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  مقدمه
0.37 توان بينه محصول شرکت تله مکانيک و اشنايدر در محدودAltivar 11درايو

 و سه فاز230ورودی اين درايو می تواند تکفاز.  کيلووات توليد می گردد2.2کيلووات تا

  )بستگی به مدل درايو. ( ولت باشد230

مدلهايی که برای. ين درايو فقط برای موتورهای سه فاز القايی آسنکرون قابل استفاده استا

 روی کی پدstop وRunمناطق آسيايی طراحی شده است دارای پتانسيومترو کليدهای

. است اما مدلهای اروپايی پتانسيومتر و کليدهای ذکر شده را ندارد



       

  



               

 يک خروجیAI1 يک ورودی آنالوگLI4 تاLI1ديجيتالورودی 4اين درايو دارای

  .  و يک خروجی رله ای می باشدDoديجيتال ترانزيستوری

 بايد از,  در صورت نيازامکان اتصال مستقيم مقاومت ترمز به اين درايو وجود ندارد و

  . استفاده شود) Braking unit(واحد ترمز

خروجی آنالوگ نيز پيکربندی را می توانيد به عنوان يکDoنزيستوری  اخروجی تر

  .  ايجاد می گرددPWMنماييد در اين حالت خروجی به صورت پالس

  .  نيز می تواند ورودی ولتاژ يا ورودی جريان باشدAI1ورودی آنالوگ

 .ترتيب قرارگيری ترمينال های کنترلی اين درايو در شکل زير نشان داده شده است



       

  

  

  

  



               

به يک رله مدار فرمان را در دو حالت با تغذيهDoخروجی شکل زير نيز روش اتصال

 .خارجی يا با تغذيه داخلی درايو نشان می دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

  

  

keypad  
درايوهايی که برای بازارهای. دو مدل کی پد برای اين درايو در نظر گرفته شده است

. ی پد است و پتانسيومتر برروی کstop وRunاروپايی ساخته می شود فاقد کليدهای

  

  

  



       

  

  

  

 وRunولی درايوهايی که برای بازارهای آسيايی طراحی و ساخته شده دارای کليدهای

stopو پتانسيومتر است . 

  

  

  



       

.  فلوچارت منوهای پارامتری اين درايو در شکل زير نشان داده شده است

  



               

می گردد کهزمانی که درايو را روشن می کنيم عبارتی برروی صفحه نمايش آن ظاهر

 که نشاندهنده آمادگی درايوrdyوضعيت درايو را نشان می دهد بطور مثال عبارت

)ready (است. 

drcمنوهای.  با استفاده از کليدهای جهت باال و پايين می توانيد بين پارامترها حرکت کنيد

کدامبرروی هر.  نيز خود هرکدام چندين پارامتر را در خود جای داده استSup وFunو

را فشار دهيد وارد آن منو شده و با کليدهای باال و پايين می توانيدENTاز منوها که کليد

 را فشارENTبرروی هر کدام از پارامترها اگر کليد . پارامترهای آن منو را مشاهده کنيد

ربا کليدهای جهت باال و پايين می توان مقدا. دهيد محتوای داخل آن پارامتر ظاهر می گردد

  .  می شودsave تغييراتENTداخلی پارامتر را تغيير داد و با کليد

  

  

  

  

  



       

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
مقدار اين پارامتر در حالت عادی برروی.  قرار داردFcs پارامترFunدر منوی پارامتر

noقرار دارد اگر اين پارامتر را برروی InIو چند ثانيه کليد قرار دهيد ENT گه  را ن

  .  تمامی پارامترهای اين درايو به مقادير پيش فرض کارخانه ای تغيير خواهد کردداريد

save برایFun در منویScSاگر پس از انجام تنظيمات برروی اين درايو از پارامتر

 از پارامترهای درايو تهيهBackup استفاده کنيد يکEEPROMنمودن پارامترها در

  . می شود

Backupمقادير موجود در.  تنظيم کنيدrEC را بر رویFcsپارامتر, ندهدر آيچنانچه

. به حافظه درايو بار خواهد شد

  

  



       

  

  تنظيم پارامترهای اوليه
. جدول زير تعدادی از پارامترهای اوليه را معرفی می نمايد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

3 SECتا ماکزيممهرتز مدت زمان افزايش سرعت از صفر   Acc

3 sec  مدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر هرتز    Dec

Lsp    حداقل فرکانس خروجی درايو  0

60 HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو    Hsp

   پالک موتور

 In

ItH    جريان نامی موتور برای فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی موتور

10 HZ  2 سرعت ثابت   SP2

25 HZ  3 سرعت ثابت   SP3

50   HZ4 سرعت ثابت   Sp4

5 v   نوع ولتاژيا جريان ورودی آنالوگ  AI1AIt  

  



               

  drcپارامترهای موتور در منوی
.  می رسدdrcپس از اينکه پارامترهای اوليه درايو را تنظيم نموديد نوبت به منوی

  



               

  .  قرار داردSup و منویFun و منویdrc منویAItطبق شکل باال پس از پارامتر

 . پارامترهای موتور را در خود جای داده استdrcمنوی

.  جدول زير پارامترهای اين منو را معرفی می نمايد

  پارامتر  توضيح   پيش فرض

  v(  Uns (ولتاژ نامی موتور  پالک موتور

  HZ(  Frs (فرکانس نامی موتور   پالک موتور

uFr   ر خروجی در فرکانسهای کم مقدارجبران گشتاو  %  50%

  In)  A(  Ncr جريان نامی موتور   پالک موتور

1.5xIn  محدود نمودن جريان خروجی درايو  Cli

  HZ(  NsL (مقدار لغزش موتور در بار نامی   طبق فرمول

  slip(  SLp( جبران لغزش%  100%

  Cos   موتورcos  fi مقدار   پالک موتور

  

 . را می توانيد به طريقه زير محاسبه نمودnsLمقدار پارامتر

nsLمقدار فرکانس لغزش موتور دربار نامی است . 

nsL= فرکانس نامی موتور)* 1-سرعت نامی موتور/ سرعت سنکرون (



       

 دور بر1370 هرتز و سرعت نامی آن50بطور مثال برای موتوری که فرکانس نامی آن

طبق فرمول باال) nsL( عدد است مقدار لغزش نامی موتور4دقيقه و تعداد قطبهای آن

  :عبارت است از

.  را نشان می دهدdrcشکل زير نيز فلوچارت پارامترها در منوی



               

  



       

  Funمعرفی پارامترها در منوی
.  را نشان می دهدFun فلوچارت منوی ,شکل زير



               

جدول زير تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می نمايد برخی از پارامترها خود يک

. زير منو هستند

  



               

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

2c

   دوسيمه 

سيمه می توان نوع دو سيمه يا سهAct با استفاده از پارامتر   ,tcc در زير منوی
.بودن ورودی را مشخص نمود

 Act

Trn  

  لبه پالس

 ميتوان نوع ورودی دو سيمه را از لحاظtctبا استفاده از پارامتر ,tcc در زير منوی
  . تنظيم نمود, يا بر اساس لبه پالس ورودیlevel شکل فعال شدن بر اساس

tct

LI2  انتخاب يکی از وروديها برای چپگرد 

  

 rrs

LI3

  و

 LI4

وsp2  سرعت از بين سرعتهای ثابت4 انتخاب دوتا از وروديهای ديجيتال برای انتخاب
sp3و sp4توسط پارامترهای  ..... و LIA  و  LIb

 Ps2



       

  

No  انتخاب يکی از وروديها برای ری ست نمودن فالت   rsF

No  انتخاب يکی از وروديها برای سوئيچ بين نرخ شتاب  Accو  AC2يا dEc    

  dE2   و

rp 2  

No  عملکرد درايو در مورد قطع شدن فاز ورودی    Stp

Yesنرخ شتاب منفی  dEc, برای جلوگيری از ايجاد خطای(بطور اتوماتيک تنظيم گردد
  )اضافه ولتاژدر نبود مقاومت ترمز

 BrA

4 KHZفرکانس کرير )sfr=4KHZ(  SFt

Noبرای مدت, حرکت مجدد درايو پس از اينکه برق ورودی درايو فعال يا غير فعال نمودن
  . کوتاهی قطع و وصل گرد د يا درايو فالت دادو ری ست شود

FLr

Rfrتعيين عملکرد خروجی  do قابل,  که به صورت خروجی آنالوگ يا خروجی ديجيتال
  ) Act پارامتر.(برنامه ريزی است

 =rfrروجی درايوخروجی آنالوگ برای فرکانس خ

 do

Noری ست نمودن فالتها به صورت اتوماتيک    Atr

Loc  

  پتانسيومتر

  مرجع سرعت درايو

Loc=توسط پتانسيومتر روی کی پد تنظيم گردد  .  

ter =1 سرعت توسط ورودی آنالوگ AIتنظيم شود .  

 Lsr

Pos نظيم گرددوروديهای ديجيتال به دو صورت الجيک مثبت و الجيک منفی ت   مثبت.   NpL

60   HZ  فرکانس استاندارد موتور و شبکه   BFr

Yesفعال نمودن حفاظت درايو در برابر قطع فاز ورودی    IpL

Noايجاد فايل  Back upاز پارامترها در  EEPROMScs

Noبازگشت پارامترهای درايو به مقادير کارخانه ويا بارگيری مقادير موجود در حافظه 
Back up به حافظه درايو   

 Fcs



       

supپارامترهای نمايش
را می توان در پارامترهای اين منو مشاهده... مقادير متغيرهای درايو وضعيت درايو و

. نمود

  

  پارامتر   توضيح

  FrH  فرکانس هدف

  RFr  فرکانس خروجی درايو

  Lcr  جريان خروجی درايو

  dcULnولتاژباس

  THr  وضعيت دمای موتور

  THd  وضعيت دمای درايو

  
  
  



       

  
  

  مرجع سرعت
Lsr پتانسيومتر وجود دارد با استفاده از پارامتر ,در اينورترهايی که بر روی کی پد آنها

   ميتوان تعيين نمود کهFun در منوی

    )Lsr=Loc ( سرعت درايو از روی کی پد توسط پتانسيومتر

  .تنظيم گردد)AI1)  Lsr=ter و يا از طريق ورودی آنالوگ

 ميتوانAI1 روی کی پد ندارد فقط با ورودی آنالوگ , اما در اينورترهايی که پتانسيومتر
  .سرعت را تغيير داد

  

  

  

  

  
  
  



       

  
  

  مرجع فرمان درايو
 بر روی کی پد وجود دارد توسط پارامتر stop  وStartبرای اينورترهايی که کليد

tccميتوان مرجع فرمان را بر روی  tcc=Locاز , قرار داد تا فرمان حرکت و توقف
  .صورت گيرد ,طريق کليدهای کی پد

راستگرد از طريق ترمينالهای –فرمان حرکت و توقف و چپگرداگرهم می خواهيد
 تنظيم کنيد و برای 3c  و 2c را رویtcc  باشد بايد پارامتر LI2  و LI1 ورودی

يا   LI2  را روی rrs پارامتر ,برای چپگرد نيز LI3يا   LI2 فعال نمودن ورودی
LI3 قرار دهيد.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


