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راهنمای بکارگيری
درايو تله مکانيک

Altivar31



                  

  مقدمه
ت شرکت تله مکانيک و اشنايدر برای کار با موتورهای آسنکرونخ  ساAltivar31درايو

.القايی طراحی شده است

 تا0.18 ه ولتی بکار می رود در محدود230 يک مدل از آن که با ولتاژ ورودی تکفاز
  . ت توليد می گردد کيلووا2.2

 ولت کار575 و400 و200مدل های ديگر اين درايو که با ولتاژهای ورودی سه فاز
  .  کيلووات موجود است15 کيلووات تا0.15 بينهمی کنند در محدود

AI2 وAI 1 و سه ورودی آنالوگLI 6 تاLI 1اين درايو دارای شش ورودی ديجيتال از
در.  می باشدR2 وR1 و دو خروجی رله ایAovنالوگ همچنين يک خروجی آAI 3و

. دو مدل درايو با برق ورودی تکفاز و سه فاز ديده می شود, شکلهای زير



                  



                  

  

 و+/PAنيز در صورت نياز بين ترمينال های) Braking Resistor(مقاومت ترمز
PBمتصل می گردد  .

  

  



                     

  

  

Keypad
در زمان سفارش بايد مدل کی پد را نيز.  گردداين درايو با دو مدل کی پد عرضه می

. تفاوت اين دو کی پد در تعداد کليدهای آن و پتانسيومتر تغيير سرعت است. مشخص کنيد
 و يک پتانسيومتر عالوه برساير کليدهاStop وRunيک مدل از اين کی پدها دارای کليد

  . می باشد

  

ليد جهت باال و جهت پايين وجود دارد و کENT وEscبرروی هردو مدل کی پد کليدهای
  . که برای تنظيم پارامترها قابل استفاده است



                  

  . چهار رقمی استLEDنمايشگر روی اين کی پد دارای يک صفحه

  

  

  

  



                  

  
  گروه های پارامتری

  . شکل زير نحوه دسترسی به منوهای پارامترها را نشان می دهد

  

 بهrdyر وضعيت درايو بطور مثال عبارتوقتی درايو برقدار می گردد برروی نمايشگ
-SET را فشار دهيد عبارتENTاگر کليد. معنای آماده بودن درايو نشان داده می شود

در اين حالت اگر از کليدهای جهت باال و پايين.  است نمايان می گرددsettingکه منوی



                

ولی اگر برروی هر کدام. خواهيد شد...  و-I-O و-drcساير منوها مثلاستفاده کنيد وارد
را فشار دهيد وارد آن منو شده و پارامترهای آن منو را می توانيدENTکليد , از منوها

  . با کليدهای جهت باال و پايين مشاهده کنيد

  . جدول زير منوها يا گروه های پارامتری اين درايو رامعرفی می نمايد

گروه  توضيح
  پارامتری

و تعدادی از پارامترها که در زمان کار درايوپارامترهای شتاب و سرعت
  .قابل تغيير هستند در اين منو جای دارد

SEt-

بازگشت, فرکانس کرير  , V/Fنوع منحنی, اتوتيون, پارامترهای موتور
  .در اين منو قرار دارد... به تنظيمات کارخانه و

drc-

ی های ديجيتالتعريف ورودی و خروج,  دو سيمه يا سه سيمهرانتخاب مدا
  .در اين منو تنظيم می گردد... و آنالوگ و

I-o-

جهت چرخش, مرجع فرمان, مرجع سرعت, سطح دسترسی به توابع
  .در اين منو قابل تنظيم است... موتور  و

ctL-

  سرعتهای , Dcترمز, نوع توقف, نوع منحنی شتاب و تنظيمات آن
  ...ترمز مکانيکی و , PIنترلرک, پله ای و تنظيم ورودی های مربوطه

Fun-

در... حفاظت درايو و, ری ست نمودن فالت ها, ری استارت اتوماتيک
  . اين منو مديريت می شود

FLt-

-Con  پارامترهای مرتبط با ارتباط سريال
-Sup  . پارامترهای مرتبط با نمايش مقادير  و نمايشگر در اين منو تنظيم گردد

  

  .  يک منو است ,نشان می دهد که آن عبارت,  سمت راست هر عبارتعالمت منفی در

  

  

  

  



                  

  
  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد تنظيمات اين-Fun يا-CtL يا-drc در منوهایFCSبا استفاده از پارامتر

  . درايو را به مقدار پيش فرض کارخانه ای آن تغيير دهيد

 را به مدت چند ثانيه فشارENTنظيم کنيد و کليد تInIرا برروی) FCS(اگر پارامتر
  ظاهر می گردد و پارامترهای درايو به no و سپسInIدهيد برروی صفحه عبارت

  . مقادير کارخانه ای تغيير خواهد کرد

  

  

  
  
  
  
  



                  

  
  مرجع فرمان درايو

 قرار دارد می توانيد مرجع -CtL که در منویCCs وcd2 ياcd1توسط پارامترهای
 را بر CHCFبايد پارامتر, برای ديده شدن اين دو پارامتر. مان درايو را تعيين کنيدفر

  .   تنظيم نماييد   L3 را  بر روی LAC  و پارامتر SEPروی

تنظيم کنيد فرمان های حرکت و توقف وtEr را بررویcd2 وcd1اگر پارامترهای
  .  اعمال خواهد شدLI2  و LI1جهت چرخش از طريق ترمينال های ديجيتال ورودی

  

  

تنظيم کنيد فرمان ها از طريق صفحه کليد موجودLoc را بررویcd2 وcd1اگر
  .  را داشته باشد صورت می گيردstop وRunبرروی درايو در صورتی که کليدهای



                  

  

تنظيم کنيد فرمان ها از طريق صفحه کليد راه دور کهLCCاگر اين دو پارامتر را برروی
  . برروی درب تابلو نصب می گردد امکان پذير خواهد بود

 فرمان می گيرند تنظيماتCANopen ياModbusاگر درايو از طريق ارتباط
  .  قرار دهيدCAn وndb را بررویcd2 وcd1پارامترهای



                   

  

  

cd1مرجع فرمان شماره يک است و در حالت پيش فرض برروی terminalتنظيم شده 
Modbus است و در حالت پيش فرض برروی2مرجع فرمان شماره نيزcd2. است

  . قرار دارد

 برایcd2 ياcd1 می توانيد تعيين کنيد که کدام يک از مرجع هایCssبا تنظيم پارامتر
بطور,  يعنی درايو . قرار داردcd1 بطور پيش فرض بررویCss. درايو فعال گردد

  . مان ميگيرد  فر LI1از طريق ترمينال  , پيش فرض

  

  

  
  



                  

  
  مرجع سرعت درايو

 به منظور تعيين مرجع سرعت-ctL در منوی کنترلrFc وFr2 ياFr1پارامترهای
 می توان انتخاب نمود که سرعتFr2 ياFr1توسط پارامتر. برای درايو بکار می رود

ز  تعيين ميکند که کدام يک ا rFc پارامتر .درايو از چه طريقی کنترل می گردد
  .   فعال باشد Fr2  يا   Fr1مرجعهای  سرعت  

Fr1بطور پيش فرض برروی AI 1تنظيم شده يعنی توسط ورودی آنالوگ AI 1سرعت 
به پتانسيومتر دارند کنترل سرعت , برای درايوهايی که روی کی پد. تغيير می کند

. توسط پتانسيومتر صورت می گيردصورت پيش فرض

  

 برای کنترلAI2 تنظيم کنيد ورودی آنالوگAI2 را بررویFr2 ياFr1اگر پارامترهای
 تنظيم شود کنترل سرعت با ورودی آنالوگAI3اگرهم برروی. سرعت استفاده خواهد شد

AI3پتانسيومتر وجود دارد ميتوانيد مقدار, چنانچه برروی کی پد درايو.  خواهد بودFr1
  ) مقدار پيش فرض برای کی پدهای دارای پتانسيومتر. ( تنظيم نماييدAIP را بررویFr2يا

چنانچه قصد داريد فرکانس را از طريق کليدهای جهت باال و پايين برروی کی پد تغيير
  .  قرار دهيدupdH را بررویFr2 ياFr1دهيد مقدار پارامترهای



                  

 تغيير می کند مقدارCANopen ياModbusاگرهم سرعت از طريق ارتباط
  .  تنظيم کنيدCAn وndb را بررویFr2 وFr1یپارامترها

 قرار دهيد تا گزينه هایL3 و ياL2 را بايد برروی-ctL در منویLACمقدار پارامتر
Modbusو CANopenو updtو updHقابل بکارگيری شود  .

  

  
  
  
  
  
  
  
  



                    

  
  

  جهت چرخش موتور
. موتور استفاده می گردد به منظور محدود نمودن جهت چرخش-ctL در منویrotپارامتر

 تنظيم کنيد امکان چرخش موتور در هر دو جهت راستگردbot را بررویrotاگر پارامتر
البته زمانی که درايو را از طريق صفحه کليد فرمان می دهيد فقط. و چپگرد وجود دارد

  .  راستگرد وجود داردت مثاله چرخش در يک جامکان

بطور پيش. رار دهيد موتور فقط راستگرد می چرخد قdFr را بررویrotاگر پارامتر
  .  برای راستگرد تنظيم شده استrotفرض تنظيم پارامتر

 . تنظيم شود موتور فقط امکان چرخش در جهت چپگرد داردdrs بررویrotاگر پارامتر

  

. بکار ميرود, برای چپگرد,   برای تعيين يک ورودی ديجيتال rrsپارامتر



                  

  

  

  

   موتورروش توقف
 می توان نوع توقف موتور-Fun در منویstc - در زير منویsttبا استفاده از پارامتر

. را معين نمود

  

 free قرار دارد يعنی توقف به صورتnst بطور پيش فرض بر رویsttپارامتر

wheel stopاگر پارامتر.  خواهد بودsttبرروی rnpتنظيم گردد توقف براساس 

Rampفی شتاب منdecelerationانجام می گيرد  .  

. انجام خواهد شد) Fast( تنظيم شود توقف به روش سريعFst بررویsttاگر پارامتر

 قرارdcI را رویstt برای توقف استفاده می کنيد مقدار پارامترdcاگر هم از ترمز

. دهيد

  



                 

  

  

  الگوی تغيير سرعت
 مربوط به منحنی-SEtرامتری در منوی پاdE2 وdEc وAc2 وAccپارامترهای

  . های تغيير سرعت در زمان استارت و در زمان توقف می باشد

            مدت زمان افزايش سرعت در زمان استارت در حالت عادی توسط پارامتر

Acc =Accelerationتنظيم می گردد  .  

ارامترمدت زمان کاهش سرعت از مقدار ماکزيمم تا صفر نيز در حالت عادی توسط پ

dEc =Decelerationتعيين می شود . 

  

 نيز می توانيد الگوی تغيير سرعت را تنظيم-rpc و زير منوی-Funدر منوی پارامتری

. کنيد



                  

  

شتاب می تواند به صورت خطی.  نوع منحنی شتاب را مشخص می کندrptپارامتر

)Linear (ياsشکل )S-curve (ياuشکل ) u ramp (ربر، تنظيم گرددو يا توسط کا

) customized( . 

استفاده می گردد که شروع و توقف نرم تری دارد و در زمانs-curveمعموًال از روش

  . حرکت و توقف ايجاد شوک نمی کند

  . نيز تنظيم می گرددtA4 وtA3 وtA2 وtA1براساس شکل های باال مقادير پارامترهای



                  

      dE2 ياdec وAc2 ياAccيير سرعتهمچنين برای سوئيچ نمودن بين نرخ تغ

  . استفاده نماييد-rpc و زير منوی-Fun در منویrpsمی توانيد از پارامتر

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



                

  
-Setمعرفی پارامترهای منوی

  . را نشان می دهد -Setنحوه دسترسی و تغيير پارامترهای منوی,شکل زير

  

     تعدادی از اين پارامترها را معرفی,جدول زير. در اين منو تنظيم می گردد  ...ت وپارامترهای اوليه مربوط به شتاب و سرع
  .می نمايد



                  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
3 secمدت زمان افزايش سرعت از صفر تا ماکزيممAcceleration timeAcc  
3 secمدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفرDeceleration time dec  
  Acceleration tA1شيب تغيير سرعت در ابتدای  10%
  Acceleration tA2شيب تغيير سرعت در انتهای  10%
  DecelerationtA3         شيب تغيير سرعت در ابتدای  10%
  DecelerationtA4شيب تغيير سرعت در انتهای  10%

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
0        HZدرايويين برای سرعت خروجیاحدپ   Lsp

50         HZ  حد باال برای سرعت خروجی درايو  HSP
جريان نامی

  درايو
مقدار جريان مجاز موتور برای حفاظت موتور در برابر اضافه بار حرارتی

  .بر اساس جريان نامی موتور  تنظيم گردد
ItH

UFr  درصد جبران گشتاور خروجی درايو برای سرعتهای کم  20%
10       HZ  فرکانسJog JGF  

10
HZ

SP2  2فرکانس ثابت

15
HZ  

SP3  3فرکانس ثابت

20
HZ  

SP4  4فرکانس ثابت

25
HZ  

SP5  5فرکانس ثابت

30
HZ  

SP6  6فرکانس ثابت

35
HZ  

SP7  7فرکانس ثابت

1.5 xInجريان خروجی درايو برای حفاظت درايومحدود نمودن  CLI
4   KHZ   

  
Sfr  ) کيلو هرتز16 تا2بين ( igbtفرکانس سوئيچينگ –فرکانس کرير

  . را در زمانی که درايو در حال کار است نيز می توانيد تغيير دهيد -SEtپارامترهای موجود در منوی

  

  

  
  



                  

  
  
  

-drc معرفی پارامترهای منوی
روش ,شکل زير .در اين منو جای دارد,  و البته پارامترهای بازگشت به کارخانه v/fنوع منحنی, امترهای موتور و اتوتيونپار

 .دستيابی به پارامترهای اين منو را نشان می دهد

  



                  

  .نيد تغيير دهيد قرار دارد می توا stop پارامترهای اين منو و چند منوی ديگر را فقط در زمانی که درايو در حالت

  .تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می نمايد  ,جدول زير

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
50     HZفرکانس نامی و استاندارد شبکه)HZ (  bFr  
  v(  Uns(ولتاژنامی موتور  پالک موتور
50     HZ  فرکانس نامی موتور)HZ(  Frs  
ncr  رجريان نامی موتو  پالک موتور
  RPM)(  nsp سرعت موتور در بار نامی  پالک موتور
Cos   موتور cos fi مقدار  پالک موتور

no  فعال نمودن عملکرد مقاومت استاتور در حالت سرد برای کاربردهای باالبر و نوار نقاله  rsc
Noفعال نمودن اتوتيون درايو و موتور  tun

tus  و و موتوروضعيت اتوتيون درايفقط خواندنی
n  انتخاب نوع منحنیv/f

=L گشتاور ثابت مثل باالبر   
=P و فنگشتاور متغير برای پمپ  
=n کنترل برداری)vector(    

=nld صرفه جويی در مصرف انرژی   

uFt

60     HZحداکثر فرکانس مجاز خروجی درايو  tFr
noSaveحافظه بهاصلی نمودن پارامترهای درايو از حافظهbackupSCS
noبازگشت به تنظيمات کارخانه  Fcs

  
  
  
  
  
  



                  

  
  
  
  

   -I-Oمعرفی پارامترهای منوی
. ورودی و خروجيهای ديجيتال و آنالوگ در اين منو پيکربندی و تنظيم می گردد

  



                  

  .تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می کند ,جدول زير

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
2Cسيمه3  سيمه يا2تخاب بين مدلان tcc

trn  2(در حالت دو سيمهwire( , عملکرد ورودی ها به صورت تغيير در لبه ورودی يا به
  . باشد levelصورت تغيير در

=LELعملکرد در level ورودی   
=trnعملکرد در لبه مثبت يا منفی ورودی 

  

tct

4  mA  حداقل مقدار ورودی آنالوگAI3CrL3  
20 ma  حداکثر مقدار ورودی آنالوگAI3CrH3  

OAتعيين عملکرد خروجی آنالوگAoc/Aov  AO1t
Noپيکربندی خروجی آنالوگAoc/Aov به صورت يک خروجی ديجيتال   do
FLtتعيين عملکرد رله ی  R1 خروجی   r 1
No   تعيين عملکرد رله ی  R 2  خروجی  r 2

  Save نمودن پارامترها در حافظه   EEPROM   به عنوانBackupScs  
No  بازگشت به تنظيمات کارخانه  

=noدر حالت عادی بر روی  no قرار دارد .  
rEc = بارگيری مقادير پارامترهایBackup  
InI=بازگشت به تنظيمات کارخانه  

Fcs

  

  . استفاده مينماييد,  کنيد که کدام ورودی را برای چپگرد نمودن  موتور  تعيين rrsبا استفاده از پارامتر

  
  



                    

  
  
  

  -ctLمعرفی پارامترهای منوی
  . در اين منو جای دارد..... وبه پارامترهاسطح دسترسی ,جهت چرخش موتور ,مرجع فرمان ,مرجع سرعت

  

  



                  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
 L1يوسطح دسترسی به توابع درا  

L1= توابع استاندارد  
L2= توابع پيشرفته در منویFun-  
L3= دسترسی به تمامی توابع کاربردی درايو  

LAC

AI1  1 مرجع سرعت  Fr1
No  2 مرجع سرعت  Fr2
Fr1  2 يا1 روش انتخاب بين مرجع سرعت  rFc
SIM  فعال يا غير فعال نمودن حالت کنترل مخلوط  

SIM= مخلوط  
 SEP= جدا  

CHCF

 برای درايوهايی که فاقد پتانسيومتر بر روی کی پد1بطور پيش فرض مرجع سرعت

، تنظيم تنظيم شده و برای درايوهايی که دارای پتانسيومتر استAI1هستند بر روی

  . سرعت توسط پتانسيومتر صورت می گيرد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
tEr1مرجع فرمان  Cd1

Mdb  2نمرجع فرما  Cd2
Cd1  2 يا1روش انتخاب بين فرمان  Ccs

 بطور پيش فرض برروی ترمينال تنظيم شده و فرمان های حرکت وcd1مرجع فرمان

برای درايوهايی که دارای. توسط ورودی های ديجيتال دريافت می گردد... توقف و

روی کی پد بطور پيش فرض بر1 مرجع فرمان هستندstop وRunپتانسيومتر و کليد

  . تنظيم شده است



                  

  

 دسترسی پيدا کنيد بايد پارامترهایccs وcd2 وcd1برای اينکه به پارامترهای

LAC=L3و CHCF=SEPتنظيم گردد  .  

ک نيز برای ايجاد يCHCF و برای تعيين سطح دسترسی به توابع درايوLACپارامتر

  .  سرعت بکار می رودکنترل ترکيبی يا غيرترکيبی بين مراجع فرمان و مراجع

  

  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
Yes =فعال يا غير فعال نمودن کليد  فعال  stop کی پد   

  )در حالت ترمينال و شبکه(
Pst

dFr  جهت چرخش مجاز برای موتور   
dFr= فقط راستگرد  

 drs =فقط چپگرد  
bot=مجاز است,چرخش در هر دو جهت.  

Rot

No  Saveترها در حافظه نمودن پارام EEPROMبه عنوانBackupScs  
No  بازگشت به تنظيمات کارخانه   FCS

  

  

  



                  

  

  

  

  

  -Funمعرفی پارامترهای منوی
تنظيم ورودی , dc ترمز ,نوع توقف, ، تنظيمات شتابتنظيمات تکميلی درايو از جمله

  . رار دارد و ترمز مکانيکی در اين منو قPIDکنترلر, ها برای سرعت های پله ای

  



                  

  

  

  . جدول زير تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می نمايد

  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
 . برای انتخاب نوع منحنی شتاب بکار می رودrpc– در زير منوی rptپارامترLIn=خطی

  

rpt  

no  پارامترrpsدر زير منوی –cpcروش انتخاب بين نرخ شتابهای Accيا  AC2و 
dEcو dE2را مشخص می کند   

Rps

Yes  در صورتی که از مقاومت ترمز,فعال نمودن شيب شتاب منفی به طور اتوماتيک
  . استفاده نشود,

brA

no بررویbrAنيد پارامتريکاستفاده م   Braking  Resistorاگر از مقاومت ترمز

 قرارyes بررویbrA شود مقدارزمانی که از مقاومت ترمز استفاده نمی. قرار داده شود

 اتوماتيک تنظيم می گردد که درايو دچار خطای ولتاژdEcمی گيرد و نرخ شتاب منفی

  .  نشودdcاسباضافی بر روی



    

  

  

  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
nstنوع توقف موتور توسط پارامترsttدر زير منوی –stcتعيين می گردد .  

  

Stt

Noوديهای ديجيتال برای فعال نمودن توقف سريعانتخاب يکی از ور  Fst  
Noفعال يا غير فعال نمودن ترمز با تزريق جريان dc  dcI

0.7xIn  مقدار جريانdcتزريقی برای ترمز dc  Idc  
0.5sec  مدت زمان تزريق جريانdc در لحظه توقف موتور   tdc

No  به صورتتعيين يکی از وروديها برای فعال نمودن توقف freewheelnst  
Yes  در زير منوی –Adc, توسط پارامترAdcمی توان تزريق جريان  dc پس از

  .توقف موتور را فعال نمود
Adc

0.5sec  مدت زمان تزريقdcپس از توقف 
  

tdc1  

0.7xIn  مقدار جريان تزريقیdc پس از توقف موتور   sdc1
0 secيان برای تزريق جر2مدت زمانdc پس از توقف   tdc2

0.5xInتزريقی2مقدار جريان dc پس از توقف موتور   sdc2

 در زيرSA2 قرار دارد مقدار يکی از پارامترFr1وقتی مرجع سرعت درايو برروی

می توان مقدار يکی از ورودی های آنالوگ يا پتانسيومتر را با مقدار ورودی-SA1منوی

SA2 تنظيم کنيد وAI1 را بر رویFr1ور مثال اگرطب.  جمع نمودFr1مورد استفاده در

 خواهدAI2 وAI1حاصل جمع دو ورودی ,  تنظيم باشد سرعت خروجیAI2برروی

  . بود

16 می توان ورودی های ديجيتال را طوری تنظيم نمود که ازبين-pssدر زير منوی

  . دی يک سرعت را انتخاب نمود ورو4 درايو بتوان باهفرکانس ثابت موجود در حافظ



                  

  

 اولين ورودی را تعيين کنيد که با آن می توان دو سرعت راps2با استفاده از پارامتر

  .انتخاب نمود



                  

  

4 دومين ورودی را هم انتخاب کنيد توسط دو ورودی می توانيدps4 اگر توسط پارامتر

  .سرعت را انتخاب نماييد

  

 به شما امکان می دهد که توسط سه ورودیps16 وps8 به همين ترتيب پارامترهای

  .  سرعت را انتخاب کنيد16 ورودی4هشت سرعت و توسط

  .  تعيين نماييدjog می توانيد يک ورودی را برای انتخاب سرعت-joGدر زير منوی



                  

  

-Fltمعرفی پارامترهای منوی
. ر اين منو دنبال گرددد... پارامترهای حفاظتی درايو و موتور ری استارت اتوماتيک

  

  

  

  

  

  

  



                  

  

  

  . جدول زير تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می کند

  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
no  فعال يا غير فعال نمودن ری ست اتوماتيک فالت  Atr

5 minutes  مدت زمان وقفه بين وقوع خطا تا ری ست شدن فالت بطور اتوماتيک   tAr  
 Yesنمودن حفاظت درايو در برابر خطای قطع فاز خروجی فعال    OpL  
Yes  فعال نمودن حفاظت درايو در برابر خطای قطع فاز ورودی  IpL    
Yesپس از وقوع خطای اضافه حرارت,  نوع توقف موتور  

Freewheel=yes
oHL  

Yes=freewheelپس از وقوع خطای اضافه بار,  نوع توقف موتور  oLL

  
  
  
  
  
  



                  

  
  
  

-SUPپارامترهای مرتبط با نمايش  
. برای نمايش متغيرهای  درايو   و يا نشان دادن وضعيت داخلی درايو و يا تاريخچه فالتها  بکار ميرود, پارامترهای اين منو

  

  

  

  

  



                  

  

  

  

  

  

  

. تعدادی از پارامترهای اين منو را  معرفی ميکند, جدول زير

  پارامتر  توضيح  
  rFr  ی درايوفرکانس خروج  
  Lcr  جريان خروجی درايو  
  Opr  توان خروجی درايو%   
  dc   ULnولتاژ باس  
  LFt  آخرين فالت درايو  
  Otr  گشتاور خروجی درايو%  
وضعيت وروديهای ديجيتال  

-LIA در زير منویLIsپارامتر

  

LIS

COd  فعال نمودن  پسوورد برای دسترسی به پارامترهای درايو  

  

  

  



                   

  

  

  1مثال
فرمان.  وجود نداردstop وRun پتانسيومتر و کليدهای ,برروی کی پد اين مدل از درايو

  . های حرکت و توقف و جهت چرخش از طريق ورودی های ديجيتال دريافت گردد

  

  .  انجام گردد و مقاومت ترمز نيز استفاده شودRampتوقف به صورت

  .  و يک پتانسيومتر خارجی صورت گيردAI1کنترل سرعت از طريق ورودی آنالوگ

  .  پيکربندی گرددRunيکی از رله های خروجی برای فالت و ديگری برای



                  

  .  استاندارد تنظيم نمائيدLac=L1یسطح دسترسی به توابع را رو

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
5 sec  مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا ماکزيمم  Acc
6 sec  کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر در منوی مدت زمان)set-(   dEc

S  انتخاب نوع شتاب= s-curve باشد   
 )-Fun در منوی(

Rpt

No  شيب شتاب منفی dEcبطور اتوماتيک تنظيم گردد .  brA
  AcctA1  نرخ شتاب در ابتدای  30%
  Acc tA2  نرخ شتاب در انتهای  30%

  DectA3  نرخ شتاب در ابتدای 30%
DectA4 نرخ شتاب در انتهای  30%
0 HZحداقل فرکانس خروجی درايو    LSP

50 HZحداکثر فرکانس خروجی درايو    Hsp
از روی پالک

موتور
, مقدار جريان را مساوی جريان نامی موتور–فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی

  . تنظيم کنيد
ItH

1.5xIn  جريان خروجی درايو محدود نمودن) Inجريان نامی موتور از روی پالک موتور (   CLI
5  KHZفرکانس کرير   SFr
50   HZفرکانس استاندارد ) HZ(  bFr

v(  Uns (ولتاژنامی موتور پالک موتور
HZ(  Frs (فرکانس نامی موتور   پالک موتور
A (  ncr ( جريان نامی موتورIn    پالک موتور
RPM (nsp (سرعت موتور در بار نامی  پالک موتور
cos fi    Cos مقدار   پالک موتور

Yes  فعال نمودن اتوتيون    tun
Nمنحنی  v/fبرای کنترل برداری )vector control (  uFt  

2cسيمه3 سيمه يا2 انتخاب مدل ورودی    tcc
LELژيا بر اساس لبه ورودی انتخاب عملکرد ورودی بر اساس سطح ولتا   tct 
FLtتعيين عملکرد خروجی رله ای  R1r1

Runتعيين عملکرد خروجی رله ای R2 r2
L1سطح دسترسی به توابع درايو    LAC

AI1ورودی آنالوگ–1 مرجع سرعت  AI1Fr1
Fr12 يا1 انتخاب بين مرجع سرعت   rFc
Sinو مراجع سرعت مخلوط نمودن مراجع فرمان  

= SInمخلوط   
 SEP= جدا  

 CHCF

tEr1شماره( مرجع فرمان درايو(  
tEr= فرمان از طريق ترمينالهای ورودی  

 Cd1

Botجهت چرخش موتور – bot در هر دو جهت    rot 
 Rnp  روش توقف موتور در حالت معمولی  = Rampstt
Str1Save نمودن تغييرات پارامترها در  EEPROMبه عنوانbackupscs

  



                  

  

  

  

ATV31فلوچارت کنترلی درايو
CHCF=SIn تنظيم شده وLAC=L1در حالتی که سطح دسترسی به پارامتر برروی

. است در شکل های زير نشان داده شده است



                  



                    

  

  

  



                  

  

  

  

   2مثال
 درLACپارامتر.  تنظيم کنيدLAC=L3سطح دسترسی به توابع را در اين مثال برروی

فرمان حرکت و توقف از طريق کی پد دريافت گردد و سرعت نيز.  قرار دارد-Ctlمنوی

  .توسط پتانسيومتر روی کی پد تنظيم شود



                  

  . باشدcoast to stop= free wheel توقف به صورت

  . تعريف گردد) Linear(منحنی شتاب به صورت خطی

  . گشتاور ثابت تنظيم گردد برای بارهای باv/fمنحنی. اتوتيون انجام شود

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
 5 SECمدت زمان افزايش سرعت  AccelerationAcc  
50 HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو    Hsp

  پالک موتور
 In

In (    ItH( مقدار جريان موتور برای حفاظت موتور در مقابل اضافه بار حرارتی

UFr   اور در سرعتهای کم  مقدار جبران گشت  %  10%
1.5xIn  محدود نمودن جريان خروجی درايو   

)Inجريان نامی موتور از روی پالک (   
 CLI

V(   uns (ولتاژنامی موتور   پالک موتور
  HZ(  Frs(فرکانس نامی موتور  پالک موتور
A(  ncr (جريان نامی موتور  پالک موتور
RPM(  nsp (نامیسرعت موتور در بار   پالک موتور
cos fi     cos   موتور   پالک موتور

  yesاولين بار که استارت شود– انجام اتوتيون.   tun
50 HZ  فرکانس استاندارد شبکه    bFr

L  انتخاب شکل منحنی  v/f = گشتاور ثابت  uFt
L3  درايو و پارامترهای سطح دسترسی به توابعLAC

AIP  تانسيومتر روی کی پدپ= 1 مرجع سرعت   Fr1
Sin  مخلوط نمودن يا جدا نمودن مراجع سرعت و فرمان  

 Sin= مخلوط  
 CHCF

LOC  کليدهای روی کی پد=1 مرجع فرمان  
 Loc= کليدهایRunو  stopروی کی پد درايو   

 Cd1

dFr  فقط راستگرد=  جهت چرخش موتور  
 =forward=dFrراستگرد   

 rot

nst  موتور روش توقف   
 nst=توقف به صورت  freewheel

stt

  Saveنمودن پارامترهای درايو در  EEPROMبه عنوانbackupSCS

LAC=L3فلوچارت تنظيمات اين درايو در زمانی که سطح دسترسی به توابع بر روی

. تنظيم شده است به صورت زير خواهد بود



                  

  



                  



                  



                  

  



                  

.  اين درايو به زبان انگليسی ضميمه گرديده استطاهایخ جداول مربوط بهادمهدر
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