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مقدمه
 کيلو4 کيلو وات تا0.18شنايدر ، در محدوده تواناساخت شرکت    AT12درايو

  .می گردد    وات توليد

   ،Ai1 ، يک ورودی آنالوگ Li4 تا   Li1 ورودی ديجيتال4اين درايو ، دارای

 و LO  خروجی ترانزيستوری ديجيتال کلکتور باز ، يک R1 يک خروجی رله ای

 .می باشد      AO1يک خروجی آنالوگ

  



                 

     
    

  . کرون، استفاده می شودسناز اين درايو برای کنترل سرعت موتور های القايی آ

اين.  ولت طراحی شده است230يک مدل از اين درايو ، برای برق ورودی تکفاز

 ولت سه فاز230خروجی اين مدل.  ، مناسب تر استمدل ، برای استفاده در ايران

. کاربرد دارد) فاز به فاز(ولت  230 ولتاژ نامیبااست  و برای موتور های سه فاز

 . توليد می گرددKW 2.2 تا   0.18KWاين مدل از



                  

     
    

  



                 

     
    

  
مثال يک
  و  Li3تال با استفاده از دو ورودی ديجي,  طبق شکل زيردر اين مثال قصد داريم

Li4  ,  سه سرعت ثابتSP2   و  SP3 و  SP4 ورودی.   را انتخاب کنيمLi1  
  . بکار گرفته ميشود,   برای فرمان چپگردLi2برای فرمان راستگرد و  ورودی

  
  



                 

     
    

  

  

  

  ولت230تکفاز, ورودی درايو.   در نظر گرفته ايم 1.9Aجريان نامی موتور را   
  کيلووات 0.37,  توان موتور  به فرض.  ولت سه فاز است230و خروجی آن نيز

  . يک رنج باالتر از موتور است, و توان درايو

  را بر روی گزينه FCSپارامتر, برای اين کار. ابتدا درايو را تنظيم کارخانه کنيد
INIقرار داده و کليد  ENTERهب,  ثانيه5  که همان کليد چرخان است را به مدت

  . روشن شود, بطور ثابت, داخل فشار دهيد تا چراغهای چشمک زن داخل نمايشگر

  . پارامترهای تنظيمی برای اين درايو را معرفی مينمايد, جدول زير

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

INI  پارامترFCSدر منوی  conF

  بازگشت به تنظيمات کارخانه

FCS

Ai1نترل ميگردد ؟سرعت درايو از چه طريقی ک  

  مرجع سرعت درايو

Fr1  

2   sec     مدت زمان افزايش سرعت درايوAccACC  

4   sec     مدت زمان کاهش سرعت درايوDecdEC  

50    Hz      فرکانس استاندارد  کشوریHzbFr  

0     Hz  حداقل سرعت خروجی درايو  LSP  

50    Hz  حداکثر سرعت خروجی درايو  HSP  

0.37  kw  توان نامی موتورkwnPr  

Spd  انتخاب نوع کاربرد درايو

Sts  = کاربرد کنترل سرعت معمولی  

Pid  = کاربرد درايو برای کنترل فشار و...

Spd  = کاربرد درايو برای استفاده از سرعتهای ثابت
sp2           تا sp8 

CFG  



                 

     
    

2c  انتخاب نوع ورودی های کنترلی دو سيمه و سه سيمه  

2c   =  دو سيمه  

3c   =  سه سيمه  

tcc

  در منوی

I-O-

LEL  فرمان ها بر اساس سطح سيگنال ورودی بهLi1  و  
Li2 باشد يا بر اساس لبه باال رونده  يا  پايين...   و

  رونده  سيگنال ورودی

LEL  =  سطح سيگنال يک و صفر  ورودی  

trn  =  نده سيگنالبر اساس لبه باال رونده و لبه پايين رو

tct

  در منوی

I-O-  

0.86  Cos   fi  موتور     Cos

  در منوی

drc-

230  v     ولتاژ  نامی موتورUns

  در منوی

drc-  

1.9  A  جريان نامی موتور  ncr

  در منوی

drc-  

50  Hz  فرکانس نامی موتور  Frs

  در منوی

drc-  

2850   
Rpm  

  سرعت نامی  موتور

  

  

  

  

nsp

  در منوی

drc-  



                 

     
    

  

Std  روش و مد کنترلی موتور و درايو  

PErF  =  روش کنترل برداریvector control

Std  =  روش کنترلیv/f  ساده    

Punp = کنترل پمپ و فن توسط  درايو  

Ctt

  در منوی

drc-  

4   kHz  فرکانسpwm فرکانس سوييچينگ  igbtsFr

  در منوی

drc-  

no  ردجلوگيری از چرخش موتور در جهت چپگ  rIn

  در منوی

ctL-  

ter  مرجع فرمان درايو  

   ؟درايو از چه طريقی فرمان حرکت و توقف ميگيرد

ter  =  از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال  

Cd1

  در منوی

ctL-  

Yes  غير فعال نمودن استفاده از مقاومت ترمزbraking 
resistor

Yes  =استفاده   نگردد, مقاومت ترمز .  

brA

  منویدر

ctL-  

rnp  روش توقف موتور  

rnp   = توقف بر اساس شيب رمپ کاهش سرعتdec

nst  =  توقف به صورت آزادانهcoast

Stt

  در منوی

Fun-  

Li2    انتخاب ورودیLi2 به عنوان  چپگرد    

  

  

  

rrs

  در منوی

Fun-  



                 

     
    

  

Li3  انتخاب ورودیLi3 به عنوان اولين ورودی برای  
  بتانتخاب سرعتهای ثا

Ps2

  در منوی

Fun-  

Li4  انتخاب ورودیLi4 به عنوان دومين  ورودی برای 
  انتخاب سرعتهای ثابت

Ps4

  در منوی

Fun-  

15   Hz  2سرعت ثابت  Sp2

  در منوی

Fun-  

35   Hz  3سرعت ثابت  Sp3

  در منوی

Fun-  

50   Hz  4سرعت ثابت  Sp4

  در منوی

Fun-  

3.6   A  برای محافظت از, درايومحدود نمودن جريان خروجی
  موتور

  .  تنظيم گردد,   برابر جريان نامی موتور1.5

cLI

  در منوی

FLt-

  

  انتخاب Ai1سرعت رفرنس, غير فعال باشند  ,  Li4  و   Li3وقتی هر دو ورودی
وصل نموده ايم تا  ,  COM  را به ورودی Ai1ورودی, ميگردد که در اين مثال

  . صفر باشد, لتسرعت در اين حا

  .    انتخاب ميگردد  SP2سرعت,   فعال گردد Li3اگر ورودی  

  .    انتخاب خواهد شد  SP3سرعت,   فعال گردد Li4اگر ورودی  



                 

     
    

انتخاب  ,  SP4  همزمان فعال شوند سرعت Li4  و  Li3اگر هر دو ورودی  
  . ميشود

بکار  ,  Li2نيد و برای فرمان چپگرد  هم  را فعال ک Li1بايد, برای فرمان راستگرد
  . گرفته شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                 

     
    

  

  

  

  مثال دو
  برای کنترل سرعت درايو در حالت Ai1از ورودی آنالوگ, در اين مثال

REMOTE استفاده ميکنيم,   طبق شکل زير .  

  
  



                   

     
    

  

  

  برای Li2ل  ن  راستگرد  و   ورودی ديجيتا  برای  فرما  Li1ورودی ديجيتال

  . است COASTقف به صورت

 .گردد

  . تنظيم ميگردد, حرکت چپگرد

تو

  

  پارامتر  توضيحتنظيم

INIبازگشت به تنظيمات ک  ارخانه FCS

AI1  

   Ai1ت درايو توسط ورودی آنالوگ

Fr1  مرجع سرعت درايو  

Ai1  = سرع
  .کنترل گردد

5   sec  درايوAcc ACCمدت زمان افزايش سرعت 

50   Hz  فرکانس استاندارد کشور  bFr  

  HSPحداکثر فرکانس خروجی دراHz     يو  50

Sts  CFG  انتخاب نوع کاربرد درايو  

Sts  = کاربرد کنترل سرعت معمولی

  پالک

  موتور

Aجريان نامی موتور  بر حسب  آمپر

  د

nCr

ر منوی

drc-

Std  

Std  = روشv/f د  اده  س

Cttروش کنترلی درايو و موتور

ر منوی

drc-

nst  

nst  =  توقف به صورت آزادانهcoast

-

Stt  روش توقف موتور

در منوی

Fun



                 

     
    

Li2  انتخاب يکی از وروديهای ديجيتال برای چپگرد  rrs

در منوی

Fun-

  پالک

  موتور

ودن جريان خروجی درايو برای محافظت از

  .نظيم گرددت,   برابر جريان نامی موتور1.5
  د

FLt-

محدود نم
  موتور 

cLI

ر منوی

  

  

  

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                 

     
    

  

  نلاکنترل پ
اين درپوش. لواليی وجود دارد) درپوش( بر روی صفحه کليد اين درايو ، يک کاور

. را باز کنيد

. ، قابل دسترس خواهد شد) پتانسيومتر شبيه( عدد کليد فشاری و يک کليد چرخان4

 برای فرمان حرکت و توقف در حالتRUNو   STOP/RESETاز کليد های

LOCALرفع فالت نيز با کليد.  ، استفاده می گرددStop/Resetاست .  

save برای خروج از منوی برنامه نويسی يا برای خروج از پارامتر ، بدونEscکليد

  . کردن تغييرات بکار می رود

 ثانيه نگه داريد عبارت3 را به مدت MODEکليداگر  است rdyوقتی درايو در مد

LOCحالت را نشان ميدهد و  درايو وارد Localبا کليدهای می توانيدميشود و 



                 

     
    

RUN و STOP درايو را استارت و يا متوقف نماييد چنانچه در اين حالت باز هم  

روی   REMOTEبه معنای   rEnعبارت ثانيه نگه داريد3 را MODEکليد

و يا از...   و  Li1نترل درايو از طريق وروديهای ديجيتالصفحه نمايان شده و ک

  .امکان پذير خواهد شد, طريق مدباس  

حرکت بين پارامترها و همچنين برای تغيير, تغيير سرعت کليد چرخان نيز برای

. مقادير داخل پارامترها در صورتی که به راست يا چپ چرخانده شود بکار می رود

ل می کند و مقادير تغييرات در پارامترهام ع Enter فشار دهيد هماننداگر اين کليد را

save می گردد .  

  

 پتانسيومتر برای کنترل سرعت به عنوان می توانيد از کليد چرخان ،Localدر حالت

 .، استفاده کنيد

  . استLED رقمی4نمايشگر موجود بر روی کنترل پنل ، يک نمايشگر

استانداردفرکانس.  ظاهر می گرددbFrار می کنيد عبارتديو را برقاولين بار که درا

ار می کنيدددفعات بعدی که درايو را برق.  را در اين پارامتر ، وارد کنيد,کشور

  .، نشان داده می شودrdyعبارت

 ثانيه نگه داريد3 را برای Mode بر اساس شکل زير ، اگر در اين حالت کليد

Localدر حالت.  است ظاهر می شودLocal حالتشان دهنده که نLOCعبارت

 .می توان موتور را از طريق کليد های روی درايو ، کنترل نمود



                   

     
    

بر) rEn) remote ثانيه نگه داريد باز به حالت3 را برایmode اگر دوباره کليد

آنالوگ ديجيتال وی کنترل موتور از طريق وروديها Remoteدر حالت. می گردد

  .خواهد بوديا از طريق شبکه

فشار بر ( enter روی صفحه نمايش داده می شود اگر کليدrdyدر زمانی که عبارت

که فرکانس رفرنس درايو نمايان می گرددrEFرا فعال کنيد عبارت) روی پتانسيومتر

  .ميتوانيد اين سرعت را تنظيم نماييد, است و با کليد چرخان

 را فشار دهيدmode اگر کليدنشان داده ميشود,  بر روی صفحه rEFوقتی عبارت

 modeدوباره کليد.  است نشان داده می شودmonitoring که به معنیnonعبارت

 در است ديده خواهد شدconfiguration که به معنیconFرا فشار دهيد ، عبارت

  .نيد ميتوانيد پارامترهای درايو را تنظيم ک conFحالت

  

 می توان از کنترل پانل رویATV12به منظور پيکر بندی و برنامه ريزی درايو

 که بر روی يک کامپيوتر نصب می گردد استفادهSOMOVEدرايو و يا از نرم افزار

  . نمود



                 

     
    

  

 . را نشان می دهدMonitoringشکل زير نيز ، فلوچارت کلی پارامترها در حالت

را فشار دهيد تا) کليد چرخان (enter ابتدا کليدMonitoring برای رفتن به منوی

در.  نمايان شودnon را بزنيد تا عبارتmodeبعد کليد.  ظاهر گرددrEFعبارت



                 

     
    

چرخاندن  و ENTERفشردن کليدبا.  قرار داريدmonitoringاين حالت در منوی

بر روی هر پارامتر ، اگر. دکليد چرخان می توانيد بين پارمترهای اين گروه حرکت کني

 Cod به غير از پارامتر . را بزنيد مقدار آن پارامتر نمايش داده می شودenterکليد

 پارامتر های گروهکه  پسوورد و برای محدود نمودن دسترسی به پارامترها است ساير

monجريان و فقط خواندنی است و قابل ويرايش نمی باشد  و مقادير متغيرهای ولتاژ و

  .را نشان می دهد... فرکانس و وضعيت درايو و

  . را معرفی کند Monitoringجدول زير ، چند مورد از پارامترهای

  پارامتر  توضيح

A(  Lcr(جريان خروجی درايو

Pid  rPFمقدار فيد بک%

PID  rPC برایsetpointمقدار%

dc) V(  ULnولتاژ باس

Opr  توان خروجی درايو% 

  تاليوضعيت وروديهای ديج

  

LISI

  وضعيت خروجيهای ديجيتال

  
  

LOSI



                 

     
    

  

AIUI  مقدار ورودی آنالوگ%

  Local  LFrسرعت مبنا در حالت

dP1  کد آخرين فالت درايو

dP2  کد يکی به آخرين فالت درايو

dP3  کد دوتا به آخرين فالت درايو

dP4  کد سه تا به اخرين فالت داريو

stAt  ايو در حال حاضروضعيت در

  

  

  

  



                 

     
    

  Configurationنویم
 . را نشان می دهدconfigurationشکل زير ، فلوچارت مربوط به مد



                 

    

 روی صفحهrdy بايد در زمانی که عبارتconfiguration برای رسيدن به مد

      ظاهرrEFرا فشار دهيد ، عبارت) کليد چرخشی ( Enterنمايشگر است کليد

حاال دوباره.  بيايدConFدوبار فشار دهيد ، تا عبارت را  modeکليد. می شود

 را فشار دهيد ، و سپس با استفاده از کليد چرخشی ، بين پارامترهای گروه enterکليد

ConFحرکت کنيد .  

 را فشار دهيد تا مقدار محتوای پارامتر ، نشان دادهenterبر روی پارامتر دلخواه ،

 را بزنيد تا enterبا کليد چرخان ، مقدار درونی پارامتر را تغيير دهيد و دوبار. شود

saveبا استفاده از کليد.  گرددEsc، خارج شويد از پارامتر و منو.  

وقتی وارد مد.  ، اغلب پارامترهای درايو ، تنظيم می گرددconfiguration در مد

configurationرد منویاپارامتر اوليه را تنظيم می کنيد بعد و می شويد ابتدا چند

FULLمنوی.  می شويدFULLاست که و منوی فرعی ، خود شامل چند زير شاخه 

CFG،I-O-  ،drC-  ،CtL-، FUn -  ، - FLt، Con- را شامل می شود .  

  . را به اختصار ، توضيح می دهيممنوهای فرعیدر بخش های بعدی پارامترهای



                 

    
      log.com    ,    saeeddrive.blogsky.comوهای مختلف  در آدرس

  CONFIGURATIONاوليه در مدپارامتر های
  . را معرفی می کندconfigurationجدول زير ، پارامترهای اوليه در مد

50 HZ  استاندارد کشورفرکانس  bFr

  مرجع انتخاب سرعت

1AI

1AI =ورودی آنالوگ شماره يک  

LCC =کنترل پانل راه دورHMI  

dbn =از طريق شبکهModbus

IAIU =از طريق کنترل پانل موجود روی درايو  

FrI

3.0 secدرايومدت زمان افزايش سرعت AccelerationACC

3.0 secدرايومدت زمان کاهش سرعتDeceleration  dEC  

0 HZ  حداقل فرکانس خروجی درايو  LSP  

50 HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو  HSP  

  KW(  nPr(توان نامی موتورپالک موتور

NoتوليدBackup  ی درايواز پارامتر ها  SCS

  بازگشت به تنظيمات کارخانه

NO =غير فعال  

rECI =مقادير پارامترها با مقاديری که به صورت

Backupتوسط scsذخيره شده است جايگزين       

  .می گردد

NO  

InI =درايو ،مقادير پيش فرض کارخانه ای در حافظه 

د  در اصل برای بازگشت به تنظيمات کارخانه ،بار شو

FCS



                 

     
    

5 را حدود enter بايد کليد.از اين آيتم استفاده می گردد

 ثابت گردد و تنظيمات به iniثانيه نگه داريد تا گزينه

  . مقدار کارخانه برگردد

InII =مقادير پارامترها ، با مقادير موجود در فايل

BACKUPکه توسط نرم افزارveSomoتهيه شده 

  .است جايگزين گردد

  



                 

     
    

FULL از منویCFGدستور
       يا کاربرد برای درايو ، استفادهApplicationاز اين دستور برای انتخاب يک

جدول زير ،. در اصل نوع کاربرد درايو را با اين پارامتر ، تعيين می کنيم. می گردد

  . دهد را نشان میCFGتنظيمات مربوط به پارامتر

  توضيح  تنظيم

StS  

  )پيش فرض ( STOP-Startروش

  .  برای تعيين سرعت ، استفاده گرددAI1ورودی

   .انجام ميشودحرکت فقط در جهت راستگرد ،بطور پيش فرض

PId  

PIDاستفاده از درايو برای کنترل به روش

  .استفاده می گردد به عنوان فيدبکAI1ورودی

  

SPd  وروديهایLIانتخاب چند سرعت ثابت ، بکار گرفته شود برای.  



                 

     
    

  

  

-I-Oمنوی
 مربوط به پيکر بندی ترمينالهای ورودی و-I-O، پارامترهای گروهجدول زير

  .خروجی را معرفی می کند

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

2 C  

  دو سيمه

2 wire

 و يا سههانتخاب بين سيم بندی ورودی به صورت دو سيم

  سيمه

  
  

  

  

tCC



                 

     
    

trn  

گرد و راستگرد درپانتخاب نوع فعال شدن وروديهای چ

  حالت دو سيمه

LEL = سطح پالستوقف بر اساس/ ورودی استارت  

trn =توقف بر اساس لبه باال رونده يا/ ورودی استارت

  لبه پايين رونده

PFO =  ورودی راستگرد ، اولويت دارد  

tCt

POS  ی ها از لحاظانتخاب ورودNOيا NC  nPL  

  

  

   بکارAI1 وجود دارد که برای تنظيم ورودی-AII يک زير منو بنام-I-Oدر منوی

  . استمنوی  فرعیاينجدول زير ، مربوط به تنظيمات. می رود

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

5U  

  Ai1تعيين نوع ورودی

5u =ولت5ولتاژ ورودی صفر تا   

10u  =ولت10 صفر تاولتاژ ورودی   

OA=ورودی آنالوگ جريان mA  

AI1t

4mA
از نوع جريان باشد درصد مقدار حداقلAI1اگر ورودی

  .اين جريان ، چقدر است
CrL1

20 mA  
از نوع جريان باشد در صد مقدارAI1اگر ورودی

  .حداکثر برای اين ورودی چقدر است
CrH1

  

  

  



                   

     
    

  . می توان پيکر بندی نمود-I-Oر گروه دr1 را توسط پارامترR1رله خروجی

  پارامتر  توضيحپيش فرض

FLt  

  R1تعريف کاربرد رله خروجی

no =کاربردی ندارد  

run=درايو در حال کار است  

FLt  =، از اين رله برای مشخص نمودن فالت داخلی درايو

 .استفاده شده است
r1

  

      تنظيمLO1S وLO1های نيز توسط پارامترLoهمچنين ترانزيستور خروجی

  .می گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

no
تنظيم می گردد R1  همانند رله

Lo1تعيين عملکرد ترانزيستور خروجی 
LO1

posخروجیLo1از نوع Noاست يا از نوع Nc  LO1S

  

  



                 

     
    

  

  

  . قرار دارد-AO1 در زير منویAO1پارامترهای مربوط به تنظيم خروجی آنالوگ

  .جدول زير ، تنظيمات مربوط را توضيح می دهد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

no

به منظور نمايش يکی از مقاديرAo1خروجی آنالوگ

بکار... داخلی درايو مثل فرکانس يا ولتاژ يا جريان و

در اين پارامتر ، کاربرد خروجی آنالوگ. گرفته می شود

AO1 مشخص می گردد . 

  

AO1

0A

   از چه نوعی استAo1خروجی

10u =ولت10ولتاژ آنالوگ صفر تا   

0A=ميلی آمپر20جريان آنالوگ صفر تا   

4A=ميلی آمپر20 تا4 جريان آنالوگ   

AO1t

  

  

  

  

  

  



  

     
    

  

  -drcمنوی
  .پارامترهای کنترل موتور در اين منو جای دارد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

50 HZ  کشورفرکانس استاندارد) Hz(  bFr

kw(  npr(توان نامی موتورپالک موتور

Cos   موتورCos.fiپالک موتور

230V  ولتاژ نامی موتور)V(  uns

A(  ncr(جريان نامی موتورپالک موتور

50 HZ  فرکانس نامی موتور)HZ(  FrS

  RPM(  nSP(سرعت نامی موتورپالک موتور

60 HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو  tfr

Std

  ش کنترلی درايو موتوررو

PErF = روش کنترل برداری حلقه باز  

Std = روش کنترلیF/Vساده بدون سنسور   

PUnP = کاربرد درايو برای پمپ و فن  

ctt



                 

     
    

   روش کنترلی درايو
جدول زير ،.  می توان روش کنترلی درايو و موتور را تعيين نمودCttبوسيله پارامتر

  .را نشان می دهدcttتنظيمات پارامتر

  توضيح  پيش فرض

PErF
vector controlروش کنترلی برداری بدون سنسور

  . استفاده از اين روش نياز به اتوتيون درايو و موتور دارد 

Std

) پيش فرض( سادهV/Fروش

بدون سنسور برای کاربرد های ساده و جاهايی که بيش از يکزحلقه با

  .وصل می گرددموتور ، به خروجی درايو ،

PUnP
غير خطی برای کاربرد های پمپ و فن و بارهايی که نياز بهV/Fروش

  .گشتاور راه اندازی کم دارد



                 

    

  

  

drc–ساير پارامترهای گروه
  . را معرفی می کند-drcجدول زير ، تعدادی ديگر از پارامترهای گروه

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

100%  
سرعتهای کم و در زمان استارتجبران گشتاور در%

  اوليه
UFr

  SLP  جبران لغزش موتور آسنکرون%  100%

20%  

منحنی افزايش سرعتضريب پايداری فرکانس در انتهای

  

StA  

20%  

  ضريب تناسبی کنترل سرعت

  

FLG

20%  
مقدار جريان بی باری موتور برای تشخيص اينکه موتور

  .بدون بار ، کار می کند
PFL



                 

     
    

  

4kHz
  igbtفرکانس سوئيچينگ کرير

  . داغ می کندigbt افزايش دهيد خيلیاين فرکانس را اگر
SFr

HF1

  نوع و روش کنترل فرکانس سوئيچينگ کرير

HF1 =کاهش فرکانس کرير هنگام افزايش دمای درايو  

HF2=کاهش نويز موتور   

SFt

no
فعال نمودن عملکرد کاهش نويز موتور

  
nrd

no

  نمودن اتوتيون موتور و درايوفعال

oN=اتوتيون انجام نشود.  

yes =اتوتيون انجام شود.   

oneD=پس از انجام توتيون ، اين مقدار نمايش داده    

   .می شود

tun



  

     
    

  

  

-CtLمنوی کنترل
جدول. در اين منو تنظيم می گردد...  و مرجع انتخاب سرعت و مرجع فرمان درايو

  .ای اين گروه را نشان می دهدزير ، پارامتره

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  مرجع انتخاب سرعت

1AI=1تعيين سرعت توسط ورودی آنالوگiA

Lcc =کنترل پانل راه دور)HMI(  

bdn=از طريق شبکه Modbus

1AI

AIUI=از طريق کنترل پانل موجود روی درايو  

1Fr

noچپگردجلوگيری از چرخش موتور در جهت rIn

yes
 روی کنترل پانلStopفعال يا غير فعال نمودن کليد

   راه دورHMIدرايو يا کنترل پانل
PSt  

مرجع فرمان و مرجع انتخاب سرعت از يک منبع باشد يا

  از منابع مجزا

SIn
SIn=هر دو از يک منبع باشند .  

SEP=مجزا باشند, مرجع سرعت و مرجع فرمان .  

  

  

CHCF



                 

    

  

tEr

  مرجع فرمان درايو

اين پارامتر ، مشخص می کند که فرمان حرکت و توقف و

  جهت چرخش موتور ، از کجا صادر می گردد

 را CHCFبايد پارامتر, رای ديده شدن اين پارامترب

  .   تنظيم کنيد SEPروی

  

1Cd

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                 

     
    

  

  مرجع فرمان درايو
  .شماره يک برای درايو را مشخص می کند ، مرجعCtL-   در گروه1Cdپارامتر

  .را نشان می دهد) Cd1(جدول زير ، تنظيمات اين پارامتر

  توضيح  پيش فرض

tEr
 ورودیفرمان حرکت ، توقف و جهت چرخش از طريق ترمينالهای

  . ، اعمال می گرددLi 4 تا  Li 1ديجيتال

Loc
 روی درايو ،از طريق کنترل پانل موجود... فرمان حرکت ، توقف و

  . می گرددصادر

Lccفرمان ها از طريق کنترل پانل راه دور اعمال می شود.  

ndb
، فرمانهای حرکت و توقف و جهتModbusاز طريق ارتباط

  .چرخش ، صادر می شود

  

  

  

  



                 

     
    

  -Funمنوی تابع
عتهای ، سرdcشتابهای حرکت ، نوع توقف موتور ، معرفی وروديهای ديجيتال ، ترمز

  . در اين گروه پيکر بندی می گردند... ثابت و

  . تنظيمات اين گروه را معرفی می کند تعدادی ازجدول زير ،

  پارامتر  )-rptدر منوی(توضيح  پيش فرض

 sec31مدت زمان افزايش سرعتAcceleration  CCA

 sec31مدت زمان کاهش سرعتDecelerationCdE  

Linear  

  مثبت و منفینوع منحنی شتاب

Lin=افزايش و کاهش سرعت به صورت خطی   

S=منحنی به صورت s-curve

=uمنحنی به شکل u

rPt

no
تعيين يکی از وروديهای برای سوئيچ بين شتابهای مختلف

  2 و1
rPS

5 secمدت زمان افزايشAcceleration2AC2  



                 

     
    

5 sec2مدت زمان کاهش سرعتDeceleration  dE2

  تغيير مقدار شتاب منفی بطور اتوماتيک

on=فقط با همان مقدار ثابت تعيين شده در پارامتر CdE

و نياز به مقاومت ، سرعت را کاهش می دهد2dEيا

  .  ميباشد Braking Resistorترمز

yes=برای بارهای با اينرسی زياد ، مدت زمان کاهش

ش می دهد تا درايو دچار خطای اضافهسرعت را افزاي

  .  مقاومت ترمز نياز نداردولتاژ نگردد

yes

dynA=ديناميک ترمز بدون استفاده از مقاومت ترمز  

brA

rAMP

  )stt–در منوی( نوع توقف موتور

pnr=ر اساس رمپ کاهش سرعت توقف ب) ramp(  

Fst =توقف سريع  

stn=کامل توقف تا حرکت آزادنه موتور و بار  

stt

no تعريف يک ورودی برای انتخاب توقف به صورت آزادانهnst

noتعريف يک ورودی برای انتخاب توقف سريع  Fst

no انتخاب يک ورودی برای چرخش چپگرد موتور  rrs

  )-Adcمنوی(dcفعال نمودن ترمز با تزريق جريان

Yes  
no-ترمز dcغير فعال گردد   

yes -مز از ترdcبا زمان کم استفاده گردد   

ct-از ترمز dcبا زمان زياد ، استفاده می گردد   

Adc

70%
 نسبت به جريانdc تزريقی برای ترمزdcدرصد جريان

  نامی موتور
SdCI

0.5 sec  مدت زمان تزريق جريانdcبرای ترمز در زمان توقف   tdCI  



                 

     
    

   سرعت های ثابت
  . سرعتهای ثابت را نشان می دهدجدول زير ، تنظيمات مربوط به

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

no انتخاب يک ورودی برای سرعتJogJOG

no 
از يک ورودی برای انتخاب دو سرعت ثابت استفاده

  .گردد
PS2

no 
از دو ورودی برای انتخاب چهار ساعت ثابت ، استفاده

  .گردد
PS4

No
ت سرعت ثابتاز سه ورودی ديجيتال ، برای انتخاب هش

  استفاده گردد
PS8

10 HZ2سرعت ثابت  SP2  

15 HZ3سرعت ثابت  SP3

20 HZ4سرعت ثابت  SP4

25 HZ  5سرعت ثابت  SP5

30 HZ6سرعت ثابت  SP6

35 HZ  7سرعت ثابت  SP7

40 HZ8سرعت ثابت  SP8

0 HZ
فرکانس پرش يا فرکانس ممنوعه برای جلوگيری از لرزش

  هموتور دستگا
JPF

  

  



                 

     
    

  

  

  . جدول شکل زير ، روش انتخاب سرعت توسط وروديهای ديجيتال را نشان می دهد

  

 ، را فعال کنيد و يک ورودیPS2 روش کار به اين صورت است که اگر فقط پارامتر

 را با فعال يا غير فعالSP2  وRefrenceرا در اين پارامتر تعريف کنيد دو سرعت

را هم فعال کنيد و يک ورودیPS4اگر پارامتر.  می کنيدنمودن اين بيت ، انتخاب

 PS4(ديگر را هم برای انتخاب سرعت ، تعريف کنيد با استفاده از اين دو ورودی

,PS2 (می توانيدSP4,SP3,SP2,Referenceرا انتخاب نماييد .  

يين را هم فعال کنيد و يک ورودی ديگر را برای اين کار ، تعPS8به همين شکل اگر

 راSP8  تاReference ، SP2کنيد می توانيد هشت سرعت از بين سرعتهای

  .انتخاب کنيد

  

  

  

  

  



                 

     
    

  

  

  

  ساير پارامترها
  پارامتر  توضيح  پيش فرض

no
انتخاب يک ورودی برای فعال نمودن دومين مبنا برای

CL1 ،CL2محدود نمودن جريان خروجی از بين
LC2

Inx.5 1
  –وجی درايومقدار مجاز جريان خر

   برابر جريان نامی موتور محدود گردد1.5 برای
1CL

1.5 x Inمقدار مجاز دوم برای جريان خروجی درايو  CL2

 HZ0حد پايين برای سرعت خروجی درايو  SPL

noمدت زمان برای حرکت با سرعت مينيمم  tLS

 HZ50حداکثر فرکانس خروجی درايوSPH

no
يجيتال برای ری ست نمودن فالتانتخاب يک ورودی د

  های درايو
rSF

  

  

  



                 

     
    

  

  

  

 دنبالAtr فعال نمودن ری استارت اتوماتيک درايو پس از وقوع فالت ، در منوی

  .گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

noری استارت اتوماتيک فالتفعال نمودن  Atr

5 min 

حداکثر مدت زمان برای ری استارت اتوماتيک

ن زمان ، ديگر ری استارت اتوماتيک نمی پس از اي

  .گردد

tAr

no

با.  اگر به دليلی درايو ، دچار فالت گردد توقف می کند

فعال کردن اين پارامتر ، به درايو ، امکان می دهيد که پس 

از رفع خطا ، اگر وروديهای فرمان ، فعال باشند دوباره به 

 حال حرکتکار خود ادامه دهد حتی اگر موتور ، هنوز در

  .از قبل باشد

FLr

  

  

  



                 

     
    

  

  پارامترهای حفاظت موتور
  . می توانيد پارامترهای حفاظت درايو و موتور را مقدار دهی کنيد-FLtدر منوی

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

جريان نامی

  موتور
ItH  جريان موتور برای حفاظت اضافه بار حرارتی

AcL

ه بار حرارتینوع خنک شدن موتور برای حفاظت اضاف

  موتور

Acl = موتورهای معمولی خود خنک شونده  

FcL=موتورهايی که توسط يک فن و موتور جداگانه 

  .می شوندخنک

tHt

Yes  

  عکس العمل درايو در زمان فالت اضافه بار

no–به کار خود ادامه دهد .  

yes-موتور از درايو جدا گردد تا متوقف شود .  

OLL

no

رای حفاظت اضافه بار حرارتی در نظرحافظه ای که ب

پاک شود يا, گرفته شده در زمان قطع و وصل برق

  .نشود

no- پاک شود.  

yes-نگهداری گردد .  

ntn

esYفعال نمودن خطای قطع فاز خروجی  LOP

Yesدرايوهای سه فازفعال نمودن خطای قطع فاز ورودی  LPI



                 

     
    

1=yes
 خطای کاهش در زمانR1فعال نمودن رله خروجی

  ولتاژ
uSb

no 
فعال نمودن عملکرد جلوگيری از ايجاد خطای کاهش

  ولتاژ
Stp

1 secشيب منفی برای توقف در زمان خطای کاهش ولتاژ  Stn

no فعال نمودن تستigbtدر زمان شروع بکار درايو   strt

no20-4عملکرد درايو در زمان قطع ورودی آنلوگ mALFLI
  

  

  

  


