

 تنظیم شده باشد (   38تا   35می شوند . ) ترمینال های خروی روی  ها فعال

  در مبنای دسیمال تنظیم کنید . ,را با استفاده از جدول زیر  26-06 ~ 23-06پارامترهای 
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06-29 PTC   ضریب دمای مثبت ( انتخاب نحوه ی کارکرد درایو پس از تشخیص (PTC 

 تنظیمات :    

 : خطا داده ودرایو به کار خود ادامه می دهد .1

 : خطا داده و به تدریج استپ می شود .1  

 خطا داده و به صورت نگهانی استپ می شود . : 2

 : خطا نمی دهد . 3

  پارامترفوق برای تعیین رفتار درایو پس ازتشخیصPTC . است 

 PTCسطح  06-30

 51.1تنظیمات کارخانه ایی :                                                                           %100 ~ 0.0تنظیمات : 

 

 ین منظور برای تنظیم فانکشن ورودی آنالوگ به اAVI/ACI/AUI ,  بایدPr03-00 ~ Pr03-02  تنظیم کنید . 6را روی 

  این پارامتر برای تنظیم سطحPTC  متناظر برای ماکزیمم مقدار ورودی آنالوگ هست . %100به کار می رود . مقدار 
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 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                                                در هنگام رخداد خطا              commandفرکانس  06-31

 655.35Hz~0.00تنظیمات : 

 

  کاربر می تواند فرکانس مورد نظر تنظیم شده در درایو توسط کاربر را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز  ,در این پارامتر 

 خیره می شود .مقدارآن مجدد ذ

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                            فرکانس خروجی در هنگام رخداد خطا  06-32

 655.35Hz~0.00تنظیمات : 

 

  دد ذخیره می کاربر می تواند فرکانس خروجی درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مج ,در این پارامتر

 شود .

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                             ولتاژ خروجی در هنگام رخداد خطا  06-33

 6553.5V~0.00تنظیمات : 

 

  مجدد ذخیره می شود کاربر می تواند ولتاژ خروجی درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن  ,در این پارامتر

. 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                           در هنگام رخداد خطا  DCولتاژ  06-34

 6553.5V~0.00تنظیمات : 

 

  کاربر می تواند ولتاژ  ,در این پارامترDC خیره می شود .درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذ 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                              جریان خروجی در هنگام رخداد خطا  06-35

 655.35Amp~0.00تنظیمات : 
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  جدد ذخیره می کاربر می تواند جریان خروجی درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن م ,در این پارامتر

 شود .

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                           در هنگام رخداد خطا  IGBTدمای  06-36

 C˚6553.5~0.00تنظیمات : 

 

  کاربر می تواند دمای  ,در این پارامترIGBT ذخیره می شود . درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                           دمای خازن ها در هنگام رخداد خطا  06-37

 ℃3276.7~3276.7-تنظیمات : 

 

  کاربر می تواند دمای  ,در این پارامترIGBT دد ذخیره می شود .درایو را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مج 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                            سرعت موتو در هنگام رخداد خطا  06-38

 3276.7rpm~3276.7-تنظیمات : 

 

  کاربر می تواند سرعت موتور را در هنگام وقوع خطا برحسب  ,در این پارامترrpm ارآن مجدد ذخیره بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقد

 می شود .

تنظیمات کارخانه ایی :                                                در هنگام رخداد خطا                       commandگشتاور   06-39

 خواندنی

 3276.7~3276.7-تنظیمات : 

 

  توسط کاربر را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز  کاربر می تواند گشتاور موردنظر تنظیم شده در درایو ,در این پارامتر

 مقدارآن مجدد ذخیره می شود .
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 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                   نمایش وضعیت ترمینال های ورودی چند منظوره در هنگام وقوع خطا            06-40

 0000h~FFFFhتنظیمات : 

 

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                      ایش وضعیت ترمینال های خروجی چند منظوره در هنگام وقوع خطا        نم 06-41

 0000h~FFFFhتنظیمات : 

 

  ر شود نیز کاربر می تواند وضعیت ورودی / خروجی های چند منظوره را در هنگام وقوع خطا بخواند . در صورتیکه خطا تکرا ,در این پارامتر

 مقدارآن مجدد ذخیره می شود .

 تنظیمات کارخانه ایی : خواندنی                        و ... (               stop,runنمایش وضعیت درایو در هنگام وقوع خطا   )  06-42

 0000h~FFFFhتنظیمات : 

 

  بخواند . در صورتیکه خطا تکرار شود نیز مقدارآن مجدد ذخیره می شود . کاربر می تواند وضعیت درایو را در هنگام وقوع خطا ,در این پارامتر 

 رزرو است .  06-43

 

 1تنظیمات کارخانه ایی :                                     STOشدن آالرم  Latchتنظیم  06-44

 

 باشد . STO , Latchآالرم  :  1تنظیمات :                 

 نباشد . STO , Latchآالرم :  1                            

 Pr.06-44 = 0  بعد از برطرف شدن علت وقوع آالرم :STO ,  درایو را خاموش و روشن کنیدباید برای برطرف نمودن آالرم. 

 Pr.06-44 = 1  بعد از برطرف شدن علت وقوع آالرم :STO , . آالرم اتوماتیک برطرف می شود 

  تمام آالرم هایSTL1 ~ STL3 ,  به صورتLatch  مربوط به این آالرم ها نیست . 44-06هستند و پارامتر 
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                                                            3تنظیمات کارخانه ایی :                             (                      Wیا   U , Vتنظیم درایو در برابر فقدان یکفاز در خروجی )  06-45

 تنظیمات :    

 : خطا داده ودرایو به کار خود ادامه می دهد .1

 : خطا داده و به تدریج استپ می شود .1  

 : خطا داده و به صورت نگهانی استپ می شود .       2

 : خطا نمی دهد . 3   

 . پارامتر فوق برای تعیین رفتار درایو پس ازتشخیص قطعی فاز در خروجی است 

 1.511تنظیمات کارخانه ایی :                             در صورت نبود یکفاز در خروجی                        decelerationزمان  06-46

 ثانیه 65.535 ~ 0.000تنظیمات : 

 

 1.11تنظیمات کارخانه ایی :                        سطح تشخیص جریان در صورت نبود یکفاز در خروجی                             06-47

 %655.35~0.00تنظیمات : 

 

 است . stopتشخیص نبود یک فاز در خروجی و تنظیم زمان موردنظر برای عملکرد مناسب درایو در حالتی که درایو در حالت  06-48

 (  OPHLدستور تشخیص ) 

 1.111ه ایی : تنظیمات کارخان                   ثانیه 65.535 ~ 0.000تنظیمات : 

 

  اگرPr.06-48  دستور تشخیص  ,تنظیم کنید  1را رویOPHL . فعال نمی باشد 

  درایو در حال کار باشد : 1شرایط : 

 , Pr.06-46بشود پس از گذشت زمان تعیین شده در  Pr.06-47اگر جریان خروجی در هریک از فازهای خروجی کمتر از مقدار تعیین شده در 

 اجرا می شود . Pr.06-45پارامتر تنظیمات 
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  درایو  2شرایط :Stop  باشد وPr06-48=0 ; Pr07-02≠0 : 

 اجرا نمی شود . پس از OPHLاجرا می شود . در این مرحله  Pr07-02و  Pr07-01مطابق تنظیمات  DC Brake ,شود  startپس از اینکه درایو 

 DC Brake  درایوrun  می شود و حفاظتOPHL  اجرا می شود . ,گفته شد  که 1طبق شرایط 

 

  درایو در حال  3شرایط :STOP  باشد وPr06-48≠0 ; Pr07-02≠0 : 

 ( شروع به کار می کند .  Pr.07-02 ( DC Brake )و سپس  Pr.06-48ابتدا طبق زمان تنظیم شده در )  ,درایو با استارت 

 در طی زمان   Pr06-47برابر مقدار تنظیم شده در  11در این حالت شامل دو بخش است . بخش اول براساس  DC brakeجریان 

Pr06-48  و بخش دوم بر اساس مقدار تنظیم شده درPr07-02  طی زمانPr07-01  اجرا می شود . پس زمانDC brake کل برابر می شود با 

   .T=Pr06-48+Pr07-02. در این فاصله زمانی اگرOPHL  درایو به اندازه ی  ,رخ دهدPr06-48/2 سپس بر اساس  ,وع به شمارش می کند شر

 عمل می کند . Pr06-45تنظیم شده در  مقدار
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  3-1شرایط  ( :Pr06-48≠ 0, Pr07-02≠ 0  در شرایطی که )OPHL : رخ نداده باشد 

 

  3-2شرایط  ( :Pr06-48≠0, Pr07-02≠0  در شرایطی که )OPHL : رخ دهد 
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  درایو در حال   : 4شرایطSTOP  باشد وPr06-48≠0 ; Pr07-02=0 : 

 ( شروع به کار می کند .  Pr.07-02=0 ( DC Brake )و سپس  Pr.06-48ابتدا طبق زمان تنظیم شده در )  ,درایو با استارت 

 برابر مقدار DC brake , 11عمل می کند . و جریان  DC brakeبه جای زمان  Pr.06-48مقدار  ,با استارت درایو 

 Pr06-47  . فاصله زمانی اگر  در اینمی باشدOPHL  درایو به اندازه ی  ,رخ دهدPr06-48/2  سپس بر اساس مقدار  ,شروع به شمارش می کند

 عمل می کند . Pr06-45تنظیم شده در 

  4-1شرایط  :Pr06-48≠0, Pr07-02=0 پیش از   و در شرایطی کهrun  شدن, OPHL : رخ نداده است   
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  4-2شرایط  :Pr06-48≠0, Pr07-02=0 پیش از   و در شرایطی کهrun  شدن, OPHL : رخ داده است   

 

06-49 LvX Auto Reset                                        : 1تنظیمات کارخانه ایی 

 : غیرفعال 1       تنظیمات :       

 : فعال 1                           

 

 1تنظیمات کارخانه ایی :                                                      ر ورودی                  تنظیم زمان تشخیص نبود یک فاز د 06-50

                ثانیه 600.00~0.00تنظیمات :  

 

 رزرو است . 06-51
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 / 30.0 تنظیمات کارخانه ایی :                                                                ایجاد ریپل در فاز ورودی درایو 06-52

60.0   

 

                      460V Series: 0.0~320.0 Vdcتنظیمات :           

                      230V Series: 0.0~160.0 Vdc 

  درصورتیکه مقدار ریپل ولتاژ باسDC  بیشتر از مقدار تنظیم شده در پارامترPr.06-52  اندازه ی زمان تنظیم شده در باشد و بهPr.06-50  به عالوه

 متوقف می شود . Pr.06-53رخ می دهد و درایو طبق تنظیمات  Fault OrP ,ثانیه طول بکشد  31 ی

  اگر در فاصله زمانیPr.06-50  مقدار ریپل ولتاژ باس  ,ثانیه  31به عالوه یDC  کمتر از مقدار تعیین شده درPr.06-52  ی تعداد شمارنده  ,بشود

 ریست می شود . OrP دفعات

 0 تنظیمات کارخانه ایی : OrP                                            رفتار درایو در هنگام رخداد کمبود فاز در ورودی   06-53

  

 

 می شود . STOPدرایو به تدریج  ,: هشدار  1تنظیمات :               

 می شود . STOPدرایو ناگهانی  ,هشدار  : 1                          

  این پارامتر به منظور حفاظت درایودر برابرOver ripple . است 

  در صورتیکه ولتاژ باسDC  درایو براساس تنظیمات این پارامتر متوقف می شود . ,بیشتر از سطح تعیین شده بشود 

  رزرو است . 06-54

 

06-55 Derating Protection                                    : 0 تنظیمات کارخانه ایی

  

 

 : جریان نامی ثابت و موج کریر محدود با جریان بار و دما 1تنظیمات :        

 : فرکانس کریر ثابت و جریان بار محدود با تنظیمات موج کریر 1                   

 باشد. 12-06تنظیم شده در  current limit( ولی نزدیک به  1حالت : جریان نامی ثابت ) مانند تنظیمات  2                   
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 کاهش  ,جریان خروجی و زمان  ,مطابق با دمای محیط  , PWM( حاصل از  Fcفرکانس کریر )  ,: در صورتیکه جریان نامی ثابت باشد  1تنظیم حالت 

 می یابد . 

های کوتاه تغییر کند و درایو برای مدت طوالنی با جریان نامی کار می  overloadر در طول در درایو به طور مکرر رخ  نداده و موج کری Over Loadاگر 

 تنظیم کنید . 1این پارامتر را روی  ,کند 

 درجه و 51با دمای محیط  , Normal dutyدر حالت  VFD007C43Aبه دیاگرام مربوط به سطح فرکانس کریر مراجعه کنید . برای مثال درایومدل 

 UL open-type  درصد جریان نامی خروجی می رسد . 71به  ,کیلو هرتز تنظیم کنید  15باشد . اگر فرکانس کریر را روی 

درصد مقدار نامی برسد  23در صورتیکه خروجی به باالتر از حد تعیین شده برسد فرکانس کریر اتوماتیک کاهش می یابد . در صورتیکه جریان خروجی با 

 هم فرکانس کریر کاهش می یابد . overloadرتز می رسد . هم چنین در حالت کیلوه 11فرکانس کریر به 

فرکانس کریر به مقدار تنظیمات کارخانه ایی  ,باشد  %86=%72*%120 ,دقیقه  1کیلو هرتز باشد و جریان برای مدت  15در صورتیکه فرکانس کریر 

 کاهش می یابد .

 بوده و از تغییر فرکانس کریر و نویز موتور حاصل از دمای محیط و : در این حالت فرکانس کریر ثابت  1تنظیم حالت 

Overload  . جلوگیری می شود 

قرار دهید . در صورتیکه  normal dutyرا در حالت  VFD007C43Aبه دیاگرام مربوط به سطح جریان نامی مراجعه کنید . عنوان مثال درایومدل 

 ,برسد  %86=%72*%120زمانیکه جریان در یک لحظه به مقدار  ,درصد کاهش داده شود  71تا  هرتز باشد و جریان نامی 15فرکانس کریر روی 

 کار کند . curveمی دهد . بنابراین برای حفظ فرکانس کریر باید طبق  OLدرایو ارور 

غیر فعال می شود  ,برای بار سنگین بود درصد  121درصد برای بار نرمال و  161که  current limit: در این حالت تنظیمات موبوط به  1تنظیم حالت 

  overloadمزیت این روش درافزایش جریان خروجی درایو با وجود تنظیم فرکانس کریر بیشتر از تنظیمات کارخانه ایی است . ولی از طرفی با رخداد 

 موج کریرکاهش می یابد که این از معایب این روش است .

  تنظیم پارامتر  استفاده ازاین پارامتر باید همراه با Pr. 00-16  و Pr.00-17 . باشد  

  دمای محیط برderating  اثر می گذارد . لطفا بهderating curve . دمای محیط مراجعه کنید 

  منحنیControl Derating در مدهای کنترلی                                                                        

VF,VFPG,SVC,FOCPG  و  (Pr.00-10=1 and Pr.00-11=0~3) : مطابق زیر است 

 : (Pr.00-16=0)در حالت بار نرمال  
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 : (Pr.00-16=1)در حالت بار سنگین 
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 : Generalدمای محیط برای مدهای کنترلی  deratingمنحنی 
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 کنترل پیشرفته که پارامترها به صورت زیر است : Deratingمنحنی 
 
 (Pr00-10=1, and Pr00-11=4~7; or Pr00-10=2 , and Pr00-13=1~3) 

 : (Pr00-16=0)حال اگر بار نرمال باشد و 
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 : ( Pr00-16=1 ) حال اگر بار سنگین باشد و 
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 دمای محیط برای مدهای کنترلی پیشرفته : deratingمنحنی 

 

 

 5.000تنظیمات کارخانه ای :                                       PT100توسط  1ولتاژ تشخیص داده شده در سطح  06-56

 10.000V~0.000تنظیمات : 

 

تنظیمات کارخانه ای :                                        PT100توسط  2ولتاژ تشخیص داده شده در سطح  06-57

7.000 

 10.000V~0.000تنظیمات : 

 اصل کنید .اطمینان ح Pr. 06-57 > Pr.06-56از 
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 1011تنظیمات کارخانه ای :                                        1در سطح  PT100حفاظت فرکانسی  06-58

 Hz 600.00~0.00تنظیمات : 

 

06-59 PT100 activation level delay time                                       : 61تنظیمات کارخانه ای 

 ثانیه

 ثانیه 6000~0ات : تنظیم

 

  نحوه ی کار باPT100 : 

 ولت تنظیم شده باشد و مد 11تا  1به طوریکه روی ( انتخاب کنید  AVI, AUI or ACIورودی آنالوگ ولتاژ درایو را ) ابتدا باید یکی از  .1

2.  PT100 . را انتخاب کنید 

 یک از ورودی های ولتاژ آنالوگ را انتخاب کنید : .3

 (a) AVI (Pr.03-00=11), (b) AUI (Pr.03-02=11) یا 

(c) ACI (Pr.03-01=11 and Pr.03-29=1) 

 را به عنوان ورودی ولتاژ آنالوگ انتخاب کنید پارامتر ACIدر صورتیکه  .4

 Pr.03-01=11 and Pr.03-29=1  را تنظیم کنید . سپسSW2  بر رویI/O  11تا  1روی حالت ولتاژی , کنترل ترمینال را 

 تنظیم کنید .  ولت

  AFM2( مربوط به  SW2در حالت خروجی با جریان ثابت قرار گیرد . سپس سوئیچ )  AFM2تنظیم کنید تا   23را روی  Pr.03-33پارامتر  .5

 میلی آمپر تنظیم کنید به این منظور باید 9میلی آمپر تنظیم کنید و جریان خروجی ثابت را روی  21تا  1روی برد ترمینال را در روی 

6.  Pr.03-33 تنظیم کنید . جریان ثابت در خروجی  45وی را رAFM2  : 20به این صورت محاسبه می شودmA * 45% = 9Ma . 

Pr.03-33  برای تنظیم جریان یا ولتاژ خروجی ثابت درAFM2  است . %100.00~0 به کار می رود و رنج تنظیمات 

 ه شده به دو صورت واکنش نشان خواهد داد . نمودار عملکردبا توجه به مقدار ولتاژ تشخیص داد PT100درایو در عملکرد حفاظتی توسط  .7

 در زیر نشان داده شده است : PT100حفاظتی درایو توسط   .8
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 : PT100نحوه ی سیم بندی  .9

 

  درصورتیکهPr.06-58=0.00 Hz ,  عملکردPT100 . غیرفعال می شود 

درایو فرکانس  ,و باالتر برسد  (F°275) ℃135گر دمای موتور به برروی درایو نصب کرده اید . می خواهید ا PT100مثال : فرض کنید یک 

یا  (F°275) ℃135می رساند و موتور در این فرکانس کار خواهد کرد تا زمانیکه دمای موتور به  Pr.06-58را به مقدار تنظیم شده در  موتور

 کمتر برسد .

 را نمایش خواهد داد . ’OH3‘وتور متوقف شده و درایو م ,باالتر برود  (F°302)℃150در صورتیکه دمای موتور از مقدار  

 تنظیمات الزم :

 کنید . ( مراجعه PT100سیم بندی  , 1تنظیم کنید . ) به شکل  I/Oمیلی آمپر برد ترمینال  21تا  1را در حالت  AFM2( برای  SW2سویئچ )   .1

 را به درایو نصب کنید . PT100 ,طبق وایرینگ نمایش داده شده در شکل  .2
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 را به ) + ( متصل کنید . AFM2ترمینال 

 ( متصل کنید . -را به )  ACMترمینال 

AVI  وAFM2 . را به هم اتصال کوتاه کنید 

 تنظیم کنید . Pr.03-33=45%(9mA) و  Pr.03-23=23 و Pr.03-00=11پارامترهای  .3

 و مقاومت مطابق با آن مراجعه کنید : RTDبه جدول دمای  .4

 

 1.37Vdcولتاژ به صورت تقریبی :  9mAجریان ورودی :  151.71Ω مقاومت : ℃135دما : 

 1.42Vdcولتاژ به صورت تقریبی :  9mAجریان ورودی :  157.33Ωمقاومت :  ℃150دما : 

 

قدار به مفرکانس درایو  ,و باالتر برسد  ℃135به مقدار  RTDرا تنظیم کنید . زمانیکه دمای  Pr.06-58=10Hzو  Pr.06-56=1.37پارامتر  .5

 نخواهد شد . runباشد درایو  1کاهش می یابد و اگر مقدار تنظیم شده در آن  Pr.06-58تعیین شده در 

 

زمانیکه دمای  ,شود ( تنظیم شده باشد  stopداده و  warningدرایو )  Pr.06-29=1و  Pr.06-57=1.42پارامترها به صورت در صورتیکه  .6

RTD  درایو  ,و باالتر برسد  ℃150بهSTOP  خواهد شد وWarning  ‘OH3’ . می دهد 

 

06-60 Software Detection GFF Current Level                                        : تنظیمات کارخانه ای

6101  

 % 6553.5~0.0تنظیمات : 

 

06-61 Software Detection GFF Filter Time                                      0.10ات کارخانه ای : تنظیم 

 sec 655.35~0.00تنظیمات : 

 

  درصورتیکه جریان سه فاز در خروجی نامتعادل و بیشتر از مقدار تنظیم شده درpr.06-60  باشد, Protection GFF  در درایو فعال خواهد شد و

 خروجی را متوقف خواهد کرد .درایو

  درصورتیکه بیشتر از زمان تعیین شده درPr.06-61 خروجی درایو در همان لحظه متوقف شده و  ,ریان سه فاز در خروجی نامتعادل باشد جGFF 

 می دهد . 
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 رزرو است . 06-62

06-63 Fault Record 1 (day) 

06-65 Fault Record 2 (day) 

06-67 Fault Record 3 (day) 

06-69 Fault Record 4 (day) 

تنظیمات کارخانه ای : فقط قابل خواندن                          days 65535~0تنظیمات : 

 است .

 

06-64 Fault Record 1 (min) 

06-66 Fault Record 2 (min) 

06-68 Fault Record 3 (min) 

06-70 Fault Record 4 (min) 

تنظیمات کارخانه ای : فقط قابل خواندن است                         min 1439~0 تنظیمات :

. 

 

 در  ,ر صورتیکه هرگونه خطا درکارکرد درایو رخ دهد دPr06-17~22 , 6  خطای اخیر رخ داده در درایو را رکورد می شود و در پارامترهای

Pr06-63~70 ,  خطا به ترتیب رکورد می شود . این پارامترها برای بررسی خطاهای درایو با ثبت زمان وقوع به کار می رود . 4زمان رخداد 

 دقیقه دیگر رخ داده است  1111که  ,بوده  ocDدقیقه پس از شروع به کار درایو رخ داده است . دومین خطا  1111که  , بوده ocA: اولین خطا  برای مثال

نهایت دقیقه بعد از چهارمین خطا رخ داده است . و در  1111بوده که  ocdدقیقه دیگر رخ داده است . پنجمین خطا  1111بوده که  ocAچهارمین خطا  

 دقیقه بعد از پنجمین خطا رخ داده است . 1111بوده که  ocnششمین خطا 

   به صورت زیر خواهد بود : Pr06-17~Pr06-22 and Pr06-63~Pr06-70پس مقادیر ذخیره شده در 
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  می توان با مشاهده ی  ,طبق خطاهای ثبت شده در پارامترهاPr.06-17  متوجه شد که آخرین خطاocn  دقیقه پس از  241روز و  4بوده که

run . شدن درایو اتفاق افتاده است 

  101تنظیمات کارخانه ای :                                      low currentتنظیم سطح  06-71

 % 6553.5~0.0تنظیمات : 

 

ه ای : تنظیمات کارخان                                    low currentطول زمان تشخیص  06-72

1011 

 ثانیه  655.35 ~ 0.00تنظیمات : 
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 1تنظیمات کارخانه ای :                                            low currentرفتار درایو در برابر وقوع  06-73

      تنظیمات : 

 : بدون عکس العمل 1   

 شود . stop: خطا داده و سریع  1   

 متوقف شود . 2nd deceleration timeریج با توجه به : خطا داده و به تد 1   

 : خطا داده و به درایو به کار خود ادامه دهد . 3   

 

 

  درایو پس از تشخیصlow current  طبق مقدار تنظیم شده درPr.06-73  رفتار می کند که این رفتار با توجه به مقدار پیش فرض تنظیم

است . این سه پارامتر را می توان هم چنین در استفاده از ترمینال های  Pr.06-72شده در پارامتر  زمان در نظر گرفته و Pr.06-71شده در 

 خروجی چند 

 نیز به کار برد .(MO44) منظوره 

  فانکشن تشخیصlow current  را نمی توان زمانیکه درایوsleep  یاstand by . هست به کار برد 
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 37پارامترهای خاص گروه  -8-62

00-17 Software Brake Level                                     : 760.0تنظیمات کارخانه ای 

                                   460V series: 700.0~900.0Vdcتنظیمات :          

 

 Brake chapper  در ولتاژDC-BUS ند با انتخاب یک مقاومت ترمز مناسب تنظیم شده در این پارامتر فعال می شود و کاربر می توا, 

Deceleration  7بهتری داشته باشد . برای اطالعات بیشتر در مورد مقاومت ترمز به فصل  

Accessories . مراجعه کنید 

  این پارامتر تنها برای مدل هایی با توان زیرV 30kW / 460  . استفاده می شود 

 3تنظیمات کارخانه ای :                                              DC Brakeسطح جریان  01-17

 %100~0تنظیمات :           

 

  این پارامتر برای تنظیم سطح جریان خروجیDC Brake  درایو به موتور در طولstart-up  وstop . به کار می رود 

درنظر گرفته می شود . توصیه می شود با یک جریان ترمز درصد  111 , (Pr.00-01)جریان نامی درایو  , DCبرای تنظیم سطح جریان ترمز 

DC . پایین شروع کرده و سپس جریان را افزایش دهید تا به گشتاور مناسب برسید 

  در حالت مد کنترلیFOCPG ,  ترمزDC  در حالتzero-speed  کار می کند و می توان ترمزDC  را با هر مقدار فعال کرد . درایو در این

 خروجی مناسب را بر حسب نیاز ایجاد می کند .جریان حالت 

 

 0.0تنظیمات کارخانه ای :                                           RUNدر هنگام  DC Brake تنظیم زمان  02-17

 sec 60.0~0.0تنظیمات :           

 

  دلیل استفاده از ترمزDC یروی خارجی یا اینرسی بار چرخش داشته باشد . با استفاده از درایو در در هنگام شروع در مواقعی است که موتور به دلیل ن

تزریق می  DCرخ دهد . با تنظیم این پارامتر از درایو به موتور جریان  Over currentشرایط ممکن است به موتور آسیب وارد شود یا در درایو چنین 

به موتور پس از  DC Brake. این پارامتر مقدار زمان مورد نیاز برای تزریق جریان داشت  stableشود تا بتوان موتور را متوقف کرد و یک استارت 

 تنظیم کنید این فانکشن غیرفعال می گردد . 1.1می کند . در صورتیکه این پارامتر را روی  را تعیین RUNفرمان 
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 0.0تنظیمات کارخانه ای :                                          STOPدر هنگام  DC Brake تنظیم زمان  03-17

 sec 60.0~0.0تنظیمات :           

 

  بعد از فرمانSTOP  به دلیل نیروی خارجی یا اینرسی بار ممکن است موتور هم چنان چرخش داشته باشد و فوراSTOP  نشود. این پارامتر برای تنظیم

 پ شدن موتور است. خروجی به موتور بعد از استاپ و اطمینان از استا DCجریان  زمان

  این پارامتر برای تنظیم مدت زمان جریانDC  خروجی در هنگامSTOP  تنظیم می شود . این فانکشن زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روش

stop تنظیم کنید این دستور  1.1( قرار دهید . در صورتیکه مقدار این پارامتر را بر روی  1را در حالت توقف با شیب )   11-12در پارامتر  درایو

 غیرفعال می شود .

  : پارامترهای مربوطهPr.00-22  برای تعیین روشstop  درایو وPr.07-04  نقطه شروع فرکانس برای تعیینDC brake . 

 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                      STOPدر هنگام  DC brakeنقطه شروع فرکانس تعیین  04-17

 600.00Hz~0.00تنظیمات :           

 

  این پارامتر برای تعیین فرکانس شروع عملکردDC Brake  در هنگامdeceleration  است . در صورتیکه تنظیمات این پارامتر کوچکتر از

 از فرکانس کوچکتر خواهد بود . DC Brakeنقطه ی شروع  ,باشد  Pr.01-09 فرکانس

 

 DC Brake  در زمانStart-up ,  برای بارهایی که قبل ازstart  به کار می رود . ,درایو چرخش دارند مانند فن و پمپ 

 ابتدا بار را در یک موقعیت نگه داشت سپس حرکت را آغاز کرد. DC Brakeمی توان با  ,هم چنین در یک موقعیت خاص 

 DC Brake  در هنگامSTOP ,  را در یک موقعیت ثابت نگه می دارد مانند موارد استفاده از طول زمان توقف را کاهش داده و هم چنین بار

 ماشین کاتر .  جرثقیل و



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

525 
 

05-17 Voltage Incrasing Gain                                          : 133تنظیمات کارخانه ای 

 %200~1تنظیمات :           

 

  در صورتیکه کاربر در حالتspeed tracking و ارور  ستدر حال کار اOL  یاOC  این پارامتر را برای کم کردن افزایش ولتاژ باید  ,دارید

 تنظیم کنید .

06-17 Restart  شدن بعد از قطع لحظه ای توان(Speed Search)                                       : 0تنظیمات کارخانه ای 

 : درایو استاپ می شود . 3تنظیمات :           

 فرکانس مرجع تنظیم شده توسط کاربر شروع به کار می کند . command: درایو با فرکانس  1                       

 : درایو با فرکانس مینیمم تنظیم شده در درایو شروع به کار می کند . 5                       

 

 حظه ای برق ورودی تعیین می شود .در این پارامتر نحوه ی کارکرد مجدد ) ری استارت ( درایو پس از قطع ل 

  برق وصل شده به درایو به دالیل متعددی ممکن است قطع شود . با تنظیم این پارامتر پس ازpower on  شدن مجدد برق ورودی پس از قطع

 نمی گردد . stopخروجی درایو حفظ شده و درایو  ,برق 

  عت مرجع تنظیم شده توسط کاربر شروع به کار می کند تا سرعت موتور به این فرکانس : بعد از قطع ناگهانی برق درایو اتومات با سر 1تنظیمات

 این حالت مناسب برای بار با اینرسی باال و مقاومت کم است . برای مثال برای یک چرخ با اینرسی باال نیازی نیست که درایو به طور کامل برسد .

STOP . شود و در زمان صرفه جویی کرد 

  بعد از قطع ناگهانی برق درایو اتومات با حداقل فرکانس تنظیم شده توسط کاربر شروع به کار می کند تا سرعت موتور به این :  2تنظیمات

 این حالت مناسب برای بار با اینرسی پایین و مقاومت بزرگ است . فرکانس برسد .

  در حالت مد کنترلPG ,  توماتیک با استفاده از سرعت خوانده شده در درایو به طور ا ,نباشد  1در صورتیکه پارامتر رویPG ,  سرعت را تنظیم

 می کند .
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 2.0تنظیمات کارخانه ای :                                         حداکثر زمان قطعی برق ورودی  07-17

 sec 20.0~0.0تنظیمات :           

 

  درایو به حالت  ,پس از وصل مجدد برق  ,در این پارامتر باشد درصورتیکه قطعی برق ورودی کمتر از زمان تنظیم شدهResume  . وارد می شود

 درایو به صورت توقف ناگهانی ,بیشتر از زمان تنظیم شده برق ورودی قطع باشد  اگر

  (coast . متوقف می شود ) 

  تنظیماتPr.07-06  . ثانیه باشد درایو  2مان قطعی برق کمتر یا مساوی با در شرایطی که زکه مربوط به رفتار درایو پس از قطعی برق است

ثانیه نیز  2در صورتیکه ماکزیمم زمان قطعی برق کمتر از  ,شود  overload , power offنمایش می دهد . اما اگر درایو با وجود  ”LU“ارور 

 کرد . start upن نیز اجرا نمی شود . در این حالت درایو به صورت قبلی می توا Pr.07-06تنظیمات  ,باشد 

08-17 Base block Time                                         : تنظیمات کارخانه ای## 

 sec 5.0~0.0تنظیمات :           

 

  مقدار  ,در صورتیکه برق ورودی درایو قطع شود ( خروجی درایو بالک می شود و برای یک بازه زمانی مشخصPr.07-08  تا )resume ن شد

ناشی از موتور در این بازه  regeneration. این پارامتر باید طوری تنظیم شود تا از برطرف شدن باقیمانده ولتاژ  وقفه ایجاد می شود,درایو 

 اطمینان حاصل کرد . ,زمانی قبل از آغاز به کار مجدد درایو 

  این پارامتر تنها برای فانکشنbase-block  حین کارکردش  زمانیکه درایو در ,نمی باشدfree run  خروجی درایو بعد از زمان  ,شودPr07-08  

 ( free runدرایو بعد از  re-startبرای  delay timeدوباره با آخرین مقدار فرمان فرکانس آن فعال می شود . ) 

  اینdelay time  تنها برایrun  شدن مجدد درایو پس ازfree run یر مرجع های فرمان به درایو رخ دهد .است که به دلیل رخداد ارور و یا سا 

  تنظیمات کارخانه ایی این پارامتر مطابق جدول زیر است : ,در رنج های مختلف توان درایو 
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 133تنظیمات کارخانه ای :                                                        Speed Searchتعیین حد جریان برای     09-17

 %200~20ظیمات :           تن

 

  با افزایش جریان بیشتر از مقدار تعیین شده در  ,بعد از قطع ناگهانی برقPr.07-09 ,  درایو باspeed search . شروع به کار می کند 

  بعد ازspeed search ,  اولین گروه تنطیمات منحنیV/F ,  با ماکزیمم جریان برای یکoptimum accel./decel و شروع 

 speed search  مطابق باPr.07-09 . خواهد بود 

  تعیین سطحmaximum speed search  در این پارامتر بر روی زمان رسیدن موتور به سرعت مورد نظر تاثیر می گذارد . اگر این پارامتر به

شدن عملکرد حفاظت در مقابل  ولی مقدار خیلی زیاد باعث فعالمقدار بزرگتری تنظیم شود زمان رسیدن به سرعت افزایش می یابد .

overload . می شود 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                          رفتار درایو پس از وقوع خطا 10-17

 : استاپ شدن درایو 3تنظیمات :           

 وع خطا: استارت مجدد درایو با سرعت تنظیم شده در قبل ازوق 1                      

 : استارت مجدد درایو با حداقل فرکانس خروجی  5                      
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  در حالت مد کنترلPG ,  درایو به طور اتوماتیک با استفاده از سرعت خوانده شده در  ,نباشد  1در صورتیکه پارامتر رویPG ,  سرعت را تنظیم

 می کند .

  در این حالتFault  ها شاملbb,oc,ov,occ با ری استارت شدن درایو بعد از وقوع خطاهای  است . oc, ov, occ , Pr.07-11  نباید

 تنظیم شود . 3 روی

 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                           تنظیم زمان اتو ری استارت بعد از وقوع خطا                        11-17

 10~0تنظیمات :           

 ( بعد از رخ دادن خطاهایoc, ov, occ  ),  درایو می تواند به طور اتوماتیک ریست / ری استارت گردد . ,ثانیه  13ظرف حداکثر 

  درایو بر اساس  ,پس از گذشت زمان تنظیم شده در آن  ,این پارامتر غیرفعال می شود و در صورت فعال بودن این پارامتر  , 3با تنظیم بر روی

 ری استارت خواهد شد . Pr07-10تنظیمات 

  در صورتیکه تعداد دفعاتreset/restart  بیشتر از مقدارPr.07-11  درایو ریست / ری استارت نخواهد شد تا زمانیکه کاربر درایو را به ,باشد 

 کند . runطور دستی ریست کرده و موتور را مجددا 

12-17 Speed Search during Start-up                                            : 0تنظیمات کارخانه ای 

 : غیرفعال 3تنظیمات :           

 : ماکزیمم فرکانس در خروجی 1                      

                      5  :start-up motor frequency 

 : مینیمم فرکانس خروجی 3                      

  دقیقه یا بیشتر طول می کشد تا  5تا  2 ,و توقف یک موتور با اینرسی بار باال به کار می رود . یک موتور با اینرسی زیاد این پارامتر برای راه اندازی

نیازی نیست که برای توقف کامل درایو صبر کند . اگر برای درایو , شود . با تنظیم این پارامتر کاربر برای ری استارت درایو  stopکامل  به طور

سرعت درایو براساس سرعت خوانده شده از موتور توسط انکدر است و سریعا به فرکانس  ,استفاده کرده باشید  PGدر و کارت وموتور انک

command  تنظیم شده توسط کاربر می رسد . جریان خروجی را نیز درPr.07-09 . باید تنظیم کنید 

  در حالت مد کنترلPG ,  و به طور اتوماتیک با استفاده از سرعت خوانده شده در درای ,نباشد  1در صورتیکه پارامتر رویPG ,  سرعت را تنظیم

 می کند .

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

530 
 

13-17 Decel. Time at Momentary Power Loss (dEb function)                        : 0تنظیمات کارخانه ای 

 غیرفعال:  3تنظیمات :           

                     1~6: Auto Deceleration 

  این پارامتر برای تنظیم زمانdecel . time . در اثر قطع برق ناگهانی به کار می رود 

14-17 dEb Return Time                                             : 0تنظیمات کارخانه ای 

 sec 25.0~0.0تنظیمات :           

 

 dEb (Deceleration Energy Backup) درایو با  ,به درایو این امکان رو می دهد که در صورت قطع ناگهانی برق  : این فانکشنAuto 

deceleration . به تدریج متوقف شده تا استاپ شود 

 

15-17 Dwell Time at Accel.                                      : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 sec 600.00~0.00تنظیمات :           

 

16-17 Dwell Frequency at Accel                                     : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :           
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17-17 Dwell Time at Decel.                                      : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :           

 

18-17 Dwell Frequency at Decel.                                       : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :           

 

  پارامترهای Pr.07-15  تاPr.07-18  برای بارهای سنگین برای جلوگیری از وقوعOC  یاOV . است 

 ند در شرایطی که درایو با بار سنگین کار می ک, Dwell  موقتا یک فرکانس خروجیstable  مانند جرثقیل و آسانسور . ,ایجاد می کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنظیمات :           
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 فن روشن بماند . ,اشد تا زمانیکه برق درایو وصل ب  : 3                      

 فن خاموش شود . ,شدن درایو  stop: یک دقیقه بعد از  1                       

 شدن درایو فن خاموش شود . stopشدن درایو فن روشن و با  run: با  5                       

 فن روشن شود . ,د برسد درجه سانتیگرا 23 حدود به IGBT: در صورتیکه دمای  3                       

 : فن همیشه خاموش باشد . 4                       

 . این پارامتر برای کنترل فن به کار می رود 

درجه  41درجه سانتیگراد فن روشن و کمتر شدن دما از  61و خازن ها روشن می شود . با باالرفتن دما از  IGBT: فن بر اساس دمای  3در حالت 

 د .خاموش می شوفن 

20-17 STOP  ( اضطراریEF  )& Force stop                                         : 0تنظیمات کارخانه ای 

  ( coastتوقف آزاد )   : 3تنظیمات :           

  Deceleration time 1: توقف با اولین  1                       

 Deceleration time 2توقف با اولین  : 5                       

 Deceleration time 3توقف با اولین  : 3                       

 Deceleration time 4توقف با اولین  : 4                       

                       5  :System Deceleration (According to original deceleration time) 

                       2  :Deceleration  اتوماتیک( Pr01-46) 

 

 

  11در صورتیکه ترمینال های ورودی دیجیتال چند منظوره ایی که بر روی  (EF  یا )18   (Emergency stop) تنظیم شده فعال شود, 

 فعال می شود . Pr.07-20درایو بر اساس تنظیمات 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                    Fan coolingکنترل  19-17
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 0تنظیمات کارخانه ای :                                                         اتوماتیک                 Energy - savingعملکرد    21-17

 : فعال 1:    غیرفعال                                                              3تنظیمات :           

 

  در صورتیکهPr.07-21  یک تنظیم کنید  ,را, accel  وdecal درایو به طور  ,جرا می شود . در حین کار با سرعت ثابت با ولتاژ کامل ا

 بهترین مقدار ولتاژ را با توجه به توان بار محاسبه می کند .  اتوماتیک

  با کاهش بار ولتاژ خروجی به طور اتوماتیک کاهش می یابد . بنابراین درایو با  ,در صورتیکه فرکانس خروجی ثابت باشد و در شرایط کاری ثابت

 کار می کند . ,متری که حالضرب ولتاژ در جریان است کتوان 

22-17 Energy-saving Gain                                       : 133تنظیمات کارخانه ای 

 %1000~10تنظیمات :           

  در صورتیکهPr. 07-21  این پارامتر برای تنظیم گین  ,تنظیم شود  1رویenergy-saving 133ی رود . تنظیمات کارخانه ای به کار م 

مقدار این پارامتر را کاهش دهید .در صورتیکه موتور به لرزش افتاد مقدارش را افزایش  ,است اگر با این مقدار به نتیجه مطلوب حاصل نشد  درصد

 دهید .

  توجه است . بنابراین زمانیکه موتور بدون بار  افزایش دمای موتور بسیار قابل ,در بعضی کاربردهای خاص همچون موتور های اسپیندل سرعت باال

 جریان مصرفی موتور کاهش پیدا می کند . با تنظیم این پارامتر به مقدار کمتر می توان این تنظیمات را انجام داد . ,می کند  کار

23-17 Auto Voltage Regulation(AVR) Function                                            0مات کارخانه ای : تنظی 

 Enable AVR:  3تنظیمات :           

                      1  :Disable AVR 

                      5  :Disable AVR during deceleration 

  220ولتاژ نامی موتور معموالV/200VAC 60Hz/50Hz  است و ولتاژ ورودی به درایو در رنج 

180V - 264 VAC 50Hz/60Hz  بنابراین در صورتیکه درایو بدون فانکشن  ,استAVR  ولتاژ خروجی برابر ولتاژ ورودی  ,کار کند

 خواهد شد .

باعث کاهش طول عمر موتور شده و می تواند در دمای باالتر به  ,شود  RUNبیشتر از ولتاژ نامی  %20 ~ %12 در صورتیکه موتور با ولتاژ  

 و گشتاور ناپایدار در خروجی شود . failing insulationپدیده  موتور آسیب برساند. همچنین باعث
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failing insulation 

  عملکردAVR  به طور اتوماتیک ولتاژ خروجی درایو را مطابق با ولتاژ نامی موتور تنظیم می کند . به عنوان مثال اگر منحنیV/F  200به صورت 

VAC/50Hz  200تنظیم شده باشد و ولتاژ ورودی بین V  264تاVAC  بنابراین درایو ولتاژ خروجی را به طور اتوماتیک به ماکزیمم  ,باشد

200 VAC/50Hz  کاهش می دهد . اگر ولتاژ ورودی بین 

 ولتاژ خروجی درایو  موتور و توان ورودی نسبت مستقیم خواهد داشت .  ,باشد  200VACتا  180

  در صورتیکه فانکشن  0تنظیمات :AVR  ایو ولتاژ خروجی را براساس مقدار ولتاژ در ,فعال باشدDC-bus فعلی تنظیم می کند. در این حالت 

 تغییر نمی کند . DC-busولتاژ خروجی براساس تغییرات ولتاژ  

  در صورتیکه فانکشن  1تنظیمات :AVR  درایو ولتاژ خروجی را بر اساس ولتاژ  ,غیرفعال باشدDC-bus تنظیم می کند و ولتاژ خروجی درایو  

 تغییر می کند که این می تواند سبب اضافه جریان یا کاهش جریان شود . DC-BUSبراساس ولتاژ 

  درایو فانکشن  2تنظیمات :AVR  را در حینdeceleration  غیرفعال می کند . مثل مواقعی که از سرعت خیلی باال به سرعت پایین تغییر

 می دهد .سرعت 

  هنگامیکه درایو به صورتramp یب متوقف می شود زمان و با شdeceleration  تنظیم  2افزایش می یابد . در صورتیکه این پارامتر بر روی

 سریعتر طی می شود . decelerationزمان  , (44-01)به صورت اتوماتیک باشد  acceleration/decelerationو تنظیم زمان ,شود 

   یادآوری می شود در صورتیکه درایو در مدFOCPG  یاTQCPG . باشد این پارامتر را بر روی صفر تنظیم کنید 

 

 

 

 

 

  رل داشته و از طرفی پاسخ درایو در کنترل کندتر خواهد بود . درصورتیکه مقدار نتیجه پایدارتری در کنت ,هرچه مقدار این پارامتر را افزایش دهید

 کنترل ناپایدارتر و پاسخ ها سریع تر خواهد بود . ,پارامتر را کاهش دهید این 

 این پارامتر را تنظیم کند .  ,کاربر می تواند بر اساس خواسته اش از پایداری کنترل و سرعت پاسخ دهی 

 

 0.020تنظیمات کارخانه ای :            ( SVCیا  V/Fی ) در مد کنترل Torque commandفیلتر زمانی در      24-17

 sec 10.000~0.001تنظیمات :           
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  می تواند برای تغییرات زمان پاسخ دهی در جبرانسازی به کار رود . 25-07و  24-07پارامتر 

  اما در صورتیکه این زمان را بیش  ,زمان پاسخ دهی کندترین حالت ممکن خواهد بود  ,تنظیم شود  10 , 24-07و  25-07در صوررتیکه پارامتر

 کاهش دهید سیستم ناپایدار خواهد شد . از حد

 0تنظیمات کارخانه ای :                                   ( SVCیا  V/Fگین جبرانساز گشتاور ) در مد کنترلی  26-17

 (1 in SVC mode) 

 10~0تنظیمات :           

 

  و این باعث کاهش ولتاژ در موتور  ,بخشی از ولتاژ خروجی درایو توسط مقاومت سیم پیچ استاتور مصرف می شود  ,زمانیکه بار موتور زیاد باشد

 و در نتیجه باعث افزایش جریان خروجی درایو و کاهش گشتاور در خروجی می شود . القایی

توان به طور اتوماتیک ولتاژ خروجی را بر اساس بار تنظیم کرد تا فاصله هوایی میدان مغناطیسی را پایدار نگه داشت تا کارکرد دراین پارامتر می 

 داشته باشیم .  بهینه

  در مد کنترلیV/F ,  ود.کاهش می یابد . که این باعث کاهش گشتاور در سرعت های پایین می ش ,ولتاژ به نسبت مستقیم با کاهش فرکانس 

  را خیلی افزایش بدید باعث ایجاد  26-07اگر مقدار این پارامترOverflux  داغ شدن موتور و فعال شدن ,و افزایش بیش از حد جریان خروجی 

 عملگر های حفاظتی می شوید . 

 

 0.100تنظیمات کارخانه ای :              ( SVCیا  V/F) در مد کنترلی  Slip Compensationزمانی در فیلتر  25-17

 sec 10.000~0.001تنظیمات :           
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 0.00ای :  تنظیمات کارخانه                                   ( Slipضریب جبرانساز لغزش )  27-17

 10.00~0.00تنظیمات :         

 

  در غیر این صورت وجود دارد برای القای جریان در روتور، اختالف سرعت بین سرعت میدان دوار و سرعت گردش روتور در موتور آسنکرون .

 ستاتور را قطع نکرده و در نتیجههای روتور شار میدان تولید شده توسط انسبت به روتور امکان حرکت نخواهد داشت و هادی میدان دوار

 شود. نامیده می (Slip) ولتاژی در روتور القا نخواهد شد. این اختالف سرعت بین سرعت میدان دوار و سرعت حرکت روتور در اصطالح لغزش 

  .:ستا ns و سرعت میدان دوار p ها، تعداد زوج قطبf موتورمهمترین رابطه در موتورهای القایی رابطه بین فرکانس 

 

 :و از این رابطه خواهیم داشت

 

 :و سرعت روتور برابر است با

 

 :آیداست و از این رابطه به دست می (Slip) دهنده لغزشنشان s و

 

 نامی  تموتور القایی برای ایجاد گشتاور موردنیاز به مقداری لغزش در حین کار نیاز دارد . که می توان آن را در سرعت های باالتر از جمله سرع

 نادیده گرفت . % 3~2لغزش موتور و 

  در حال کار با فرکانس متغیر, slip  به طوریکه با  ,و فرکانس سنکرون برای ایجاد یک گشتاور مغناطیسی مطلوب با هم نسبت عکس دارند

تاثیر جدی در  slipنابراین مقدار کاهش می یابد . موتور ممکن است در فرکانس پایین موردنظر کاربر بایستد . ب slipفرکانس مقدار  افزایش

 سرعت حرکت موتور در سرعت های پایین دارد .

  افزایش بار سبب افزایش  ,همچنین در کاربرد درایو و موتور القاییslip . می شود . این عامل هم بر سرعت کار موتور تاثیرگذار هست 

 با جبرانسازی مقدار فرکانس و کاهش مقدار  ,ور با جریان نامی کار می کند این پارامتر در مواقعی به کار می رود که بخواهیم در زمانیکه موتslip 

صحت کار درایو را برای نتیجه مطلوب افزایش دهیم . در صورتیکه جریان خروجی درایو از مقدار آن در  ,نزدیک شدن آن به مقدار سرعت نامی تا 

 درایو این حالت را با افزایش فرکانس جبران می کند . ,تر بشود بیش ,موتور القایی است  no loadکه جریان  01-05پارامتر 
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  در صورتیکه کنترل مد درایو درPr 00-11  را ازV/F  بهvector control  می شود . در غیر این صورت مقدار  1مقدار این پارامتر  ,تغییر دهید

مقدار این پاارمتر را به طور تدریجی و خیلی کم افزایش دهید . حتما  accelerationدر هنگام  overloadصفر خواهد شد. در صورت وقوع آن 

نامی موتور ضرب شده و فرکانس خروجی افزایش می یابد . در صورتیکه سرعت به مقدار مطلوب  slipدر بار نامی مقدار این پارامتر در مقدار 

 .مقدار این پارامتر را کمی افزایش دهید در غیر این صورت کاهش دهید  ,نرسید 

 

 

 

29-17 Slip Deviation Level                                             : 0تنظیمات کارخانه ای 

 No detection :  3                     %100.0~0تنظیمات :          

 

30-17 Detection Time of Slip Deviation                                         : 1.3تنظیمات کارخانه ای 

 sec 10.0~0.0تنظیمات :           

 

 

         رزرو است . 28-17
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31-17 Over Slip Treatment                                        : 3  تنظیمات کارخانه ای 

 : درایو خطا داده و به کار خود ادامه می دهد .    3تنظیمات :           

 : درایو خطا داده و با شیب متوقف می شود . 1                      

 : درایو خطا داده و خروجی قطع شده تا موتور آزادانه متوقف شود .    5                      

 :  خطا نمی دهد .                                                                            3                      

 

  پارامترهایPr.07-29  تاPr.07-31  برای تنظیم سطح / زمانslip  و رفتار درایو پس ازover slip  در حالیکهrun  باید تنظیم شود  ,است 

32-17 Motor Hunting Gain ) 1333تنظیمات کارخانه ای :                                      ) جلوگیری از ایجاد رزونانس 

 : غیرفعال 3             10000~0         تنظیمات :  

 

دارد . می توان این شرایط را با تنظیم این پارامتر بهبود داد . ) در صورت کار درایو در فرکانس باال و یا  current wave motionموتور در بعضی مواقع 

run  شدن آن باPG ,  این پارامتر را روی صفر تنظیم کنید و در صورتیکهCurrent wave motion  در فرکانس های پایین رخ داد مقدار این پارامتر را

می توانید , موتور لرزش داشت با تنظیم این ضریب ,افزایش دهید . ( در صورتیکه در یک جریان خروجی خاصی و یا در یک فرکانس خروجی خاصی 

 رزونانس و لرزش مکانیکی را برطرف کنید .

 60.0تنظیمات کارخانه ای :                                      درایو برای خطا ها اتو ری استارت داخلی در 33-17

 sec 6000.0~0.0تنظیمات :           

 

  پس از این که ریست / ری استارت پس ازfault  درایو بر اساس زمان تنظیم شده در  ,رخ دهدPr.07-33  و در این بازه زمانی در نظر می گیرد

بیشتر نشده  Pr.07-11ای رخ داده در درایو را می شمارد . اگر در این بازه زمانی تعداد خطاهای رخ داده از تعداد تنظیم شده در تعداد خطاه

-Pr.07اگر تعداد خطاهای رخ داده در بازه ی زمانی تعیین شده بیشتر از تعداد تعیین شده در خطاهای شمرده شده صفر می شود .  باشد تعداد

 به طور دستی درایو را مجدد راه اندازی کند . resetاربر باید با فشردن کلید ک ,بشود  11
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: High – function PID Parameters -12-9  38پارامتر گروه 

 

 

 0 تنظیمات کارخانه ای :                                                                 PIDورودی ترمینال برای فیدبک  08-00

 عملکرد تنظیمات تنظیمات

3 No function 

 در صورتیکه پارامترهای  ,براساس مقدار آنالوگ ورودی  : PIDفیدبک منفی  2

Pr 03.00  تاPr 03.02  تنظیم شده باشد . 5روی 
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 بدون در نظر گرفتن جهت( (PG      Pr.10.02کارت  از PIDفیدبک منفی  1

 ((PG         Pr.10.02کارت  از PIDفیدبک مثبت  0

 ((AVI     Pr.03.00از ترمینال  PIDفیدبک مثبت  4

 بدون در نظر گرفتن جهت( (PG      Pr.10.02کارت  از PIDفیدبک مثبت  5

 ((PG       Pr.10.02کارت  از PIDفیدبک مثبت  6

 از طریق پروتکل ارتباطی درایو PIDفیدبک منفی  7

 ارتباطی درایو از طریق پروتکل PIDفیدبک مثبت  8

 

  ( فیدبک منفی به معنی+target value – feedback این مورد زمانی به کار می رود که بخواهیم مقدار تحت اندازه گیری : )  با افزایش

 افزایش یابد . ,خروجی فرکانس 

  در صورتیکه تنظیماتPr03-00  تاPr03-02  اولویت با انتخاب مقدار  ,یکسان باشدAVI . است 

 فیدب( ک مثبت به معنی-target value + feedback این مورد زمانی به کار می رود که بخواهیم مقدار تحت اندازه گیری : )  با افزایش

 کاهش یابد . ,خروجی  فرکانس

When Pr08-00≠7 neither ≠8, input value is disabled. The value of the setting remain the same 

 after the derive is off. 

 

  کاربردهای رایجPID : کنترل 

  کنترلFlow  سنسور :flow  مقدار آن را به درایو فیدبک می دهد و می توان مقدارflow . را به طور دقیق کنترل کرد 

 . کنترل فشار : سنسور فشار مقدار آن را به درایو فیدبک می دهد و کنترل فشار را به صورت دقیق انجام می دهد 

  سنسور کنترل حجم هوا مقدار آن را فیدبک داده و می توان مقدار حجم هوا را به خوبی تنظیم نمود.کنترل حجم هوا : 

 .کنترل دما : با استفاده از یک ترموکوپل و یا ترمیستور که مقدار دمای محیط را فیدبک می دهد می توان دما را به راحتی کنترل نمود 

 تن فیدبک از سرعت شفت موتور یا سرعت دستگاه دیگری به عنوان سرعت مطلوب استفاده می کنترل سرعت : سنسور سرعت یا انکدر برای گرف

 شود . 

استفاده می شود . در این   master-slave(  در کنترل سرعت حلقه بسته در حالت  target valueاز این سرعت به عنوان سرعت مطلوب ) 

 به درستی انجام دهید . PIDقدار مطلوب کنترل را برای تعیین م Pr.10.00حالت باید تنظیمات پارامتر 
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  به طور کلی کنترلPID  10+~0با استفاده از فیدبکV  20-4یاMa  یا پارامترPr.10.01 , . اجرا می شود 

  حلقه کنترلPID : 

 
 

  بررسی دقیق تر کنترلPID : 

 : انتگرالی، مشتق گیرطریق ترکیب مناسب سه عمل کنترلی تناسبی، از متغییر یک  کنترلیعنی  PID کنترل

 

a) Proportional gain(P)   : با سیگنال خطا که برابر تفاضل میان سیگنال ورودی و مقدار خروجی  ,با استفاده از این ضریب ضریب تناسبی

 در واقع مقدار خروجی در بلوک باال تنها ضریبی از مقدار سیگنال خطا است .  .متناسب می باشد ,است  فیدبک سیگنال

 یم این مقدار همواره خطای ماندگار در سیستم وجود دارد که با ترکیب ضرایب زیر می توان آن را کاهش داد . با تنط

b) Integral time(I)  : ردن . برای کم کارتباط داده می شودبا انتگرال سیگنال خطا  کنترلر با تنظیم این پارامتر مقدار خروجیزمان انتگرال گیری

یم زمان انتگرالی ضروری است . این پاارمتر با پاسخ دهی به مجموعه خطاهای انباشته شده در گذشته و انتگرال خطا تنظ ,مقدار خطای ماندگار 

زمان بر سیستم اثر می گذارد . پس مقدار حاصل از انتگرال حتی می تواند با وجود مقدار کم خطا در سیستم نیز افزایش یابد . این نسبت به 

خطای ماندگار را کاهش دهد و به صفر برساند . بنا براین با تنظیم این دو پارامتر می توان به سیستمی  ,یش مقدار خروجی پارامتر می تواند با افزا

 پایدار و بدون خطای ماندگار دست یافت .

Differential control(D) ذارد و تاثیر می گ مشتقگیر : کنترلر مشتقگیر با آنالیز تغییرات خطا شرایط فرآیند را پیش بینی و بر خروجی

ممکن است نوسانات و  ,خطا را کمینه می کند . در حین کنترل و کاستن مقدار خطا و نگه داشتن سیستم در یک مقدار مطلوب  تغییرات

به  کناپایداری در سیستم ایجاد شود . مشتقگیر با سرکوب این تغییرات از ایجاد خطا در سیستم جلوگیری می کند . در شرایطی که خطا نزدی

 باید مقدار این پارامتر را نزدیک صفر تنظیم کنید .  ,صفر است 

  کنترلPID : جهت ثابت نگه داشتن فشار پمپ 

تنطیم کنید . سنسور فشار در این سیستم مقدار  PIDبرای کنترل کننده  barبر حسب  set pointدر این مثال مقدارمطلوب فشار را به عنوان 

مقدار خطا تعیین می شود .  ,بک می دهد . پس از مقایسه مقدار مطلوب شما و مقدار فیدبک خوانده شده از سنسور را به کنترل کننده فید فشار

برای کنترل فشار محاسبه می کند . بنابراین با استفاده ازفیدبکی که سنسور فشار  P , I , Dخروجی سیستم را با استفاده از  PIDسپس کنترلر 

 فشار را ثابت نگه می دارد . ,درایو با تغییر سرعت در خروجی  ,به کنترلر می دهد  bar 10-0میلی آمپر معادل  20~4
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 :  C2000درایو  PIDخالصه تنظیم پارامترها در کنترل 

1. Pr.00-04  نمایش مقدار سیگنال فیدبک آنالوگ  11را روی ( . تنظیم کنیدPID ) بر حسب درصد 

2. Pr.01-12  تنظیم زمانAcceleration ورت نیاز در ص 

3. Pr.01-13  تنظیم زمانdeceleration در صورت نیاز 

4. Pr.00-21=0  فرمانRUN یا استپ از روی کیپد دیجیتال 

5. Pr.00-20=0 تنظیم مقدار مطلوب توسط کاربر از روی کیپد دیجیتال 

6. Pr.08-00=1  فیدبک منفیPID آنالوگ ورودی از 

7. Pr. 03-01  را برای دریافت سیگنال آنالوگ فیدبکPID  از ورودیACI ,  تنظیم کنید  . 5روی 

8. Pr.08-01, 08-02 ,08-03 . را در صورت نیاز تنظیم کنید 

 (Proportional Gain (P))را افزایش دهید.  Pr.08-01در صورتیکه در سیستم ناپایداری وجود ندارد مقدار  8.1

 (Integral Time (I)) هید.را کاهش د Pr.08-02در صورتیکه در سیستم ناپایداری وجود ندارد مقدار  8.2

 (Differential Time(D)) را افزایش دهید. Pr.08-03در صورتیکه در سیستم ناپایداری وجود ندارد مقدار  8.3

  از پارامترهای Pr.08-00  تا Pr.08-21 برای تنظیم پارامترهایPID . استفاده کنید 
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08-01 Proportional Gain (P) 80.0تنظیمات کارخانه ای :                                       ضریب تناسب 

  500.0~0.0تنظیمات :           

 

  تنظیم کنید به معنی ضریب  1درصورتیکه مقدار این پارامتر را رویKp  به معنی  0.5است و تنظیم  %111برابر باKp  است . %51برابر با 

  کار می رود . با تنظیم این پارامتر خطای کنترل سیستم کم شده و سرعت پاسخ دهی این پارامتر برای محدود کردن مقدار خطای سیستم به

 افزایش می یابد . ولی در صورت افزایش بیش از حد این پارامتر سیستم نوسانی و ناپایدار می گردد . سیستم

  در صورتیکه مقدارI  وD  تنها این ضریب  ,را روی صفر تنظیم کنیدp ت .در کنترل تاثیرگذار اس 

08-02 Integral Time (I)  1.00تنظیمات کارخانه ای :                                     زمان انتگرال گیری 

 ثانیه  100.00~0.00تنظیمات :           

                      0.00 : disable 

 

 دار می باشد . این کنترلر تا زمانیکه خطا برابر صفر شود به کار خود کنترلر انتگرالگیر برای محدود کردن مقدار خطای ماندگار در یک سیستم پای

حاصل عملکرد انتگرالگیری  ,می دهد . عملکرد کنترل انتگرالگیر به زمانی که برای آن تنظیم می کنید بستگی دارد . با تنظیم زمان کوتاه تر  ادامه

) فراجهش ( کمک کننده باشد . در این شرایط کاهش مقدار  overshootیستم و تاثیرگذار تر می شود. و این می تواند برای کاهش نوسان در س

 انجام داد . PIDویا  PIخطای سیستم به کندی صورت می پذیرد . بنابراین باید کنترل را به صورت 

  این پارامتر برای تنظیم زمان انتگرال کنترلرI  ن پارامتر به عنوان گین کوچک در کنترلر ای ,است . در صورتیکه زمان انتگرالگیری زیاد تنطیم شود

I  به صورت گین بزرگ  ,می گذارد . پاسخ دهی کندتر و نتیجه کنترل مطلوب نخواهد شد . درصورتیکه زمان انتگرالگیری کمتر تنظیم شود تاثیر

 تاثیر می گذارد و پاسخ دهی سریعتر و کنترل مطلوب تر خواهد شد . Iتری در کنترلر 

  سیستم نوسانی خواهد شد . ,پارمتر را خیلی کم تنظیم کنید درصورتیکه این 

  عمال  ,اگر این زمان را صفر تنظیم کنیدPr.08-02 . را غیرفعال کرده اید 
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08-03 Derivative Control (D)  0.00تنظیمات کارخانه ای :                                 کنترل مشتقگیر 

  ثانیه  1.00~0.00تنظیمات :           

 

 . کنترلر مشتق گیر برای دستیابی به میزان تغییرات خطای سیستم  به کار می رود و برای پیش بینی میزان خطای سیستم کمک کننده است 

 ,ی گیربنابراین کنترلر مشتقگیر برای محدود کردن خطای سیستم برای بهبود پایداری سیستم کار می رود. با تنظیم زمان مناسب برای مشتق 

 ها را کاهش داد و در زمان کوتاه تر سیستم را تنظیم کرد . با این وجود تنظیم نامناسب این پارامتر به خصوص با افزایش overshootمی توان  

 رمقدار آن سیستم مغشوش می شود . عالوه براین توجه داشته باشید در صورتیکه خطایی در سیستم وجود نداشته باشد خروجی مشتقگیر صف 

 از آن استفاده کرد . PIDویا  PDرا به تنهایی در کنترل به کار برد و حتما باید همراه با کنترلرهای دیگر به صورت  Dبنابراین نمی توان  ,است  

  این پارامتر برای تنظیم گین کنترلرD نبرای پاسخ دهی به تغییرات خطا باید تنظیم شود. با تعیین یک زمان مشتقگیری مناسب می توا 

 Overshoot  های ناشی از عملکرد کنترلرP  وI  ولی تنظیم زمان زیاد مشتقگیری ,را کاهش داد و با کاهش نوسانات سیستم پایدارتری داشت 

 سیستم را نوسانی می کند . 

 استفاده از این کنترلر در شرایط با اغتشاش زیاد توصیه نمی شود . ,کنترلر مشتقگیر برتغییرات خطا اثرگذار است  

 100.0تنظیمات کارخانه ای :                                 تعیین حد باالی کنترل انتگرالگیر 08-04

   %100.0~0.0تنظیمات :           

 

  ( این پارامتر تعیین کننده ی حد باالی گین انتگرالI . است بنابراین محدود کننده فرکانس اصلی است ) 

 ماکزیمم فرکانس خروجی ( Pr.08-4% )× (Pr.01-00حد باالی انتگرال = ) 

  سیستم به کندی پاسخ می دهد و باعث  ,سرعت پاسخدهی سیستم را کاهش داده که در صورت تغییر ناگهانی بار  ,ضریب انتگرال بزرگstall  در

 می شود . موتور

 100.0ی : تنظیمات کارخانه ا                                PIDحد فرکانس خروجی  08-05

   %110.0~0.0تنظیمات :           

 

  این پارامتر تعیین کننده درصد حد فرکانس خروجی در حینPID  . کنترل است 

  )ماکزیمم فرکانس خروجی  Pr.01-00) ×(% Pr.08-04) =حد فرکانس خروجی 
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 قابل خواندنتنظیمات کارخانه ای :                                 توسط پروتکل ارتباطی  PIDمقدار فیدبک  08-06

 %200.00~%200.00-تنظیمات :           

 

 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                          PIDزمان تاخیر 08-07

 ثانیه 35.0~0.0تنظیمات :           

 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                            PIDانتخاب مد  08-20

 به صورت سری PID: ساختار  0تنظیمات :       

 به صورت موازی PID: ساختار  1                   

 

  درایو ساختارکنترلی  ,در صورتیکه صفر شودPID  به صورت سری اجرا می کند .را 

  درایو ساختار کنترلی  ,در صورتیکه یک شودPID ضریب مشتقگیر به صورت  ,ضریب انتگرالی  ,را می کند .ضریب تناسبی به صورت موازی اج

 از هم در کنترل تاثیر دارند . مستقل

  کنترلPID  براساس میزانsetpoint  با افزایش زمان   مقدار فرکانس خروجی درایو را محاسبه می کند . ,و فیدبکPr.08-07  می توان در

سرعت پاسخ  ,( . پس اگر زمان را به مقدار زیاد تنظیم کنید  low passجاد کرد . ) شبیه به نوعی فیلتر درایو و تغییر فرکانس تاخیر ای پاسخدهی

 دهی درایو کند می شود .

  در شرایطی که فرکانس خروجی درایوstable  نیست می توان برای کاهش نوسانات پارامترPr.08-07   در غیر این صورت  ,استفاده کرد 

 نیازی نیست . تنظیم نامناسب این پارامتر خود باعث خطا در کنترل می شود . ) در شرایط نرمال (

  کنترلPI  ( در کنترل تناسبی  :P  نمی توان انحراف از )SETpoint را به طور کامل از بین برد . برای محدود کردن میزان انحراف از 

 SET value ( SV ) ,  کنترلP + I افات ناشی از تغییر استفاده می شود که می تواند انحرSETpoint . و اغتشاشات خارجی را محدود کرد 

 سیستم در پاسخ دهی به تغییرات سریع کند می شود .  ,را بیش از حد افزایش دهید  lالبته اگر  

  کنترلPD  با ایجاد انحراف زیاد از مقدار :set value ,  کنترلرD ,  سریعا انحراف ازSetvalue گر مقدار انحراف کم باشد را مهار می کند . وا,  

 می تواند موثر باشد .  Pکنترلر 

  در بعضی موارد کنترلP  به تنهایی در کنترل به کار می رود و گاهی با استفاده از کنترلرI  . سیستم ممکن است دچار نوسان شود 
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در سیستم های بدون  PDه شود . به طور کلی بهتر است بایستی استفاد PDکنترل  , Pدر بعضی موارد برای از بین بردن نوسانات ناشی از کنترلر 

 استفاده شود . ,تغییر ناگهانی زیاد 

  کنترلPID  کنترلر :I  جهت از بین بردن انحراف ازSETvalue  وD  با اضافه کردن  ,برای از بین بردن نواسانات و اثر اغتشاشات به کار می رود

دقت باال و سیستمی پایدار خواهید  , SET valueکنترلی بدون انحراف از  , PIDبا استفاده از روش را خواهیم داشت .  PIDکنترل  ,در آن  P اثر

 داشت .
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 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                      PIDزمان تاخیر 08-08

 ثانیه 3600.0~0.0تنظیمات :           

 

 Pr.08-08 گنال فیدبک فقط در صورتیکه سیACI 4-20mA  قابل تنظیم است . ,باشد 

  فیدبک  ,در این پارامتر طول زمانی را تعیین می کنید که که اگر در این بازه زمانیPID  مقدارش قابل توجیه نبود,  

 عمل کند . , 09-08درایو طبق پارامتر 

  این قابلیت  ,در صورتیکه مقدار این پارامتر صفر باشدDisable . هست 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                   تعیین نحوه عملکرد درایو پس از دریافت سیگنال فیدبک غیرطبیعی  08-09

 0          درایو :warning . داده و به کار خود ادامه دهد 

        1  درایو :warning  ( داده و با شیبramp . موتور را متوقف کند ) 

        2  درایو :warning  . داده و خروجی آن ناگهانی قطع شود 

        3  درایو :warning . داده و با فرکانس قبلی به کار خود ادامه دهد 

 Pr.08-09  فقط در صورتیکه سیگنال فیدبکACI 4-20mA  قابل تنظیم است . ,باشد 
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  رارمتر عکس العمل نشان می دهد .طبق تنطیمات این پا ,درایو در صورتیکه سیگنال فیدبک نرمال نباشد 

08-10 Sleep Reference                                   : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 599.00Hz~0.00تنظیمات :           

  اثر تنظیمات این پارامتر در مد  , 23-08درتوضیحات و شکل های پارامترsleep  . مشخص است 

 ا صفر باشد اگر این پارامتر مساوی ب, sleep  وwake up  غیرفعال و در غیر این صورت فانکشنsleep  فعال می شود 

08-11 Wake-up Reference                                  : 0.00تنظیمات کارخانه ای 

 599.00Hz~0.00تنظیمات :           

  اگرPr08-18 = 0 ,  600.0 ~ 0د . دررنج برحسب فرکانس می شو  11-08 و 10-08واحد Hz 

  اگرPr08-18 = 1 ,  برای درک بهتر به توضیحات  , %200.00~0برحسب درصد می شود. دررنج   11-08 و 10-08واحد 

 مراجعه کنید . 23-08پارامتر 

  ل اگر میزان ماکزیممنه بر اساس مقدار ماکزیمم . به طورمثا ,در این پارامتر میزان درصد را بر اساس مقدار ورودی مرجع حساب می شود 

 کیلوگرم می باشد. 12درصد به معنی  40 ,کیلوگرم باشد  30کیلوگرم باشد و مقدار مرجع ورودی  100 

 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                   Sleepزمان  08-12

 ثانیه 6000.0~0.00تنظیمات :           

 از مقدار فرکانس  در صورتیکه فرکانس مرجع درایوSleep Reference  (08-10  کمتر بشود ),  12-08در طول بازه زمان ) sleep ),  

 باقی می ماند تا  sleepدر مد   0درایو با فرکانس  , sleep( باقی می ماند . و پس از اتمام فاصله زمانی  08-10)  sleepدرایو در مقدار فرکانس 

  23-08برسد . توضیحات کاملتر به همراه شکل را در  ((Wake-up Reference  08-11ساوی فرکانس زمانیکه فرکانس مرجع بزرگتر یا م

 مطالعه کنید .

 10.0تنظیمات کارخانه ای :                                   PIDدر کنترل  set valueتعیین میزان مجاز انحراف از  08-13

 %50.0~1.0تنظیمات :           

 

 5.0تنظیمات کارخانه ای :                                      PIDدر کنترل  set valueمجاز انحراف از تعیین زمان  08-14

 ثانیه 300.0~0.1تنظیمات :           
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 5.0تنظیمات کارخانه ای :                                         PIDتعیین زمان فیلترسیگنال فیدبک  08-15

 ثانیه 300.0~0.1نظیمات :           ت

  در بعضی مواقع سیگنال فیدبک در پروسه کنترلPID ,  تغییرات ناگهانی و شدید ممکن است داشته باشد که می تواند کنترلPID  را مجبور به 

 پاسخ دهی به این تغییرات شدید و ناگهانی کند .

 انات سیگنال فیدبک در کنترل جلوگیری کند . سیگنال فیدبک می تواند از یک ترنسمیتر فشار این پارامتر می تواند با ایجاد تاخیر از تاثیر نواس,  

 انکدر یا هر نوع سنسور دیگر باشد .

  در حین اجرای کنترلPID ,  درصورتیکه میزان انحراف ازset value  درایو خطای  ,باشد  14-08و  13-08و زمان این انحراف بیشتر از مقادیر

ترمینال خروجی  , PIDبا ایجاد خطای فیدبک  ,تنظیم کنید  15می دهد . اگر تنطیمات یکی از ترمینال های خروجی درایو را  PIDل کنترارور 

 ( 46-02 ~ 13-02فعال می شود . ) مراجعه به 

 

 0ی : تنظیمات کارخانه ا                                         PIDانتخاب نحوه جبرانسازی کنترل  08-16

 Pr.08-17: از طریق تنظیمات پارامتر  0تنظیمات :           

 : ورودی آنالوگ 1                      

 

 Pr08-16=0  مقدار الزم درکنترل  ,و تنظیم مقدار مورد نیاز  17-08: با استفاده از پارامترPID . را جبرانسازی کنید 

 Pr08-16=1  با استفاده از ورودی آنالوگ :(Pr03-00~03-02=13)  مقدار الزم درکنترل  , 17-08و خواندن مقدار آن درPID  را

 پارامتر خواندنی می شود. ( 17-08) در این حالت  کنید . جبرانسازی

 0تنظیمات کارخانه ای :                                            PIDجبرانسازی در کنترل  08-17

 %100.0+~100.0-تنظیمات :           

  مقدار جبرانسازیPID  ماکزیمم مقدار =Set value × Pr08-17 . 

  ماکزیمم فرکانس خروجیPr.01-00=60Hz , Pr08-17=10.0% ,  جبرانسازPID  هرتز افزایش می دهد . 6مقدار فرکانس خروجی را 

 60.00Hz × 100.00% × 10.0% = 6.00Hz 
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 0تنظیمات کارخانه ای :                                           sleepتنظیمات فانکشن  08-18

  PIDبراساس فرکانس مرجع محاسبه شده از دستور  sleep: اجرای فانکشن  0تنظیمات :           

 PIDبراساس سیگنال فیدبک  sleep: اجرای فانکشن  1                       

 کنید . 23-08مراجعه به توضیحات پارامتر 

 

 رتیکه در صوPr08-18=0 ,  600.00~0 برحسب فرکانس می شود . رنج تنظیمات: 11-08و  10-08واحدHz    

  در صورتیکهPr08-18=1 ,  200.00~0برحسب درصد می شود . رنج تنظیمات :  11-08و  10-08واحد% 

 50.0تنظیمات کارخانه ای :                                       Wake upمحدود سازی افزایش فرکانس در حالت  08-19

 %200.0~0.0تنظیمات :          

  این پارامتر از افزایش ناگهانی فرکانس درایو پس از راه اندازی آن درwake up . جلوگیری می کند 

  حد مجاز فرکانسwake up =   (01-00×08-19%)  

  این پارامتر برای کاهش زمان رسیدن ازsleep  بهwake up می رود . نیز به کار 

 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                       PIDدر کنترل  FWD/REVامکان تغییر جهت  08-21

 امکان تغییر جهت چرخش موتور را ندارد. PID:  0تنظیمات :          

                     1  :PID .امکان تغییر جهت چرخش موتور را دارد 

 

 0.00تنظیمات کارخانه ای :                                         wake-upزمان تاخیردر 08-22

 ثانیه 600.00~0.00تنظیمات :           

  مراجعه فرمایید . 23-08و  18-08برای اطالعات بیشتر به پارامتر 
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08-23 PID Control Bit                                         0مات کارخانه ای : تنظی 

 تنظیمات :    

Pr08-23=0 (bit0=0)   

Pr08-23=1 (bit0=1) 

, (bit0=1)  در کنترلPID  23-00به تنظیمات  ,امکان تغییر جهت چرخش موتور Pr .بستگی دارد 

   (0=FWD/REV enable, 1=REV disable, 2=FWD disable) 

  (bit0=0) ,  در کنترلPID به محاسبات دستور  ,ش موتور امکان تغییر جهت چرخPID . بستگی دارد 

(bit1=1) ,  مقدارPID Kp 2 .دسیمال پوینت دارد 

(bit1=0) ,  مقدارPID Kp 1 .دسیمال پوینت دارد 

 

 Bit0=0  : 

می  REV , RUNدرایو به صورت  ,می شود و اگر منفی باشد  FWD , RUNدرایو به صورت  ,نتیجه محاسبات مثبت باشد  PIDاگر در کنترل  

 باشد .  Pr08-21=1و این در صورتی امکان  دارد که  شود

( و امکان تغییر جهت براساس  REVیا   FWDمی شود )  runدرایو تنها در جهتی که کاربر تعیین کرده است  ,باشد  Pr08-21=0ولی اگر 

 وجود ندارد . PIDو منفی محاسبه شده در کنترل  مقدار مثبت

 Bit0=1 : 

 تبعیت می شود . Pr00-23از تنظیمات  ,برای تغییر جهت چرخش موتور  PIDت نیز کنترل در این حال

(0=FWD/REV enable, 1=REV disable, 2=FWD disable) 
 

  در کل سه حالت برای کارکرد فرکانسsleep  وwake-up : داریم 

 باشد : V/F( و مد کاری  Pr.08-00=0) یعنی  نباشد PIDکنترل  (Frequency Command)در حالتی که مرجع تغییر فرکانس درایو  (1

  ,بشود  sleep frequencyمطابق شکل زیردر صورتیکه فرکانس خروجی درایو کمتر از 

output frequency ≦ the sleep frequency)  پس از گذشت زمان )sleep  به مد  ,که باید از قبل تعیین کرده باشیدsleep  می

 شود .رود و فرکانس خروجی صفر می 

می کند و  wake-upدرایو شروع به شمارش زمان تاخیر در     ,برسد  wake-upبه مقدار فرکانس  commandدر صورتیکه فرکاتس مرجع 

 برسد . Frequency Command فرکانس خروجی درایو با شتاب افزایش یافته تا به مقدار , wake-upگذشت زمان تاخیر  پس از
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 تعیین شود :  PIDاز طریق محاسبات  در حالتی که فرکانس مرجع (2

می کند و فرکانس خروجی  sleepدرایو شروع به شمارش زمان  ,برسد  sleepبه مقدار فرکانس  , PIDهرگاه فرکانس مرجع تعیین شده توسط دستور 

 , sleep. توجه کنید که قبل از اتمام زمان  رفته و فرکانس آن صفر می شود sleepدرایو به مد  ,sleep(08-12   ) کاهش می یابد . پس از اتمام زمان 

رفته و فرکانس  sleepبه مد  sleep( کاهش می یابد و سپس پس از اتمام زمان  (07-01( یا فرکانس مینیمم  11-01پایین فرکانس )  فرکانس تا حد

 صفر می شود .

پس از  ,می کند  wake-upدرایو شروع به شمارش زمان تاخیر  ,د برس wake-upبه فرکانس  , PIDپس از آن که فرکانس مرجع محاسبه شده از دستور 

 فرکانس درایو افزایش می یابد تا به فرکانس مرجع برسد . ,طی این زمان 
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 باشد ( Pr08-18=1 و   PID , Pr08-00 ≠ 0)در شرایطی که کنترل  PIDبرحسب تغییرات درصد فیدبک  (3

 sleepدرایو شروع به شمارش زمان تعیین شده  ,( برسد  Pr08-10)  sleepتعیین شده  در صورتیکه درصد تغییرات فیدبک به سطح درصد

رفته و فرکانس صفر می شود . توجه کنید  sleepدرایو به مد  , sleepمی کند و فرکانس خروجی درایو کاهش خواهد یافت . پس از اتمام زمان 

( کاهش می یابد و سپس پس از اتمام زمان  (07-01( یا فرکانس مینیمم  11-01س ) فرکانس تا حد پایین فرکان , sleepزمان  که قبل از اتمام

sleep  به مدsleep . رفته و فرکانس صفر می شود 

 ,پس از طی این زمان  ,می کند  wake-upدرایو شروع به شمارش زمان تاخیر  ,برسد  wake-upبه فرکانس  PIDپس از آن که مقدار فیدبک 

 ایش می یابد تا به فرکانس مرجع برسد .فرکانس درایو افز
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 :  09گروه ارتباط شبکه -63-62

 پارامترهای شبکه درایو

 

 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                           در شبکه  COM 1شماره شناسه  09-00

        254~1      تنظیمات :    

 که درایو از طریق پورت سریال در صورت شبRS485 ,  هر درایو آدرس ,شماره شناسه درایو را باید از طریق این پارامتر تنظیم کنید . در شبکه

 به فرد خود را دارد . منحصر

 9.6نه ای : تنظیمات کارخا                                  RS485پارامتر تنظیم سرعت ارسال و دریافت دیتا از طریق پورت  09-01

 

 115.2Kbits/s~4.8      تنظیمات :    

 

 3تنظیمات کارخانه ای :                                           عکس العمل درایو در مقابل هشدار در برقراری ارتباط 09-02

 تنظیمات :  

 داده و به کار خود ادامه دهد . warning: درایو                      0    

 ( موتور را متوقف کند . rampداده و با شیب )  warning: درایو  1       

 داده و خروجی آن ناگهانی قطع شود .  warning: درایو  2       

 نمی دهد و به کار خود ادامه می دهد . warning: درایو  3       

     

  با این پارامتر برای تعیین عکس العمل درایو مواقع قطع ارتباط آنHost  تنظیم می شود . معیار تشخیص قطع ارتباط براساس زمان تنظیم شده

 می باشد . 03-09 در
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 0.0تنظیمات کارخانه ای :                                           COM1در  Time outتنظیم زمان  09-03

 : غیرفعال 0 ثانیه   100.0~0.0تنظیمات :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                             COM1باطی پروتکل ارت 09-04

 تنظیمات :

10: 8, E, 2 for ASCII 

11: 8, O, 2 for ASCII 

12: 8, N, 1 for RTU 

13: 8, N, 2 for RTU 

14: 8, E, 1 for RTU 

15: 8, O, 1 for RTU 

16: 8, E, 2 for RTU 

17: 8, O, 2 for RTU 

 1: 7, N, 2 for ASCII 

2: 7, E, 1 for ASCII 

3: 7, O, 1 for ASCII 

4: 7, E, 2 for ASCII 

5: 7, O, 2 for ASCII 

6: 8, N, 1 for ASCII 

7: 8, N, 2 for ASCII 

8: 8, E, 1 for ASCII 

9: 8, O, 1 for ASCII 
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  درایوC2000  از طریقRTU  وASCII واند با سایر دستگاه ها شبکه شود .می ت 

 نحوه آدرس دهی پارامترهای درایو:

  03با هر دستور آدرسهای مودباس با فرمت هگز بشکل زیر می باشند . در این کدها شماره گروه پارامتر و شماره مربوط به هر پارامتر بصورت زیر می باشد. 

 یتی را خواند.ب 16برای خواندن در مودباس، فقط می توان یک رجیستر 

 

 می باشد. 0401Hعدد  Pr. 04-01برای مثال آدرس پارامتر 

 های مودباس با فرمت هگز به کدهای پنج رقمی  : نحوه تبدیل آدرس

0401H 1025 41026

تبدیل به دسیمال 40001جمع با 

 

 : RS-485راه اندازی موتور از طریق شبکه 

 ی توان سرعت موتور را تعیین کرد.م 2001Hکرد و توسط رجیستر  RUNدرایو را  می توان 2000Hتوسط رجیستر 
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 عملکرد آدرس رجیستر نوع آدرس

 فقط قابل نوشتن
2000H 

Bit 0-1 

00B: No function 

01B: Stop فرمان 

10B: Run فرمان 

11B: Jog + Run 

Bit 2-3  رزرو 

Bit 4-5 

00B: No function 

01B: FWD راستگرد 

10B: REV چپگرد 

11B: Change direction 

Bit 6-7 

00B: 1st accel/decel 

01B: 2nd accel/decel 

10B: 3rd accel/decel 

11B: 4th accel/decel 

Bit 8-11 

000B: master speed 
0001B: 1st  Step Speed Frequency 
0010B: 2nd Step Speed Frequency 
0011B: 3rd  Step Speed Frequency 
0100B: 4th  Step Speed Frequency 
0101B: 5th  Step Speed Frequency 
0110B: 6th  Step Speed Frequency 
0111B: 7th  Step Speed Frequency 
1000B: 8th  Step Speed Frequency 
1001B: 9th  Step Speed Frequency 
1010B: 10th Step Speed Frequency 
1011B: 11th Step Speed Frequency 
1100B: 12th Step Speed Frequency 
1101B: 13th Step Speed Frequency 
1110B: 14th Step Speed Frequency 
1111B: 15th Step Speed Frequency  

Bit 12 
1: Enable bit06-11 function 

 

Bit 13-14 

00B：No function 

01B：Operated by digital keypad 

10B：Operated by Pr.00-21 setting 

11B：Change operation source 

Bit 12 رزرو 

2001H  Frequency command  ( تنظیم مقدار فرکانس درایو برحسبHz ) 
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  34قرار دادن عدد  و با شده FWD , RUNدرایو در جهت ،  2000H( در رجیستر  010010)عدد معادل باینری :   12برای مثال با قرار دادن عدد 

 می شود . REV , RUNدرایو در جهت (  100010)عدد معادل باینری : 

 

 

 Function آدرس رجیستر نوع آدرس

 2002H فقط قابل نوشتن

Bit 0 1: EF (external fault) on 

Bit 1 1: Reset 

Bit 2 1: B.B ON 

Bit 3-15 Reserved 

 

 عملکرد آدرس رجیستر نوع آدرس

 2100H فقط قابل خواندن

 

High byte: Warn Code 

Low Byte: Error Code 

 

 

 

 فقط قابل خواندن

 

2101H Bit1~0 

 

 

 

AC Drive Operation Status 

00B: Drive stops 

01B: Drive decelerating 

10B: Drive standby 

11B: Drive operating 
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 فقط قابل خواندن

Bit2 1：JOG Command 

Bit4~3 Operation Direction  

00B: FWD run  

01B: From REV run to FWD run 

10B: REV run 

11B: From FWD run to REV run 

Bit8 1：Master frequency controlled by 

communication Interfac 

 فرکانس درایو از طریق شبکه کنترل می شود

 

Bit9 

1：Master frequency controlled by analog 

signal 

 فرکانس درایو از طریق ورودی آنالوگ کنترل می شود

Bit10 1：Operation command controlled by 

communication interface 

 از طریق شبکه است. run/stopفرمان 

Bit11 1：Parameter locked 

Bit12 1：Enable to copy parameters from 

keypad 

Bit15~13 رزرو 
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2102H Frequency command （XXX.XX Hz） فرکانس مرجع 

2103H  Output frequency （XXX.XX Hz）فرکانس خروجی  

2104H جریان خروجی درایو Output current（XX.XXA）. 

When current is higher than 655.35,it will shift decimal as     

   The decimal can refer to High byte of 211F. （XXX.XA）  

2105H  DC-BUS Voltage （XXX.XV） 

 DC-BUSمقدار ولتاژ 

2106H  Output voltage（XXX.XV） 

 ولتاژخروجی

 

 

 

 

 

 

 فقط قابل خواندن

 

2107H Current step number of Multi-Step Speed Operation 

در این آدرس می توان مرحله حال حاضر کار  Multi-Step Speedدر استفاده از فانکشن 

 درایو را خواند . 

2108H رزرو است 

2109H Counter value 

210AH Power Factor Angle (XXX.X) 

210BH  Output Torque （XXX.X%） 

 گشتاور خروجی 
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 فقط قابل خواندن

 

 

 

 

210CH Actual motor speed（XXXXXrpm)  

 سرعت موتور

210DH Number of PG feed back pulses（0~65535） 

 PGتعداد پالس های فیدبک گرفته شده از 

210EH Number of PG2 pulse commands（0~65535） 

 نترل فرکانس درایو() هنگام استفاده از آن برای ک PG2تعداد پالس های دریافت شده از 

210FH Power output （X.XXX KWH）  

 توان خروجی 

2116H Multi-function display (Pr.00-04) 

یک آپشن اضافه برای نمایش در کیپد انتخاب کرد و مقدار آن  می توان 04-00در پارامتر 

  آپشن را در این آدرس می توان خواند .

211BH Max. opeartion frequency (Pr.01-00) or Max. user defined 

value (Pr.00-26) 

When Pr00-26 is 0, this value is equal to Pr01-00 setting 

When Pr00-26 is not 0, and the command source is Keypad, 

this value = Pr00-24 * Pr00-26 / Pr01-00 

When Pr00-26 is not 0, and the command source is 485, this 

value = Pr09-10 * Pr00-26 / Pr01-00 

211FH High byte: decimal of current value (display) 
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 فقط قابل خواندن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقط قابل خواندن

 

 

 

2200H Display output current (A). When current is higher than 

655.35,it will shift decimal as（XXX.XA）. The decimal can 

refer 

to High byte of 211F. 

2201H Display counter value (c)  

 نمایش تعداد کانتر

2202H Actual output frequency（XXXXXHz） 

 فرکانس خروجی درایو

2203H DC-BUS voltage（XXX.XV）  

 DC-BUSولتاژ 

2204H Output voltage（XXX.XV） 

 ولتاژ خروجی

2205H Power angle（XXX.X） 

2206H Display actual motor speed kW of U, V, W（XXXXXkW） 

2207H Display motor speed in rpm estimated by the drive or encoder 

feedback（XXXXXrpm） 

2208H Display positive/negative output torque in %, estimated by the 

drive (t0.0: positive torque, -0.0: negative torque)（XXX.X） 
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 فقط قابل خواندن

2209H Display PG feedback (as Pr. 00-04 NOTE 1) 

220AH PID feedback value after enabling PID function（XXX.XX%） 

220BH Display signal of AVI analog input terminal, 0-10V corresponds 

to 0.00~100.00% (1.) (as Pr. 00-04 NOTE 2) 

 در ترمینال ورودی AVIنمایش مقدار آنالوگ 

220CH Display signal of ACI analog input terminal, 4-V20mA/0-10V 

corresponds to 0.00~100.00% (2.) (as Pr. 00-04 NOTE 2) 

 در ترمینال ورودی  ACIنمایش مقدار آنالوگ 

220DH Display signal of AUI analog input terminal, -10V~10V 

corresponds to -100.00~100% (3.) (as Pr. 00-04 NOTE 2) 

 در ترمینال ورودی AUIنمایش مقدار آنالوگ 

220EH IGBT temperature of drive power module （XXX.X℃） 

 IGBTنمایش دمای 

220FH The temperature of capacitance （XXX.X℃） 

 نمایش دمای خازن ها

2210H The status of digital input (ON/OFF), refer to Pr.02-12                     

(as Pr.00-04 NOTE 3) 

2211H The status of digital output (ON/OFF), refer to Pr.02-18                   

(as Pr.00-04 NOTE 4) 
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2212H The multi-step speed that is executing (S) 

2213H The corresponding CPU pin status of digital input (d.)                     

(as Pr.00-04 NOTE 3) 

2214H The corresponding CPU pin status of digital output (O.)                   

(as Pr.00-04 NOTE 4) 

2215H Number of actual motor revolution (PG1 of PG card) (P.) it will 

start from 9 when the actual operation direction is changed or 

keypad display at stop is 0. Max. is 65535 

2216H Pulse input frequency (PG2 of PG card)（XXX.XXHz） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقط قابل خواندن

2217H Pulse input position (PG card PG2), maximum setting is 

65535. 

2218H Position command tracing error 

2219H Display times of counter overload（XXX.XX%） 

221AH GFF（XXX.XX%） 

221BH DCbus voltage ripples（XXX.XV） 

221CH PLC register D1043 data (C) 

221DH Pole of Permanent Magnet Motor 

221EH User page displays the value in physical measure 

221FH Output Value of Pr.00-05（XXX.XXHz） 
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2220H Number of motor tunrns when drive operates (keeping when 

drive stops, and reset to zero when operation) 

2221H Opeartion position of motor (keeping when drive stops, and 

reset to zero when operation) 

2222H Fan speed of the drive（XXX%） 

2223H Control mode of the drive 0: speed mode 1: torque mode 

2224H Carrier frequency of the drive（XXKHZ） 

 فرکانس کریر درایو 

2225H رزرو است 

2226H Drive status 

bit 1~0 

00b: No direction 

01b: Forward 

10b: Reverse 

bit 3~2 01b: Driver ready 

10b: Error 

bit 4 0b: Motor drive did not output 

1b: Motor drive did output 

bit 5 0b: No alarm 

1b: Have Alarm 
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 Drive’s estimated output torque(positive or negative direction) 

（XXXX Nt-m） 

2227H Torque command（XXX.X%） 

2228H KWH display（XXXX.X） 

2229H PG2 pulse input in Low Word 

222AH PG2 pulse input in High Word 

222BH Motor actual position in Low Word 

222CH Motor actual position in High Word 

222DH PID reference（XXX.XX%） 

222EH PID offset（XXX.XX%） 

2230H  PID output frequency（XXX.XXHz） 

 PIDفرکانس خروجی 

 

09-05 

~ 09-08 

   رزرو است .
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 2.0تنظیمات کارخانه ای :                                          تاخیر زمانی در پاسخ دهی درایو 09-09

     200.0ms~0.0تنظیمات :       

  پیام پاسخ را در شبکه ارسال می کند . ,دهی  درایو پس از زمان تاخیر در پاسخ  ,پس از دریافت فرمان از شبکه 

 

09-10 Main Frequency of the Communication                                      : تنظیمات کارخانه ای

60.00 

        599.00Hz~0.00تنظیمات :    

 

  با تنظیمPr.00-20  1روی (RS485 communication). , ذخیره  10-09اده شده کاربراز شبکه را در پارامتر درایو آخرین فرکانس د

 می کند .

درایو با فرکانس این پارامتر کار می کند . به طور کلی اگر فرکانس از  ,اگر فرکانس جدید به درایو داده نشود  ,به طور لحظه ایی با قطع برق  

 امتر هم تغییر می کند .مقدار این پار ,باشد (  rs-485تغییر کند ) مرجع فرکانس باید  485 طریق

09-11 Block Transfer 1  

09-12 Block Transfer 2 

09-13 Block Transfer 3 

09-14 Block Transfer 4 

09-15 Block Transfer 5 

09-16 Block Transfer 6 

09-17 Block Transfer 7 

09-18 Block Transfer 8 

09-19 Block Transfer 9 

09-20 Block Transfer 10 

09-21 Block Transfer 11 
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09-22 Block Transfer 12 

09-23 Block Transfer 13 

09-24 Block Transfer 14 

09-25 Block Transfer 15 

09-26 Block Transfer 16 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                      Settings 0~65535تنظیمات :      

 

  ( پارامترهایPr.09-11  تاPr.09-26  مربوط به )Block Transfer  03در درایو است . با استفاده از کدH  در مدباس می توان دیتای آدرس

 باشد . BACnetمدباس نبوده و برای مثال  rs485ارتباط  را خواند . به خصوص در شرایطی که  Block Transferذخیره شده در  پارامترهگز 

  درPr.09-11  تاPr.09-26  می توان آدرس هگز هر پارامتر دلخواه از درایو را بر مبنای هگز وارد کرده و مقدار آن راread  وwrite  کرد . برای

را  18-2از این پس دیتای پارامتر  11-9 ,رد می کنید وا 11-9را در  212وقتی عدد  ,هست  212بر مبنای هگز  18-2آدرس پارامتر  مثال

 نمود .  writeو  readنشان داده و می توان آن را 

 

 

 رزرو است .  09-27-09-29
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09-31 Internal Communication Protocol                                           : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :         

0: Modbus 485 

-1: Internal Communication Slave 1 

-2: Internal Communication Slave 2 

-3: Internal Communication Slave 3 

-4: Internal Communication Slave 4 

-5: Internal Communication Slave 5 

-6: Internal Communication Slave 6 

-7: Internal Communication Slave 7 

-8: Internal Communication Slave 8 

-9: Reserve 

-10: Internal Communication Master 

-11: Reserve 

-12: Internal PLC Control  

 

09-30 Communication Decoding Method                                            : 1تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :   

0: Decoding Method 1 (20xx) 

1: Decoding Method 2 (60xx)         
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  درInternal Communication  مطابق شکل زیر می توان به هر درایو شماره  31-09پارامترslave  (1  و  8تا )Master  (10  )

 منوال . CH16-10رجوع کنید به اختصاص داد .

 

  در صورتیکه بخواهید ازPLC نید  داخلی درایو در شبکه استفاده ک(Remote IO control application) ,  12مقداراین پارامتر را روی 

 . درایو  منوال CH16-12تنظیم کنید . رجوع کنید به 
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   رزرو است . 09-32

   09-34 
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09-33 PLC command force to 0                                          : 0تنظیمات کارخانه ای 

      65535~0ات :      تنظیم

 

 

 استفاده می شود . TORQو  FREQدستورات  داخلی درایو PLCاستفاده از  این پارامتر دراز 

  ,می شود  RUNهرتز  3اینورتر با فرکانس  , M10 با فعال شدن فلگ  FREQبه طور مثال با استفاده از دستور 

 دو حالت پیش می آید : M10با غیرفعال شدن فلگ 

 موتور از حرکت باز نمی ایستد و به چرخش خود ادامه می دهد .  , M10صفر باشد : با غیرفعال شدن  33-09بیت صفر پارامتر اگر 

 موتور از حرکت باز می ایستد و فرکانس صفر می شود . , M10یک باشد : با غیر فعال شدن   33-09اگر بیت صفر پارامتر 

 

 

09-35 PLC Address                                        : 2تنظیمات کارخانه ای 

     254~1تنظیمات :       

 

09-36 CANopen Slave Address                                                : 0تنظیمات کارخانه ای 

 : غیرفعال 3                    127~1تنظیمات :   
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09-37 CANopen Speed                                        : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :   

0: 1M bps 

1: 500K bps 

2: 250K bps 

3: 125K bps 

4: 100K bps (Delta only) 

5: 50K bps         

 

   رزرو است 09-38

 

09-39 CANopen Warning Record   

 تنظیمات :     فقط قابل خواندن است .      

bit 0: CANopen Guarding Time out 

bit 1: CANopen Heartbeat Time out 

bit 2: CANopen SYNC Time out 

bit 3: CANopen SDO Time out 

bit 4: CANopen SDO buffer overflow 

bit 5: Can Bus Off 

bit 6: Error protocol of CANOPEN 

bit 7: Reserved 

bit 8: The setting values of CANopen indexs are fail 

bit 9: The setting value of CANopen address is fail 

bit10: The checksum value of CANopen indexs is fail 
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09-41 CANopen Status                                          : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :        

0: Node Reset State 

1: Com Reset State 

2: Boot up State 

3: Pre Operation State 

4: Operation State 

5: Stop State    

 

09-42 CANopen Control Status                                                       مات کارخانه ای : فقط قابل خواندتنظی  

0: Not ready for use state 

1: Inhibit start state 

2: Ready to switch on state 

3: Switched on state 

4: Enable operation state 

7: Quick stop active state 

13: Err reaction activation state    

14: Error state         

 

09-40 CANopen Decoding Method                                         : 1تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :        

0: Delta defined decoding method 

1: CANopen Standard DS402 protocol    
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   رزرو است 09-44~09-43

 

09-45 CANopen Master Function                                        : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :        

0: Disable 

1: Enable    

 

09-46 CANopen Master Address                                     100نظیمات کارخانه ای : ت 

 127~0تنظیمات :        

 

09-47 

~ 09-59 

   رزرو است

 

09-60 Identifications for Communication Card                                                : تنظیمات کارخانه ای##

  

 تنظیمات :        

0: No communication card 

1: DeviceNet Slave 

2: Profibus-DP Slave 

3: CANopen Slave/Master 

4: Modbus-TCP Slave 

5: EtherNet/IP Slave 

6~8: Reserved 
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09-61 Firmware Version of Communication Card                                      کارخانه ای : تنظیمات## 

 فقط قابل خواندنتنظیمات :        

DeviceNet: As it connects to different kind of motor drive, it will have different product code. 

Profibus: ID number of a communication card. Each Profibus selling in the market must apply 

for an ID number at the Profibus International to be a unique product. 

 

09-62 Product Code   : تنظیمات کارخانه ای## 

    فقط قابل خواندنتنظیمات :     

 یک کد خاصی دارد. communicationهر کارت 

 

09-63 Fault Code           : تنظیمات کارخانه ای## 

    فقط قابل خواندنتنظیمات :     

 

09-64 

~ 

09-69 

 

   رزرو است

 

09-70 Address of Communication Card (for DeviceNet and PROFIBUS)        

 1تنظیمات کارخانه ای :    

 

     DeviceNet: 0-63 

Profibus-DP: 1-125 
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 2تنظیمات کارخانه ای :              رجوع کنید . ( Pr.09-72)به پارامتر  , DeviceNetتنظیم سرعت شبکه  09-71

 (for DeviceNet and PROFIBUS)  

Settings Standard DeviceNet: 

  0: 125Kbps 

  1: 250Kbps 

  2: 500Kbps 

Non standard DeviceNet: (Delta only)        

0:   10Kbps 

1:    20Kbps 

2: 50Kbps 

3: 100Kbps 

4: 125Kbps 

5: 250Kbps 

6: 500Kbps 

7: 800Kbps 

8: 1Mbps 
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 0تنظیمات کارخانه ای :  DeviceNet (for DeviceNet and PROFIBUS)سایر تنظیمات سرعت   09-72

 تنظیمات :     

0: Standard DeviceNet 

1: Non standard DeviceNet 

 

  این پارامتر همراهPr.09-71 . باید تنظیم شود 

  در این حالت  0تنظیمات :Baud rate باشد . 3یا   2 , 1 , 0واند یکی ازموارد می ت 

  در این حالت  1تنظیمات :Baud rate  می تواند مانندCANopen  باشد . 8تا  1یکی از تنظیمات 

09-73~ 

09-74 

  رزرو است.

 

09-75 IP Configuration of the Communication Card (for MODBUS TCP)    تنظیمات کارخانه

 0ای : 

    تنظیمات :  

0: Static IP                      1: DynamicIP (DHCP) 

 باید توسط کاربر تنظیم شود . IP address:  0تنظیمات 

 تنظیم خواهد شد . hostبه طور اتوماتیک توسط کنترلر  IP address:  1تنظیمات 
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09-76 IP Address 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  

09-77 IP Address 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

09-78 IP Address 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

09-79 IP Address 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

رخانه ای : تنظیمات کا                                   65535~0تنظیمات :     

0 

 در صورت استفاده از  Pr.09-76~09-87 , communication cardباید تنظیم شود . 

 باشد پارامترهای فوق به صورت زیر تنظیم می شود . IP address : 192.168.1.5به طور مثال اگر 

09-76=192    09-77=168    09-78=1    09-79=5 

 

09-80 Address Mask 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)  

09-81 Address Mask 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

09-82 Address Mask 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

09-83 Address Mask 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                        65535~0تنظیمات :     

 باشد پارامترهای فوق به صورت زیر تنظیم می شود . address Mask : 255.255.255.0به طور مثال اگر 

09-80=255    09-81=255   09-82=255    09-83=0 
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09-84 Getway Address 1 of the Communication Card (for MODBUS TCP)          

09-85 Getway Address 2 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

09-86 Getway Address 3 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

09-87 Getway Address 4 of the Communication Card (for MODBUS TCP) 

تنظیمات 65535~0                                                                                                          تنظیمات :   

 0کارخانه ای : 

 باشد پارامترهای فوق به صورت زیر تنظیم می شود . address : 192.168.1.1 Getwayبه طور مثال اگر   

09-84=192    09-85=168    09-86=1    09-87=1 

09-88 Password for Communication Card (Low word) (for MODBUS TCP             تنظیمات

   0کارخانه ای : 

09-89 Password for Communication Card (High word) (for MODBUS TCP)    تنظیمات

  0کارخانه ای : 

    99~0تنظیمات :     

 

09-90 Reset Communication Card (for MODBUS TCP)                                        تنظیمات

 0کارخانه ای : 

 : غیرفعال 0تنظیمات :     

 : ریست شده و به تنظیمات کارخانه ایی برگردد . 1                 
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09-91 Additional Setting for Communication Card (for MODBUS TCP)             ظیمات تن

 1کارخانه ای : 

 Enable IP Filter:  0بیت تنظیمات :     

 Internet parameters enable(1bit):  1بیت                 

( این بیت پس از اتمام دریافت دیتا  91:2-09بیت یک باید ست شود تا بتوان در پارامترهای درایودیتا نوشت .)  , IPپس از تنظیم آدرس 

 می شود . disableاز شبکه 

 Login password enable(1bit):  2بیت                 

When enter login password, this bit will be enabled. After updating the parameters of 

communication card, this bit will change to disable. 

 

09-92 Status of Communication Card (for MODBUS TCP)                                       تنظیمات

 0کارخانه ای : 

 password enableتنظیمات :     

می شود . و در صورتیکه پسورد پاک شود  1پسورد در نظر بگیرید این بیت  Communication Card: در صورتی که برای  0بیت      

 می گردد .            0این بیت 
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 :  10امتر گروه پار -66-62

 پارامترهای کنترل حلقه بسته سرعت ) کنترل بر اساس فیدبک (

 مخفف PGبه معنی تنظیم رگوالتور سرعت و  Adjust Speed Regulatorمخفف  ASR ,در پارامترهای این گروه 

 Pulse Generator . به معنی تولید کننده پالس است 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                          انتخاب نوع انکدر                    10-00

 

     0: Disable 

     1: ABZ 

     2: ABZ (Delta encoder for Delta Servo motor)  

     3: Resolver 

     4: ABZ/UVW 

5. MI8 single phase pulse input       

 

 

 برای کارت های extention    مدل extent EMC-PG01L و EMC-PG01O  , 10-00  تنظیم کنید . 1را روی 

 است . IMاین دو کارت مختص فقط موتور های  

 .می باشد ابتدای این راهنما در  extentionتوضیحات هرکدام از کارت های 

 

  با استفاده از کارتEMC-PG01U  و تنظیمPr.10-00=2  ) سوییچ  ,) انکدر دلتاSW1 ا حتما روی ر  D (Delta  type)  . قرار دهید 

 حتما درایو را خاموش و روشن کنید .  Pr.10-00, 10-01,10-02 با تغییر مقدار پارارمترهای 

  با استفاده از کارتEMC-PG01R  و تنظیمPr.10-00=3 ,  را بر حسب 1024 01-10در  PPR  را بسته به نوع  02-10را وارد کنید . و

 دو انتخاب کنید .یک یا انکدر 
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  با استفاده از کارتEMC-PG01U  و تنظیمPr.10-00=4  انکدر (ABZ/UVW  ),  سوییچSW1  را رویS (Standard Type) 

  کنید .تنظیم 

 
  با استفاده از ورودی پالس تک فازMI8  به عنوان فرمان فرکانس, Pr10-02  ورودی تک فاز( تنظیم کنید . 5را روی ( 

 تنها در مدهای کنترلی زیر قابل استفاده است : این تنظیمات 

VF, VFPG, SVC, IM/PM FOC Sensor-less, IM/PM TQC Sensor-less . 
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 می توان با استفاده از این ورودی پالس تک فاز فرکانس اینورتر را کنترل کرد . با تنظیم  VFبه طور مثال در مد 

 . کنترل کرد MI8نورتر را با استفاده از ورودی پالس می توان فرکانس ای5=16-10 و 4=00-20 ,5=10-00 

 

  در صورتیکه ازMI8  به عنوان ورودی فیدبک سرعت مورد استفاده قرار گیرد باید درایو در مد کنترلیVFPG . باشد 

 

 600تنظیمات کارخانه ای :                        تعداد پالس انکدر در هر دور                                                        10-01

 20000~1  تنظیمات :                  

 

  ( یک تولید کننده پالسPulse Generator (PG) یا انکدر به عنوان سنسور برای تولید سیگنال فیدب ) ک از سرعت موتور استفاده می شود 

 ( .  Bیا  Aرا وارد کنید . ) تعداد پالس ها در هر سیکل از فاز   PGدر این پارامتر باید تعداد پالس تولید شده در هر سیکل از  

  در صورت استفاده از انکدر,  ( رزولوشن انکدرPPR . را وارد کنید . با رزولوشن باالتر دقت بیشتری در کنترل سرعت خواهید داشت ) 

  تنظیم مقدار نادرست درPr.10-00  باعث اضافه جریان, motor stall , PM motor magnetic pole origin  شده و درایو ارور می

 دهد . 

 تنظیم کنید . 4را نیز چک کنید و آن را روی  Pr.05-00حتما پارامتر  ,تغییر داده شود  Pr.10-00اگر تنظیمات 

(static test for PM motor magnetic pole and PG origin again). 
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 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                     انکدر  تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی   10-02

 

        Disable: 0تنظیمات :           

 است . reverseدر جهت  RUNناشی از فرمان  Bو فاز  forwardدر جهت  RUNناشی از فرمان  A: فاز  1

 
 است . reverseدر جهت  RUNناشی از فرمان  Aو فاز  forwardجهت  در RUNناشی از فرمان  B: فاز  2

 
 ورودی تعیین جهت است . Bبرای ورودی پالس و فاز  A: فاز  3

 (L= reverse direction , H=forward direction ) 

 
 ورودی تعیین جهت است . Bبرای ورودی پالس و فاز  A:  فاز     4

 (H= reverse direction , L=forward direction ) 

 
 : پالس تک فاز  5
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10-03    Output Setting for Frequency Division (denominator)                      : 1تنظیمات کارخانه ای                                                                               

  255~1تنظیمات :           

 

 اده از کارت با استفPG , EMC-PG01L  وEMC-PG01O , این پارامتر به عنوان مخرج تقسیم کننده فرکانس پالس خروجی تنظیم 

 می شود . 

 می شود . 512ppr=1024/2برابر با  PGخروجی کارت  , ppr 1024در این پارامتر برای تعداد پالس فیدبک  2برای مثال با تنظیم  

10-04 Electrical Gear at Load Side A1   

10-05 Electrical Gear at Motor Side B1 

10-06 Electrical Gear at Load Side A2 

10-07 Electrical Gear at Motor Side B2 

 100تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                      65535~1تنظیمات :    

 

  ترمینال های ورودی چند منظوره به کارمی رود به همراه  07-10 تا 04-10 پارامترهای 

 ( ( که برای سوییچ  2تنظیم کنید ) رجوع به پارامترهای گروه  48) یکی از ترمینال های ورودی را روی 

  Pr.10-04~10-05  بهPr.10-06~10-07 اده می شود .مطابق شکل زیر استف 

 

 

 عملکرد درایو در صورت تشخیص خطا از فیدبک گرفته شده از انکدر یا هر نوع تشخیص دهنده سرعت  10-08
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 2تنظیمات کارخانه ای :   

 

 تنظیمات :         

 : هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد . 0

 می شود . stop: هشدار داده وبه تدریج  1

 می شود . stopطور ناگهانی : هشدار داده وبه  2

 تعیین طول بازه زمانی تشخیص خطا از فیدبک گرفته شده از انکدر یا هر نوع تشخیص دهنده سرعت دیگر تا عکس العمل  10-09

 1.0: تنظیمات کارخانه ای           نشان دادن درایو                                                                          

 ثانیه 10.0~0.0تنظیمات :           

0             :No function 

 

  هرکدام ازencoder loss , encoder signal error , pulse signal setting error  یاsignal error  ممکن است در ارتباط

 انکدر یا 

رخ  encoder signal error ,بیشتر شود  (Pr.10-09)ین شده در پالس دهنده با درایو رخ دهد . اگر زمان رخداد این وقایع از زمان تعی

 عکس العمل نشان می دهد. 08-10سپس درایو بنا بر تنظیمات  می دهد .

  درصورتیکه سیگنال کنترل کننده سرعت نرمال نباشد پس از طی زمان تعیین شده در(Pr.10-09) ,  درایو مطابق با تنظیماتPr.10-08 

 می کند . عمل

10-10  Encoder/Speed Observer Stall Level                                             : 115تنظیمات کارخانه ای                                                                     

                                                                                                                                                    تنظیمات :            

0~120% 

0: No function 

 

  درایو پس از گذشت زمان تعیین شده در  ,در صورتیکه سرعت انکدر بیشتر از حد تعیین شده در این پارامتر گرددPr.10-11 ,  مطابق تنظیمات

Pr.10-12 عمل می کن ( . 100=10-10د%  :Max output frequency ) 

در مواردی چون آسانسور و جرثقیل ممکن است که موتور از کنترل درایو  ,سرعت انکدر در برخی مواقع می تواند از حد فرکانس ماکزیمم بیشتر شود 

 شود . مثال در یک جرثقیل ممکن است بار رها شود .  run awayشده و موتور  خارج
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 مواردی که انکدر سیگنال اشتباه بفرستد . همچنین در

10-11 Detection Time of Encoder/ Speed Observer Stall                             : 0.1تنظیمات کارخانه ای 

 بازه زمانی تشخیص سرعت بیش از حد انکدر                                 

 ثانیه 2.0~0.0    تنظیمات :      

 

10-12  Treatment for Encoder/ Speed Observer Stall   : 2تنظیمات کارخانه ای 

 10-10سرعت انکدر بیشترازحد مجاز عملکرد درایو پس از افزایش 

 تنظیمات :                    

 : هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد . 0

 می شود . stop: هشدار داده وبه تدریج  1

 می شود . stopده وبه طور ناگهانی : هشدار دا 2

10-13  Encoder/ Speed Observer Slip Range                                                  : 50تنظیمات کارخانه ای 

 ) تفاضل سرعت انکدر از سرعت موتور ) لغزش انکدر( (

 %50~0تنظیمات :          

            0   :Disable 

 

  اگرPr.10-13 < ) درایو طول زمان های وقوع آن را جمع میزند در صورتی که جمع زمان های وقوع این   ,) تفاضل سرعت انکدر از سرعت موتور

 رخداد 

 درایو خطای فیدبک انکدر داده  ,شود  Pr.10-14بیش از زمان تعیین شده در 

encoder feedback signal error)  ) و مطابق تنظیماتPr.10-15 ل می کند . در مواردی چون آسانسور و جرثقیل ممکن است که عم

 موتور از 

 مثال در یک جرثقیل ممکن است بار رها شود . ولی معموال سرعت چرخش انکدر با موتور برابر است . ,کنترل درایو خارج شود 

10-14 Detection Time of Encoder/ Speed Observer Slip    ) جمع زمانی ایجاد خطا (                                                                                      

 0.5تنظیمات کارخانه ای : 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

590 
 

 ثانیه 10.0~0.0تنظیمات :          

 

                                                                                        Encoder/ Speed Observer Slipعملکرد درایو پس از تشخیص خطا    10-15

 2تنظیمات کارخانه ای : 

 

 تنظیمات :         

 : هشدار داده وبه کار خود ادامه می دهد . 0

 می شود . stop: هشدار داده وبه تدریج  1

 می شود . stop: هشدار داده وبه طور ناگهانی  2

                                                                                                                                                          0تنظیمات کارخانه ای :                              PG (PG card: PG2)م کارت تعیین نوع پالس ورودی به کانال دو  10-16

 تنظیمات :              

 ( A / B Phase : 2و  1)       

 ( Pulse  +  Direction:  4و  3)       

 MI8 پالس تک فاز از ورودی:                 5

 

 : غیرفعال 1

 است . reverseدر جهت  RUNناشی از فرمان  Bو فاز  forwardدر جهت  RUNناشی از فرمان  A: فاز  1

 
 است . reverseدر جهت  RUNناشی از فرمان  Aفاز  و forwardدر جهت  RUNناشی از فرمان  B: فاز 2  

 
 ورودی تعیین جهت است . Bبرای ورودی پالس و فاز  A: فاز 3

 (L= reverse direction , H=forward direction ) 
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 ورودی تعیین جهت است . Bبرای ورودی پالس و فاز  A:  فاز  4

 (H= reverse direction , L=forward direction ) 

 

 
 : MI8:  پالس تک فاز از ورودی  5

 با تنظیم  می توان با استفاده از این ورودی پالس تک فاز فرکانس اینورتر را کنترل کرد . VFبه طور مثال در مد 

 کنترل کنید . MI8می توان فرکانس اینورتر را با استفاده از ورودی پالس 5=16-10 و 4=00-20 ,5=10-00 
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 س کار درایو از ورودی پالس تعیین شود در صورتیکه مقدار فرکان(Pr.00-20 : 4 or 5), ,  اگر مقدار این پارامتر باPr.10-02  متفاوت باشد,  

  شود . می چهار برابر شمارش ,(   pprتعداد پالس شمارش شده در هر دور ) 

پالس نیاز است تا   4096 ,باشد و فعال MI=37و  ,Pr.10-01=1024, Pr.10-02=1, Pr.10-16=3, Pr.00-20=5برای مثال اگر 

 دور بچرخد . موتور یک

پالس نیاز است تا موتور یک  1024 ,و فعال باشد MI=37و   ,Pr.10-01=1024, Pr.10-02=1, Pr.10-16=1, Pr.00-20=5و اگر 

 دور بچرخد .

  : دیاگرام کنترل پوزیشن 
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  Aگیربکس الکتریکی          10-17

                                                                            Bربکس الکتریکی گی         10-18

 100تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                       65535~1تنظیمات :    

  : سرعت چرخش 

 Rotation speed = pulse frequency/encoder pulse (Pr.10-01) * PG Electrical Gear A / PG 
Electrical Gear B 

 

 0تنظیمات کارخانه ای :                         تعیین موقعیت شافت موتور برحسب موقعیت انکدر متصل شده به موتور        10-19

 2400~32767-تنظیمات :  

 

 تنظیم کنید  35تفاده از این پارامتر باید یکی از ترمینال های ورودی را روی برای اس,  (enable position control)   با فعال کردن ورودی

 موردنظر

 ر باشد .شده با انکد Close loopو  FOC+PGشافت موتور به موقعیت تنظیم شده در پارامتر می رود .برای استفاده از این پارامتر درایو باید در مد  

  با پالسZ . انکدر موقعیت شافت موتور تعیین می شود 
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 10تنظیمات کارخانه ای :                           رنج پالس خوانده شده از پوزیشن بدست آمده از انکدر                           10-20

 پالس 65535~0تنظیمات : 

 

 ت آمده در مد پوزیشن داخلی را تعیین می کند .این پارامتر رنج قابل قبول پوزیشن بدس 

 خواهد بود . 1010 – 990رنج قابل قبول  ,تنظیم کنید  10را روی  20-10تنظیم کرده و  1000را  Pr.10-19برای مثال : اگر 
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 0.100تنظیمات کارخانه ای :                        (                                                                PG2زمان فیلتر )   10-21

 65.535~0.000تنظیمات : 

  در صورتیکهPr.00-20  پالس ورودی تعیین کننده فرکانس کار درایو ,و غیرفعال باشد  37تنظیم کنید و یکی از ورودی های دیجیتال روی  5را روی 

 شود . با تنظیم این پارامتر جهش های ناگهانی سرعت فیلتر می ,می شود  

 0تنظیمات کارخانه ای :                              (                                                           PG2مد سرعت )   10-22

         0  :Electronic Frequency 

         1   :Mechanical Frequency (base on pole pair)    

 

 رزرو است .   10-23

 

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                                      TQC&FOCکنترل   10-24

 65535~0تنظیمات : 

 

 

  به جز بیت صفرام که مربوط بهClosed loop  بقیه بیت ها مربوط به  ,استopen loop . می باشد 

  ر صورتیکه : د 11توضیحات بیتtorque command  ولی در بعضی کاربردها در سرعت های  ,موتور هم گشتاوری نخواهد داشت  ,صفر باشد 
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 , 24-10پارامتر  11مثال در مواقعی که بخواهید مانع افتادن بار بشوید . بنابراین وقتی بیت  ,( نیاز به گشتاور است  zero speedنزدیک به صفر ) 

دستگاه تعیین می  firmwareبا توجه به  DCفعال می باشد . البته گشتاور این ترمز  DCترمز  , torque commandودن با صفر ب , صفر باشد

 عمل می کند . Pr.10-26غیرفعال شده و درایو برحسب فرکانس  DCترمز  ,شود . در صورتیکه این بیت را یک کنید 

 

  15توضیحات بیت  : 

Our Sensorless Control in TQC only has a good test in electromotive mode. If we go to 
regenerative mode, the torque output will be very low when frequency limitation below 10HZ.So that 
is dangerous. Hence, we use Pr.10-24 bit 15 to 0 for opening direction limitation to prohibit the 
regenerative mode application. 
Of course, if you set Pr.10-24 bit 15 to 1, the direction limitation also can be canceled and you can 
go to regenerative mode. But please ensure the speed limitation higher than 10HZ for safe. 
Hence, currently, please forget TQC sensorless in regenerative 
application and make Pr10-24 bit 15=0. 
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10-25  FOC Bandwidth          40.0تنظیمات کارخانه ای :                                      مشاهده گر ) تخمینگر ( سرعت 

 100.0Hz~20.0تنظیمات :        

 

  زمان پاسخ سرعت کاهش می یابد ولی باعث ایجاد نویز و اغتشاش در پاسخدهی برای مشاهده گر سرعت می  ,را افزایش دهید هرچه مقدار این پارامتر

 شود .

  درFOCsensorless  با این وجود اگر نوسانات جریانی داشتید می توان مقدار این پارامتر را  ,بهتر است این پارامتر رو ی تنظیمات کارخانه ایی بماند 

 ( 2)شکل و اگر اینکار باعث تاخیر در پاسخ دهی به جریان شد باید مقدار این پارامتر را افزایش دهید .  ) 1ش داد ) شکل کاه

 . تنظیم این پارامتر تا حد زیادی به شرایط کار بستگی دارد ولی تنظیمات کارخانه ایی معموال قابل قبول است 
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 ) 1) شکل 

 

 ) 2)شکل 
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10-26  FOC Minimum Stator Frequency                                                      : 2.0تنظیمات کارخانه ای 

 fN%10.0~0.0تنظیمات :   

  تنظیم این پارامتر پایداری و دقت تخمینگر سرعت را تضمین می کند و باعث جلوگیری از  ,در این پارامتر حداقل فرکانس استاتور تنظیم می شود

  فرکانس نامی موتور است .(  fNجریان و پارامترهای موتور می شود . ) ,فرکانس  خلتدا

  50=00-01و  10=26-10برای مثال اگرHZ  5=26/100-10*00-01حداقل فرکانس استاتور :  ,باشدHZ  

  5بنابراین اگر محدوده فرکانس کار درایو ازHz  5فرکانس خروجی از  ,کمتر شودHz . کمتر نمی شود 

 ترل کنFOC sensorless  وTQCsensorless  درایو دلتا بر اساس کنترل تطبیقیMRAS  می باشد و طبعا این کنترل در یک رنج معین بهترین 

را در تنظیمات کارخانه  28-10تا  25-10پاسخ دهی را دارد بنابراین افزایش یا کاهش بیش از حد این پارامتر توصیه نمی شود و پیشنهاد میدهیم که 

 قرار بدید . یای

  روش های مدل  ,الزم به ذکر است در مراجع زیادی روش های کنترل بدون سنسور سرعت موتور القایی مانند روش های حلقه باز تخمین سرعت

  .مورد استفاده قرار گرفته اند  ,تخمین سرعت توسط فیلتر کالمن  ,استفاده از هوش مصنوعی یا شبکه عصبی  ,(  MRAS)  مرجع

 ی : یادآورMRAS روشی جهت تخمین سرعت یا هر متغیری می باشد . شکل زیر یک مثال کلی از شبیه سازی این روش در تخمین سرعت است 

 : MRASو صرفا جهت یادآوری کاربرد روش  
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 SPEED SENSORLESS FIELD-ORIENTED CONTROL OF INDUCTION MOTOR 

  در شکلa) 100( سرعت در rpm ن زده شده مشاهده می گردد . و در شکل ثابت و سرعت تخمی) b  تغییر داده  150به  100( سرعت از

 است . شده

 50تنظیمات کارخانه ای :                                                                        FOCثابت زمانی فیلتز پایین گذر  10-27

 1000ms~1       تنظیمات :

 اگر موتور در مواردی که  ,ثابت زمانی فیلتز پایین گذر تخمینگر شارمغناطیسی در هنگام راه اندازی درایو است ی تنظیم این پارامتر برا

 هش دهید . مقدار این پارامتر را کا ,باال نیاز است راه اندازی نشد  سرعت های

 

10-28  FOC Gain of Excitation Current Rise Time                                  : 100تنظیمات کارخانه ای 

 ( Tr) ثابت زمانی روتور :           Tr %100~33تنظیمات :    

  این پارامتر برای تنظیمRise Time  جریان تحریک درایو در هنگام راه اندازی در مدTQCsesorless . است 

  در صورتیکه زمان عکس العمل درایو در مدTQCsesorless  مقدار این پارامتر را کاهش دهید . ,طوالنی باشد 
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 20.00تنظیمات کارخانه ای :                                                     حد باالی انحراف فرکانس                          10-29

 200.00Hz~0.00تنظیمات :      

 Pr.10-29 ت .این پارامتر برای تنظیم ماکزیمم انحراف فرکانس اس 

  میزان لغزش موتور بیشتر می شود و طبعا باعث ایجاد ارور  ,با افزایش مقدار این پارامترPG  

(PGF3, PGF4)  . می شود 

  با تنظیمPr10-10  و Pr10-13  ارور  ,روی صفرPGF3  و PGF4 ایجاد نمی شود ولی باید حتما از صحت سیم کشی انکدر و سایر

 نخواهید داشت . PGگونه حفاظت بر عملکرد  موارد اطمینان حاصل کرد زیرا هیچ

 . به طور کلی افزایش بیش از حد این پارامتر رایج نیست 

            PM Testing with Resolverتعداد جفت قطب های ریزولور برای مثال جهت کاربرد    10-30

                                                                       1تنظیمات کارخانه ای :       

 انکدر ( name plate) از روی     50~1تنظیمات :     

  نوع انکدر را ریزولور انتخاب کنید . 3=00-10برای استفاده از این پارامتر باید ابتدا در 

 

10-31    I/F Mode, current command                                                               : 40تنظیمات کارخانه ای     

Low-speed Current Command under PMSVC 

 rated (Rated current % of the motor) %150~0تنظیمات :         

  مدIF  نوع خاصی از مدVF  است با این تفاوت که می توان مطابق شکل زیر به جریان فیدبک محاسبه شدهId ,  مقدارId* را با استفاده 

 افزود .   Pr.10-31از  

  در مواردی چونC2000 Drive PM with FOC Sensorless  از این پارامتر به عنوانId command  برای کنترل جریان

 باعث افزایش گشتاور خروجی می شود . Vcompاستفاده می شود که با اضافه شدن  IFدر مد خروجی 
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 موتور مناسب است ولی چون با افزایش فرکانس خروجی بیش از مقدار  افزایش زیاد این پارامتر برای از بین بردن لرزشPr.10-39 ,  

 خواهید داشت . OLیا  OCدراین شرایط ارور ,سوییچ می شود  FOCبه  IFکنترل از 

  درPM FOC sensorless control  و سرعت های پایین مقدار این پارامتر به مقدار جریان  39-10در فرکانس های کمتر از 

 رخ دهد مقدار این پارامتر را کاهش دهید . ocبار سنگین و یا تغییر جهت موتور درصورتیکه  start-upدر  ,افزوده می شود  IFمد  در
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10-32 PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth                        : 5.00تنظیمات کارخانه ای 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :         

  این پارامتر تعیین کننده پهنای باند تخمین گر سرعت است . تنظیم این پارامتر بر ثبات و دقت سرعت موتور تاثیر دارد . در صورت وجود

مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در صورت وجود نوسان در  ,نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ) شکل موج شبیه موج سینوسی ( 

 هایفرکانس 

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید . ,باال در خروجی ) شکل موج دندانه ای ( 

 رزرو است .                                                                                           10-33

 

10-34 PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain                              : 1.00تنظیمات کارخانه ای                                                                      

 655.35~0.00تنظیمات :         

 . این پارامتر مربوط به سرعت پاسخدهی تخمینگر سرعت در تخمین سرعت است 
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 مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در  ,موج شبیه موج سینوسی (  . در صورت وجود نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ) شکل

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید . ,صورت وجود نوسان در فرکانس های باال در خروجی ) شکل موج دندانه ای (

10-35   AMR (Kp)    (Active Magnetic regulator                       )                 1.00ات کارخانه ای : تنظیم 

 3.00~0.00تنظیمات :  

 

10-36   AMR (Ki)   (Active Magnetic regulator       )                                    : 0.20تنظیمات کارخانه ای 

 3.00~0.00تنظیمات :  

 

  این دو پارامتر بر کنترل شار مغناطیسی بر ناحیهfield weakening مقدار این پارامتر را در صورتی می توانید افزایش  است . تاثیر گذار 

 ,( تغییرات ناگهانی در برق ورودی دارید  ) ولتاژ ورودی به طور ناگهانی کم می شود 1دهید که : 

  field weakeningدر صورت ورود به ناحیه  (2

برود و مقدار جریان از حد مجاز بیشتر شود اگر به هر دلیل کنترل از دست  Automatic Current Regulation (ACR)( در   3 

 به طور ناگهانی به مقدار زیادی کاهش می یابد . (  DC BUS) به طور مثال در دستگاه پرس که  می شود . OCارور  منجر به

  اگر با افزایش این پارامتر شکل موجId  مقدار پارامتر را کاهش  ,به صورت دندانه دار شد و یا نویز فرکانس باال در جریان خروجی ایجاد شد

 ولی این کار باعث کندی پاسخ درایو می شود . دهید
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10-37   PM Sensorless Control Word                                                          : 0000تنظیمات کارخانه ای 

 FFFFh~0000تنظیمات : 

 

  این پارامتر مختص کنترلPM Sensorless : است 

 

  نشان داده شده است . 40-10و  39-10و  37-10در شکل های زیر کارکرد 

  مدVF  . رایج و به راحتی قابل فهم است ولی در این مد از غیرقابل تغییر بودن جریان خروجی اطمینانی وجود ندارد 

  مدIF  برپایه مدVF وجی اطمینان حاصل کرد که این امر با افزودن است ولی می توان از تغییر نداشتن و ثابت بودن جریان خرId  میسر

 است . 

 استفاده کنید. IFاز مد  , 39-10این نکته برای از بین بردن لرزش بسیار مهم است . پیشنهاد می شود در فرکانس های کمتر از 
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 رزرو است.      10-38

 

10-39 Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode                                                                                          
 20.00تنظیمات کارخانه ای : 

 599.00Hz~0.00تنظیمات  : 

 

  در مد  ,کم به فرکانس باال است این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس   ,می بینید  37-10همانطور که در شکل پارامتر

PM Sensorless ,  . رویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد 

  بنابراین در این فرکانس  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید

 چسویی

 رخ دهد . OCممکن است ارور  

  درایو در فرکانس باالتری وارد مد  ,اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهیدIF  شده و باعث افزایش مصرف انرژی   می شود. ) به این دلیل که 

 بر اساس مقدار  ,و بعد از سوییچ دراین فرکانس  40-10درفرکانس های کمتر از 

   Pr.10-31 هم زیاد تنظیم شده باشد باعث جریان کشی   می شود.(  31-10حال اگر مقدار  ,جی اضافه می شودبه جریان خرو 

 

 

 

 

 

  در مد ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس باال به فرکانس کم است   ,می بینید 37-10همانطور که در شکل پارامتر 

 PM Sensorless , احیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد .رویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ن 

  بنابراین در این فرکانس ممکن  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید

 رخ دهد . OCارور  است

  درایو در فرکانس باالتری وارد مد  ,اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهیدIF شده و باعث افزایش مصرف انرژی       می شود. ) به این دلیل که در 

 حال اگر مقدار ,به جریان خروجی اضافه می شود Pr.10-31بر اساس مقدار  ,و بعد از سوییچ دراین فرکانس  40-10فرکانس های کمتر از 

 باعث جریان کشی می شود.(  ,هم زیاد تنظیم شده باشد 10-31 

10-40  Frequency Point when switch from I/F Sensorless Observation mode to V/F mode                                                                                        

 20.00تنظیمات کارخانه ای :   

 599.00Hz~0.00تنظیمات  : 
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10-41  I/F mode, low pass-filter time                                                                 : 0.2تنظیمات کارخانه ای 

 ثانیه   6.0~0.0تنظیمات : 

  است و منجر به افزایش تدریجی جریان در مد  31-10این پارامتر تنظیم زمان فیلتر پارامترI/F . می شود 

  برای افزایش تدریجیId  و جلوگیری از افزایش پله ایی آن درstart-up , 10-41  را افزایش و برای افزایش سریع و پله ایی جریانId , 

10-41 

 را کاهش دهید . 

10-42  Initial Angle Detection Time                                                                      : 1تنظیمات کارخانه ای 

 ms 3.0~0.0تنظیمات :    

 

  در مد کنترلیPM Sensorless ,  درایو قادر به کنترل موتورPM .بدون فیدبک از موتور به طور مثال انکدر یا ریزولور است 

  اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که با اولین ,در این گونه مواردrun  ه موتور کمی در خالف جهت خواسته شده شروع ب,شدن درایو

 می کند و سپس جهت چرخش درست می شود . چرخش

   را افزایش دهید. وقتی به درایو فرمان  42-10و مقدار  2=53-10پارامتر  ,برای جلوگیری از این اتفاق یا حداقل کاهش اثرات آنrun 

مختصری به موتور می دهد. این درایو پالس های ولتاژی فرکانس باالی  ,شتاب بگیرد  commandقبل ازاینکه موتور تا فرکانس  ,دهید 

 اثرگذاراست.  ,پارامتر بر مقدار پالسی که درایو به موتور برای تشخیص زاویه می فرستند 

  ممکن است باعث ایجاد  ,هرچه مقدار این پالس بزرگتر باشد دقت تشخیص موقعیت موتور بیشتر می شود. ولی افزایش بیش از حدoc  در

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید. ,در لحظه استارت  oc استارت بشود . با رخداد لحظه
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  روش تنظیماتPM Sensorless (I/f + FOC) : 

برای مانیتور  VFD-Softمی توانید از نرم افزار  PM(IPM) )موتور  13=00-05در انجام مراحل زیر برای تست استاتیک )با تنظیم  .1

 تنظیمات استفاده کنید: 

  ,محاسبه شود  (calculating of Rs, Ld, Lg)را اتوتیون کنید تا مقادیر  PMبق مراحل زیر موتور ابتدا مطا .2

 است ( : 00-05) توضیحات بیشتر در 

A. Set control mode as VF mode (Pr00-10=0, Pr00-11=0) 
B. Output Frequency of Motor 1 (Pr01-01) 
C. Output Voltage of Motor 1 (Pr01-02) 
D. Induction Motor and Permanent Magnet Motor Selection (Pr05-33=1 or 2) 
E. Full-load current of Permanent Magnet Motor(Pr05-34) 
F. . Set Static test for PM(IPM) (05-00=13), then run the drive 

       

  

  (Parameters 00-10=0, 00-11=6)قرار دهید  PM sensorless Modeمد کنترل را در حالت  .3

 :  VFDسایر تنظیمات  .4

 A. Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor 

 B.Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor 
 C.Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor 
 D.Pr05-38 Inertia of Permanent Magnet Motor 

 :   ASR تنظیم پارامترهای .5

A.Pr11-00 bit0=1: Auto tuning for ASR and APR 

B. Pr11-02：ASR1/ASR2 Switch Frequency, it is recommended to set Pr10-39 higher than 

10Hz. 

C. Pr11-03: ASR1 Low-speed Bandwidth and Pr11-03, ASR2 High-speed Bandwidth. Do not set 

Low-speed Bandwith too high to avoid dissipation of the estimator. 

 

 پارامترهای کنترل سرعت و تخمینگر سرعت :  .6

A. Pr10-39 Frequency when switch from I/F Mode to PM sensorless mode. 

B. Pr10-32 PM Sensorless Obeserver Bandwith for High Speed Zone 

 : Zero loadتست  .7

 مطابق مراحل زیر عمل کنید :  FOCبه  I/Fوییچ از حال برای تنظیم نقطه س
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* IPM control method SOP 

1. Set up IPM motor 
Pr05-33=2 

2. Set up motor parameter according to the motor Nameplate 

     Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency 

     Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 
     Pr05-34 Full-load current of Permanent Magnet Motor 
     Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor 
     Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor 
     Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor 

3. Execute Auto-tuning Set upPr05-00=13 for IPM motor tuning and press Run(static-tuning).        

 ,ذخیره می شود  Motor Lqو  Motor Ldو  Stator Resistanceمقادیر   Stator Resistance پس از پایان تیون در پارامترهای زیر

 : 00-05یشتر در توضیحات ب

   Pr05-39 Stator Resistance of PM Motor 
   Pr05-40 Permanent Magnet Motor Ld 
   Pr05-41 Permanent Magnet Motor Lq 

4. Set up control mode: Pr00-10=0 velocity mode, Pr00-11=7 IPM sensor-less 
5. Turn OFF the power and power ON again. 
6. Modify the ASR Kp and Ki according to system need. 

 

تنظیمات کارخانه ای : قابل                                                                                             PGورژن کارت    10-43

 خواندن

 655.35~0تنظیمات :           

           ورژن :                 
 PG02U 21.XX 
 PG01U 31.XX 

PG01O/PG01L 11.XX 
PG02O/PG02L 14.XX 

PG01R 41.XX    

 رزرو است . 10-48 ~ 10-44
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10-49  Zero voltage time while start up                                              : ثانیه 00.000تنظیمات کارخانه ای 

 ثانیه 60.000~00.000تنظیمات : 

 

  وقتیکه که موتور درstartup  در وضعیت static status در وضعیت  ,دقت تخمین زاویه افزایش می یابد  ,استstatic status ,  

 تعیین کننده بازه زمانی خروجی صفر ولت است. برای تنظیم این پارامتر حتما باید 49-10است و  0Vدرایو  U,V,Wخروجی سه فاز 

 Pr07-12≠0 . باشد 

 شرایط ممکن است موتور به دلیل نیروی خارجی وارد بر آن به  در بعضیstatic status  ثانیه هم به 0.2درصورتیکه در  ,نرود 

 static status . افزایش بیش از حد این پارامتر باعث افزایش زمان  نرفت مقدار این پارامتر را افزایش دهیدstart-up . درایو می شود 

10-50 Reverse angle limit (Electrical angle)                                           : درجه 10.00تنظیمات کارخانه ای 

 درجه  30.00~0.00تنظیمات : 

  درصورتیکه درایو راrun  اگر زاویه این حرکت در جهت  ,ممکن است در شروع حرکت موتور در خالف جهت خواسته شده حرکت کند  ,کنید

 می دهد . ScRvدرایو ارور  ,بشود  50-10مقدار بیشتر از  اشتباه

  تلرانس خطا را افزایش داده اید و در صورت وجود بار زیاد ارور  ,اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهیدoc  رخ می دهد . با کاهش این پارامتر حد

 خطا کاهش می باید .مجاز 

 

10-51 Injection Frequency                                                                                   : 500تنظیمات کارخانه ای 

Hz 

 Hz 1200~0تنظیمات : 

 

  این پارامتر تنها درPMSVC  یاPM/IPM sensorless  استفاده می شود و تعیین کننده مقدارHigh Frequency  

 تزریق شونده به موتور است .

 دقت تشخیص زاویه بیشتر تحت تاثیر  ,هرتز(  باشد  511هرتز( نزدیک به مقدار این پارامتر )مثال  411ثال اگر فرکانس نامی موتور )م

 را نیز در نظر بگیرید . Pr01-01می گیرد . پس قبل از تنظیم این پارامتر مقدار قرار 

  کمتر از  17-00اگر مقدارPr10-51*10   فرکانس موج کریر را افزایش دهید . ,باشد 
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10-52  Injection Magnitude                                                                                : تنظیمات کارخانه ای

15/30V 

 200.0V~0.0تنظیمات : 

  در مد کنترلPMSVC  یاIPM HFI sensor-less  وتور است این پارامتر تعیین کننده سطح ولتاژ پالس فرکانس باال به م.  

 .با افزایش این پارامتر می توان دقت تخمین زاویه موتور را افزایش داد . ولی افزایش بیش از حد باعث نویز الکترومغناطیس می شود 

  این پارامتر بر دقت درایو در تخمین زاویه تاثیر می گذارد. ,پس از اتوتیون تمام مقادیر موتور در درایو خودکار ذخیره می شود 

  نسبت اگر(Lq/Ld)  تا تشخیص زاویه دقیقتر شود . ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,کم باشد 
 

10-53  PM Motor Initial Rotor Position Detection Method                               : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :          

0: No function 

1: DC injection 

2: High frequency injection 

3: Pulse injection 

4~5: Reserved 

 
 

It is suggested to set as “2” if it’s IPM; set as “3” if it’s SPM. If there is bad effect when set 
as “2” or “3”, then set as “1”. 

 
 
 
 
 

  



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

615 
 

 : پارامترهای پیشرفته  66گروه -62-62

 

  در پارامترهای این گروه, ASR  مخففAdjust Speed Regulator  است .به معنی تنظیم رگوالتور سرعت 

 

11-00 System Control                                                                                          : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :   

Bit 0: Auto tuning for ASR and APR 

Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode) 

Bit 2: Zero servo 

Bit 3: Dead time compensation closed 

Bit 6: 0Hz linear-cross  

Bit 7: Selection to save or not save the frequency 

Bit 8: Maximum speed of point to point position control 

 

 Bit 0=0  :Pr.11-06   ابل تنظیم و ق 11-11 تاPr.11-03~11-05 . غیرقابل تنظیم می شود 

 درایو ثابت است . runningدر حین  PI ASRغیرفعال است و  ASRدر این حالت تنظیم اتوماتیک 

 Bit 0=1  درایو :ASR  را خودکار تنظیم می کند وPr.11-06   غیرقابل تنظیم و 11-11 تاPr.11-03~11-05  قابل تنظیم می شود و

 را با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد . ASR PIی تواند بعد از اتوتیونینگ خود مقدار م کاربر

را مورد  0و غیره تنظیمات بیت  ,PM sensorless , IM FOC sensorless , TQCsensorless FOC + PG ,   TQC+ PGنکته : در 

 دهید .توجه قرار 

 Bit 1=0: no function.  : 

 Bit 1=1 تخمین اینرسی در   , 12=00-05زی فانکشن تخمین اینرسی بار ) در صورتیکه فانکشن فعال نشد با تنظیم : فعالسا 

FOC/TQC Sensorless inertia estimating ). آغاز می شود 

  FOC+PGبه طور مثال در  .را انجام دهید   inertia Auto-tuningحتما  , TQC+PGو  FOC+PGنکته: برای عملکرد بهتر در کنترل 

 به مقدار ثابتی برسد :  01-11مطابق زیر عمل کنید تا مقدار اینرسی در  2=00-11پس از تنظیم 

  سرعت نامی تنظیم کنید . 2/3سرعت موتور را  , 03-05در پارامتر 

  زمانacceleration  وdeceleration  ثانیه تنظیم کنید . 1.5را روی یک یا 

  ن بار موتور را چندی 11-11سپس در پارامترFWD  وREV . کنید تا عدد نشان داده شده در این پارامتر ثابت شود 
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 Bit 2=0: no function. 

  در صورتیکهfrequency command  کمتر ازFmin (Pr.01-07),  باشد, zero servo . اجرا می شود 
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 Bit 6=0  در این حالت در هنگام :FWD  وREV  خروجی درایو به صورت منحنیS و در هنگام یر می کند تغیRUN  وSTOP ,   مطابق شکل

 ( می باشد . Pr01-24 ~ 27پارامترهای )  deceleration timeو  Acceleration timeزیر       خروجی درایو مطابق با تنظیمات 

 Bit 6=1  در این حالت در هنگام :FWD  وREV  خروجی درایو به صورت منحنیS  تغییر می کند و در هنگامRUN  وSTOP ,   مطابق شکل

 ( می باشد . Pr01-24 ~ 27پارامترهای )  deceleration timeو  Acceleration timeزیر       خروجی درایو مطابق با تنظیمات 

 

 
 

 Bit 7=0  و با روشن شدن مجدد فرکانس نمایش داده می شود . ,:  فرکانس قبل از خاموش شدن درایو ذخیره می شود 

 Bit 7=1 نمایش داده می شود  0.00و با روشن شدن مجدد فرکانس  ,نس قبل از خاموش شدن درایو ذخیره نمی شود : فرکا 

 Bit 8=0  ماکزیمم سرعت در کنترل پوزیشن :point-to-point  با پارامترPr.11-43 . کنترل می شود 

 Bit 8=1  : ماکزیمم سرعت در کنترل پوزیشنpoint-to-point  از طریق تنظیماتmulti-step speed  ترمینال های ورودی درایو کنترل

 می شود . Pr.11-43مطابق  maximum operation speed ,باشد  0ترمینال درایو  multi-step speedمی شود . اگر سرعت 

 مراجعه کنید . FOCPGمثال تنظیمات  می توانید به Pr.11-01و  Pr.11-00برای آشنایی با تنظیمات پارا مترهای 
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  با درایو را با  را یک کند و 00-11در  1کاربر باید بیت  , 01-11برای مشاهده اینرسی سیستم در پارامترforward/reverse  کردن در 

 .به مقدار ثابتی برسد  01-11نگه دارد. تا عدد خوانده شده در  RUNحالت 

   0.001واحد اینرسی موتور القاییkg-m^2 : است 

 
 

  درPr.05-28 . مقدار ابتدایی برای اینرسی سیستم موتور القایی در نظر گرفته شده است  

  درFOC sensorless را کاربر باید خود تنظیم کند . 01-11تنظیم کرده و  1=00-11قدار م 

  در فلوچارت زیر نمایش داده شده است : 01-11تاثیر پارامتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11-01 Per Unit of System Inertia                                                       : 256تنظیمات کارخانه ای 

 （1PU=256）65535~1تنظیمات :          
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 جعه کنید .برای توضیحات بیشتر مرا PM Sensorless (I/F + FOC)و  Pr00- 6=11 , 4به توضیحات  مثال                     
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  مربوط به فرکانس سویچ  02-11پارامترlow-speed/high-speed bandwidth . است 

  می شود در توصیهPM with FOC Sensorless  10مقدار این پارامتر را حدود Hz  بیشتر تنظیم کنید تا از ایجاد لرزش  39-10از

 جلوگیری شود . ASR1/ ASR2سوییچ از  حین

 

 

 

  روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است . 12-13بخش در مثال های 

 

 

 

 

 

 

 روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است . 12-13بخش ر مثال های د 

  بعد از تخمین اینرسی و تنظیمbit0=1  درPr.11-00 (auto tuning) ,  کاربر می تواندPr.11-03, 11-04, Pr.11-05  را با

 پاسخ سریعتر می شود . ,مقادیر را افزایش دهید  به سرعت پاسخدهی تنظیم کند . هرچه این توجه

  در کنترل پوزیشن(MIx=37)  به صورتPulse command   و در کنترل پوزیشنP2P  ,  افزایش این  ,این پارامتر را نیز تنظیم کنید

 پارامتر خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد.

 

 

11-02  ASR1/ASR2 Switch Frequency                                                           : 7.00تنظیمات کارخانه ای 

 599.00Hz~5.00تنظیمات :          

11-03 ASR1 Low-speed Bandwidth                                                              10ی : تنظیمات کارخانه ا 

       40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         

11-04   ASR2 High-speed Bandwidth                                                             : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :          

11-05   Zero-speed Bandwidth                                                                          : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         
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11-06 ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 1                                      : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

  روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .  12-13بخش در مثال های 

11-07 ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 1                                         : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

  روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .  12-13بخش در مثال های 

11-08 ASR (Auto Speed Regulation) control (P)                                          : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

 روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .  12-13بخش در مثال های 

11-09 ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 2                                      : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

  روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است . 12-13بخش در مثال های 

11-10 ASR(Auto Speed Regulation) Control (P) of Zero Speed                : 10تنظیمات کارخانه ای                             

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

  شده است .روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده   12-13بخش در مثال های 
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11-11  ASR(Auto Speed Regulation) Control (I) of Zero Speed            : 0.100تنظیمات کارخانه ای 

 sec 10.000~0.000تنظیمات :         

 

  روش تنظیم این پارامتر و تاثیر آن در عملکرد شرح داده شده است .  12-13بخش در مثال های 

 

 

 

11-12 Gain for ASR Speed Feed Forward                                                  : 0تنظیمات کارخانه ای 

 %150~0تنظیمات :         

 . این پارامتر برای بهبود سرعت پاسخدهی است 

 

11-13  PDFF Gain Value                                                                               : 30تنظیمات کارخانه ای 

 %200~0تنظیمات :         

  با تنظیمbit 0=1  درPr.11-00  و اتمامAuto tuning ,  ازPr.11-13  برای کاهشovershoot  استفاده کنید.  

 را در با توجه به وضعیت کارکرد و پاسخدهی درایو باید تنظیم کنید . PDFFمقدار 

 رتیکه در صوPr.05-24= 1 , . این پارامتر قابل تنظیم نمی باشد 
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11-14  Low-pass Filter Time of ASR Output                                         : 0.008تنظیمات کارخانه ای 

 sec 0.350~0.000تنظیمات :         

 

  این پارامتر به منظور تنظیمfilter time  درASR command . است 

 

11-15    Notch Filter Depth                                                                         : 0تنظیمات کارخانه ای 

 20db~0تنظیمات :         

 

11-16  Notch Filter Frequency                                                                  0.00ظیمات کارخانه ای : تن 

 200.00Hz~0.00تنظیمات :         

 
This parameter is used to set resonance frequency of mechanical system. It can be used to 
suppress the resonance of mechanical system. 
 The larger number you set Pr.11-15, the better suppression resonance function you will get. This 
parameter is used to set resonance frequency of mechanical system. It can be used to   

 

  تنظیمات Pr.11-17 تا Pr.11-20  با مقادیرPr.03-00=7, 8, 9, 10  مقایسه می شود و مقدار کوچکترTorque Limit   در نظر

 به شکل زیر رجوع کنید :          ,= جریان نامی درایو  %100ود . می ش گرفته

                           : رابطه محاسبه گشتاور نامی موتور 
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  مد کنترلی FOCPG  و FOC sensor-less: 

  پارامترهایPr11-17~Pr11-20  یو است. برابر با جریان نامی درا %100تعیین کننده حد مجاز جریان خروجی است و 

  Torque Limitمقایسه می شود و مقدار کوچکتر  Pr.03-00=7, 8, 9, 10با مقادیر  Pr.11-20 تا Pr.11-17 تنظیمات 

 در نظر گرفته می شود . به شکل زیر توجه کنید : 

  مد کنترلی TQCPG و: TQC Sensor-less  

  پارامترهایPr11-17~Pr11-20 برابر با جریان نامی درایو است.  %100ست و تعیین کننده حد مجاز جریان خروجی ا 

 در نظر گرفته می شود .  Torque Limitمقایسه می شود و مقدار کوچکتر  Pr06-12با مقادیر  Pr.11-20 تا Pr.11-17 تنظیمات 

 به شکل زیر توجه کنید : 

  مد کنترلیVF,VFPG  وSVC : 

 برابر با جریان نامی درایو است. %100خروجی است و  تعیین کننده حد مجازجریان Pr11-17~Pr11-20پارامترهای 

در نظر گرفته می   مقایسه می شود و مقدار کوچکتر حد مجاز جریان خروجی  Pr06-12با مقادیر  Pr.11-20 تا Pr.11-17 تنظیمات 

 شود .

  ,مجاز تعیین شده برسد  ) افزایش شتاب سرعت ( یا در حالت کار به حد accelerationاگر جریان خروجی درایو در هنگام  

 درایو فعال می شود . Over current Stallعملکرد 

 (  6) رجوع به پارامترهای گروه

 

11-17   Forward Motor Torque Limit                                          

11-18 Forward Regenerative Torque Limit 

11-19 Reverse Motor Torque Limit 

11-20 Reverse Regenerative Torque Limit 

  500 تنظیمات کارخانه ای :                  %500~0  تنظیمات :        
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11-21     Gain Value of Flux Weakening Curve for Motor 1                        : 90تنظیمات کارخانه ای 

 %200~0تنظیمات :  

 

11-22  Gain Value of Flux Weakening Curve for Motor 2                            : 90تنظیمات کارخانه ای 

 %200~0تنظیمات :  

 

  Pr.11-21 برای تنظیم ولتاژ منحنی   22-11 وflux weakening . است 

 : در موتور اسپیندل روش تنظیم یه شرح زیر است 

 ر هنگام افزایش فرکانس درایو بیش از فرکانس نامی است .هدف تنظیم ولتاژ خروجی د .1

 ولتاژ خروجی را مانیتور کنید . .2
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ا طوری تنظیم کنید که مقدار ولتاژ خروجی به ولتاژ ر Pr.11-22 (motor 2)و  Pr.11-21 (motor 1)مقدار پارامترهای  .3

 موتور برسد .نامی 

 خروجی افزایش می یابد . هرچه مقدار این پارامتر را افزایش دهید مقدار ولتاژ .4

 

 

 

11-23 Speed Response of Flux Weakening Area                                          : 65تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :  

0: Disable 

0~150% 

 

 . تنظیم این پارامتر ضروری نیست 

 It is used to control the speed in the flux weakening area. The larger value is set in Pr.11-23, 
the 

 faster acceleration/deceleration will generate. In general, it is not necessary to adjust this 
parameter. 

 

11-24   APR Gain                                                                                               : 10.00تنظیمات کارخانه ای 

 0~100.00Hz (PM) /(IM) 40.00~0.00تنظیمات :         

  تنظیم مقدار گینKip  . در مد پوزیشن داخلی(MI=35) 
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11-25    Gain Value of APR Feed Forward                                                  : 30تنظیمات کارخانه ای 

 100~0تنظیمات :         

  این پارامتر تنها در مد پوزیشن داخلی(MI=35)  و کنترل پوزیشن از طریق پالس دریافتی(MI=37) . استفاده می شود 

o To set a larger value in Pr.11-25, it can shorten the pulse differential and speed up the 
position response.But it may cause overshoot. 

 
 

 
 

11-26 APR Curve Time                                                                                     : 3.00تنظیمات کارخانه ای 

 sec 655.35~0.00تنظیمات :         

 

  در صورتیکه یکی از ورودی هایmulti-function  35 درایو را (ON تنظیم کنید ),  پارامتر قابل تنظیم است . این 

 

o The larger it is set, the longer the position time will be. 
 

11-27  Max. Torque Command                                                                       : 100تنظیمات کارخانه ای 

 %500~0تنظیمات :         

 

 The upper limit of torque command is 100%. 

                           : رابطه محاسبه گشتاور نامی موتور 
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11-28  Source of Torque Offset                                                                              : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات : 

 : غیر فعال  0

 (Pr.03-00~Pr.03-02)آنالوگ : ورودی  1

 Torque offset setting (Pr.11-29): مطابق تنظیمات  2

 (by Pr.11-30 to Pr.11-32)توضیحات در  ,: کنترل از طریق ترمینال خارجی  3

 

  این پارامتر برای تعیین روش تنظیمTorque Offset .است .که می تواند سه روش باشد 

  تنظیم شود  3در صورتیکه,  Torque Offset  بر اساس مقدار تنظیم شده درPr.11-30 , Pr.11-31  وPr.11-32  . تنظیم می شود 

 یکی از مقادیر ,و با فعال شدن هرکدام از ورودی ها ( تنظیم کنید  33 و  31,32را در )  (MI)به این منظور باید ورودی های درایو 

 Pr.11-30 , Pr.11-31  وPr.11-32 درنظرگرفته می شود .  
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11-29    Torque Offset Setting                                                                            : 0.0تنظیمات کارخانه ای 

 %100.0~%100.0-تنظیمات :         

 

  در این پارامتر می توانTorque Offset  است . %100را تنظیم کرد . گشتاور نامی موتور 

 بطه محاسبه گشتاور نامی موتور :                          را 

 

 

 

11-30   High Torque Offset                                                                                     : 30.0تنظیمات کارخانه ای 

 %100.0~%100.0-تنظیمات :          

 

11-31   Middle Torque Offset                                                                                 : 20.0تنظیمات کارخانه ای 

 %100.0~%100.0-تنظیمات :         

 

11-32   Low Torque Offset                                                                                    : 10.0تنظیمات کارخانه ای 

 %100.0~%100.0-تنظیمات :         

 

  پارامترPr.11-28  تنظیم شود  3در صورتیکه,  Torque Offset  بر اساس مقدار تنظیم شده درPr.11-30 , Pr.11-31  وPr.11-32  
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یکی از ,و با فعال شدن هرکدام از ورودی ها ( تنظیم کنید  33 و  31,32را در )  (MI)تنظیم می شود . به این منظور باید ورودی های درایو 

  درنظرگرفته می شود.  Pr.11-32و  Pr.11-30 , Pr.11-31مقادیر 

                           : رابطه محاسبه گشتاور نامی موتور 

 

 
 

11-33 Source of Torque Command                                                                        : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :        

 (Pr.11-34) ازطریق کیپد 0    :  

  RS485 ازطریق ارتباط 1    :  

 (Pr.03-00) سیگنال آنالوگ 2    :  

   3     :CANopen 

 رزرو است 4   :   

5         :Communication card 

 

  اگرPr.11-33  گشتاور مورد نظر را از طریق  ,یم شود تنظ 1یا  0رویPr.11-34 . تنظیم می شود 

  اگرPr.11-33  پارامتر  ,تنظیم شود  3یا  2رویPr.11-34  فقط مقدارTorque Command .نمایش می دهد 
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11-34   Torque Command                                                                                   : 0.0تنظیمات کارخانه ای 

 (Pr.11-27=100%)%100.0~100.0-تنظیمات :         

 

  باشد فرکانس با این پارامتر تعیین می شود . 0=33-11اگر 

  ) این پارامتر برای تنظیم ) مقدار گشتاور مطلوب Torque Command است . اگرPr.11-27  تنظیم کنید و %250را روی 

 Pr.11-34  تنظیم شود  100برابر با, torque command : مقدار زیر است 

torque command=250X100%=250% motor rated torque                    

11-35    Low-pass Filter Time of Torque Command                            : 0.000تنظیمات کارخانه ای 

 sec 1.000~0.000تنظیمات :         

  کنترلر سریعتر و  ,کنترل پایدارتر و با تاخیر در پاسخ دهی می شود . اگر زمان را خیلی کاهش دهید  ,زمان این پارامتر را افزایش دهید اگر 

 ناپایدارتر می شود . کاربر می تواند بنا به شرایط کنترل و سرعت پاسخ دهی این پارامتر را تنظیم کند.

 0تنظیمات کارخانه ای :                                                                           Speed limitانتخاب روش   11-36

 تنظیمات :        

0: Set by Pr.11-37 (Forward speed limit) and Pr.11-38 (Reverse speed limit) 

1: Set by Pr.11-37,11-38 and Pr.00-20 (Source of Master Frequency Command) 

2: Set by Pr.00-20 (Source of Master Frequency Command). 

 

  فانکشنSpeed limit  در :TQCPG ,  اگر سرعت موتور به مقدارspeed limit افزایش پیدا کند 

 (Pr.11-36, 11-37 , 11-38) . درایو به مد کنترل سرعت سوییچ می کند تا افزایش شتاب متوقف شود 

 Pr11-36=1 : 

 و   Pr00-20برابر مقدار تنظیم شده در  speed limit forward ,ورتیکه گشتاور موردنظر کاربر مثبت باشد در ص

reverse speed limit  برابر مقدار تنظیم شده درPr11-38 . می شود 

 و   Pr.11-37برابر مقدار تنظیم شده در  speed limit forward ,در صورتیکه گشتاور موردنظر کاربر منفی باشد 

reverse speed limit  برابر مقدار تنظیم شده درPr00-20 . می شود 

  درUnwind application , Torque command direction . که این نشان دهنده  در جهت مخالف با جهت چرخش موتور می باشد

  یا Pr.11-37مطابق  speed limitاست که موتور در حال کشیدن بار است . در این حالت  این
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Pr.11-38  شده و اگرTorque command direction  وspeed limit  هردو در یک جهت باشد, speed limit برابر با مقدار 

 Pr00-20 . می شود  

 را در کیپد نشان داد .present speed limit value می توان مقدار  , Torqueدر مد کنترلی 
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11-37  Forward Speed Limit (torque mode)                                                                  : 10 تنظیمات کارخانه ای                                

 %120~0تنظیمات :     

 

11-38    Reverse Speed Limit (torque mode)                                                            10ات کارخانه ای : تنظیم                                                          

 %120~0تنظیمات :     

  در مد گشتاور به منظور  38-11 ,37-11پارامترهایspeed limit  در جهتrunning . و جهت مخالف آن به کار می رود 

  ,باشد   Pr01-00=50Hzفرکانس خروجی تنظیم شود و ماکزیمم  %10به طور مثال اگر این پارامتر  

forward / reverse speed limit = 5Hz 

11-39  Zero Torque Command Mode                                                                              : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :    

0: Torque mode 

1: Speed mode 

 متر فقط در این پاراTQCPG IM  وTQCPG PM  . به کار می رود 

  در صورتیکهSpeed limit  0یا  %0راHz این پارامتر تعیین کننده  ,تنظیم کنیدTorque mode  یاSpeed mode . است 

  در مدTQC+PG ,  اگرtorque command = 0%  وSpeed limit=0 ,  ه مد تا درایوب ,تنظیم کنید  1را روی  39-11می توانید

FOCPG  برود . تا مشابه کارکرد درایو در مدFOCPG ,  0درایو با فرکانسHz گشتاور خروجی داشته باشد. نیز 

 

When Pr.11-39 is set as 1 (the speed mode), if torque command is 0% and speed limit is 0Hzthe AC motor 

drive can still produce torque current through speed controller (at this moment, the torque limit is Pr06-12) 

and the control mode will change from TQCPG to FOCPG mode. The motor will have a holding torque. 
If the speed command is not 0, motor drive will change to be 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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11-40  Command Source of Point-to-Point Position Control                                    : 0تنظیمات کارخانه ای                                           

 تنظیمات :      

  ترمینال های درایو 0  :   

 رزرو است 1  :  

   :  2    RS485 

CANopen :  3     

 رزرو است 4  :    

  5    :Communication card 

 

  رزرو است   11-41

 

11-42  System control flag                                                                                   : 0000تنظیمات کارخانه ای 

 FFFFh~0000تنظیمات :      

 

 

 10.00تنظیمات کارخانه ای : Point- to-Point                                                   فرکانس ماکزیمم کنترل پوزیشن   11-43

      599.00Hz~0.00تنظیمات :       
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11-44 Accel. Time  کنترل پوزیشن                                                    Point- to-Point: 1.00تنظیمات کارخانه ای                                       

     sec 655.35~0.00تنظیمات :       

 

11-45 Decel. Time  کنترل پوزیشن                                                   Point- to-Point : 3.00تنظیمات کارخانه ای 

   sec 655.35~0.00تنظیمات :       
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 66با استفاده از پارامترهای گروه  مثال های کنترل درایو -69-62

 و کنترل فرکانس درایو با انکدر دوم FOC+PG: تنظیمات  مد کنترلی  6مثال 

 استفاده شده است  : V 380سه فاز  C2000سه فاز با سربندی ستاره با مشخصات زیر و از اینورتر  kw 2.2در این مثال از موتور 

 

 kW 2.2 توان نامی موتور

 RPM 1425 وردور نامی موت

 A 4.9 جریان بار کامل موتور در سربندی ستاره

 A 8.6 جریان بار کامل موتور در سربندی مثلث

 V 400 ولتاژ موتور در سربندی ستاره

 V 230 ولتاژ موتور در سربندی مثلث
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 شده است . و موتور سه فاز با سربندی ستاره استفاده V 380سه فاز  C2000در این مثال از اینورتر 

 ابتدا در پارامترهای زیر مشخصات موتور را وارد کنید : 

 تنظیمات توضیحات پارامترها

 9 پارامتر ریست 00-02

  Hz 50 ماکزیمم فرکانس خروجی  01-00

  Hz 50 فرکانس خروجی برای موتور  ) فرکانس نامی موتور(   11-11

 V 380 تور( ولتاژ خروجی برای موتور  ) ولتاژ نامی مو 01-02

 A 4.9 جریان بار کامل موتور 05-01

  KW 2.2 توان نامی موتور 05-02

  rpm 1425 سرعت نامی موتور 05-03

     RPM = 120*f / Pتعداد قطب های موتور                                      05-04

F = 50 Hz      RPM = 1425 

4 

 

 بعد از اتمام اتوتیون موتور متوقف می شود و مشخصات موتور در پارامترهای ,را بدون بار اتوتیون کنید  موتور 1بر روی  00-05سپس با تنظیم 

 ذخیره می شود. 05-09 , 05-08 ,05-07 , 05-06 
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 سپس اینورتر را خاموش کرده و کارت انکدر را نصب کنید .

 اینورتر را تیون کنید . PGبدون کارت  ,و ایجاد اختالل در تیون  PGنکته : به دلیل اثر نویز در کارت 

درایو  CLOSE LOOPبرای خواندن پالس انکدر و  EMC-PG01Oبه موتور کوپل شده و از کارت  600 PPR ,(  VDC 24~7انکدر )  در این مثال

 و موتور استفاده می شود .
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 : EMC-PG01Oمشخصات کارت 

 

 

 

 

 توضیحات ترمینال ها

PG1 

 

 

 

 

 

VP  : 5+ولتاژ خروجیV/+12V ±5%  

 200mA( ماکزیمم جریان خروجی :  5V/+12V+برای سوئیچ بین  FSW3) با استفاده از  

DCM  پایه مشترکPower و سیگنال 

A1, /A1, B1, 

/B1, Z1, /Z1 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی انکدر ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vولتاژ ورودی 

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

 ( 1kΩ/1.2Wدر داخل جعبه کارت قرار داده شده است .) Pull-UPسه عدد مقاومت 

 ( Open Collector) جلوگیری از اثر نویز در انکدرهای   
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PG2 

 

 

 

 

 

A2, /A2, 

B2, /B2 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی پالس ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vولتاژ ورودی 

 ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز 

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

 استفاده کنید . Pull-up , 1 ~ 2 kΩدر این قسمت حتما از مقاومت 

PG 

OUT 

 

 

V+, V+  برایPG OUT   . 12+مینال ورودی ولتاژتر به منبع تغذیه خارجی نیاز استV ~ +24V     از منبع

 تغذیه

V-  از منبع تغذیه  منفیترمینال ورودی ولتاژ 

 

 

A/O, B/O, 

Z/O 

متصل کرده و از طرف دیگر Pبه این ترمینال ها مقاومت   , Open Collectorبرای سیگنال های خروجی 

 اخل و نویز هنگام صفر و یک شدن پالس ( منبع تغذیه خارجی وصل کنید  . ) برای جلوگیری از تد 24V+به 

 (  (1.8kΩ/1W):) سه مقاومت در داخل جعبه دستگاه به این منظور قرار داده شده است .  3نکته 

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02O  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

 

استفاده کنید . بعضی مواقع وجود نویز باعث می شود حالت صفر یا یک به  Pull-Upاز یک مقاومت ،  Open Collectorدر استفاده از انکدر :  .نکته 

( به  1kΩ/1.2Wسه عدد مقاومت ) PG01Oبرای رفع این مورد استفاده از مقاومت توصیه می شود . در داخل جعبه کارت  ,خوبی از هم تفکیک نشود 

 این منظور وجود دارد .

5V ت وممقاPull Up : 100~220 , 1/2W 

12V ت وممقاPull Up : 510~1.35k , 1/2W 

24V ت وممقاPull Up : 1.8k~3.3k , 1/2W 
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 :  PG1دیاگرام سیم بندی کارت 

 

 

 استفاده کنید . EMC-PG01Oداخل جعبه کارت  Pull-Upمطابق شکل زیر از مقاومت های   open collectorبا استفاده از انکدر 

 توجه کنید . 1ولت است از منبع تغذیه خارجی نیز می توان استفاده کرد .  به شکل  Open Collector , 12نکدر ا VCCاگر ولتاژ 
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 : PGنحوه سیم بندی انکدر به کارت 

 زیر است :نوع هریک از کابل های انکدر را می توان از رنگ آن تشخیص داد . در انکدر استفاده شده در این مثال مشخصات کابل های آن به قرار 
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 مطابق شکل زیر شیلد کابل انکدر حتما بسته شود :

 
 

 قرار دهید :  FOC+PGوارد کنید و اینورتر را در مد  11و انکدر مشخصات انکدر را در پارامترهای گروه  PGپس از نصب کارت 

 

 تنظیمات توضیحات پارامتر

 1                                          انتخاب نوع انکدر                              10-00

تعداد پالس انکدر در هر دور                                                         10-01  611 

 2                                          تنظیمات تعیین نوع پالس ورودی انکدر   10-02

 FOC+PG                                                                                       3  -روش کنترل در مد سرعت     00-11

 1 مد کنترلی                                                                                                   00-10

 

 را روی یک قرار دهید .  02-10ظاهر شد سیم بندی انکدر را چک کنید یا  pgfاگر ارور  کنید runسپس اینورتر را با فرکانس پایین 

 را مطابق مراحل زیر انجام دهید .  inertia Auto-tuningبعد از این مرحله باید  
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 سرعت با استفاده از به معنی تنظیم رگوالتور Adjust Speed Regulatorمخفف  ASRو تنظیمات  Interia tuningدر ادامه به تنظیمات 

 پرداخته می شود . 01-11و  11-00 

 

11-00 System Control                                                                                      : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :   

Bit 0: Auto tuning for ASR and APR 

Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode)      تخمین اینرسی 

Bit 2: Zero servo 

Bit 3: Dead time compensation closed  

Bit 7: Selection to save or not save the frequency 

Bit 8: Maximum speed of point to point position control 

 

 تخمین اینرسی فعال شود . ( تنظیم کنید تا فانکشن Bit 1=1) 2را روی  00-11پارامتر 

 سپس تنظیمات جدول زیر را انجام دهید :

 تنظیمات توضیحات پارامتر

 951سرعت نامی موتور تنظیم کنید :  2/3 سرعت نامی موتور 05-03

 

 acceleration 1sتنظیم زمان  01-12

 deceleration 1sتنظیم زمان  01-13

 

 توجه داشته باشید موتور بدون بار باشد :

 راخواند  . 01-11کنید تا بتوان مقدار  RUNاینورتر را  01-11تنظیم کرده و روی پارامتر  33Hzسپس فرکانس اینورتر را از روی کیپد 

 به مقدار ثابتی  01-11تغییر جهت دهد و مقدار اینرسی خوانده شده در  RUNثانیه یک بار فشرده تا موتور در حالت  3 – 2را هر  FWD/REVدکمه 
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 ذخیره کنید و تیونینگ اینرسی در این مرحله تمام می شود . 01-11مقدار ثابت را در  , برسد

 ) طبیعتا یک سری محدودیت ها از نظر نوع بار وجود دارد.( اگر بتوان این مرحله را ,سپس بار را به موتور متصل کنید و اتوتیون را مجدد تکرار کنید 

 تیون با بار نیز تمام می شود . اگر این عمل موفقیت آمیز نبود مقداری کمی بیشتر از عدد بدست  ,ابت بدست آمد با بار به درستی تکرار کنید و مقدار ث 

 استفاده کنید. 01-11آمده از تیون بدون بار را در پارامتر 

 تنظیم کنید . اگر کمتر از 111را بیشتر از  01-11مقدار  ,اگر تیون با بار مقدور نبود  ,باشد  111به طور مثال اگر مقدار بدست آمده از تیون بی بار 

 رخ می دهد . OCAیا  OCارور  111 

 0و غیره تنظیمات بیت  ,PM sensorless , IM FOC sensorless , TQCsensorless FOC + PG ,   TQC+ PGبعد از تخمین اینرسی در 

 ردازیم .را مورد توجه قرار دهید . در ادامه به توضیح آن می پ 00-11پارامتر 

 پارامتر 1را تنظیم کنید. به این منظور بیت  high speedو  low speed ,می توان سرعت پاسخ دهی درایو را در فرکانس های صفر  1با استفاده از بیت 

 را می توان روی صفر یا یک قرار داد . 11-00 

 Bit 0=0 «««  :Pr.11-06   قابل تنظیم و  11-11 تاPr.11-03~11-05 ل تنظیم می شود .غیرقاب 

 درایو ثابت است . runningدر حین  PI ASRغیرفعال است و  ASRدر این حالت تنظیم اتوماتیک 

 

 Bit 0=1 «««  درایو :ASR  را خودکار تنظیم می کند وPr.11-06   غیرقابل تنظیم و 11-11 تاPr.11-03~11-05  قابل تنظیم می شود و

 را با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد . ASR PIقدار می تواند بعد از اتوتیون خود مر کارب

ت پاسخ دهی تنظیم کند . هرچه را با توجه به سرع Pr.11-03, 11-04, Pr.11-05کاربر می تواند , 1و تنظیم آن در  00-11 در  bit0=1با تنظیم  

 یش یا کاهش بیش از حد این سه پارامتر می تواند باعث لرزش شود .پاسخ سریعتر می شود . توجه داشته باشید افزا ,مقادیر را افزایش دهید این 

 افزایش دهید . 31را تا  05-11می توانید مقدار  ,به طور مثال در فرکانس صفر اگر شفت موتور در حد مطلوب قفل نباشد 

  در کنترل پوزیشن(MIx=37)  به صورتPulse command   و در کنترل پوزیشنP2P  , افزایش این پارامتر  ,ا نیز تنظیم کنید این پارامتر ر

 حالت ماندگار را کاهش می دهد. خطای
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 شفت موتور در فرکانس صفر کامال قفل می شود .  23روی  05-11تنظیم کنید و با تنظیم  (Bit0=1) 6را روی  00-11در این راهنما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایان می رسد و می توان موتور را حتی در فرکانس های پایین با گشتاور باال تحت کنترل به پ FOC+PGمد تنظیمات   پس از طی مراحل فوق

می توان  فرکانس چرخش شفت موتور را با یک انکدر دوم  سنکرون کرد . این داشت و کنترل سرعت بهتر را در این مد داشت . به طور مثال 

  کوپل می شود . PG01Oکارت   PG2شکل زیر  به  انکدر مطابق

 

 

11-03 ASR1 Low-speed Bandwidth                                                                      : 10تنظیمات کارخانه ای 

       40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         

11-04   ASR2 High-speed Bandwidth                                                                   : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1:  تنظیمات         

11-05   Zero-speed Bandwidth                                                                               : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

647 
 

 تنظیم شود . FOC+PGقرار دهید تا درایو در مد سرعت  3را روی  11-00برای کنترل فرکانس درایو با انکدر دوم ابتدا 

 تنظیم کنید . 5را روی  20-00سپس برای اینکه فرکانس درایو با پالس انکدر دوم تنظیم شود بایست 

انکدر  Bراستگرد و به ازای فاز  Aجهت چرخش موتور به ازای فاز  1کرده و با تنظیم آن روی خارج  Disableآن را از حالت  16-10سپس با تنظیم پارامتر 

 در نظر بگیرید . چپگرد 

 :  reverseحرکت در جهت  Bو فاز  forwardحرکت در جهت   Aفاز 

 

 تنظیمات توضیحات پارامتر

 FOC+PG – 3 کنترل مد 00-11

 5 تعیین مرجع فرکانس 21-11

ن نوع پالس ورودی به کانال دوم کارت تعیی 16-11

PG (PG card: PG2) 

1 

 acceleration 0.01 Sتنظیم زمان  01-12

 deceleration 0.01 Sتنظیم زمان  01-13
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  DVP-28SV2از طریق پی ال سی  C2000کنترل موقعیت و فرکانس درایو :  2مثال 

 ساختار کلی  .1

  PLCو ارسال پالس از خروجی کارت به ورودی  PGبه کارت  PLCپالس از و ارسال  PGسیم بندی انکدر به کارت  .2

  PGو اطالعات کلی در مورد کارت 

  FOC+PGتنظیمات پارامترهای درایو و مد  .3

  PGتنظیمات پارامترهای درایو مربوط به کارت  .4

  PLCبرنامه  .5

 

 به صورت C2000با درایو  EMC-PG01کارت با استفاده از انکدر کوپل شده و  IMساختار کلی : موقعیت و سرعت موتور  .1

 Close Loop  از طریق پالسPLC . کنترل می شود 

 

 
 

 

 

 

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

649 
 

 

 و اطالعات کلی PLCو ارسال پالس از خروجی کارت به ورودی  PGبه کارت  PLCو ارسال پالس از  PGسیم بندی انکدر به کارت  .2

 . PGدر مورد کارت  

 

 

 
 

EMC-PG01O : 

 تتوضیحا ترمینال ها

PG1 

 

 

 

 

 

VP  : 5+ولتاژ خروجیV/+12V ±5%  

( ماکزیمم جریان خروجی :  5V/+12V+برای سوئیچ بین  FSW3) با استفاده از  

200mA 

DCM  پایه مشترکPower و سیگنال 

A1, /A1, B1, 

/B1, Z1, /Z1 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی انکدر ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vولتاژ ورودی 

 ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 
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EMC-PG02O  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz  ( 2) نکته 

 ( 1kΩ/1.2Wدر داخل جعبه کارت قرار داده شده است .) Pull-UPسه عدد مقاومت 

 ( Open Collectorاثر نویز در انکدرهای ) جلوگیری از   

PG2 

 

 

 

 

 

A2, /A2, 

B2, /B2 

 ( Open Collectorیا  Line Driveسیگنال ورودی پالس ) 

 ( 1) نکته  Open Collector  :+5~+24Vولتاژ ورودی 

 ورودی انکدر به صورت تک فاز یا دو فاز می تواند باشد .

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02O  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz  ( 1) نکته 

 استفاده کنید . Pull-up , 1 ~ 2 kΩدر این قسمت حتما از مقاومت 

PG 

OUT 

 

 

 

V+, V+ 

 به منبع تغذیه خارجی نیاز است .   PG OUTبرای 

 از منبع تغذیه     12V ~ +24V+ترمینال ورودی ولتاژ

 

V- 

 از منبع تغذیه  فیمنترمینال ورودی ولتاژ 

 

 

 

 

 

A/O, B/O, Z/O 

 

 

PG Card Output signals. It has division frequency function: 

1~255 times 

متصل کرده و Pبه این ترمینال ها مقاومت  , Open Collectorبرای سیگنال های خروجی 

تداخل و نویز  منبع تغذیه خارجی وصل کنید  . ) برای جلوگیری از 24V+از طرف دیگر به 

 هنگام صفر و یک شدن پالس ( 

:) سه مقاومت در داخل جعبه دستگاه به این منظور قرار داده شده است .  3نکته 

(1.8kΩ/1W)  ) 

EMC-PG01O  : 300: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 

EMC-PG02O  : 30: ماکزیمم فرکانس ورودیkHz 
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 استفاده کنید . بعضی مواقع وجود نویز باعث می شود حالت  Pull-Up، از یک مقاومت  Open Collectorدر استفاده از انکدر :  .نکته 

 برای رفع این مورد استفاده از مقاومت توصیه می شود . ,صفر یا یک به خوبی از هم تفکیک نشود 

 ( به این منظور وجود دارد . 1kΩ/1.2Wسه عدد مقاومت ) PG01Oدر داخل جعبه کارت 

 

5V ت وممقاPull Up : 100~220 , 1/2W 

12V ت وممقاPull Up : 510~1.35k , 1/2W 

24V ت وممقاPull Up : 1.8k~3.3k , 1/2W 

 

 استفاده کنید. EMC-PG02O/PG02Lباشد برای جلوگیری از تداخالت از مدل  30kHzدر صورتیکه فرکانس پالس ورودی کمتر از :  2نکته 

 ( است . Open Collectorمربوط به انکدر  1و  .: ) شکل  PG1دیاگرام سیم بندی کارت 

 برای وایرینگ انکدر استفاده شده است . .در این مثال از شکل 

 

 بسته شده است . EMC-PG01Oاستفاده شده و به کارت  Push-Pull  (7~24 VDC  ), 600 PPRدر این مثال از یک انکدر 

 یلد کابل انکدر حتما بسته شود ( .) ش 
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 توجه کنید . 1ولت است از منبع تغذیه خارجی نیز می توان استفاده کرد .  به شکل  Open Collector , 12انکدر  VCCاگر ولتاژ 

 

 

  دیاگرام سیم بندیPG2 : 

 استفاده کنید . Pull-Up , 1~2kΩحتما از مقاومت  PG2در قسمت 
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برای ارسال پالس به ورودی کنترلراستفاده  Pull-Upحتما از مقاومت  PLCبه  PGبرای ارسال پالس از کارت  PGکارت  PG OUT: از قسمت  3نکته 

 کنید .

 ( داخل جعبه کارت استفاده کنید . 1.8kΩ/1Wبه این منظور از سه عدد مقاومت )  
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  PLCنجام دهید تا بتوان از طریق ( انجام شده باشد و کافیست تنظیمات زیر را ا FOC+PG) تنظیمات  1در این مثال تنظیمات درایو باید مطابق با بخش 

 پوزیشن و فرکانس درایو را کنترل می کند . ,با ارسال پالس به درایو 

 

 تنظیمات توضیحات پارامتر

 5 پارامتر تعیین نحوه تنظیم مقدار فرکانس کار درایو 00-20

RUN/STOPنحوه ارسال فرمان  00-21 به درایو   1 

نال دوم کارت تعیین نوع پالس ورودی به کا 10-16 PG (PG card: PG2)                  3 

 -روش کنترل در مد سرعت     00-11

FOC+PG                                                                                       

3 

مد  00-10

                                     کنترلی                                                              

1 

02-01 Full position control از طریق ورودی پالس   

تنظیم کنید و ورودی دیجیتال را  37یکی از ورودی ای چند منظوره درایو را روی 

 فعال کنید.

37 

 

 ,پالس  611ک دور می زند . یعنی برای یک دور زدن با انکدر موتور ی ,: در این حالت با تعداد چهار برابر تعداد پالس انکدر  3بر  16-10با تنظیم 

 الزم است . DDRVIتعداد پالس در دستور  2411 

 اگر دو برابر شود موتور با همان تعداد پالس دو دور می زند .  ,است  1این ضریب در تنظیم کارخانه ایی  ,  18-10 / 17-10 =ضریب گیربکس  

 

 تنظیم کنید و ورودی را فعال کنید . 37رل با پالس ورودی یکی از ورودی های دیجیتال را روی شدن و اجرای کنت Enableبرای 
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 : PLCبرنامه 

 

 

 

 از High speed counterنکته برای نوشتن دستور 

 wizard>Program Example Generator>High speed counter . استفاده کنید 
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 الس موتور تغییر جهت می دهد .نکته : با منفی دادن تعداد پ
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 : IMدر موتور  FOCتنظیمات و پارامترهای مد :  9 مثال

 فلوچارت پارامترها : 
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 روش تنظیمات : 

  Pr00-02=10 or 9ابتدا درایو را ریست کنید .  .1

 پارامترهای زیر را مطابق پالک موتور تنظیم کنید : .2

 Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 

 Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 
 Pr05-01 Full-lad current 
 Pr05-02 Rated power 
 Pr05-03 Rated speed 
 Pr05-04 Pole 

 

 اتوتیون RUNو با فشردن کلید  6یا  1روی  Pr05-00حال باید با تنظیم  .3

  IM magnetic flux curve dynamic test را شروع کنید . در این مرحله از بی باری موتور اطمینان حاصل کنید . بعد از پایان

 اتوتیون پارامترهای زیر را چک کنید ببینید پارامترهای موتور در آن ذخیره شده است :

 Pr05-06 Rs Stator resistance 
 Pr05-07 Rr Rotor resistance 
 Pr05-08 Lm Magnetizing inductance 
 Pr05-09 Lx Stator inductance 

 

 را فشار دهید و پس از پایان تخمین مقدار اینرسی ذخیره شده  RUNتخمین اینرسی موتور . پس از تنظیم پارامترهای زیر کلید  .4

توان مقدار ذخیره شده در آن را با جدول زیر  را چک کنید ببینید مقدار ذخیره شده در آن منطقی است یا خیر . می Pr.11-01در 

 : (Unit: 0.001kg-m^2)مقایسه کنید 

 
 کنید : IM sensorless FOC mode , runپس از تنظیم پارامترهای زیر درایو را در مد  .5

 Pr00-10 = 0, set as speed mode 
 Pr00-11 = 5, set as FOC sensorless mode 
 Pr11-00-bit0 =1, ASR gain auto tuning 

چک  ,شود  stopکنید و سپس فرکانس را کاهش دهید تا درایو  runدرایو را  Rated speedحال باید تست بدون بار را اجرا کنید و با 

 کنید آیا موتور به نرمی کار می کند یا نه .

شدن درایو به نرمی کار  RUNر با زمانی موفقیت آمیز است که موتور به نرمی کار کند ولی اگر موتو IM Sensorless FOCتنظیمات 

 نکرد 

 باید مراحل زیر تنظیمات را نیز طی کنید : ,شدن به مشکل مواجه شود  RUNو یا در آغاز به 
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6. Pr11-00-bit0=1  در این حالت گین  ,را تنظیم کنیدASR . به طور اتوماتیک تنظیم می شود 

 ASR gain will auto adjust 

 Pr11-03 ASR1 low-speed bandwidth 

 مقدار این پارامتر را افزایش دهید. ,نباشد  accel.commandاگر افزایش سرعت در فرکانس های پایین مطابق با 

 Pr11-04 ASR2 high-speed bandwidth 

 فزایش دهید .مقدار این پارامتر را ا ,مطابق نباشد  accel.commandاگر افزایش سرعت در فرکانس های باال باعث ایجاد لرزش شود و یا با 

 Pr11-05 Zero-speed bandwidth  

 مقدار این پارامتر را افزایش دهید . ,اگر در هنگام راه اندازی سرعت موتور کند باشد و یا درایو قادر به راه اندازی موتور نباشد 

  با افزایش مقدار تنظیمASR bandwidth , . سرعت پاسخدهی سریعتر می شود 

  پیشنهاد می شود مقدارlow-speed bandwidth .را بیش از حد افزایش ندهید زیرا باعث ایجاد خطا می شود 

 

 

 ) مقدار اینرسی ( برای حل برخی مسایل رایج :  per-unit value of inertia و  FOC speed observerتنظیمات  .7

 Pr10-25  تنظیمات :FOC bandwidth of speed observer  

  ,ر کند یعنی فرکانس درایو را به سرعت تغییر دهید ولی سرعت موتور تغییر نکرد به سرعت تغیی Speed commandاگر  .1

 مقدار این پارامتر را افزایش دهید .

(Speed response is too slow→ Increase the setting value) 

 و ایجاد خطا مقدار این پارامتر را کاهش دهید. observerدر صورت ایجاد نویز در  .2

noise is too large→Decrease) (Speed 
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 Pr11-01  تنظیم :per-unt : اینرسی 

 رخ دهد . ocدر هنگام راه اندازی  .1

 رخ دهد .  OCNارور  , stopدر هنگام کار درایو و یا  .2

  ر چک کنید که مقدار آن بیش از حد تنظیم نشده باشد . 01-11مقدار 

  مقدارPr10-25  یاPr11-05 . را کاهش دهید 

      0تنظیم کارخانه :                            د سرعت                                                                   کنترل در م 00-11

  

 

 را تنظیم کرده و چندین موتور را به طور هم زمان کنترل کند . V/f: کاربر می تواند نسبت VF (IM V/fکنترل(: 1

 کنترل کند . closed-loopاستفاده کرده و سرعت را به صورت  PG: کاربر می تواند از کارت های  VFPG (IM V/fکنترل  +انکدر  (: 1

2 ( :SVC (IM Sensorless vector control  می توان کنترل را انجام داد . ,: با اتوتیون پارامترهای موتور 

  FOCPG(  IM FOCکنترل برداری  +: ) انکدر  3

  FOCPG(  PM FOCبرداری کنترل  +: ) انکدر  4

5 :Sensorless FOC:IM field oriented sensorless vector control 

6 :PM Sensorless :PM field oriented sensorless vector control 

7 :IPM Sensorless   :IPM field oriented sensorless vector control 

 س مبنا و فرکانس نامی موتور(  ) فرکان 1فرکانس خروجی برای موتور    11 – 11

 Hz 599.11 – 1.11تنظیمات                                                                 61.11/  51.11تنظیمات کارخانه: 

 

 است باید روی Hz 60تور این پارامتر باید طبق فرکانس نامی موتور، همانطور که در پالک نام موتور نشان داده شده است، تنظیم شود. اگر مو

 60Hz  50تنظیم شود. اگر موتور Hz  50است باید رویHz .تنظیم شود 
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            211.1/  411.1تنظیمات کارخانه :                        ) فرکانس مبنا و فرکانس نامی موتور(   1ولتاژ خروجی برای موتور    11 – 12

 

  460V  :0.0 ~ 510.0 Vسری     230V  :0.0 ~ 255.0 Vتنظیمات : سری 

  220.0است این پارامتر باید روی  220Vاین پارامتر باید طبق ولتاژ نامی موتور که در پالک نام موتور نشان داده شده است تنظیم شود. اگر موتور 

 موتورهای مختلف وجود دارد و شبکه ی نیرویتنظیم شود.درصنعت انواع و اقسام  211.1است این پارامتر باید روی  200Vتنظیم شود. اگر موتور 

های  کانسکشورها نیز متفاوت هستند. روش مناسب و مقرون به صرفه حل این مشکل این است که درایو نصب شود. بنابراین با استفاده از ولتاژ ها و فر 

 مشکلی ایجاد نمی شود و همچنین می توان مشخصه اولیه و عمر موتور را افزایش داد. مختلف

 1تنظیمات کارخانه ای :                        اتوتیون موتور 11-15

  : بدون عملکرد 1 تنظیمات

1  :Rolling test for induction motor (Rs, Rr, Lm, Lx, no-load current) تست رولینگ موتور القایی 

 (بی باری ) در حالت 

2  :Rolling test for induction motor وتور القاییتست رولینگ م 

 : بدون عملکرد 3

4  :Rolling test for PM motor magnetic pole  تست رولینگ موتور با قطب مغناطیسیPM 

5  :Rolling test for PM motor  تست رولینگ موتورPM 

6  :Rolling test for IM motor flux curve  

12  :FOC Sensorless inertia estimation  

13  :High frequency and blocked rotor test for PM motor parameter 
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##تنظیمات کارخانه ایی :                                 ( KW)  1توان نامی موتور القایی  02-15

  

 Kw 655.35~0 تنظیمات

 وان درایو است .به کار می رود . تنظیمات کارخانه ای برابر با ت 1این پارامتر برای تنظیم توان نامی موتور 

 

 4تنظیمات کارخانه ایی :                                                                                      1تعداد قطب های موتور القایی  04-15

 64 ~ 2 تنظیمات

 این پارامتر برای تنظیم تعداد قطب های موتور است . ) این تعداد باید زوج باشد . (

 

  تنظیم کنید تا مطمین شوید که موتور به طور نرمال کارمی کند . 01-01و  03-05را بعد از  04-05پارامتر 

  را مطابق پالک موتور  03-05و  01-01قطب استفاده کرده باشید و  6است .اگر از موتور  4-2برای مثال : رنج تنظیمات کارخانه ای این پارامتر

 می شود . 6-2به طور اتوماتیک  04-05مات رنج تنظی ,کرده باشید  تنظیم

  بر اساس تنظیماتPr01-01  این پارامتر خود تنظیم می شود . به طور مثال : 03-05و 

 x 20Hz / 39rpm = 61.5 120باشد بر اساس فرمول  Pr05-03=39rpmو   Pr01-01=20Hzاگر 

 نمایش داده می شود . 60تعداد قطب 

 ##تنظیمات کارخانه ایی :                               (           واحد : آمپر                    A)   1قایی جریان بی باری موتور ال 05-15

 باشد . Pr.05-01تا مقدار تنظیمات کارخانه ایی در   1مقدار این پارامتر باید بین 

 است .جریان نامی   %40مقدار تنظیمات کارخانه ایی : 

 

 1( موتور القایی  Rsتور ) مقاومت استا 16-15

 1( موتور القایی  Rrمقاومت روتور )  17-15

 ##تنظیمات کارخانه ای :                  65.535Ω~0تنظیمات :  
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 1( موتور القایی  Lmاندوکتانس مغناطیسی )  18-15

 1( موتور القایی  Lxاندوکتانس استاتور )  19-15

 ##تنظیمات کارخانه ای :              6553.5mH~0تنظیمات : 

 

10-25  FOC Bandwidth            40.0تنظیمات کارخانه ای :                                  مشاهده گر ) تخمینگر ( سرعت 

 100.0Hz~20.0تنظیمات :             

 

 دهی برای مشاهده گر سرعت می شود لی باعث ایجاد نویز و اغتشاش در پاسخزمان پاسخ سرعت کاهش می یابد و ,هرچه مقدار این پارامتر را افزایش دهید 

11-00 System Control                                                                                            : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :   

Bit 0: Auto tuning for ASR and APR 

Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode) 

Bit 2: Zero servo 

Bit 3: Dead time compensation closed  

Bit 7: Selection to save or not save the frequency 

Bit 8: Maximum speed of point to point position control 

 

 Bit 0=0  :Pr.11-06   قابل تنظیم و  11-11 تاPr.11-03~11-05 . غیرقابل تنظیم می شود 

 درایو ثابت است . runningدر حین  PI ASRغیرفعال است و  ASRدر این حالت تنظیم اتوماتیک 

 Bit 0=1  درایو :ASR  را خودکار تنظیم می کند وPr.11-06   غیرقابل تنظیم و 11-11 تاPr.11-03~11-05 قابل تنظیم می شود و 

 را با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد . ASR PIونینگ خود مقدار کاربر می تواند بعد از اتوتی 
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11-01   Per Unit of System Inertia                                                                  : 256تنظیمات کارخانه ای 

 （1PU=256）65535~1تنظیمات :       

 

 را یک کند و با درایو را با  00-11در  1کاربر باید بیت  , 01-11پارامتر  برای مشاهده اینرسی سیستم درforward/reverse  کردن در

 حالت

 RUN  به مقدار ثابتی برسد  01-11نگه دارد. تا عدد خوانده شده در. 

   0.001واحد اینرسی موتور القاییkg-m^2 : است 

 
 

  درPr.05-28 تور القایی در نظر گرفته شده است .مقدار ابتدایی برای اینرسی سیستم مو  
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  مربوط به فرکانس سویچ  02-11پارامترlow-speed/high-speed bandwidth . است 

 یه می شود در توصPM with FOC Sensorless  10مقدار این پارامتر را حدود Hz  بیشتر تنظیم کنید تا از ایجاد لرزش  39-10از

 جلوگیری شود . ASR1/ ASR2سوییچ از حین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-05   Zero-speed Bandwidth                                                                          : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         

 

  بعد از تخمین اینرسی و تنظیمbit0=1  درPr.11-00 (auto tuning) ,  کاربر می تواندPr.11-03, 11-04, Pr.11-05  را با

 پاسخ سریعتر می شود . ,سرعت پاسخدهی تنظیم کند . هرچه این مقادیر را افزایش دهید  توجه به

 

 

 

 

11-02  ASR1/ASR2 Switch Frequency                                             : 7.00تنظیمات کارخانه ای 

 599.00Hz~5.00تنظیمات :          

11-03 ASR1 Low-speed Bandwidth                                                                 10خانه ای : تنظیمات کار 

       40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         

11-04   ASR2 High-speed Bandwidth                                                              : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :          
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   PM , Pr00-11=2 SVC (Pr05-33=1 or 2)تنظیمات موتور :  4مثال

 تنظیمات راه اندازی بدون بار : ;
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 تنظیمات درایو جهت راه اندازی آن با بار :
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 تنظیمات : 

  2یا  Pr05-33  :1انتخاب نوع موتور در  .1

 تنظیم پارامترهای زیر مطابق پالک موتور :  .2

 

Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 

Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 
Pr05-34 Full-load current of Permanent Magnet Motor 
Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor 
Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor 
Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor 

 اجرای اتوتیون :  .3

 
Set upPr05-00=13 for IPM motor tuning and press Run(static-tuning). When the tuning is 
done, the following parameters will be obtained. 
Pr05-39 Stator Resistance of PM Motor 
Pr05-40 Permanent Magnet Motor Ld 
Pr05-41 Permanent Magnet Motor Lq 
Pr05-43 (V/1000rpm), the Ke parameter of PM motor ( this can be calculated 
automatically according to power, current and speed of motor). 
Pr10-52 Injection magnitude 

 

 
 Pr00-10=0, Pr00-11=2 SVCمد کنترل سرعت را تنظیم کنید :  .4

 درایو را روشن و خاموش کنید . ,بعد از پایان تیونینگ  .5

 PMSVC , Ration  =1:20در مد  .6

 نامی شود :  سرعت 1/20سرعت کمتر از  PMSVCاگر در  .7

load bearing capacity=100% motor rated torque 
8. PMSVC  درzero speed control .قابل استفاده نیست 

 :  forward/reverseو تغییر جهت  Start upدر هنگام  PMSVCدر  .9

load bearing capacity of PMSVC control mode= 100% rated torque of motor  
 عت به صورت زیر است :تنظیمات تخمینگر سر  .11
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10-31    I/F Mode, current command                                                            : 40تنظیمات کارخانه ای     

Low-speed Current Command under PMSVC 

 rated (Rated current % of the motor) %150~0تنظیمات :         

 درناحیه سرع( ت پایینPr10-39  frequency command<  ), این پارامتر تعیین کننده مقدار 

  current command  31-10است . توضیحات بیشتر در توضیحات پارامتر . 

  در صورتیکه در هنگام استارت یاfwd/rev  می توان مقدار این پارامت را اقزایش دهید در صورت بروز  ,با بار لغزش وجود داردOC ,  کاهش

 دهید .

10-32 PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth 

 5.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                              

 600.00Hz~0.00تنظیمات :         

  پهنای باند تخمین گر سرعت است . تنظیم این پارامتر بر ثبات و دقت سرعت موتور تاثیر دارد . در صورت وجود این پارامتر تعیین کننده

مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در صورت وجود نوسان در  ,نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ) شکل موج شبیه موج سینوسی ( 

 فرکانس های باال 

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید . ,ج دندانه ای (در خروجی ) شکل مو

10-34 PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain                                                                                          
 1.00تنظیمات کارخانه ای : 

 655.35~0.00تنظیمات :         

 ر مربوط به سرعت پاسخدهی تخمینگر سرعت در تخمین سرعت است .این پارامت 

  ) مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در  ,. در صورت وجود نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ) شکل موج شبیه موج سینوسی

 متر را کاهش دهید .مقدار این پارا ,صورت وجود نوسان در فرکانس های باال در خروجی ) شکل موج دندانه ای (

10-39 Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode                                                                                          
 20.00تنظیمات کارخانه ای : 

 599.00Hz~0.00تنظیمات  : 
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 در مد  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس کم به فرکانس باال است   ,می بینید  37-10متر همانطور که در شکل پارا

PM Sensorless ,  . رویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد 

  بنابراین در این فرکانس  ,موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود سرعت  ,اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید

 رخ دهد . OCممکن است ارور  سوییچ

  درایو در فرکانس باالتری وارد مد  ,اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهیدIF  شده و باعث افزایش مصرف انرژی   می شود. ) به این دلیل که

 بر اساس مقدار  ,و بعد از سوییچ دراین فرکانس  40-10فرکانس های کمتر از  در

   Pr.10-31 هم زیاد تنظیم شده باشد باعث جریان کشی   می شود.(  31-10حال اگر مقدار  ,به جریان خروجی اضافه می شود 

10-42  Initial Angle Detection Time                                                             : 1تنظیمات کارخانه ای 

 3.0~0.0تنظیمات :   

 

  در مد کنترلیPM Sensorless ,  درایو قادر به کنترل موتورPM .بدون فیدبک از موتور به طور مثال انکدر یا ریزولور است 

  اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که با اولین ,در این گونه مواردrun  ف جهت خواسته شده شروع به موتور کمی در خال,شدن درایو

 می کند و سپس جهت چرخش درست می شود . چرخش

   را افزایش دهید. وقتی به درایو فرمان  42-10و مقدار  2=53-10پارامتر  ,برای جلوگیری از این اتفاق یا حداقل کاهش اثرات آنrun 

ای ولتاژی فرکانس باالی مختصری به موتور می دهد. این درایو پالس ه ,شتاب بگیرد  commandقبل ازاینکه موتور تا فرکانس  ,دهید 

 اثرگذاراست.  ,پارامتر بر مقدار پالسی که درایو به موتور برای تشخیص زاویه می فرستند 

  ممکن است باعث ایجاد  ,هرچه مقدار این پالس بزرگتر باشد دقت تشخیص موقعیت موتور بیشتر می شود. ولی افزایش بیش از حدoc  در

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید. ,در لحظه استارت  ocاستارت بشود . با رخداد  لحظه

 

10-49  Zero voltage time while start up                                               : ثانیه 00.000تنظیمات کارخانه ای 

 ثانیه 60.000~00.000تنظیمات : 

 

  وقتیکه که موتور درstartup  در وضعیت static status در وضعیت  ,دقت تخمین زاویه افزایش می یابد  ,استstatic status , 

تعیین کننده بازه زمانی خروجی صفر ولت است. برای تنظیم این پارامتر حتما باید  49-10است و  0Vدرایو  U,V,Wسه فاز  خروجی

Pr07-12≠0 . باشد 

 نیروی خارجی وارد بر آن به  در بعضی شرایط ممکن است موتور به دلیلstatic status  ثانیه هم به  0.2درصورتیکه در  ,نرودstatic 

status . افزایش بیش از حد این پارامتر باعث افزایش زمان  نرفت مقدار این پارامتر را افزایش دهیدstart-up . درایو می شود 
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  اگرPr10-49  زمان  ,را بیش از حد افزایش دهیدstart-up در ,طور چشمگیر افزایش می یلبد . اگر این پارامتر را خیلی کاهش دهید به 

 braking . کیفیت کاهش می یابد 

 

10-52  Injection Magnitude                                                                             : 15/30تنظیمات کارخانه ایV 

 200.0V~0.0تنظیمات : 

 

  مد کنترل درPMSVC  یاIPM HFI sensor-less   این پارامتر تعیین کننده سطح ولتاژ پالس فرکانس باال به موتور است.  

 .با افزایش این پارامتر می توان دقت تخمین زاویه موتور را افزایش داد . ولی افزایش بیش از حد باعث نویز الکترومغناطیس می شود 

 این پارامتر بر دقت درایو در تخمین زاویه تاثیر می گذارد. ,ور در درایو خودکار ذخیره می شود پس از اتوتیون تمام مقادیر موت 

  اگر نسبت(Lq/Ld)  تا تشخیص زاویه دقیقتر شود . ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,کم باشد 

  کمتر از  17-00اگر مقدارPr10-51*10   فرکانس موج کریر را افزایش دهید . ,باشد 

 

10-53  PM Motor Initial Rotor Position Detection Method                                 : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :          

0: No function 

1: DC injection 

2: High frequency injection 

3: Pulse injection 

4~5: Reserved 

 

 It is suggested to set as “2” if it’s IPM; set as “3” if it’s SPM. If there is bad effect when set as “2” 
or “3”, then set as “1”. 
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 پارامترهای تنظیم سرعت :  .11

 0تنظیمات کارخانه ای :                                   ( SVCیا  V/Fگین جبرانساز گشتاور ) در مد کنترلی  07-26

 (1 in SVC mode) 

 10~0تنظیمات :           

 

  این پارامتر در جریان خروجی در حینrun . بودن درایو تاثیر دارد . در سرعت های پایین این پارامتر تاثیر چندانی در عملکرد ندارد 

  در  ,باعث لرزش موتور می شود اگر مدار جریان خروجی در حالت بی باری زیاد است مقدار پارامتر را افزایش دهید . ولی افزایش بیش از حد

 پارامتر را کاهش دهید . , runningصورت لرزش موتور در حین 
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 :PM Sensorless (I/F + FOC) و  Pr00-11=6  : 5 مثال
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  : روش تنظیمات 

  2یا  Pr05-33  :1انتخاب نوع موتور در   .1

 : تنظیم پارامترهای زیر مطابق پالک موتور  .2

 

Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 

Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 
Pr05-34 Full-load current of Permanent Magnet Motor 
Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor 
Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor 
Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor 

 اجرای اتوتیون :  .3

 
Set upPr05-00=13 for IPM motor tuning and press Run(static-tuning). When the tuning is 
done, the following parameters will be obtained. 
Pr05-39 Stator Resistance of PM Motor 
Pr05-40 Permanent Magnet Motor Ld 
Pr05-41 Permanent Magnet Motor Lq 

 

 PM sesorless control (I/F+FOC)روی  Pr00-11=6تنظیم  .4

 را برای عملکرد بهتر درایو تنظیم کنید . ASRپارامترهای مربوط به تخمینگر سرعت و  .5

 :تنظیم پارامترهای تخمینگر سرعت  .6
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10-31 I/F Mode, current command                                                                : 40تنظیمات کارخانه ای                             

Low-speed Current Command under PMSVC 

 rated (Rated current % of the motor) %150~0تنظیمات :          

 

 در( ناحیه سرعت پایینPr10-39  frequency command<  ), این پارامتر تعیین کننده مقدار 

  current command  31-10است . توضیحات بیشتر در توضیحات پارامتر . 

  در صورتیکه در هنگام استارت یاfwd/rev  بروز را اقزایش دهید در صورت  رمی توان مقدار این پارامت ,با بار لغزش وجود داردOC ,  کاهش

 دهید .

 
 

10-32 PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth                              : 5.00تنظیمات کارخانه ای 

 600.00Hz~0.00تنظیمات :         

 وتور تاثیر دارد . در صورت وجود این پارامتر تعیین کننده پهنای باند تخمین گر سرعت است . تنظیم این پارامتر بر ثبات و دقت سرعت م

مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در صورت وجود نوسان در  ,نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ) شکل موج شبیه موج سینوسی ( 

 فرکانس های 

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید . ,باال در خروجی ) شکل موج دندانه ای (

 

 

 

  

 

 . این پارامتر مربوط به سرعت پاسخدهی تخمینگر سرعت در تخمین سرعت است 

 مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در  ,ان در فرکانس های پایین در خروجی ) شکل موج شبیه موج سینوسی ( . در صورت وجود نوس

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید . ,صورت وجود نوسان در فرکانس های باال در خروجی ) شکل موج دندانه ای (

 

 

10-34 PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain                                    : 1.00تنظیمات کارخانه ای                                            

 655.35~0.00تنظیمات :         
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10-35   AMR (Kp)    (Active Magnetic regulator      )                                       : 1.00تنظیمات کارخانه ای 

 3.00~0.00تنظیمات :  

 

10-36   AMR (Ki)   (Active Magnetic regulator                 )                                : 0.20تنظیمات کارخانه ای 

 3.00~0.00تنظیمات :  

 

 شار مغناطیسی بر ناحیه  این دو پارامتر بر کنترلfield weakening . مقدار این پارامتر را در صورتی می توانید افزایش  تاثیر گذار است

 ( تغییرات ناگهانی در برق ورودی دارید  ) ولتاژ ورودی به طور ناگهانی کم می شود 1که : دهید

  field weakening( در صورت ورود به ناحیه 2 ,

اگر به هر دلیل کنترل از دست برود و مقدار جریان از حد مجاز بیشتر شود منجر  Automatic Current Regulation (ACR)( در   3 

 به طور ناگهانی به مقدار زیادی کاهش می یابد . (  DC BUS) به طور مثال در دستگاه پرس که  می شود . OCبه ارور 

مقدار پارامتر را کاهش  ,ر شد و یا نویز فرکانس باال در جریان خروجی ایجاد شد به صورت دندانه دا Idاگر با افزایش این پارامتر شکل موج 

 ولی این کار باعث کندی پاسخ درایو می شود .دهید 

10-39 Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode                                                                                          
 20.00تنظیمات کارخانه ای : 

 599.00Hz~0.00تنظیمات  : 

 

  در مد  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس کم به فرکانس باال است   ,می بینید  37-10همانطور که در شکل پارامتر

PM Sensorless , حیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد . رویت گر سرعت این نقطه را مرز نا 

  بنابراین در این فرکانس  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید

 رخ دهد . OCممکن است ارور سوییچ 

  رکانس باالتری وارد مد درایو در ف ,اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهیدIF  شده و باعث افزایش مصرف انرژی   می شود. ) به این دلیل که

 بر اساس مقدار  ,و بعد از سوییچ دراین فرکانس  40-10فرکانس های کمتر از در

   Pr.10-31 شود.(  هم زیاد تنظیم شده باشد باعث جریان کشی   می 31-10حال اگر مقدار  ,به جریان خروجی اضافه می شود 
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10-40  Frequency Point when switch from I/F Sensorless Observation mode to V/F mode                                                                                        

 20.00تنظیمات کارخانه ای :   

 599.00Hz~0.00تنظیمات  : 

  در مد ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس باال به فرکانس کم است   ,می بینید 37-10پارامتر همانطور که در شکل 

 PM Sensorless , . رویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد 

  بنابراین در این فرکانس ممکن  ,عت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود سر ,اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید

 رخ دهد . OCارور  است

 

  درایو در فرکانس باالتری وارد مد  ,اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهیدIF می شود. ) به این دلیل که  رف انرژی شده و باعث افزایش مص

حال اگر مقدار  ,به جریان خروجی اضافه می شود Pr.10-31بر اساس مقدار  ,و بعد از سوییچ دراین فرکانس  40-10های کمتر از درفرکانس 

 باعث جریان کشی می شود.(  ,هم زیاد تنظیم شده باشد 10-31

10-42  Initial Angle Detection Time                                                                    : 1تنظیمات کارخانه ای 

 3.0~0.0تنظیمات :   

  در مد کنترلیPM Sensorless ,  درایو قادر به کنترل موتورPM .بدون فیدبک از موتور به طور مثال انکدر یا ریزولور است 

  اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که با اولین ,در این گونه مواردrun  هت خواسته شده شروع به موتور کمی در خالف ج,شدن درایو

 می کند و سپس جهت چرخش درست می شود . چرخش

   را افزایش دهید. وقتی به درایو فرمان  42-10و مقدار  2=53-10پارامتر  ,برای جلوگیری از این اتفاق یا حداقل کاهش اثرات آنrun 

لتاژی فرکانس باالی مختصری به موتور می دهد. این درایو پالس های و ,شتاب بگیرد  commandقبل ازاینکه موتور تا فرکانس  دهید 

 اثرگذاراست.  ,پارامتر بر مقدار پالسی که درایو به موتور برای تشخیص زاویه می فرستند 

  ممکن است باعث ایجاد  ,هرچه مقدار این پالس بزرگتر باشد دقت تشخیص موقعیت موتور بیشتر می شود. ولی افزایش بیش از حدoc  در

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید. ,در لحظه استارت  ocارت بشود . با رخداد است لحظه

 : ASRتنظیمات . 7     

11-00 System Control                                                                                         : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :   

Bit 0: Auto tuning for ASR and APR 

Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode) 
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 Bit 0=0  :Pr.11-06   قابل تنظیم و  11-11 تاPr.11-03~11-05 . غیرقابل تنظیم می شود 

 درایو ثابت است . runningدر حین  PI ASRغیرفعال است و  ASRدر این حالت تنظیم اتوماتیک 

 Bit 0=1  درایو :ASR کار تنظیم می کند و را خودPr.11-06   غیرقابل تنظیم و 11-11 تاPr.11-03~11-05  قابل تنظیم می شود و

 را با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد . ASR PIمی تواند بعد از اتوتیونینگ خود مقدار  کاربر

11-01   Per Unit of System Inertia                                                                    : 256تنظیمات کارخانه ای 

 （1PU=256）65535~1تنظیمات :       

 

  اگر شکل موجIq current command  درASR  مقدار این پارامتر را کاهش دهید. اگر سرعت ,به صورت دندانه ایی باشد 

 ن پارامتر را افزایش دهید مقدار ای ,پاسخدهی درایو به تغییرات ناگهانی بار خیلی کند باشد  

 

 

 

 

  مربوط به فرکانس سویچ  02-11پارامترlow-speed/high-speed bandwidth . است 

 یه می شود در توصPM with FOC Sensorless  10مقدار این پارامتر را حدود Hz  بیشتر تنظیم کنید تا از ایجاد لرزش  39-10از

 جلوگیری شود . ASR1/ ASR2سوییچ از  حین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-02  ASR1/ASR2 Switch Frequency                                                         : 7.00تنظیمات کارخانه ای 

 599.00Hz~5.00تنظیمات :          

11-03 ASR1 Low-speed Bandwidth                                                              10ه ای : تنظیمات کارخان 

       40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         

11-04   ASR2 High-speed Bandwidth                                                            : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :          
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11-05   Zero-speed Bandwidth                                                                      : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         

  بعد از تخمین اینرسی و تنظیمbit0=1  درPr.11-00 (auto tuning) ,  کاربر می تواندPr.11-03, 11-04, Pr.11-05  با را

 پاسخ سریعتر می شود . ,سرعت پاسخدهی تنظیم کند . هرچه این مقادیر را افزایش دهید  توجه به

  در کنترل پوزیشن(MIx=37)  به صورتPulse command   و در کنترل پوزیشنP2P  ,  افزایش این  ,این پارامتر را نیز تنظیم کنید

 پارامتر خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد.

11-06 ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 1                                       : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

11-07 ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 1                                      : 10 تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

11-08 ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 2                                      : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

11-09 ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 2                                       : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

11-10 ASR(Auto Speed Regulation) Control (P) of Zero Speed                                                           
 10تنظیمات کارخانه ای : 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         
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11-11  ASR(Auto Speed Regulation) Control (I) of Zero Speed          : 0.100تنظیمات کارخانه ای 

 sec 10.000~0.000تنظیمات :         
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 : Sensorless IPM , Pr00-11=7تنظیمات :  1 مثال
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  : روش تنظیمات 

  2یا  Pr05-33  :1انتخاب نوع موتور در   .1

 تنظیم پارامترهای زیر مطابق پالک موتور :  .2

Pr01-01 Output Frequency of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 

Pr01-02 Output Voltage of Motor 1（base frequency and motor rated frequency） 
Pr05-34 Full-load current of Permanent Magnet Motor 
Pr05-35 Rated Power of Permanent Magnet Motor 
Pr05-36 Rated speed of Permanent Magnet Motor 
Pr05-37 Pole number of Permanent Magnet Motor 

 اجرای اتوتیون :  .3

Set upPr05-00=13 for IPM motor tuning and press Run(static-tuning). When the tuning is 
done, the following parameters will be obtained. 
Pr05-39 Stator Resistance of PM Motor 
Pr05-40 Permanent Magnet Motor Ld 
Pr05-41 Permanent Magnet Motor Lq 
PM motor inertia (E-4 kg-m2) Pr05-38 (power, current and speed of motor auto calculates 
to get this value) 
PM motor Ke (V/1000rpm) Pr05-43 (power, current and speed of motor auto calculates to 
get this value) 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

684 
 

 

10-52  Injection Magnitude                                                                      15/30انه ای : تنظیمات کارخV 

 200.0V~0.0تنظیمات : 

 

  در مد کنترلPMSVC  یاIPM HFI sensor-less   این پارامتر تعیین کننده سطح ولتاژ پالس فرکانس باال به موتور است.  

 ناطیس می شود.با افزایش این پارامتر می توان دقت تخمین زاویه موتور را افزایش داد . ولی افزایش بیش از حد باعث نویز الکترومغ 

  این پارامتر بر دقت درایو در تخمین زاویه تاثیر می گذارد. ,پس از اتوتیون تمام مقادیر موتور در درایو خودکار ذخیره می شود 

  اگر نسبت(Lq/Ld)  تا تشخیص زاویه دقیقتر شود . ,مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,کم باشد 

 Pr00-10=0, Pr00-11-7 (IPM Sensorless)مد کنترل سرعت را تنظیم کنید :  .1

 درایو را روشن خاموش کنید . ,توصیه می شود پس از پایان تیونینگ  .1

 تنظیم کنید و 01-11ابتدا باید مقدار مناسب اینرسی را در  ,برای راه اندازی با بار  .3

 را با توجه به سرعت سیستم به درستی تنظیم کنید . high/low speed ASR Kp, Kiمقدار 
 

10-32 PM FOC Sensorless Speed Estimator Bandwidth 

 5.00تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                                     

 600.00Hz~0.00تنظیمات :         

 ی باند تخمین گر سرعت است . تنظیم این پارامتر بر ثبات و دقت سرعت موتور تاثیر دارد . در صورت وجود این پارامتر تعیین کننده پهنا

مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در صورت وجود نوسان در  ,نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ) شکل موج شبیه موج سینوسی ( 

 فرکانس های

 مقدار این پارامتر را کاهش دهید . ,دانه ای (باال در خروجی ) شکل موج دن 

 

 

 

 

 

 ه سرعت پاسخدهی تخمینگر سرعت در تخمین سرعت است .این پارامتر مربوط ب 

  ) مقدار این پارامتر را افزایش دهید و در  ,. در صورت وجود نوسان در فرکانس های پایین در خروجی ) شکل موج شبیه موج سینوسی

 هش دهید .مقدار این پارامتر را کا ,صورت وجود نوسان در فرکانس های باال در خروجی ) شکل موج دندانه ای (

 

10-34 PM Sensorless Observer Low-pass Filter Gain                                                                                
 1.00تنظیمات کارخانه ای : 

 655.35~0.00تنظیمات :         
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10-35   AMR (Kp)    (Active Magnetic regulator                            )           : 1.00تنظیمات کارخانه ای                                     

 3.00~0.00تنظیمات :  

 

10-36   AMR (Ki)   (Active Magnetic regulator                          )               : 0.20تنظیمات کارخانه ای                                                             

 3.00~0.00تنظیمات :  

 

  این دو پارامتر بر کنترل شار مغناطیسی بر ناحیهfield weakening . مقدار این پارامتر را در صورتی می توانید افزایش تاثیر گذار است 

 که :دهید  

 ( تغییرات ناگهانی در برق ورودی دارید  ) ولتاژ ورودی به طور ناگهانی کم می شود 1 

  field weakeningدر صورت ورود به ناحیه   (2

اگر به هر دلیل کنترل از دست برود و مقدار جریان از حد مجاز بیشتر شود منجر  Automatic Current Regulation (ACR)( در   3 

 به طور ناگهانی به مقدار زیادی کاهش می یابد . (  DC BUS) به طور مثال در دستگاه پرس که  می شود . OC به ارور

مقدار پارامتر را کاهش  ,به صورت دندانه دار شد و یا نویز فرکانس باال در جریان خروجی ایجاد شد  Idاگر با افزایش این پارامتر شکل موج 

 درایو می شود .ولی این کار باعث کندی پاسخ  دهید

10-39 Frequency Point when switch from I/F mode to PM Sensorless mode                                                                                          
 20.00تنظیمات کارخانه ای : 

 599.00Hz~0.00تنظیمات  : 

 

  در مد  ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس کم به فرکانس باال است   ,می بینید  37-10همانطور که در شکل پارامتر

PM Sensorless ,  . رویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد 

  بنابراین در این فرکانس  ,ر و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود سرعت موتو ,اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید

 سوییچ

 رخ دهد . OCممکن است ارور  

  درایو در فرکانس باالتری وارد مد  ,اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهیدIF  شده و باعث افزایش مصرف انرژی   می شود. ) به این دلیل که 

 بر اساس مقدار  ,و بعد از سوییچ دراین فرکانس  40-10درفرکانس های کمتر از 

   Pr.10-31 هم زیاد تنظیم شده باشد باعث جریان کشی   می شود.(  31-10حال اگر مقدار  ,به جریان خروجی اضافه می شود 
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10-40  Frequency Point when switch from I/F Sensorless Observation mode to V/F 

mode                                                                                        

 20.00تنظیمات کارخانه ای :   

 599.00Hz~0.00تنظیمات  : 

  در ,این پارامتر در واقع نقطه سوییچ کارکرد درایو از فرکانس باال به فرکانس کم است   ,می بینید 37-10همانطور که در شکل پارامتر 

 رویت گر سرعت این نقطه را مرز ناحیه فرکانس کم و ناحیه فرکانس زیاد در نظر می گیرد . , PM Sensorlessمد  

  بنابراین در این فرکانس ممکن  ,سرعت موتور و موقعیت روتور به خوبی تخمین زده نمی شود  ,اگر مقدار این پارامتر را خیلی کم تنظیم کنید

 رخ دهد . OCارور  است

 درایو در فرکانس باالتری وارد مد  ,دار این پارامتر را افزایش دهید اگر مقIF  شده و باعث افزایش مصرف انرژی می شود. ) به این دلیل که

حال اگر مقدار  ,به جریان خروجی اضافه می شود Pr.10-31بر اساس مقدار  ,و بعد از سوییچ دراین فرکانس  40-10کمتر از  درفرکانس های

 باعث جریان کشی می شود.(  ,اد تنظیم شده باشدهم زی 10-31

10-42  Initial Angle Detection Time 

 1تنظیمات کارخانه ای :                                                                                                              

 3.0~0.0تنظیمات :   

 

  در مد کنترلیPM Sensorless ,  درایو قادر به کنترل موتورPM .بدون فیدبک از موتور به طور مثال انکدر یا ریزولور است 

  اتفاقی که می تواند رخ دهد این است که با اولین ,در این گونه مواردrun  موتور کمی در خالف جهت خواسته شده شروع به ,شدن درایو

 می کند و سپس جهت چرخش درست می شود . چرخش

  را افزایش دهید. وقتی به درایو فرمان  42-10و مقدار  2=53-10پارامتر  ,رای جلوگیری از این اتفاق یا حداقل کاهش اثرات آن بrun 

درایو پالس های ولتاژی فرکانس باالی مختصری به موتور می دهد. این  ,شتاب بگیرد  commandقبل ازاینکه موتور تا فرکانس  ,دهید 

 اثرگذاراست.  ,پالسی که درایو به موتور برای تشخیص زاویه می فرستند پارامتر بر مقدار 

  ممکن است باعث ایجاد  ,هرچه مقدار این پالس بزرگتر باشد دقت تشخیص موقعیت موتور بیشتر می شود. ولی افزایش بیش از حدoc  در

 ش دهید.مقدار این پارامتر را کاه ,در لحظه استارت  ocاستارت بشود . با رخداد  لحظه

10-49  Zero voltage time while start up                                           : ثانیه 00.000تنظیمات کارخانه ای 

 ثانیه 60.000~00.000تنظیمات : 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

687 
 

  وقتیکه که موتور درstartup  در وضعیت static status در وضعیت  ,دقت تخمین زاویه افزایش می یابد  ,استstatic status , 

تعیین کننده بازه زمانی خروجی صفر ولت است. برای تنظیم این پارامتر حتما باید  49-10است و  0Vدرایو  U,V,Wسه فاز  خروجی

Pr07-12≠0 . باشد 

  در بعضی شرایط ممکن است موتور به دلیل نیروی خارجی وارد بر آن بهstatic status  به  ثانیه هم 0.2درصورتیکه در  ,نرودstatic 

status . افزایش بیش از حد این پارامتر باعث افزایش زمان  نرفت مقدار این پارامتر را افزایش دهیدstart-up . درایو می شود 

10-50 Reverse angle limit (Electrical angle)                              : درجه 10.00تنظیمات کارخانه ای 

 درجه  30.00~0.00تنظیمات :         

 

  درصورتیکه درایو راrun  اگر زاویه این حرکت در جهت  ,ممکن است در شروع حرکت موتور در خالف جهت خواسته شده حرکت کند  ,کنید

 می دهد . ScRvدرایو ارور  ,بشود  50-10بیشتر از مقدار  اشتباه

  ده اید و در صورت وجود بار زیاد ارور تلرانس خطا را افزایش دا ,اگر مقدار این پارامتر را افزایش دهیدoc  رخ می دهد . با کاهش این پارامتر حد

 خطا کاهش می باید . مجاز

10-51 Injection Frequency                                                                        : 500تنظیمات کارخانه ای 

Hz 

 1200Hz~0تنظیمات :        

 

  پارامتر تنها در اینPMSVC  یاPM/IPM sensorless  استفاده می شود و تعیین کننده مقدارHigh Frequency  تزریق شونده به

 است . موتور

  دقت تشخیص زاویه بیشتر تحت تاثیر قرار می  ,هرتز(  باشد  511هرتز( نزدیک به مقدار این پارامتر )مثال  411اگر فرکانس نامی موتور )مثال

 را نیز در نظر بگیرید . Pr01-01پس قبل از تنظیم این پارامتر مقدار گیرد . 

  کمتر از  17-00اگر مقدارPr10-51*10   فرکانس موج کریر را افزایش دهید . ,باشد 
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 : ASRپارامترهای 

11-00 System Control                                                                             : 0تنظیمات کارخانه ای 

 تنظیمات :   

Bit 0: Auto tuning for ASR and APR 

Bit 1: Inertia estimate (only in FOCPG mode) 

 

 

 Bit 0=0  :Pr.11-06   قابل تنظیم و  11-11 تاPr.11-03~11-05 . غیرقابل تنظیم می شود 

 درایو ثابت است . runningدر حین  PI ASRغیرفعال است و  ASRدر این حالت تنظیم اتوماتیک 

 Bit 0=1  درایو :ASR  را خودکار تنظیم می کند وPr.11-06   غیرقابل تنظیم و 11-11 تاPr.11-03~11-05  قابل تنظیم می شود 

 را با توجه به وضعیت جریان درایو تغییر دهد . ASR PIو کاربر می تواند بعد از اتوتیونینگ خود مقدار 

 

11-01   Per Unit of System Inertia                                                         : 256تنظیمات کارخانه ای 

 （1PU=256）65535~1تنظیمات :       

 

  اگر شکل موجIq current command  درASR  مقدار این پارامتر را کاهش دهید. اگر سرعت پاسخدهی  ,به صورت دندانه ایی باشد 

 مقدار این پارامتر را افزایش دهید  ,رایو به تغییرات ناگهانی بار خیلی کند باشد د

 

 

 

 

 

  یچ مربوط به فرکانس سو 02-11پارامترlow-speed/high-speed bandwidth . است 

  بیشتر تنظیم کنید تا از ایجاد لرزش حین سوییچ از 39-10توصیه می شود مقدار این پارامتر را مقداری از 

 ASR1/ ASR2 . جلوگیری شود 

 Low-speed/ high speed switch point of ASR in FOC area. This provides higher response 
                in high speed area and lower response in low speed area to meet customers demand. It 

is suggested that the switch point should >Pr10-39. 

11-02  ASR1/ASR2 Switch Frequency                                               : 7.00تنظیمات کارخانه ای 

 599.00Hz~5.00تنظیمات :          
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 If the setting value is too low, it will not cover Pr10-39. If it’s too high, the range of high 
speed will be too narrow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-05   Zero-speed Bandwidth                                                                                 : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         

 

  بعد از تخمین اینرسی و تنظیمbit0=1  درPr.11-00 (auto tuning) ,  کاربر می تواندPr.11-03, 11-04, Pr.11-05  را با

 پاسخ سریعتر می شود . ,سرعت پاسخدهی تنظیم کند . هرچه این مقادیر را افزایش دهید  توجه به

  در کنترل پوزیشن(MIx=37)  به صورتPulse command   و در کنترل پوزیشنP2P  ,  افزایش این  ,این پارامتر را نیز تنظیم کنید

 پارامتر خطای حالت ماندگار را کاهش می دهد.

11-06 ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 1                                           : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

11-07 ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 1                                             : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

11-08 ASR (Auto Speed Regulation) control (P) 2                                           : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

11-03 ASR1 Low-speed Bandwidth                                                                         : 10تنظیمات کارخانه ای 

       40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :         

 11-04   ASR2 High-speed Bandwidth                                                                      : 10تنظیمات کارخانه ای 

 40Hz (IM)/ 1~100Hz (PM)~1تنظیمات :          
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11-09 ASR (Auto Speed Regulation) control (I) 2                                             : 10تنظیمات کارخانه ای 

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

11-10 ASR(Auto Speed Regulation) Control (P) of Zero Speed                    : 10تنظیمات کارخانه ای                                        

 Hz (IM)/ 1~100Hz (PM) 40~0تنظیمات :         

 

11-11  ASR(Auto Speed Regulation) Control (I) of Zero Speed                     : 0.100تنظیمات کارخانه ای 

 sec 10.000~0.000تنظیمات :         
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 فصل سیزدهم

 

 و خطای درایو Warningکدهای 
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 : warningکد های -6-69

 

 شماره  هشدار  توضیحات

 

 خطای   function codeدر ارتباط مدباس  

 

  

Warning 

CE01 

Comm. Error 1 

  

 

1 

 

 

 خطا در آدرس دهی در ارتباط مدباس

  

Warning 

CE 02 

Com m. Error 2 

  

 

5 

 

 

 خطای ارسال دیتا در مدباس

  

Warning 

CE03 

Comm. Error 3 

  

 

3 

 

 

 خطا درارتباط مدباس

  

Warning 

CE04 

Comm. Error 4 

  

 

4 

 

 

 در ارتباط مدباس time-outخطای 

  

Warning 

CE10 

Comm. Error 10 

  

 

2 
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Keypad COPY error 1 

 simulation keypadخطا در 

 خطا در برقراری ارتباط ,شامل تاخیر در ارتباط 

 میگیرد( و مقدار پارامترها اشتباه است. FF86)کیپد خطای 

  

Warning 

SE1 

Save Error 1 

  

7 

 

Keypad COPY error 2 

 انجام شده است . simulation keypad ارامترخطا در تغییر دادن مقدار پ

 

 

 

  

Warning 

SE2 

Sav e Err or 2 

 
 

 

8 

 

 

 IGBTگرمای بیش از حد    

  

Warning 

oH1 

Ov er hea t 1 warn 

  

 

9 

 

 

 گرمای بیش از حد خازن ها   

  

Warning 

oH2 

Ov er hea t 2 warn 

  

10 

 

 

 

 PIDخطا در فیدبک  

 

  

Warning 

PID 

PID FBK Error 

  

 

11 

 

  

 ACI خطا در سیگنال 

 تنظیم شده باشد . 5یا  1روی  Pr03-19درصورتیکه  

 

  

Warning 

ANL 

Ana log loss 

 
 

 

12 
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Low current    

  

 

  

Warning 

uC 

Under Current 

  

 

13 

 

 

 

  PGخطا در فیدبک 

  

Warning 

PGFB 

PG FBK Warn 

  

 

15 

 

 

 

 سرعت باالهشدار 

  

Warning 

oSPD 

Ov er Speed Warn 

  

 

17 

 

 

 هشدار انحراف از سرعت باال   

  

Warning 

DAvE 

Dev iation Warn 

  

 

18 

 

 

 

 قطعی فاز ورودی   

  

Warning 

PHL 

Phas e Los s 

  

 

19 

 

 

 1گشتاور بیش از حد    

 

  

Warning 

ot1 

Ov er Torque 1 

  

 

20 
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 2گشتاور بیش از حد   

 

 

  

Warning 

ot2 

Ov er Torque 2 

  

 

21 

 

 

 گرمای بیش از حد موتور  

 

  

Warning 

oH3 

Motor Ov er Heat 

 

  

 

22 

 

 

 

Over slip  

  

  

Warning 

oSL 

Ov er Slip Warn 

  

 

24 

 

 

 اجرای پروسه اتوتیونینگ 

  

 

  

Warning 

tUn 

Auto tuni ng 

  

 

25 

 

 

 

 قطعی فاز خروجی 

 

  

Wa r ni n g 

OPH L 

O u tp ut PH L Wa r n 

  

 

28 

 

 

Keypad COPY error 3 

Keypad copy between different power range drive 

 

 

  

Warni ng 

SE3 

Copy M odel E rr 3 

  

 

30 
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CAN guarding time-out 1 

  

Warning 

CGdn 

Guarding T-out 

  

 

36 

 

 

 

CAN heartbeat time-out 2 

  

Warning 

CHbn 

Heartbeat T-out 

  

 

37 

 

 
 

 

CAN bus off 

  

Warning 

CbFn 

Can Bus Off 

  

 

39 

 

 

 

CAN index error 

  

Warning 

CIdn 

CAN/S Idx ex ceed 

  

 

40 

 

 

 

CAN station address error 

  

Warning 

CAdn 

CAN/S Addres s et 

  

 

41 

 

 

 

CAN memory error 

  

Warning 

CFrn 

CAN/S FRAM fail 

  

 

42 
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CAN SDO transmission time-out 

  

Warning 

CSdn 

SDO T-out 

  

 

43 

 

 

 

CAN SDO received register overflow 

  

Warning 

CSbn 

Buf O verflow 

  

44 

 

 

 

CAN format error 

  

Warning 

CPtn 

Error Protoc ol 

  

46 

 

 

 

Adjust RTC 

  

Warning 

Plra 

RT C A d ju s t 

  

47 

 

 

 

 

PLC download error 

  

Warning 

PLod 

Oppos ite Defect 

  

 

50 

 

 

 

Save error of PLC download 

  

Wa rn in g 

PLSv 

Save m em defec t 

  

 

51 
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Data error during PLC operation 

  

Warning 

PLdA 

Data defect 

  

 

52 

 

 

 

Function code of PLC download error 

  

Warning 

PLFn 

Function defect 

  

 

53 

 

 

 

PLC register overflow 

  

Wa rn in g 

PLor 

Buf ov erflow 

  

 

54 

 

 

 

Function code of PLC operation error 

  

Warning 

PLFF 

Func tion defect 

  

 

55 

 

 

 

PLC checksum error 

  

Warning 

PLSn 

Check sum error 

  

 

56 

 

 

 

PLC end command is missing 

  

Warning 

PLEd 

No end command 

  

 

57 

 

 

 

PLC MCR command error 

  

Wa rn in g 

PLCr 

PL C M CR e r ro r 

  

 

58 
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PLC download fail 

  

War n in g 

PLdF 

Dow nload fail 

  

 

59 

 

 

 

PLC scan time exceed 

  

Warning 

PLSF 

Sc ane time fail 

  

 

60 

 

 

 

CAN Master guarding error 

  

Warning 

PCGd 

CA N/M G uar d er r 

  

 

61 

 

 

 

  CAN Master bus off 

 

  

Warning 

PCbF 

CA N/M b us off 

  

62 

 

 

 

CAN Master node error 

  

Warning 

PCnL 

CA N/M Node La ck 

  

 

63 

 

 
 

 

CAN/M cycle time-out 

  

Warning 

PCCt 

CAN/M cycle 

time-out 

  

 

64 
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CAN/M SDOover 

  

Warning 

PCSF 

CA N/M SDO ove r 

  

 

65 

 

 

 

CAN/M SDO time-out 

  

Warning 

PCSd 

CA N/M Sdo Tout 

  

 

66 

 

 

 

CAN/M station address error 

  

Warning 

PCAd 

CA N/M Addres s et 

  

 

67 

 

 

 

PLC/CAN Master Slave communication time out 

  

Wa r ni n g 

PC To 

CA N /M T-O u t 

  

 

68 

 

 

 Duplicate MAC ID error 

Node address setting error 

  

War n in g 

ECid 

Ex Com ID failed 

  

70 

 

 

 

Low voltage of communication card 

  

Warning 

ECLv 

Ex Com pwr los s 

  

 

71 

 

 

 

Communication card in test mode 

 Warning 

ECtt 

Ex Com Test M ode 

  

 

72 
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DeviceNet bus-off 

  

War n in g 

ECbF 

Ex Co m Bus o ff 

  

73 

 

 

 

 

DeviceNet no power 

  

War n in g 

ECnP 

Ex Com No pow er 

  

74 

 

 

 

 

Factory default setting error 

  

War n in g 

ECFF 

Ex Com Facty def 

  

 

75 

 

 

 

Serious internal error 

  

War n in g 

ECiF 

Ex Com Inner err 

  

 

76 

 

 

 

IO connection break off 

  

War n in g 

ECio 

Ex Com ION et brk 

  

 

77 

 

 

 

 

Profibus parameter data error 

  

War n in g 

ECPP 

Ex Com Pr data 

  

 

78 
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 Profibus configuration data error 

 

  

War n in g 

ECPi 

Ex Com Conf data 

  

 

79 

 

 

 

 

 

Ethernet Link fail 

  

War n in g 

ECEF 

Ex Co m L ink fa il 

  

 

80 

 

 

 

Communication time-out for communication card and drive 

  

War n in g 

ECto 

Ex Com Inr T-out 

  

81 

 

 

 

Check sum error for Communication card and drive 

  

War n in g 

ECCS 

Ex Com Inr C RC 

  

 

82 

 

 

 

Communication card returns to default setting 

  

War n in g 

ECrF 

Ex Co m Rtn d ef 

  

 

83 

 

 

 

Modbus TCP exceed maximum communication value 

  

War n in g 

ECo0 

ExCom MT C P over 

  

84 

 

 

 

EtherNet/IP exceed maximum communication value 

  

War n in g 

ECo1 

ExCom EIP over 

  

 

85 
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IP fail 

  

War n in g 

ECiP 

ExCom IP fail 

  

 

86 

 

 

 

 

Mail fail 

  

Warning 

EC3F 

ExC om Mail fai l 

  

 

87 

 

 

 

Communication card busy 

  

Warning 

Ecby 

ExC om Busy 

  

 

88 

 

 

 

Copy PLC password error 

  

Wa r ni n g 

CP LP 

Cop y P LC P ass W d 

  

 

90 

 

 

 

Copy PLC Read mode error 

  

Wa r ni n g 

CP L0 

Cop y P LC M o de Rd 

  

 

91 

 

 

 

Copy PLC Write mode error 

  

Wa r ni n g 

CP L1 

Cop y P LC M o de Wt 

  

 

92 
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Copy PLC Version error 

  

Wa r ni n g 

CP Lv 

Copy PLC Version 

  

 

93 

 

 

Copy PLC Capacity size error 

  

Wa r ni n g 

CP LS 

Cop y P LC S ize 

  

 

94 

 

 

 

Copy PLC time out 

  

Wa r ni n g 

CP Lt 

Cop y P LC T ime Out 

  

 

96 

 

 

 

Internal communication is off 

  

Warning 

ictn 

In r C O M Tim e O u 

t 

  

 

101 
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 ( Faultکدهای خطا ) -2-69

 

   به پارامترهایPr06-17 ~ Pr06-22 . رجوع کنید 

 فع خطاروش ر توضیحات نام خطا شماره

 

 

1 

 

 

Fault 

ocA 

O c at accel 

 

Over-current at accel 

اضافه جریان در خروجی هنگام 

افزایش شتاب 

(acceleration ) 

 accel) جریان در هنگام 

بیشتر از جریان نامی شده 

 است.(

در خروجی اتصال کوتاه رخ داده است . در خروجی درایو  .1

 موتور این مورد را بررسی کنید .

زمان  ,کوتاه تنظیم شده است  accelerationزمان  .5

 آن را افزایش دهید 

 .درایوی با توان باالتر انتخاب کنید    .3

 

 

5 

 

Fa ult 

ocd 

Oc at decel 

Over-current at decel 

اضافه جریان در خروجی هنگام 

کاهش شتاب 

(deceleration ) 

 decal) جریان در هنگام 

بیشتر از جریان نامی شده 

 است.(

روجی اتصال کوتاه رخ داده است . در خروجی در خ .1

 درایو موتور این مورد را بررسی کنید 

 ,کوتاه تنظیم شده است  decelerationزمان  .5

 زمان آن را افزایش دهید

 .درایوی با توان باالتر انتخاب کنید    .3

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

706 
 

 

3 

 

 

 

Fault 

ocn 

O c at norm al SP D 

 

 

Over-current 

 

م رخداد اضافه جریان در هنگا

 کارکرد درایو

)هنگام کار درایو با سرعت 

خروجی از جریان ثابت جریان 

 نامی بیشتر شود.(

 

 

در خروجی اتصال کوتاه رخ داده است . در خروجی درایو  .1

 موتور این مورد را بررسی کنید 

 افزایش ناگهانی بار موتور و جریان کشی  .5

(stall motor  ) 

 .درایوی با توان باالتر انتخاب کنید    .3

 

 

4 

 

Fault 

GFF 

G round fault 

 

Ground fault 

 

 

متصل به زمین شود و  ,اگر یکی از ترمینال های خروجی 

برد  ,جریان نامی شود  %50جریان اتصال کوتاه بیش از 

power . درایو آسیب میبیند 

سیم کشی بین درایو و موتور را بررسی کنید که اتصال  .1

 نشده باشد . groundکوتاه یا 

باید بررسی شود که آسیب  IGBTو  powerبرد  .5

 ندیده باشد .

 قطعی سیم کشی در خروجی درایو را بررسی کنید . .3

 

2 

Fault 

occ 

Short Circuit 

اتصال کوتاه شده  IGBTماژول 

 است .

 upper اتصال کوتاه بین 

bridge و lower bridge 

 مراجعه شود . واحد تعمیراتواحد به  
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2 

Fa ult 

ocS 

O c at stop 

مشکل سخت افزاری در 

 تشخیص جریان توسط درایو

 مراجعه شود . واحد تعمیراتواحد به 

 

 

2 

 

 

Fault 

ovA 

O v at accel 

 

 

در  DC BUSاضافه ولتاژ در 

هنگام افزایش شتاب 

(acceleration ) 

(46V: DC 900V) 

.ولتاژ ورودی چک شود که در رنج ولتاژ مجاز ورودی درایو 1

 است یا خیر.

سی کنید که تغییرات ولتاژ ناگهانی و گذرا در شبکه .برر5

 وجود نداشته باشد .

دراثر ولتاژ  DC BUS. اگر افزایش ولتاژ 3

regenerative  زمان  ,باشدacceleration  را افزایش

 یا از مقاومت ترمز استفاده کنید.دهید و 

 

2 

 

Fault 

ovd 

 

Ov at dec el 

 

 

 DCافزایش ولتاژ در 

BUS  کاهش در هنگام

 شتاب

 (deceleration ) 

(460V: DC 900V) 

 

ولتاژ ورودی چک شود که در رنج ولتاژ مجاز ورودی  .1

 درایو است یا خیر.

بررسی کنید که تغییرات ولتاژ ناگهانی و گذرا در شبکه  .5

 وجود نداشته باشد .

دراثر ولتاژ  DC BUSاگر افزایش ولتاژ  .3

regenerative  زمان  ,باشدdeceleration  را

 فزایش دهید و یا از مقاومت ترمز استفاده کنید.ا

 

2 

 

Fa ult 

ovn 

 

O v at nor mal 

SPD 

 

 

 DCافزایش ولتاژ در 

BUS  در هنگام کار درایو

 با سرعت ثابت

 

 

ولتاژ ورودی چک شود که در رنج ولتاژ مجاز ورودی  .1

 درایو است یا خیر.

که و گذرا در شببررسی کنید که تغییرات ولتاژ ناگهانی  .5

 وجود نداشته باشد .

دراثر ولتاژ  DC BUSاگر افزایش ولتاژ  .3

regenerative  زمان  ,باشدdeceleration  را

 افزایش دهید و یا از مقاومت ترمز استفاده کنید.
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(460V: DC 900V) (مقاومت ترمز  )مراجعه به جدول 

 

13 

 

Fa ult 

ovS 

O v at stop 

 

 اری درمشکلی سخت افز

 تشخیص میزان ولتاژ

 

 

ولتاژ ورودی چک شود که در رنج ولتاژ مجاز ورودی  .1

 درایو است یا خیر.

بررسی کنید که تغییرات ولتاژ ناگهانی و گذرا در شبکه  .5

 وجود نداشته باشد .

 

 

11 

Fault 

LvA 

Lv at accel 

 

در حین  DC BUSولتاژ 

acceleration 
  Pr.06-00  کمتراز 

 است .

 

 رودی را چک کنید که نرمال است یا خیر.ولتاژ و .1

 تغییر ناگهانی بار را چک کنید . .5

 

15 

 

Fault 

Lvd 

Lv at decel 

 

در حین  DC BUSولتاژ 

deceleration  کمتراز

Pr.06-00  . است 

 

 

 ولتاژ ورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر. .1

 تغییر ناگهانی بار را چک کنید . .5

 

 

13 

 

Fault 

Lvn 

Lv at normal 

SPD 

 

 

در حین  DC BUSولتاژ 

کار درایو با سرعت ثابت  

  Pr.06-00کمتراز 

 است.

 

 

 

 ولتاژ ورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر. .1

 تغییر ناگهانی بار را چک کنید . .5
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14 

 

Fault 

LvS 

Lv at stop 

 

در  DC BUSولتاژ 

با سرعت  stopهنگام 

-Pr.06ثابت  کمتراز 

 است.  00

 

 

 

 

 ورودی را چک کنید که نرمال است یا خیر.ولتاژ  .1

 تغییر ناگهانی بار را چک کنید . .5

 

 

12 

 

Fa ult 

OrP 

Ph as e lac k ed 

 

Phase Loss 

 قطعی یکی از فاز های ورودی

 

 

برق ورودی درایو را چک کنید که هر سه فاز متصل باشد و 

 هیچکدام قطع نشده باشد .

ی درایو را چک کنید و باالتر فیوز برق ورود 40hpبرای مدل 

. 

For models 40hp and above, please 

check if the fuse for the AC input circuit 

is blown. 

 

12 

 

Fault 

oH1 

IG BT over heat 

 

 

 IGBTدمای بیش از حد 

 

بیشتر از سطح  IGBTدمای 

 حفاظتی شده است.

 

 

ابتدا اطمینان حاصل کنید که دمای محیط دررنج  .1

 درایو است یا خیر . مناسب کار

از تهویه مناسب و پر نشدن سوراخ های بدنه درایو  .5

 اطمینان حاصل کنید .

هیت سینک درایو را چک کنید که ما بین پره های آن  .3

آلودگی و جسمی نباشد و در مجاورت ان مانعی برای 

 تبادل حرارت نباشد.

 ) تبادل حرارتی با محیط(

 فن درایو را چک کنید که تمیز باشد. .4

 فاصله ی مناسب را برای بهبود تهویه فراهم کنید . .2
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12 

 

Fault 

oH2 

Heat Sink oH 

 

گرمای بیش از حد در هیت 

 سینک

 

به دلیل گرمای بیش از حد 

هیت سینک دما بیش از 

 اندازه افزایش یافته است

 

 

ابتدا اطمینان حاصل کنید که دمای محیط دررنج  .1

 مناسب کار درایو است یا خیر .

نک درایو را چک کنید که ما بین پره های آن هیت سی .5

آلودگی و جسمی نباشد و در مجاورت ان مانعی برای 

 تبادل حرارت نباشد.

 ) تبادل حرارتی با محیط(

 فن را چک کنید که کار می کند یا خیر . .3

از تهویه مناسب در هنگام کار درایو اطمینان حاصل  .4

 کنید.

 

 

12 

 

Fa ult 

tH1o 

Th erm o 1 open 

 

 IGBTایراد از 

 مراجعه شود .واحد تعمیراتبه 

12  

Fault 

tH2o 

Therm o 2 open 

 

 ایراد از خازن های درایو

 مراجعه شود .واحد تعمیراتبه 

51  

Fault 

oL 

O ver load 

 

Overload 

حد درایو جریان کشی بیش از 

در خروجی را تشخیص داده 

 است .

 

 اضافه بار موتور را چک کنید . .1

 .توان باالتر انتخاب کنید  درایوی با  .5

 

 



 www.deltakaran.com              فنی و مهندسی کامیاب مرام                                                                                      خدمات 

711 
 

55  

Fault 

EoL1 

Therm al relay 1 

 

 حفاظت

 1رله حرارتی الکترونیکی 

 

Electronics thermal 

relay 1 protection 

 

 

 تنظیمات رله حرارتی الکترونیکی را چک کنید. .1

(Pr.06-14) 

 .درایوی با توان باالتر انتخاب کنید    .5

 

53  

Fa ult 

EoL2 

Th erm al relay 2 

 

 حفاظت

 5رله حرارتی الکترونیکی 

Electronics thermal 

relay 

2 protection 

 

 

 تنظیمات رله حرارتی الکترونیکی را چک کنید. .1

(Pr.06-28) 

 .درایوی با توان باالتر انتخاب کنید    .5

 

54  

Fault 

oH3 

M otor over heat 

 

افزایش بیش از حد دمای 

 موتور

درایو تشخیص داده است که 

ما از دو مقدار زیر بیشتر شده د

 است :

 

Pr.06-30 (PTC 

level) یا Pr.06-57  

(PT100 level 2). 

 

 

اطمینان حاصل کنید که چیزی مانع تبادل حرارتی  .1

 موتور با محیط نیست.

 دمای محیط کمتر از رنج دمای مناسب باشد. .5

 موتور را با توان باالتر تعویض کنید. .3

    

. 
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52  

Fault 

ot1 

Over torque 1 

یا  Pr06-06در صورتیکه 

Pr06-09  تنظیم  4یا  5روی

اگرجریان خروجی  ,شده باشد 

درایو بیش ازحد اضافه 

 گشتاورتعیین شده در

 (Pr06-07  یاPr06-10 و ) 

 (Pr06-08  یاPr06-11  )

این ارورها نمایش داده  ,بشود 

 می شود .

 اضافه بار موتور را چک کنید . .1

 تور در تنظیمات جریان نامی مو .5

 (Pr.05-01 .را چک کنید ) 

 درایو با توان باالتر انتخاب کنید. .3

52  

Fault 

ot2 

Over torque 2 

52  

Fault 

uC 

Under torque 

 Pr.06-71, Pr.06-72, Pr.06-73 تشخیص جریان پایین

 چک شود .

52  

Fa ult 

LMIT 

Limit Err o r 

Limit error 

33  

Fa ult 

cF1 

EEP RO M wr it e e 

rr 

EEPROM  داخلی را نمی

 توان پروگرام نمی شود .

 رافشارداده و ریست فکتوری کنید . RESETکلید  .1

 مراجعه کنید .واحد تعمیراتبه  .5
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31  

Fa ult 

cF2 

EEP RO M read 

e rr 

EEPROM  داخلی را نمی

 توان خوانده نمی شود .

 رافشارداده و ریست فکتوری کنید . RESETکلید  .1

 مراجعه کنید .واحد تعمیراتبه  .5

33 

 

 

 

 

Fault 

cd1 

Ia s sensor err 

 

 Uخطای فاز 

 

 

واحد یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به 

 مراجعه کنید .تعمیرات

 

 

34 

 

 

 

Fa ult 

cd2 

Ibs sensor err 

 

 Vخطای فاز 

واحد یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به 

 مراجعه کنید .تعمیرات

 

 

32 

 

Fault 

cd3 

Ic s sensor err 

واحد یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به  Vخطای فاز 

 مراجعه کنید .تعمیرات
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32 

 

Fa ult 

Hd0 

cc HW error 

CC (current clamp) 

 

 

واحد یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به 

 مراجعه کنید .تعمیرات

 

 

32 

 

Fa ult 

Hd1 

Oc HW error 

 

 OCخطای سخت افزاری 

 

واحد یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به 

 مراجعه کنید .تعمیرات

 

 

32 

 

Fault 

Hd2 

Ov HW error 

 

 

 OVخطای سخت افزاری 

 

 

واحد یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به 

 مراجعه کنید .تعمیرات

 

 

32 

 

 

 

 

 

F aul t 

Hd 3 

occ HW error 

 

 Occی سخت افزاری خطا

 

واحد یک بار روشن خاموش کنید اگر خطا برطرف نشد به 

 مراجعه کنید .تعمیرات
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43 

 

Fa ult 

AUE 

Au to tuning err 

 

 خطای اتوتیونینگ

 

 

 

کابل های بین درایو و موتور را بررسی کنید و مجدد اتوتیون 

 کنید.

    AuE1 no current feedback error 

    AuE2 motor phase loss error 

    AuE3 no-load current measurement 

error 

    AuE4 Lsigma measurement error 

 

 

41 

 

Fault 

AFE 

PID Fb k error 

 

( در   ACI) قطعی خطای

PID 

 

 

 

 

 را چک کنید. PIDسیم بندی فیدبک  .1

 را چک کنید. PIDتنظیمات پارامترهای  .5

 

 

45 

 

 

 

 

Fa ult 

PGF1 

PG F bk e rror 

 

 PGخطای فیدبک 

 

انکدر درستی پارامترهای مربوط به انکدر را چک کنید اگر 

 فیدبک کنترل است.

 

43 

 

Fa ult 

PGF2 

PG F bk lo ss 

 

 

 PGقطعی فیدبک 

 

 

 

 

 را چک کنید  PGسیم کشی فیدبک 
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44 

Fa ult 

PGF3 

PG F bk o ver 

SPD 

 

 

PG feedback stall 

 

 را چک کنید PGسیم کشی فیدبک  .1

 را چک کنید. decelerationو  PI gainیمات تنظ .5

 مراجعه کنید .واحد تعمیراتبه  .3

 

 

42 

 

Fault 

PGF4 

PG F bk deviate 

 

PG slip error 
 را چک کنید PGسیم کشی فیدبک  .1

 را چک کنید. decelerationو  PI gainتنظیمات  .5

 مراجعه کنید .واحد تعمیراتبه  .3

 

 

42 

 

Fa ult 

ACE 

AC I los s 

 

 ACIقطعی 

 

 را چک کنید. ACIسیم بندی  .1

 میلی آمپر نباشد. 4کمتر از  ACIچک کنید ورودی  .5

 

 

42 

 

 

 

Fa ult 

EF 

Ex ternal fault 

 

 خطای خارجی

 EF) ترمینال ورودی 

 (External Fault ) 

 فعال شده است. (

 EF(N.O.)هرگاه یکی از ترمینال های ورودی که روی  .1

طع می ق U,V,Wخروجی  ,فعال شود  ,تنظیم شده 

 گردد.

 را فشار دهید. RESETکلید  ,بعد از پاک شدن خطا  .5

 

. 
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23 

 

Fa ult 

EF1 

Em ergen cy 

stop 

 

Emergency stop 

 ترمینال ورودی تنظیم شده روی

Emergency stop  فعال

 شده است.

 هرگاه یکی از ورودی های دیجیتال  .1

MI1  تاMI6  رویEmergency stop  تنظیم شده باشد

 درایو ناگهانی قطع  U,V,Wآن خروجی  با فعال شدن

 می گردد .

 را فشار دهید. RESETکلید  ,پس از پاک شدن خطا  .5

 

 

21 

 

 

 

Fa ult 

EF1 

Em ergen cy 

stop 

External Base Block 

 ترمینال ورودی تنظیم شده روی

B.B .فعال شده است 

فعال  (B.B)درصورتیکه ترمینال ورودی مختص  .1

 ی شود .خروجی درایو قطع م ,شود 

( قطع شود تا بتوان مجدد درایو  B.Bباید ورودی ) .5

 را راه اندازی کرد .

 

25 

 

Fa ult 

Pcod 

Pa ssword error 

 

Password is locked 
کیپد قفل است . درایو را روشن و خاموش کرده و مجدد 

را  Pr.00-08و  Pr.00-07پسورد صحیح را وارد کنید . 

 چک کنید.

 

24 

 

 

 

 

Fa ult 

CE1 

PC err co m 

mand 

 

 

 function اشتباه است

code 

 را چک کنید . function codeدر ارتباط مدباس 

 (function code  03,06,10,63باید ). باشد 
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22 

 

 

 

 

Fa ult 

CE2 

PC err ad dress 

 

 آدرس اشتباه است.

(00H ~ 254H) 

 ارتباط مدباس را چک کنید. stationآدرس 

 

22 

 

 

Fault 

CE3 

PC err data 

 

مقدار دیتاهای ارسال شده 

 اشتباه است .

 مجاز پارامتر است. min/maxمقدار دیتاها خارج از رنج 

 

22 

 

Fa ult 

CE4 

PC slave fault 

 

دیتاهای مدنظر برای نوشتن را 

برای آدرس های فقط خواندنی 

 ارسال کرده اید .

 

 

آدرس مورد نظر را چک کنید که فقط قابل خواندن نباشد و 

 ن برای نوشتن در آن دیتا فرستاد .بتوا

 

22 

 

Fa ult 

CE10 

PC tim e o ut 

 

 ارتباط مدباس قطع است .
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23 

 

 

Fa ult 

bF 

Braking fault 

 

 خطای مقاومت ترمز

 

 ,این خطا برطرف نشد  RESETدرصورتیکه با فشردن کلید 

 به نمایندگی مراجعه کنید .

 

21 

 

Fault 

ydc 

Y-delt a connect 

 

 Yوییچ اتصال ستاره خطای س

 ∆/ مثلث 

 سیم کشی ستاره/مثلث را چک کنید . .1

 تنظیمات پارامترها را چک کنید. .5

 

25 

 

 

Fa ult 

dEb 

De c. Ene rgy 

bac k 

 

 Pr.07-13درصورتیکه 

روی صفر نباشد و برق به 

 ,طور لحظه ایی قطع شود

نمایشگر در حین افزایش یا 

 , stopکاهش شتاب یا 

نمایش می  dEbخطای 

 دهد .

1. Pr.07-13 .را روی صفر تنظیم کنید 

 برق ورودی را چک کنید. .5

 

23 

 

Fault 

oSL 

Ov er slip er ror 

لغزش موتور از حد  هنگامی که

-07و  29-07تعیین شده در 

درایو ارور  ,بیشتر شود  30

Osl . می دهد 

پارامترهای موتور را چک کنید و در صورتیکه اضافه  .1

 فی را کم کنید.بار روی موتور است بار اضا

 را چک کنید . 30-07و  29-07تنظیمات  .5
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24 

 

 

Fa ult 

ryF 

M C Fault 

 

 ( در هنگام استارت  Electric valveخطای سوییچ ولو الکتریکی ) 

 و فریم های باالتر است .(  E) این هشدار مربوط به فریم 

 را قطع نکنید . RSTدر حال کار درایو 

 

22 

 

Fa ult 

PGF5 

PG H W Error 

 

 PGخطای سخت افزاری کارت 

مربوطه اش نصب شده باشد و  slotرا روی درایو چک کنید که روی  PGمحل نصب کارت 

 تنظیمات پارامترهای درایو را نیز چک کنید .

 

 

22 

 

Fa ult 

SdRv 

Sp dFbk D ir R ev 

 

داده  مغایر با جهت فرمان ,توسط درایو  sensorlessجهت چرخش تشخیص داده شده در مد  

 شده به آن است.

 تنظیمات پارامترها رو بررسی کنید .

را افزایش دهید و درستی سایر پارامترهای مربوط به  estimator`s bandwithپارامتر 

semsorless . را هم چک کنید 

 

22 

 

Fa ult 

SdOr 

Sp dFbk o v er 

SPD 

 

 سرعت زیاد چرخش تشخیص داده شده است . sensorlessدر مد 

 ت پارامترهای درایو را بررسی کنید .تنظیما

را افزایش دهید و درستی سایر پارامترهای مربوط به  estimator`s bandwithپارامتر 

semsorless . را هم چک کنید 

Verify if the gains of the speed circuit is reasonable. 
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23 

 

Fa ult 

SdDe 

Sp dFbk d eviate 

 

فرمان داده شده به موتور و سرعت تشخیص داده شده توسط  تشخیص تفاوت زیاد بین سرعت

 تنظیمات پارامترهای درایو را بررسی کنید . Sensorless درایو در مد 

را افزایش دهید و درستی سایر پارامترهای مربوط به  estimator`s bandwithپارامتر 

semsorless . را هم چک کنید 

Verify if the gains of the speed circuit is reasonable. 

 

72 

 

F au l t 

ST OL 

S TO L o ss 1 

 

STO1~SCM1 internal hardware detect error 

 

 

 

23 

 

Fa ult 

S1 

S1 -em erg y s top 

Emergency stop for external safety 

 

 

 

22 

 

Fault 

ST O 

STO 

 

 

Safety Torque Off function active 
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22 

 

F au l t 

STOL 

STO Loss 2 

 

 

STO2~SCM2 internal hardware detect error 

 

22 

 

F au l t 

STOL 

STO Loss 3 

 

 

STO1~SCM1 and STO2~SCM2 internal hardware detect error 

 

82 

Fa ult 

OPHL 

U phase lacked 

 

 

Output phase loss (Phase U) 

 

23 

 

Fa ult 

OPHL 

V p hase lack ed 

 

 

Output phase loss (Phase V) 

 

 

24 

 

Fa ult 

OPHL 

W phase lacked 

Output phase loss (Phase W) 
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22 

 

 

 

F au l t 

AboF 

PG ABZ Line 

off 

 قطع است . PGکارت  ABZسیگنال 

 و سیم بندی کارت را چک کنید PGپارامترهای مربوط به تنظیمات کارت 

 

22 

F au l t 

UvoF 

PG UV W L ine 

off 

 ع است .قط PGکارت  UVWسیگنال 

 و سیم بندی کارت را چک کنید PGپارامترهای مربوط به تنظیمات کارت 

 

22 

 

 

F au l t 

RoP

d 

 

R ot or Pos. 

Error 

 خطا درتشخیص موقعیت روتور

 را چک کنید . UVWکابل خروجی 

Coil داخلی موتور را بررسی کنید که سالم است یا خیر 

 آن اطمینان یابید.درایو را بررسی کنید و از درستی  UVWخروجی 

 

 

23 

 

 

Fa ult 

Fstp 

Fo r c e Stop 

 

PLC  استپ شده است . ,داخلی 

 را بررسی کنید . Pr.00-32تنظیمات 
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131 

 

Fa ult 

CGdE 

G uar ding T-out 

CANopen guarding error 

 

135 

 

Fa ult 

CHbE 

He artbea t T-out 

CANopen heartbeat error 

 

134 

Fa ult 

CbFE 

Ca n bus o ff 

CANopen bus off error 

 

132 

Fa ult 

CIdE 

Ca n bus Index 

Er r 

CANopen index error 

 

132 

Fa ult 

CAdE 

Ca n bus Add. 

Err 

 

CANopen station address error 

 

132 

Fa ult 

CFrE 

Ca n bus o ff 

 

CANopen memory error 
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111 

 

Fa ult 

ictE 

InrC om Time 

Ou t 

Internal communication time-out 

 

 

115 

 

F au l t 

Sf 

LK 

 

PML ess Sh 

aftLock 

Motor shaft lock error 

 فرکانس خروجی درایو صفر نیست ولی موتور نیز نمی چرخد . ( (

 تنظیمات پارامترهای موتور را چک کنید .
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 فصل چهاردهم
 

 STOعملکرد ترمینال های 
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 برای قطع گشتاور شفت موتور و توقف آن ) جهت ایمنی ( SCM و  STOرد ترمینال های عملک-6-64

بنابراین موتور نمی تواند گشتاوری تولید کند و به موتور قطع می شود خروجی اینورتر  , SCMو  STOبا باز شدن اتصال کوتاه ترمینال های در این فانکشن 

. 

 

 

 سیم بندی :

 اتصال کوتاه هستند : SCM1-SCM2-DCMو  24V-STO1-STO2+به صورت کارخانه ای 
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 : ESTOPو استفاده از  STOسیم بندی مد 

 را باز کنید . DCM-SCM1-SCM2 و  24V-STO1-STO2+ابتدا اتصال کوتاه  .1

  شود . RUNاستفاده کنید . تازمانیکه آن بسته است درایو می تواند  ESTOPمطابق شکل زیر از یک نرمال کلوز  .2

 نمایش می دهد . STOکیپد  موتور متوقف می شود و و STOP درایو  , ESTOPبا باز شدن  ,مد  STOدر  .3

 

 پارامترهای مورد استفاده : 

 1تنظیمات کارخانه ایی :                           STOشدن آالرم  Latchتنظیم  06-44

 

 باشد . STO , Latchآالرم  :  1تنظیمات :                 

 نباشد . STO , Latchآالرم :  1                            

 Pr.06-44 = 0  بعد از برطرف شدن علت وقوع آالرم :STO , . باید برای برطرف نمودن آالرم کلید ریست را بزنید 

 Pr.06-44 = 1  بعد از برطرف شدن علت وقوع آالرم :STO , . آالرم اتوماتیک برطرف می شود 

  تمام آالرم هایSTL1 ~ STL3 ,  به صورتLatch  مربوط به این آالرم ها نیست . 44-06هستند و پارامتر 
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 11تنظیمات کارخانه:                    (                                           Relay 1) 1چند منظوره  خروجی 02-13

 1تنظیمات کارخانه:                                          (                     Relay 2) 2چند منظوره  خروجی 02-14

 (MO1)3چند منظوره  خروجی 02-16

 (MO2)4چند منظوره  خروجی 02-17

 

 به کار برد . STLو  STOخروجی های چند منظوره را می توان برای فعال شدن هنگام وقوع ارور                        

66  SO contact A 

(N.O.) 

 

68 SO contact B 

(N.C.) 

 

  45تعیین پارامتر قابل نمایش                                                                                  تنظیمات :  00-04

Hardware version 

 

 توصیف عملکرد این فانکشن :

  در شرایط عادی کهSTO1~SCM1   و STO2~SCM2 همهON  هستند و از فانکشنSTO  خروجی درایو بر  ,استفاده نشده است

 عمل می کند . STOPیا  RUNفرمان  اساس
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 STO，Pr06-44=0，Pr02-35=0 : 

که در این  ,می گردد  STOPفعال می شود و درایو  STOفانکشن  ,شوند  OFFهر دو  STO2~SCM2 و   STO1~SCM1در صورتیکه 

 هم ندارد . RUN/STOPبستگی به فرمان  ,رایو شدن د STOPشرایط 

 

 STO，Pr06-44=0，Pr02-35=1 : 

 

می  RUNدرایو سریعا بعد از ریست مجدد  ,هنوز فعال باشد  RUNاگر فرمان  , RESETبعد از فرمان  ,باشد  p2-35=1مطابق شکل زیر اگر 

 شود .

 

 STO，Pr06-44=1 : 
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 STL1 : 

 
 STL2 : 

 

 : STO کد های ارور فانکشن 

 آخرین خطای رخداده 06-17

 دومین خطای اخیر رخداده 06-18

 سومین خطای اخیر رخداده 06-19

 چهارمین خطای اخیر رخداده 06-20

 پنجمین خطای اخیر رخداده 06-21

 ششمین خطای اخیر رخداده 06-22

 STO Loss 1 71 تنظیمات

76 STO 

77 STO Loss 2 

72 STO Loss 3 
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 فصل پانزدهم
 

PLC داخلی درایو 
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PLC   : داخلی درایو 

 های دلتا برنامه نویسی کرد .  PLCمانند سایر داخلی درایو را  plcو دستورات آن به راحتی می توان  WPLSoftبا استفاده از برنامه 

به راحتی  35-09داخلی را با استفاده از پارامتر  PLCت . شماره شناسه اس 1و شماره شناسه  N,2,9600,7پی ال سی داخلی دارای تنظیمات اولیه 

 .تغییر داد

نشان داده شده در شکل زیر دارای  1( . کانال  -SG+ , SGداخلی تعبیه شده است )  PLCدو پورت سریال برای پروگرام  C2000در اینورتر 

 . استفاده می شودو از آن برای ارتباط با کیپد  است N,2 RTU,19200,8تنظیمات 

 

 

  پی ال سی داخلی در زمان دانلود یا آپلود برنامه, Disable  . می شود 

  از دستورWPR  برای نوشتن دیتا در پارامترها استفاده می شود. 

  محتوای رجیستر  ,   28روی  04-00با تنظیم پارامترD1043  نشان داده می شود روی کیپد. 
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  در صورتیکهPLC  درحالRUN یا STOP  اینورتر را ریست فکتوری کرد .  ) 11یا  9) روی  02-00نمی توان با استفاده از  ,باشد 

  می توان  6=02-00با تنظیم, PLC  . را ریست فکتوری کرد 

  در صورتیکه در برنامهPLC  ازX  فانکشن  ,ها استفاده کنیدMI . ها غیرفعال می شود 

  در صورتیکه فرمانRUN/STOP  ازPLC تاثیری در آن نخواهد داشت . 21-00پارامتر  ,شود  صادر 

  در صورتیکه مقدار فرکانس از طریق برنامهPLC  و حالت  21-00تنظیمات  ,تعیین شودHAND . تاثیری در مقدار فرکانس نخواهد داشت 

  در صورتیکه مقدار گشتاور از طریق برنامهPLC  و حالت  33-11تنظیمات  ,تعیین شودHAND مقدار فرکانس نخواهد داشت . تاثیری در 

  در صورتیکه مقدار پوزیشن از طریق برنامهPLC  و حالت  40-11تنظیمات  ,تعیین شودHAND . تاثیری در مقدار فرکانس نخواهد داشت 

  در صورتیکه فرمانRUN/STOP  ازPLC  صادر شود وSTOP  با فشردن کلید  ,روی کیپد هم فعال باشدSTOP ,  و با ارورFStp ستپ می ا

 شود.
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 داخلی : PLCبرقراری ارتباط با -6-65

a.  با فشردن کلیدMenu ,  ( 4مورد چهارم: PLC  را انتخاب کنید و سپس در قسمت )PLC ,  ( مورد سومPLC Stop  را انتخاب )

 کنید:

 

 

b.  سپس با استفاده ازمبدلUSB  بهRS485  (IFD6500  می توان به ) دلتاPC متصل شد : 

 

 

 داخلی درایو : PLCوضعیت 

 ( Disableغیر فعال )  .1

2. PLC . فعال است (PLC Run) 

3. PLC . استپ است (PLC Stop) 
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 را کلیک کنید  : okایجاد کنید و  c2000برنامه جدید را با انتخاب مدل  WPLSoftسپس در نرم افزار 

 

4شکل   

 قسمت WPLSoftکه درایو به آن متصل است را پیدا کنید . سپس در نرم افزار  com پورت Device managerابتدا در قسمت 

 option  - Communication Setting کافیست برروی   ,پنجره زیر همراه با تنظیمات کارخانه ایی شبکه درایو باز می شودAuto-detect  کلیک

 ماتی که نرم افزار مانند شکل زیر نشان می دهد نیست. (برقرار شود . ) نیازی به تغییر تنظی PLCارتباط با کنید تا 
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PLC  10داخلی درایو با ظرفیت برنامه نویسیKstep  خروجی است و می توان تعداد آن را با کارت های  4ورودی و  11و دارایEMC-D42A , EMC-

R6AA  وEMC-D611A . افزایش داد 
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 تنظیمات دیفالت آن ها غیرفعال می شوند . ,داخلی  PLC( در  DI , DOی چند منظوره ) با استفاده از ورودی و خروجی هانکته : 

 را می توان در پارامترهای  AOو  DI , DOاستفاده می شوند . وضعیت  AFM2و  AFM1برای خروجی آنالوگ  D1045و  D1040رجیسترهای خاص 

 ا مراجعه شود .(مشاهده نمود . )به توضیحات پارامتره 30-03و  02-53 , 02-52

 داخلی PLCدر این برنامه با استفاده از  داخلی درایو می توان سرعت چرخش موتور را در مد سرعت کنترل کرد . PLCبا استفاده از مثال  : 

 شدن درایو موتور با فرکانس RUNکنترل می شود . به طوری که پس از  VFو  FOC+PG موتور در مد سرعت ,درایو  

 داخلی درایو مشابه  PLCهرتز در جهت چپگرد شروع به چرخش کند . در  21ت راستگرد و با فشردن یک شستی با فرکانس هرتز در جه 11 

  Yو  Xدرایو منطبق با  MIو ... برای برنامه نویسی استفاده می شود . مطابق شکل زیر هریک از ترمینال های  Mو  Xهای دلتا از  PLCبرنامه نویسی 

 در برنامه نویسی استفاده کنید :  MIمتناظر با هر  Yو  Xمی باشد پس از 
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 : داخلی درایو  PLCبرنامه نویسی در -2-65

 داخلی را برنامه نویسی کرد : plcمی توان  WPLSoft.با استفاده از نرم افزار 1

 

 یک پروژه جدید باز کنید : File.در شکل زیردر قسمت 2
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 را انتخاب کنید : c2000مدل  selectر قسمت د   و VFD.سپس مدل دستگاه را 3

 

 

 و ... مطابق شکل زیر باشد : Data length , Parityدقت کنید تنظیمات  ,صفحه زیر باز می شود  communication setting.سپس در قسمت 4

 : ارتباط بین نرم افزار با درایو برقرار می شود Auto-detectبا فشردن 
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 : می توان برنامه نویسی را آغاز نمود.سپس مطابق شکل زیر 5
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 داخلی  PLC: کنترل فرکانس درایو با استفاده از  6 مثال
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 المان ها :

 عملکرد المان

D1060  رجیستر تعیین مد کنترل درایو 

0：Speed 

1：Position 

2：Torque 

3：Homing Origin 

M1026  فلگ تعیین جهت چرخش موتور 

FWD(Off) / REV(On) 

M1040 فلگ قفل شدن شفت موتور 

 با فعال شدن آن شفت موتور قفل می شود . FOC+PGبا استفاده از مد 

ل شدن آن شفت موتور آزاد می شود .با غیرفعا  

M1025  بعد ازM1041=ON ,  با فعال شدن این فلگ اینورترRUN  و با غیرفعال شدن آن اینورترSTOP . می شود 

M1044  فلگPause  

 متوقف می شود . FREQتعیین شده در دستور  declerationبا فعال شدن آن موتور با زمان 

M1042 فلگ توقف بالفاصله موتور 

 با فعال شدن این فلگ موتور در همان لحظه ار حرکت باز می ایستد .

M1052  فلگLock  

موتور را تازمانیکه این فلگ  ,متوقف کنید  M1044یا  M1042در صورتیکه این فلگ فعال شود و موتور را با استفاده از 

 غیرفعال شود نمی توان راه اندازی کرد .

D1020  خواندن فرکانس خروجی درایو 

D1021  خوانده می شود . 27آمپر عدد  2.7یعنی جریان  , 11خواندن جریان خروجی درایو با ضریب 
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D1037 فرکانس فرمان داده شده به درایو 

M1015 به فرکانس مطلوب این فلگ فعال می شود .  با رسیدن 

 طرز کار برنامه کنترلی :

 : FREQدستور  .1

 استفاده می شود. decelerationو  accelerationو تعیین زمان  ) کنترل سرعت موتور ( از این دستور برای تعیین فرکانس کار درایو

 
 

S1  هرتز ( 45رکانس برابر است با ف  4511) عدد  111: مقدار فرکانس با ضریب 

S2  تعیین زمان :Acceleration ) شتابگیری موتور ( 

S3  تعیین زمان :Deceleration )کاهش شتاب موتور ( 

  ,(  0=45-01است )  0.01برابر با  45-01انجام می شود . تنظیمات پیش فرض  45-01با استفاده از پارامتر  S3و  S2تعیین ضریب مقادیر 

 بنویسید . این دستور همراه با فلگ ها و رجیسترهای خاص استفاده  FREQرا در دستور  111باید عدد  1sی زمان پس به عنوان مثال برا

 می شود که در ادامه بررسی آن ها می پردازیم .

 درایو D1060ابتدا با استفاده از رجیستر   ACC/DECتعیین زمان  ,جهت چرخش  ,برای کنترل درایو در مد سرعت به منظور کنترل فرکانس  .2

 .  استفاده کنید FREQمنتقل کنید و از دستور  D1060را در مد سرعت قرار دهید .به این منظور صفر را به رجیستر  

فعال شده و در نتیجه شفت موتور    M1040فلگ  ,ترمینال درایو  MI1با فعال شدن ورودی  ,استفاده کرده باشید  FOC+PGچنانچه از مد   .3

 .ر حین کار این ورودی غیر فعال شود موتور آزادانه می چرخد تا بایستد می شود . اگر د قفل

 نوشته شده است (  FOC+PG) برنامه این مثال در مد 

  .(  V/Fداخلی فرکانس درایو را کنترل کرد ) رجوع به برنامه کنترل در مد  PLCمی توان با استفاده از  FOCPGو V/F در هر دو مد  .4

 هرتز در جهت راستگرد 11موتور با فرکانس  , X0می شود و با وجود تیغه بسته  RUNاینورتر  M1025و  MI2با فعال شدن ورودی  .5

  (Acc=2s , Dec=1s ) . راه اندازی می شود 

 هرتز در جهت  21موتور با فرکانس  M1026بسته شده و با فعال شدن فلگ  X0تیغه باز  ,برروی ترمینال درایو  FWDبا فعال شدن ورودی  .6

 ( شروع به چرخش می کند .  Acc=5s , Dec=1sگرد ) چپ

 موتور مجدد در جهت راستگرد شروع به چرخش می کند . FWDدراین برنامه با غیر فعال شدن ورودی 

 متوقف FREQدر دستور  Decelerationو  Accelerationفعال می شود در نتیجه موتور با توجه به زمان  MI3 , M1044با فعال شدن  .7

 غیرفعال ( MI4. )  لگ موتور مجدد شروع به حرکت می کندو غیرفعال شدن این فمی شد  
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 موتور در همان لحظه می ایستد و با غیر فعال شدن آن موتور مجدد می چرخد.M1042 فلگ  , MI5با فعال شدن  .8

 (MI4 )غیرفعال 

 این فلگ می توان گفت که اگر این فلگ فعال باشد و( فعال می شود . در توضیح کارکرد  Lock)  M1052فلگ  , MI4با فعال شدن ورودی  .9

  MI4موتور مجدد نمی چرخد تا زمانیکه  MI5یا  MI3پس از قطع ورودی  ,متوقف کنید  MI3یا  MI5موتور را با هریک از ورودی های  

 قطع شود . 

ارتباط  PCقرار دهید . در این حالت می توان با  STOPباید آن را از کیپد در حالت  PCداخلی و  PLC: گفتیم برای برقراری ارتباط بین  نکته

 .قرار دهید  RUNداخلی درایو را در حالت  PLCبرقرار کرد و آنالین برنامه را نوشت . ولی به خاطر داشته باشید بعد از اتمام کار 

 رت زیر برنامه را تغییر دهید :به صو ,ترمینال درایو برای تغییر جهت و فرکانس  REVو  FWDجهت استفاده از دو ورودی نکته : 
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 است . FOCPGهمانطور که مشاهده می کنید برنامه مشابه برنامه کنترل فرکانس در مد  : V/Fبرنامه کنترل فرکانس درایو در مد 
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 در عملکرد برنامه پرداخته می شود .  33-09پارامتر  : در این مثال به تاثیر  مثال

 دو حالت پیش می آید : M10با غیرفعال شدن فلگ  ,می شود  RUNهرتز  3اینورتر با فرکانس  , M10 فعال شدن فلگ در این مثال با 

 موتور از حرکت باز نمی ایستد و به چرخش خود ادامه می دهد .  , M10صفر باشد : با غیرفعال شدن  33-09اگر بیت صفر پارامتر 

 موتور از حرکت باز می ایستد و فرکانس صفر می شود . , M10ا غیر فعال شدن یک باشد : ب  33-09اگر بیت صفر پارامتر 

 

 قبل از اجرای اسکن تایم بعدی فرکانس خروجی صفر می شود . , M10پس از غیرفعال نمودن  , 33-09 در واقع با یک شدن بیت صفر پارامتر 
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 موتور نمی ایستد : M11یا  M10پس با غیر فعال شدن  ,است  0=33-09: در این برنامه مثال 

به حرکت خود  11س نیز با فرکان M10می شود و با غیرفعال شدن  RUNصفر  ACC , DECهرتز و زمان  3اینورتر با فرکانس  M10با فعال شدن فلگ 

در جهت  M11ل شدن می شود و با غیر فعا DEC=0.6 , RUNو  ACC=0.5sهرتز و  31اینورتر با فرکانس  M11با فعال شدن فلگ  ادامه می دهد .

 می شود . RUNمخالف با همین فرکانس 
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  داخلی  PLCگشتاور درایو با استفاده از  کنترل : 2 مثال

 برای کنترل گشتاور شفت موتور استفاده می شود . TORQمطابق برنامه زیر از دستور  

 برنامه کنترل :
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 المان ها :

 عملکرد المان

D1060 رل درایو رجیستر تعیین مد کنت  

0：Speed 

1：Position 

2：Torque 

3：Homing Origin 

M1040 فلگ قفل شدن شفت موتور 

 با فعال شدن آن شفت موتور قفل می شود .

 با غیرفعال شدن آن شفت موتور آزاد می شود .

D1053 . مقدار گشتاور در هر لحظه در این رجستر قابل مشاهده است 

M1063 شده این فلگ فعال می شود .  با رسیدن به گشتاور تنظیم 

 

 طرز کار برنامه کنترل :

 مد کنترل گشتاور فعال می شود . D1060به  2و انتتقال  MOVبا اجرای دستور  .1

 شفت موتور قفل می شود . M10با فعال شدن  .2
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 : TORQدستور  .3

 

 

S1  ( تعیین مقدار گشتاور مطلوب :Torque command ) 

S2  ( تعیین حد فرکانس :speed limit ) 

 ,غیرفعال باشد  M0هرتز و در صورتیکه  31با فرکانس  K+500 (+50.0%)برابر  Torque command ,غیرفعال باشد  M0در صورتیکه  .4

 Torque command  برابرK-300 (-30.0%)   هرتز اجرا می شود 31با فرکانس . 

 به صورت لحظه ای ( فعال می شود . ) M1063فلگ  ,با رسیدن به مقدار گشتاور مطلوب  .5

 

 : 33-09مثال : کنترل گشتاور با در نظر داشتن تنظیمات پارامتر 

 
 

  :را باید مد نظر داشت  33-09در کنترل گشتاور نیز تنظیمات پارامتر 

 بیت صفر : مربوط به تنظیمات فرکانس در مد سرعت

 : مربوط به تنظیمات گشتاور در مد گشتاور 1بیت 

 در مد گشتاور  speed limitنظیمات : مربوط به ت 2بیت 

 

 : M1حال با غیرفعال شدن  ,هرتز اعمال می شود  41با فرکانس  %30+گشتاور  , M1در شکل فوق با فعال شدن فلگ 

 هرتز باقی می ماند . 41و فرکانس  %30+گشتاور همان  ,هردو صفر باشد  33-09در پارامتر  2و بیت  1اگر بیت 

 می گردد . Hz 0و فرکانس  %0گشتاور  ,هردو یک باشد  33-09پارامتر در  2و بیت  1 اگر بیت
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  داخلی PLCموقعیت درایو با استفاده از  کنترل : 9 مثال

 شفت موتور استفاده می شود .برای کنترل موقعیت  DPOSمطابق برنامه زیر از دستور  
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 المان ها :

 عملکرد المان

D1060 و رجیستر تعیین مد کنترل درای  

0：Speed 

1：Position 

2：Torque 

3：Homing Origin 

M1040 فلگ قفل شدن شفت موتور 

 با فعال شدن آن شفت موتور قفل می شود .

 با غیرفعال شدن آن شفت موتور آزاد می شود .

D1051~D1052  برای خواندن مقدار پوزیشن در هر لحظه 

M1064 ی شود . با رسیدن به پوزیشن تنظیم شده این فلگ فعال م 

M1048  با فعال شدن این فلگ دستورDPOS . اجرا می شود 

 

 مد کنترل پوزیشن فعال می شود . D1060به  1و انتتقال  MOVبا اجرای دستور  .1

 شفت موتور قفل می شود . M1با فعال شدن  .2

 د .اجرا می شو DPOSفعال شده و دستور  M1048پس از یک تاخیر یک ثانیه ایی فلگ  M2با فعال شدن  .3

 ( . RY1نیز فعال می شود )  Y0فعال شده و  M1064با رسیدن به پوزیشن مطلوب فلگ  .4
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 : DPOSدستور  .5

 قرار گیرد . همراه با این دستور از فلگ ها و رجیسترهای که شفت موتور دقیقا در چه موقعیتیبا استفاده از این دستور می توان تعیین کرد 

 مه با کارکرد هریک آشنا شدید .خاص باید استفاده شود که در برنا 

 برای تعیین پوزیشن استفاده شده است . مقدار منفی آن باعث تغییر جهت چرخش موتور می شود . 300000+در این برنامه از مقدار 
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 داخلی درایو : PLCمشخصات -9-65
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 های خاص : Mجدول 

R/W :   RW         )      :  واندن و نوشتن      به معنای قابل خRO فقط قابل خواندن :       ) 

M توضیحات خاص R/W 

M1000  ( این کنتاکت بازNO  است و با )run  شدنplc , . کنتاکت بسته می شود RO 

M1001 .  ( این کنتاکت بستهNC  است و با )run  شدنplc , . کنتاکت باز می شود RO 

M1002  در لحظهRUN  شدنPLC ک لحظه فعال می شود و یک پالس این فلگ یForward  .می دهد 

 ) فقط در یک اسکین تایم اجرا می شود (

RO 

M1003  در لحظهRUN  شدنPLC  این فلگ غیر فعال می شود و یک پالسReverse  .می دهد 

 ) فقط در یک اسکین تایم اجرا می شود (

RO 

M1004 . رزرو است RO 

M1005 Driver malfunction instructions RO 

M1006 Converter has no output RO 

M1007  فلگ نشان دهنده جهت چرخش موتورFWD(0)/REV(1) RO 

M1008 ~ 

M1010 

- - 

M1011 10 ms clock pulse ，5ms On/5ms Off RO 

M1012 100 ms clock pulse ，50ms On / 50ms Off RO 

M1013 1 sec. clock pulse ，0.5s On / 0.5s Off RO 

M1014 1 min. clock pulse ，30s On / 30s Off RO 

M1015 Frequency attained (when used together with M1025) RO 

M1016 Parameter read/write error RO 

M1017 Parameter write successful RO 

M1018 - - 
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M1019 - - 

M1020 Zero flag RO 

M1021 Borrow flag RO 

M1022 Carry flag RO 

M1023 Divisor is 0 RO 

M1024 - - 

M1025 Driver frequency = set frequency (ON) , Driver frequency =0(OFF) RW 

M1026  فلگ تغییر جهت چرخش موتورFWD(OFF)/REV(ON) RW 

M1027 Driver Reset RW 

M1028 - - 

M1029 - - 

M1030 - - 

M1031 Compulsory setting of the current PID integral value equal to D1019 
 (0 change, 1 valid) 

RW 

M1032 Compulsory definition of FREQ command after PID control RW 

M1033 - - 

M1034 Initiates CANopen real-time control RW 

M1035 Initiates internal communications control RW 

M1036 Ignore calendar error RW 

M1037 - - 

M1038 MI8 count begins 

 کیلو هرتز درایو اعمال شده است . 100پالس به ورودی پالس 

RW 

M1039 Reset MI8 count value         ریست مقدار پالس شمرده شده ازMI8 RW 

M1040 Hardware power (Servo On) 

 حتما باید این فلگ فعال شود . runمان برای شروع به کار درایو قبل از فر

RW 
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M1041 - - 

M1042 Quick stop 

 می شود . stopبا فعال شدن این فلگ درایو 

RW 

M1043 - - 

M1044 Pauseموتور می ایستد . ,با فعال شدن این فلگ  موتور ) مکث ( در حین چرخش RW 

M1045~M1047 - - 

M1048 Move to new position RW 

M1049 - - 

M1050 Absolute position/relative position (0: relative/1: absolute) RW 

M1051 - - 

M1052 Lock frequency (lock, frequency locked at the current operating frequency) 

اند و نمی توان آن را می م Lockدرایو در این وضعیت  ,باشد و این فلگ نیز فعال شود  stopبه طور مثال اگر درایو 

run . نمود 

RW 

M1053 - - 

M1054 Compulsory reset of absolute position RW 

M1055 Search Origin RW 

M1056 Hardware already has power (Servo On Ready) RO 

M1057 - - 

M1058 فلگ استپ سریع اینورتر RO 

M1059 CANopen Master setting complete RO 

M1060 CANopen Currently initializing slave station RO 

M1061 CANopen Slave station initialization failure RO 

M1062 - - 
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M1063 Torque attained 

 در برنامه کنترل گشتاور با رسیدن به گشتاور مطلوب این فلگ فعال می شود .

RO 

M1064 Position reached 

 رل با رسیدن به پوزیشن مطلوب این فلگ فعال می شود .در پوزیشن کنت

RO 

M1065 Read/write CANOpen data time out RO 

M1066 Read/write CANopen data complete RO 

M1067 Read/write CANopen data successful RO 

M1068 Calendar calculation error RO 

M1069 - - 

M1070 Return home complete RO 

M1071 Homing error RO 

M1072~M1075 - - 

M1076 Calendar time error or refresh time out RO 

M1077 485 Read/write complete RO 

M1078 485 Read-write error RO 

M1079 485 Communications time out RO 

M1090 AUTO mode RO 

M1091 OFF mode RO 

M1092 HAND mode RO 

M1100 LOCAL mode RO 

M1101 REMOTE mode RO 
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 جدول رجیسترهای خاص :

R/W :   RW         )      :        به معنای قابل خواندن و نوشتنRO فقط قابل خواندن :       ) 

D توضیحات خاص R/W 

D1000 - - 

D1001 Device system program version RO 

D1002 Program capacity RO 

D1003 Total program memory content RO 

D1004-1009 - - 

D1010 Current scan time (units: 0.1 ms) RO 

D1011 Minimum scan time (units: 0.1 ms) RO 

D1012 Maximum scan time (units: 0.1 ms) RO 

D1013-D1017 - - 

D1018 Current integral value RO 

D1019 Compulsory setting of PID I integral RW 

D1020  فرکانس خروجی(600.00~0.000Hz) RO 

D1021  جریان خروجی(####.#A) RO 

D1022 AI AO DI DO شماره کارت اکسپنشن 

 : 0کارتی نصب نشده است

4：AC input card ( 6 in ) (EMC-D611A) 

5：I/O Card ( 4 in 2 out ) (EMC-D42A) 

6：Relay card( 6 out ) (EMC-R6AA) 

RO 

D1023 شماره کارت ارتباطی 

  : 0کارتی نصب نشده است

1：DeviceNet Slave 

2：Profibus-DP Slave 

3：CANopen Slave 

4：Modbus-TCP Slave 

5：EtherNet/IP Slave 

RO 

D1024-D1026 - - 
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D1027 PID calculation frequency command (frequency command after PID calculation) RO 

D1028  (0.00~100.00%) مقدار ورودیAVI RO 

D1029 (0.0~100.00%)  مقدار ورودیACI RO 

D1030 (-100.0~100.00%)  مقدار ورودیAUI RO 

D1031-D1035 - - 

D1036 Servo error bit RO 

D1037  فرکانس خروجی درایو RO 

D1038  ولتاژDC BUS RO 

D1039 ولتاژ خروجی RO 

D1040  مقدار آنالوگ خروجی AFM1(-100.00~100.00%) RW 

D1041-D1042 - - 

D1043  تنظیم شده باشد . 12روی  11-14دیتای این رجیستر را می توان در کیپد نمایش داد . به شرطی که پارامتر RW 

D1044 - - 

D1045  مقدار آنالوگ خروجیAFM2(-100.00~100.00%) RW 

D1046-D1049 - - 

D1050 اینورتر ی تنظیم شده درمد کنترل خواندن 

0：Speed 

1：Position 

2：Torque 

3：Homing Origin 

RO 

D1051 Actual position (Low word) RO 

D1052 Actual position (High word) RO 

D1053 Actual torque RO 

D1054 MI8   تعداد پالس شمرده شده در هر لحظه (L Word) RO 

D1055 MI8 د پالس شمرده شده در هر لحظه تعدا (H Word) RO 

D1056 Rotational speed corresponding to MI8 RO 
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D1057 MI8's rotational speed ratio RW 

D1058 MI8 refresh rate (ms) corresponding to rotational speed RW 

D1059 Number of nibbles of rotational speed corresponding to MI8 (0-3) RW 

D1060 تنظیم مد کنترل اینورتر 

0：Speed 

1：Position 

2：Torque 

3：Homing Origin 

RW 

D1061 RS-485 COM1 communications time out time (ms) RW 

D1062 Torque command (torque limit in speed mode) RW 

D1063  ( با استفاده از کیپد  1111 – 1199سال )KPC-CC01 RO 

D1064  ( 1 – 7هفته  ) با استفاده از کیپدKPC-CC01  RO 

D1065  ( 1 – 12ماه  ) با استفاده از کیپدKPC-CC01 RO 

D1066  ( 1 – 31روز  ) با استفاده از کیپدKPC-CC01 RO 

D1067  ( 1 – 23ساعت  ) با استفاده از کیپدKPC-CC01 RO 

D1068  ( 1 – 59دقیقه  )پد با استفاده از کیKPC-CC01 RO 

D1069  ( 1 – 59ثانیه  ) با استفاده از کیپدKPC-CC01 RO 

D1100  فرکانس تنظیم شده توسط کاربر RO 

D1101 در حین کار درایو ( فرکانس تنظیم شده توسط کاربر ( RO 

D1102 Reference frequency RO 

D1103 Target L RO 

D1104 Target H RO 

D1105 Target torque RO 

D1106 - - 

D1107 π(Pi) Low word RO 

D1108 π(Pi) High word RO 

D1109 Random number RO 
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D1110 Internal node communications number (set number of slave stations to be 
controlled) 

RW 

D1111 Encoder Pulses L RO 

D1112 Encoder Pulses H RO 

D1113 - - 

D1114 - - 

D1115 Internal node synchronizing cycle (ms) RO 

D1116 Internal node error (bit0 = Node 0, bit1 = Node 1,…bit7 = Node 7) RO 

D1117 Internal node online correspondence (bit0 = Node 0, bit1 = Node 1,…bit7 = Node 
7) 

RO 

D1118 - - 

D1119 - - 

D1120 Internal node 0 control command RW 

D1121 Internal node 0 mode RW 

D1122 Internal node 0 reference command L RW 

D1123 Internal node 0 reference command H RW 

D1124 - - 

D1125 - - 

D1126 Internal node 0 status RO 

D1127 Internal node 0 reference status L RO 

D1128 Internal node 0 reference status H RO 

D1129 - - 

D1130 Internal node 1 control command RW 

D1131 Internal node 1 mode RW 

D1132 Internal node 1 reference command L RW 

D1133 Internal node 1 reference command H RW 

D1134 - - 
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D1135 - - 

D1136 Internal node 1 status RO 

D1137 Internal node 1 reference status L RO 

D1138 Internal node 1 reference status H RO 

D1139 - - 

D1140 Internal node 2 control command RW 

D1141 Internal node 2 mode RW 

D1142 Internal node 2 reference command L RW 

D1143 Internal node 2 reference command H RW 

D1144 - - 

D1145 - - 

D1146 Internal node 2 status RO 

D1147 Internal node 2 reference status L RO 

D1148 Internal node 2 reference status H RO 

D1149 - - 

D1150 Internal node 3 control command RW 

D1151 Internal node 3 mode RW 

D1152 Internal node 3 reference command L RW 

D1153 Internal node 3 reference command H RW 

D1154 - - 

D1155 - - 

D1156 Internal node 3 status RO 

D1157 Internal node 3 reference status L RO 

D1158 Internal node 3 reference status H RO 

D1159 - - 

D1160 Internal node 4 control command RW 
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D1161 Internal node 4 mode RW 

D1162 Internal node 4 reference command L RW 

D1163 Internal node 4 reference command H RW 

D1164 - - 

D1165 - - 

D1166 Internal node 4 status RO 

D1167 Internal node 4 reference status L RO 

D1168 Internal node 4 reference status H RO 

D1169 - - 

D1170 Internal node 5 control command RW 

D1171 Internal node 5 mode RW 

D1172 Internal node 5 reference command L RW 

D1173 Internal node 5 reference command H RW 

D1174 - - 

D1175 - - 

D1176 Internal node 5 status RO 

 

D1177 Internal node 5 reference status L RO 

D1178 Internal node 5 reference status H RO 

D1179 - - 

D1180 Internal node 6 control command RW 

D1181 Internal node 6 mode RW 

D1182 Internal node 6 reference command L RW 

D1183 Internal node 6 reference command H RW 
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D1184 - - 

D1185 - - 

D1186 Internal node 6 status RO 

D1187 Internal node 6 reference status L RO 

D1188 Internal node 6 reference status H RO 

D1189 - - 

D1190 Internal node 7 control command RW 

D1191 Internal node 7 mode RW 

D1192 Internal node 7 reference command L RW 

D1193 Internal node 7 reference command H RW 

D1194 - - 

D1195 - - 

D1196 Internal node 7 status RO 

D1197 Internal node 7 reference status L RO 

D1198 Internal node 7 reference status H RO 

D1199 - - 
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 : C2000داخلی  PLCمرور تمام دستورات -4-65

 

کالس بندی 

 دستورات

 

API 

Command code P 

command 

 STEPS 
Function 

16 bit 32 bit 16bit 32bit 
 

 دستورات

 ایجاد حلقه

01 CALL -  Call subprogram 3 - 

2 SRET - - Conclusion of subprogram 1 - 

06 FEND - - Conclusion a main program 1 - 

دستورات 

مقایسه و انتقال 

 دیتا

10 CMP DCMP   13 7 دستور مقایسه دو دیتا با هم

11 ZCP DZCP   17 9 دستور مقایسه یک رنج از دیتاها

12 MOV DMOV   9 5 یک دیتا MOVدستور 

15 BMOV –   – 7 دستور انتقال تعدادی دیتا

 

دستورات 

 محاسباتی

20 ADD DADD   13 7 دستور جمع

21 SUB DSUB   13 7 دستور تفریق

22 MUL DMUL   13 7 دستور ضرب

23 DIV DDIV   13 7 دستور تقسیم

24 INC DINC   5 3 دستور اضافه شدن یک واحد

25 DEC DDEC   5 3 دستور کسر کردن یک واحد

دستورات 

شیفت 

 رجیسترها

30 ROR DROR   – 5 شیفت به راست

31 ROL DROL   – 5 شیفت به چپ

 40 ZRST –   - 5 دستور پاک کردن یک رنج از دیتاها

 

49 

 

– 

 

DFLT 

  دستور تبدیل اعداد

 دسیمال به اعشاری

 

- 

 

9 

 

 دستور ارتباط مدباس

 

 

150 

 

MODRW 

 

– 

  

MODBUS read/write 

 

7 

 

– 

 

 

110 

–  

DECMP 

   دستورر مقایسه اعشاری

– 

 

13 

 

111 

–  

DEZCP 

  دستور مقایسه یک رنج از مقادیر اعشاری
 

– 

 

17 
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116 – DRAD  Angle → Diameter – 9 

117 – DDEG  Diameter → angle – 9 

 

120 

–  

DEADD 

  دستور اعشاری جمع
 

– 

 

13  

121 

–  

DESUB 

   دستور اعشاری تفریق

– 

 

13 

 

122 

–  

DEMUL 

  دستور اعشاری ضرب
 

– 

 

13 

123 – DEDIV         دستور اعشاری تقسیم
 

– 

 

13 
 

 124  

–  

DEXP 









 exp دستور

 

 

– 

 

9 

 

125 

–  

DLN 

  Lnدستور لگاریتم 
 

– 

 

9 
 

127 

–  

DESQR 

  دستور مقدار مربع اعداد
 

– 

 

9 

129 –  

DINT 

 دستور تبدیل مقادیر 
 اعشاری به اعداد صحیح

 

– 

 

9 
 

 130   

–  

DSIN 

   SINدستور 

– 

 

9 

 

131 

–  

DCOS 

  COSدستور 
 

– 

 

9 
 

132 

–  

DTAN 

  TANدستور 
 

– 

 

9 

 

133 

–  

DASIN 

   دستور سینوس معکوس

– 

 

9 
 

134 

–  

DACOS 

  دستور کسینوس معکوس
 

– 

 

9 
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کالس بندی 

 دستورات

 

API 

Command code P 

command 

 STEPS 
Function 

16 bit 32 bit 16bit 32bit 
 

 
 

135 

–  

DATAN 

   دستور تانژانت معکوس

– 

 

9 

 

         
ی

ت اعشار
دستورا

 

 

136 

–  

DSINH 

 

 





SINH 
 

– 

 

9 

 

137 

–  

DCOSH 







COSH 
 

– 

 

9 

 

138 

–  

DTANH 







TANH  

– 

 

9 

 

دستورات 

 ساعت و تاریخ

 ) تقویم (

160 TCMP –   – 11 دستورمقایسه مقادیر تقویم

161 TZCP –   – 9 دستور مقایسه یک رنج از مقادیر تقویم

162 TADD –   – 7 دستور جمع مقادیر تقویم

163 TSUB –   – 7 دستور تفریق مقادیر تقویم

166 TRD –   – 3 دستور خواندن مقدار تقویم

 

GRAY code 

170 GRY DGRY  BIN→GRY code 
transformation 

5 9 

 

171 

 

GBIN 

 

DGBIN 

 GRY code →BIN 

transformation 

 

5 

 

9 

 

ی
ی منطق

ت عملکرد ها
دیتورا

  

215 

 

LD& 

 

DLD& 

 

- 

Contact form logical 
operation 

LD# 

 

5 

 

9 

 

216 

 

LD| 

 

DLD| 

 

- 

Contact form logical 
operation 

LD# 

 

5 

 

9 

 

217 

 

LD^ 

 

DLD^ 

 

- 

Contact form logical 
operation 

LD# 

 

5 

 

9 
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218 

 

AND& 

 

DAND& 

 

- 

Contact form logical 
operation 

AND# 

 

5 

 

9 

 

219 

 

ANDl 

 

DANDl 

 

- 

Contact form logical 
operation 

AND# 

 

5 

 

9 

 

220 

 

AND^ 

 

DAND^ 

 

- 

Contact form logical 
operation 

AND# 

 

5 

 

9 

 

221 

 

OR& 

 

DOR& 

 

- 

Contact form logical 
operation 

OR# 

 

5 

 

9 

 

222 

 

OR| 

 

DOR| 

 

- 

Contact form logical 
operation 

OR# 

 

5 

 

9 

 

223 

 

OR^ 

 

DOR^ 

 

- 

Contact form logical 
operation 

OR# 

 

5 

 

9 

 

                 
ت مقایسه

دستورا
 

224 LD＝ DLD＝ - Contact form compare LD* 5 9 

225 LD＞ DLD＞ - Contact form compare LD* 5 9 

226 LD＜ DLD＜ - Contact form compare LD* 5 9 

228 LD＜＞ DLD＜＞ - Contact form compare LD* 5 9 

229 LD＜＝ DLD＜＝ - Contact form compare LD* 5 9 

230 LD＞＝ DLD＞＝ - Contact form compare LD* 5 9 

232 AND＝ DAND＝ - Contact form compare AND* 5 9 

233 AND＞ DAND＞ - Contact form compare AND* 5 9 

234 AND＜ DAND＜ - Contact form compare AND* 5 9 

236 AND＜＞ DAND＜

＞ 

- Contact form compare AND* 5 9 

237 AND＜＝ DAND＜

＝ 

- Contact form compare AND* 5 9 

238 AND＞＝ DAND＞

＝ 

- Contact form compare AND* 5 9 

240 OR＝ DOR＝ - Contact form compare OR* 5 9 

241 OR＞ DOR＞ - Contact form compare OR* 5 9 

242 OR＜ DOR＜ - Contact form compare OR* 5 9 

244 OR＜＞ DOR＜＞ - Contact form compare OR* 5 9 

245 OR＜＝ DOR＜＝ - Contact form compare OR* 5 9 

246 OR＞＝ DOR＞＝ - Contact form compare OR* 5 9 
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کالس بندی 

 دستورات

 

API 

Command code P 

command 

 STEPS 
Function 

16 bit 32 bit 16bit 32bit 
 

 

F
lo

a
tin

g
 p

o
in

t c
o
n

ta
c
t 

fo
rm

 

 

275 

 

- 
FLD＝ 

 

- 

Floating point number 
contact form compare LD* 

 

- 

 

9 

 

276 

 

- 
FLD＞ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare LD* 

 

- 

 

9 

 

277 

 

- 
FLD＜ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare LD* 

 

- 

 

9 

 

                                          
 

ی   
ت مقایسه اعشار

دستورا
 

 

 

278 

 

- 
FLD＜＞ 

 

- 

Floating point number 
contact form compare LD* 

 

- 

 

9 
 

279 

 

- 
FLD＜＝ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare LD* 

 

- 

 

9 

 

280 

 

- 
FLD＞＝ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare LD* 

 

- 

 

9 

 

281 

 

- 
FAND＝ 

 

- 

Floating point number 
contact form compare 

AND* 

 

- 

 

9 

 

282 

 

- 
FAND＞ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare AND* 

 

- 

 

9 

 

283 

 

- 
FAND＜ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare AND* 

 

- 

 

9 

 

284 

 

- 
FAND＜

＞ 

 

- 

Floating point number 
contact form compare 

AND* 

 

- 

 

9 

 

285 

 

- 
FAND＜

＝ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare AND* 

 

- 

 

9 

 

286 

 

- 
FAND＞

＝ 

 

- 

Floating point number 
contact form compare 

AND* 

 

- 

 

9 

 

287 

 

- 
FOR＝ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare OR* 

 

- 

 

9 
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288 

 

- 
FOR＞ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare OR* 

 

- 

 

9 

 

289 

 

- 
FOR＜ 

 

- 

Floating point number 
contact form compare OR* 

 

- 

 

9 

 

290 

 

- 
FOR＜＞ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare OR* 

 

- 

 

9 

 

291 

 

- 
FOR＜＝ 

 

- 

Floating point number 
contact 

form compare OR* 

 

- 

 

9 

 

292 

 

- 
FOR＞＝ 

 

- 

Floating point number 
contact form compare OR* 

 

- 

 

9 

 

ص اینورتر
ت پرکاربرد و خا

 دستورا

139 RPR –   – 5 دستور Read پارامترها

140 WPR –   – 5 دستور Write پارامترها

141 FPID –   – PID 9دستور کنترل 

142 FREQ –   – 7 دستور کنترل فرکانس

262 – DPOS   5 - دستور کنترل پوزیشن

263 TORQ –   - Torque 5دستور کنترل 

 

261 

 

CANRX 

 

– 

 Read  CANopen  slave  
station 

data 

 

9 

 

- 
 

264 

 

CANTX 

 

– 

 Write  CANopen  slave  
station data 

 

9 

 

- 

 

265 

 

CANFLS 

 

– 

 Refresh   special 

D corresponding to 

CANopen 

 

3 

 

- 

320 ICOMR DICOMR  Internal communications 
read 

9 17 

321 ICOMW DICOMW  Internal communications 
write 

9 17 

 

 

 

 


