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راهنمای بکارگيری
  اينورتر تله مکانيک 

Altivar 21



        

  مقدمه
0.75 توان بينهمحصول شرکت اشنايدر و تله مکانيک در محدود Altivar 21درايو

 و پمپ وHvacاز اين درايو برای کاربردهای.  کيلووات توليد می گردد75کيلووات تا

  . می توان استفاده نمود... فن و

دارای سه ورودی ديجيتال دو ورودی آنالوگ يک خروجی آنالوگ و دو خروجیاين درايو

  . رله ای می باشد



        

  

 توسط يک ديپ سوئيچ می تواند به دو صورت ولتاژ ورودی و جريانVIAورودی آنالوگ

  . ورودی تنظيم گردد

  



        

  

  

مشاهدهترتيب قرارگيری ترمينالهای کنترلی و ديپ سوئيچ ها را می توانيد در شکل زير

  . نماييد

  



        

  

  

  



        

  

 در شکل زيرPLC وsource وsinkترتيب اتصال ورودی های ديجيتال در حالتهای

  . نشان داده شده است

  

  



        

  

  

keypad  
چهاررقمی هشت چراغ کوچکLEDکی پد موجود برروی اين درايو دارای يک نمايشگر

  . برای نمايش وضعيت درايو و دارای هفت عدد کليد می باشد

  



        

. بسيار شبيه درايوهای توشيبا است, اين درايو, از نظر ظاهری و از نظر مدل پارامترها

  .  ميباشد TOSHIBAهمانند درايوهای, يعنی منوهای پارامتری و نحوه کار با کيپد

 قرارداردRun Mode می توانيد درايو را که در حالت عادی بر رویModeتوسط کليد

سوئيچ) Monitoring Mode(نمايشيا مد) programming(به مد برنامه ريزی

) Monitoring Mode( و در مد نمايشPRG چراغprogrammingدر مد. نمود

 وLocal برای سوئيچ نمودن بين حالتLoc/Remاز کليد.  روشن می شودMonچراغ

 چراغ کنار کليد روشن می شود وLocalدر حالت.  استفاده می شودRemoteحالت

  .  امکان پذير می گرددstop وRunکنترل از طريق کليدهای

Remoteدر حالت.  برای ری ست نمودن فالتها نيز می توان استفاده نمودstopاز کليد

کنترل درايو از طريق ترمينال های ورودی ديجيتال و يا از طريق شبکه و ارتباط سريال 

  . امکان پذير خواهد شد

 وprogramming و انتخاب حالتModeز کليدشکل زير نحوه استفاده ا

Monitoringرا نشان می دهد  .

  



        

 نشان داده شدهMonitoringدر شکل زير نيز روش دسترسی به پارامترهای نمايش در مد

 .است

  



                     

پارامترهای مد نمايش
    قابل ديدن است معرفی) monitoring(ل زير پارامترهايی را که در مد نمايشوجد

  . پارامترهای اين گروه فقط خواندنی است. می کند

  پارامتر  توضيح

Fr-F  . باشد چپگرد می چرخدfr-r  باشد راستگرد و اگرfr-f جهت چرخش موتور را نشان ميدهد اگر

F60.0   . شروع می شود F  فرکانس هدف را نشان می دهد و با حرف

C را نشان می دهدخروجی بزرگ                    جريان   C80 

Y100 . ولتاژورودی درايو را نشان ميدهد

P100 . ولتاژخروجی درايو را نشان می دهد

q60   گشتاور خروجی درايو

 c90   . کوچک شروع می شود c  جريان گشتاور را نشان می دهد و با حرف

 kw(   h 80 ( توان ورودی درايو

kw(  H 75 ( توان خروجی درايو

HZ(  60.0( فرکانس خروجی درايو

 وضعيت وروديهای ديجيتال

  

0011



                     

 وضعيت خروجی ديجيتال و رله خروجی

  

0.1

d50   . را نشان می دهدPID مقدار فيدبک

RPM(   1500 ( سرعت موتور

  

  

.  را می توانيد در اين مد مشاهده نماييد تا از آخرين فالتهای درايو4همچنين



                     

  

programming Mode  
  . در مد پارامتردهی می توانيد پارامترهای اين درايو را مشاهده و ويرايش نماييد

 راMode می گردد اگر کليدRun Modeزمانی که درايو را روشن می کنيد وارد

  . می شويد) programming(يکبار فشار دهيد وارد مد پارامتردهی

اگر از کليدهای جهتحاال. رروی نمايشگر ظاهر می گردد بAuFاين حالت عبارتدر

  . باال و پايين استفاده کنيد پارامترهای درايو را می توانيد مشاهده نماييد



        

  



        

 را فشار دهيد تعدادی از پارامترها کهENT کليدAuFطبق شکل باال اگر برروی پارامتر

  . بيش از بقيه تغيير داده شده اند ديده خواهد شد

  



        

 را فشار دهيد پنج تا از آخرين پارامترهايی کهENT کليدAuHاگر برروی پارامتر

  .ويرايش شده اند نشان داده خواهد شد

  



                     

را فشار دهيد می توانيد به پارامترهايی دسترسیENT کليدGrU چنانچه برروی پارامتر

می پارامترهايی که تنظيم شده وپيدا کنيد که با مقدار تنظيمات کارخانه تفاوت دارند يعنی تما

  . تغيير داده شده اند



                     

  

 شروعF100عالوه بر پارامترهای موجود در شکل باال يک سری پارامترها هستند که از

 را بزنيد می توانيد به اين مجموعه ازENT کليد---Fمی شوند اگر برروی پارامتر

  .  دسترسی پيدا نماييد,ی تکميلیپارامترها



        

  



        

با کليدهای.  فشار داده شودENTبرای تغيير يک پارامتر بايد برروی آن پارامتر کليد

 باعثENTجهت باال و پايين مقدار داخلی آن پارامتر را تغيير دهيد فشار برروی کليد

saveشدن مقدار جديد و فشردن کليد Modeباعث saveنشدن و خروج از آن پارامتر 

  . خواهد شد

  

  



        

  

  ت به تنظيمات کارخانهبازگش
 می توان تنظيمات اين درايو را به مقادير پيش فرض کارخانهtypبا استفاده از پارامتر

  . تغيير داد

 را برtypاگر مقدار پارامتر.  در حالت عادی برروی صفر قرارداردtypمقدار پارامتر

ايو بارگذاری در حافظه در50Hz تنظيم کنيد پارامترهای مرتبط با استاندارد1روی

  . خواهد شد

  

 پارامترهای کارخانه در حافظهباعث ميگردد که 3 برروی عددtypتنظيم نمودن پارامتر

  . تغيير کند,  و تمامی پارامترها به مقدار کارخانه  درايو بارگذاری می شود



                     

  

  

  مرجع فرمان درايو
  . ص نمود می توان مرجع فرمان درايو را مشخcnodبا استفاده از پارامتر

  

 وstop وstartاين پارامتر بطور پيش فرض برروی صفر قرار دارد يعنی فرمان های

در حالت. جهت چرخش موتور از طريق ترمينال های ورودی ديجيتال دريافت می گردد

Remotاگر پارامتر Cnodتنظيم کنيد فرمان از طريق کليدهای روی کيپد1 را برروی 

  . قابل اجرا است

  .  تنظيم می شود2 بررویCnodرايو از طريق ارتباط سريال فرمان بگيرد مقداراگر د

  

  



                     

  جهت چرخش موتور
اگر.  استفاده کنيدFr برای تغيير جهت چرخش موتور بايد از پارامترlocalدر حالت

 راستگرد يا را برروی صفر يا يک تنظيم کنيد چرخش فقط در يک جهتFrپارامتر

  . ر خواهد بود امکان پذي, چپگرد

  

تنظيم کنيد امکان چرخش در هر دو جهت وجود دارد در اين3 يا2 را بررویFrاما اگر

 می توانيد جهتENTو به کمک کليدروی کيپدحالت با کليدهای جهت باال و پايين

  . چرخش موتور را تغيير دهيد

برای ايجاد محدوديت در جهت.  نيز جهت چرخش موتور را تعيين می کندF311پارامتر

  . چرخش موتور اين پارامتر را تنظيم نماييد

  



        

  

  مرجع سرعت درايو
 مرجع سرعت درايو را تعيين می کند اين پارامتر بطور پيش فرض بررویFnodپارامتر

يومتر خارجی تنظيم و يک پتانسVIAعنی سرعت توسط ورودی آنالوگي تنظيم شده است1

  . می گردد

يدتغيير کند با... برای اينکه سرعت درايو از طريق ورودی های آنالوگ يا ارتباط سريال و

  .  قرار دهيدRemoteدرايو را در حالت

  

 باشد سرعت توسطFnof= 3 و اگرVIB باشد سرعت توسط ورودیFnod = 2اگر

Fnod= 5 توسط ارتباط سريال و اگر باشد سرعتFnod=4کليدهای روی کی پد و اگر

  .  ديجيتال تنظيم می شودdown وupباشد سرعت توسط ورودی های

اگر توسط کليدهای جهت باال و پايين روی کی پد سرعت را تغيير دهيدLocalدر حالت

 را بايد فشار دهيد تا سرعتENTکليد.  ذخيره می شودFcمقدار اين سرعت در پارامتر

Saveگردد .   



        

  روش توقف موتور
  .  تعيين می شودF721 روش توقف موتور توسط پارامترLocalدر حالت

  ) پيش فرض. ( خواهد بودRamp باشد توقف به صورتF721=0اگر

  .  انجام می شودfree wheel to stop باشد توقف به صورتF721=1و اگر

  



        

  روش کنترلی درايو
در حالت. ترل موتور توسط درايو را مشخص نمود می توان روش کنptتوسط پارامتر

 تنظيم شده است که برای کاربردهای پمپ و فن که1 بررویptپيش فرض پارامتر

  . گشتاور متغير دارند بکار می رود

  

 بررویptاستفاده می شود و, با گشتاور ثابت سادهv/fبرای کاربردهای معمولی از روش

  . می گردد   صفر تنظيم

ptی بارهايی مثل باالبر و آسانسور بهتراست از روش کنترل برداری استفاده گردد وبرا

نياز به) sensorless vector control(روش کنترل برداری.  تنظيم شود3برروی

  . اتوتيون دارد تا مشخصات دقيق موتور را بدست آورد



        

  

  

  



                     

  مثال
     بلوی پمپ ساده برنامه ريزی برای استفاده در يک تاAltivar21در اين مثال درايو

 برای ری ست نمودنRES برای حرکت راستگرد موتور و ورودیFورودی. می گردد

  . موتور فقط در جهت راستگرد بچرخد. فالتها استفاده گردد

  

.  برنامه ريزی شودRunيکی از رله ها برای نشان دادن فالت و ديگری برای نشان دادن

  . د باسRampتوقف به صورت



        

 درVIAسرعت توسط ورودی آنالوگ. روش کنترلی درايو روش گشتاور متغير باشد

  . تنظيم گرددLocal و توسط کی پد در حالتRemoteحالت

  

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

  Remote مرجع فرمان درايو در حالت  0

 =oترمينالهای ورودی ديجيتال   

CNod

  Remote  مرجع سرعت درايو در حالت  1

  VIA  ورودی آنالوگ1=

 FNod

  LocalFc  سرعت تنظيمی برای درايو در حالت  

   انتخاب يک ماکرو برای کنترل فرمان و سرعت  0

   تنظيم پيش فرض  =0

 Au4

 Local  جهت چرخش موتور در حالت  0

   فقط راستگرد0=

 Fr

10   sec   مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا ماکزيمم  AccelerationAcc  

10      sec  مدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر  DecelerationdEc  

55 HZحداکثر فرکانس خروجی درايو    FH

50 HZحد باال با فرکانس خروجی درايو    UL 

0   HZ   حد پايين برای فرکانس خروجی درايو   LL

50 HZفرکانس نامی موتور ) HZ(  uL

V(  uLu (ولتاژنامی موتوروتور پالک م

   روش کنترلی موتور توسط درايو1

  گشتاور متغير= 1

 Pt

F110  . باشدEnable درايو همواره در حالت   1

F111    راستگردF= تعيين عملکرد ورودی2



        

F113  ری ست فالت = RES تعيين عملکرد ورودی10

Run=Ry-RcF130  تعيين عملکرد رله ی14

F132   فالت =FL  تعيين عملکرد رله ی خروجی   10

5       KHZ  سوئيچينگ(فرکانس کرير igbt(  F300

F303  ری ست نمودن فالت بطور اتوماتيک3

   محدود نمودن جهت چرخش موتور1

  .فقط راستگرد بچرخد= 1

 F311

A(  F415(جريان نامی موتور   پالک موتور

F416   جريان نامی % 30= ان بی باری موتورجري   پالک موتور

RPM(  F417 ( سرعت موتور در بار نامی پالک موتور

)Acc/Dec شتاب( الگوی تغيير سرعت1

  )S-curve( شکلs  منحنی1=

F502

DecF506  وAcc  مقدار شتاب در ابتدای منحنی 10%

DecF 507  وAcc  مقدار شتاب در انتهای منحنی % 20

F601    محدود نمودن جريان خروجی درايو110%

   اعالم خطای قطع فاز خروجی درايو  3

  در زمان حرکت عادی= 3

 F605

60 secمدت زمان مجاز برای اضافه بار موتور    F 607

1=fault  انتخاب فالت يا هشدار برای خطای اضافه بار   F 615

F 616   دار اضافه بار حد مجاز برای خطا يا هش% 120

0.5 Secمدت زمان وقفه در اعالم خطا يا هشدار اضافه بار F618

Local  نوع توقف موتور در حالت0

 Ramp=0

F721

0=Enableفعال يا غير فعال نمودن تغيير فرکانس از روی کی پد    F730

0=Enableفعال يا غير فعال نمودن کليد  Loc/RemF732



        

0=Enableفعال يا غير فعال نمودن کليدهای  Runو  stop روی کی پد    F733

F856    تعداد قطبهای سيم پيچی موتور   پالک موتور

VIAF201  حد پايين برای ورودی آنالوگ0%

0    HZفرکانس متناظر با حد پايين ورودی آنالوگ  VIAF202

VIAF203  حد باال برای ورودی آنالوگ100%

50     HZفرکانس متناظر با حد باالی ورودی آنالوگ  VIAF204

F710   کدام متغير برای نمايش روی صفحه نمايشگر انتخاب گردد0= فرکانس خروجی

  

  

  

  

  

  

  

  


