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مقدمه
 کيلو0.37در محدوده بين) تله مکانيک( ساخت شرکت اشنايدرAltivar28 درايو
  . کيلو وات برای کاربردهای عمومی توليد می گردد15وات تا

  

  
  
  
  
  
  
  



   

  مدار الکتريکی
دو,  دو ورودی آنالوگ , LI4  تاLI1 جيتال دارای چهار ورودی ديAltivar28  درايو

  . خروجی رله ای و يک خروجی آنالوگ می باشد

  



   

  

  

  



   

  
  
  



  طريقه استفاده از کی پد
در.  چهار رقمی استLED  کليد و يک صفحه4کی پد موجود بر روی اين درايو دارای

نشان, ماده بودن درايو به معنی آrdy حالت عادی وقتی درايو را روشن می کنيد عبارت
  . داده می شود

  

 شويد که بخشی از تنظيمات-SET  را فشار دهيد می توانيد وارد منویENT چنانچه کليد
 را فشار دهيد پارامترهایENT  کليد-SET اگر بر روی منوی. در اين منو قرار دارد

  . قابل دسترس می گردد, موجود  در اين منو با استفاده از کليدهای جهت باال و پائين

 نيز حاوی تعداد ديگری از-Sup  و-I-O  و -drc  منوهای -SET به غير ازمنوی
. پارامترها می باشد



   

  

  . نحوه دسترسی به هرکدام از منوهای فوق را نشان می دهد, شکل زير

. توضيح  می دهيم, در صفحات آينده در مورد تعدادی از پارامترهای هر منو

.  است -SET در منوی,  درايواصلیپارامترهای اوليه و

. تنظيم کنيد-drc را هم می توانيد در منوی.... پارامترهای موتور و اتوتيون و

. تنظيم می گردد-I-O  پارامترهای مربوط به وروديها و خروجيها در منوی

را نشان می دهد نيز... پارامترهای نمايش که مقادير ولتاژ و جريان و سرعت خروجی و
.     قابل مشاهده است-sup در منوی



   

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
  . را پيدا کنيدFcs-  پارامتر-drc  در منوی

 تغيير دهيد وyes اين مقدار را به.  ظاهر شود no  را فشار دهيد تا عبارتENT کليد
, به مقادير کارخانه ای, ی پارامترهای درايوماتم. را برای چند ثانيه نگه داريدENT کليد

  .  نشان داده می شودbFr  و سپسInit عبارت. تغيير خواهد کرد

  



   

  

  

v/f  روش کنترل
  .  روش کنترل موتور توسط درايو را مشخص می کند-drc  در منویuFt-  پارامتر

  

 يعنی که کنترل به روش تنظيم شده است n ر رویببطور پيش فرض, اين پارامتر
استفاده از اين. صورت می گيرد,  بدون سنسور (vector  control) کنترل برداری

  . نياز به اتوتيون درايو و موتور دارد, روش

 خطی با گشتاور ثابتV/F  تنظيم کنيد کنترل به روش L  را بر رویuFt- اگر پارامتر
  . کار ميکنند, در حالت گشتاور ثابت,  نقالهبارهايی مانند نوار. اجرا خواهد شد, 

 مقداروبرای بارهايی مانند پمپ و فن نياز است که از روش گشتاور متغير استفاده کنيد
  . تنظيم گردد p  بر رویuFt- پارامتر

, استفاده می شود, یژاز روش صرفه جويی در مصرف انر,  اگر هم برای پمپ و فن
  .  قرار داده شودnLd  بر رویuFt- پارامتر

  

  



   

  مرجع فرمان
يعنی استارت و توقف و. کنترل می گردد, فقط از طريق وروديهای ديجيتال,  اين درايو

بطور پيش.  تعيين می گرددLI2  و LI1 توسط وروديهای ديجيتال, جهت چرخش موتور
, تگرد و چپگرد برای راسLI2  و ورودیstop  و start  برایLI1 ورودی, فرض

  . بکار می رود

 برای اين منظور-I-O  در منویLI2–  و پارامتر-I-O  در منویtcc- پارامترهای
  . استفاده می گردد

  

  

  

  مرجع سرعت درايو
اين. بکار گرفته می شود, برای تعيين سرعت درايو,  بطور پيش فرضAI1 رودیو

  .است+ 10 تا0ز نوع ورودی ولتاژ و بينا, ورودی آنالوگ

 می توان سرعتAI1  وcom و+ 10با اتصال يک پتانسيومتر خارجی به ترمينالهای
  . درايو را تغيير داد

      استفاده کنيد SP8  تاSP2 اگر می خواهيد از سرعتهای ثابت موجود در پارامترهای
 و SP4  و SP2  را بر روی مقاديرLI4-  وLI3- و LI2- می توانيد پارامترهای

SP8 تنظيم کنيد  .  

  

  



   

  پارامترهای موتور و اتوتيون
پارامترهای, جدول زير.  قرار دارد-drc در منوی, پارامترهای موتور و اتوتيون

  .موتور را معرفی می کند

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
  v(  -uns (ولتاژ نامی موتور  پالک موتور
  HZ(  -Frs  (فرکانس نامی موتور   پالک موتور

No  اتوتيون نمودن درايو و موتور    -tun
.  قرار دهيدyes روی را برtun- سپس پارامتر.  ابتدا پارامترهای موتور را وارد کنيد

. فرمان حرکت داده شود اتوتيون انجام خواهد شد, وقتی به درايو



  

-SEt  پارامترهای منوی
  .  را معرفی می کند-SEt یپارامترهای منو,  جدول زير

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
   جهت چرخش موتور  راستگرد

 For= راستگرد  
 rrs= چپگرد  

-rot  

3 sec  مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا ماکزيمم    -ACC
3 sec  مدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر    -dEc
0 HZ  حداقل سرعت خروجی درايو    -Lsp

50 HZ  حداکثر سرعت خروجی درايو   -Hsp
  جريان حرارتی مجاز موتور   جريان نامی

  .  جريان نامی موتور را وارد کنيد
 -ItH

uFr-    اضافه نمودن گشتاور موتور در سرعتهای کم  20%
0.7 *Inمقدار جريان تزريقی  dcبه موتور برای ترمز 

dc  
 Inجريان نامی موتور است .  

 -Idc

0.5 secمدت زمان تزريق جريان برای ترمز  dc-tdc
10 Hz2سرعت پله ای   Sp2
15 HZ3 سرعت پله ای SP3
20 HZ4 سرعت پله ای    SP4
25  HZ  5سرعت پله ای   Sp5

30  HZ 6 سرعت پله ای   Sp6
35  HZ7 سرعت پله ای   Sp7



   

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

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
  V(  -uns ( ولتاژ نامی موتور  پالک موتور
  HZ(  -Frs (فرکانس نامی موتور   پالک موتور

No  فعال نمودن اتوتيون درايو و موتور   -tun
60   HZ  حداکثر فرکانس خروجی مجاز برای درايو    -tFr

N  مد کنترلی درايو و نوع منحنی  v/f
  =Lکننترل به روش  V/Fساده با گشتاور ثابت   
=Pکنترل به روش گشتاور متغير   
=nروش کنترل برداری بدون سنسور   

 =nLdروش کنترلی صرفه جويی در مصرف انرژی 

 -uFt

Yes  کنترل اتوماتيک نرخ کاهش سرعت برای جلوگيری از
dc افه ولتاژ باسخطای اض

-brA  

4   KHZ  فرکانس سوئيچينگ کرير    -sFr
Noری ست نمودن فالت درايو به طور اتوماتيک    -Atr
Yesفعال نمودن خطای قطع فاز خروجی درايو    -opL
Yesفعال نمودن خطای قطع فاز ورودی درايو    -IPL
n oقطعپس از وقوع خطای,  فعال نمودن عملکرد توقف 

  فاز ورودی درايو
 -stp
-FLr

n  oبازگشت به تنظيمات کارخانه   
پارامتر با مقادير,  تنظيم گرددyes  اگر بر روی
  . تنظيم می شود, کارخانه ای

 -Fcs

  
  



   

-I-O  پارامترهای منوی
  .  را معرفی می نمايد-I-O تعدادی از پارامترهای منوی,  جدول زير

پيش
  فرض

  پارامتر  توضيح

 2Cانتخاب بين دو سيمه يا سه سيمه برای وروديهای ديجيتال  LI1و 
LI2  

-tcc  

rrs  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  LI2  -LI2  

Ps2  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  LI3-LI3  
Ps4  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  LI4-LI4  



   

SAI  دی آنالوگ تعيين عملکرد ورو AIC/AI2-AIC  
AO-   .  نشان داده می شودAO پارامتری که توسط خروجی آنالوگ  
  AO-Aot  نوع خروجی برای خروجی آنالوگ  
R2  -r2  تعيين عملکرد خروجی رله ای  

Add-    آدرس اينورتر در شبکه سريال  1
bdr-    سريالLink  مقدار سرعت برای19.2

  



   

-SEP  پارامترهای نمايش  
فقط, پارامترهای اين گروه.  جدول زير تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می کند

  . را نمايش می دهد... خواندنی است و مقادير ولتاژ و جريان و سرعت و

  پارامتر    توضيح
  HZ(    -FrH .(فرکانس فرمان را نشان می دهد

  HZ(    -rFr (و فرکانس خروجی دراي
  A(    -Lcr ( جريان خروجی درايو
  opr-  (%) توان خروجی درايو

  dc)  v(    -uLn  ولتاژ باس
LFt-     . آخرين فالت درايو را نشان می دهد



   

  1مثال
  ).فن( و ورودی ديجيتال برای يک موتور دمندهAI1 استفاده از ورودی آنالوگ

 ثانيه در10 ثانيه و مدت زمان کاهش سرعت را نيز10 مدت زمان افزايش سرعت را
  .نظر بگيريد

  

 نيز برای کنترل AI1    نمودن درايو و ورودی stop  و start  برایLI1  ورودی
  . در نظر گرفته می شود, سرعت درايو

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد  
 YESبازگشت به تنظيمات کارخانه   -FCS

-P  منحنی  V/Fی بارهای با گشتاور متغير تنظيم برا
  گردد

 -uft

2c  2  انتخاب مدل دو سيمهwire3  يا سه سيمه wire
  برای وروديها

 -tcc



   

No  غير فعال نمودن ورودی  LI2برای جلوگيری از 
  چرخش در جهت چپگرد

 -LI2

n o  غير فعال نمودن ورودی آنالوگ  AIC/AI2-AIC  
10 Sec  رعت مدت زمان افزايش س ACC-ACC  
10 Sec  مدت زمان کاهش سرعت  Dec-dEc  



   

  2مثال
  همراه با اتوتيون درايو و موتور, استفاده از سرعتهای ثابت

  

 LI1 وروديهای.  تعيين می شود LI4  و LI3 تا از وروديهای ديجيتالتوسط دو, سرعت
ورودی.  راستگرد استفاده  می شوند– و چپگرد stop  و start  نيز برای LI2 و

. را نبايد استفاده کنيدAI1 آنالوگ



   

  

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
 Yesبازگشت به تنظيمات کارخانه    -Fcs

3  sec  مدت زمان افزايش سرعت  ACC-ACC  
3.5   sec  مدت زمان کاهش سرعت  dec-dEc  

پالک
  موتور 

فاظت موتور در برابرجريان حرارتی موتور برای ح
   جريان نامی موتورIn =اضافه بار

 -ItH

15    HZ  2 سرعت پله ای   Sp2
30    hz  3 سرعت پله ای   Sp3
50   HZ  4 سرعت پله ای   Sp4

پالک
موتور 

v(  -uns (ولتاژ نامی موتور

پالک
  موتور 

HZ(  -Frs (سرعت نامی موتور

Yes  ايو و موتور فعال نمودن اتوتيون در   -tun
Nمد کنترلی درايو   

 =nروش کنترل برداری بدون سنسور   
 -uFt

2cانتخاب روش دو سيمه يا سه سيمه    -tcc
Sp2انتخاب ورودی  LI3برای انتخاب سرعت ثابت    -LI3
Sp4انتخاب ورودی  LI4برای انتخاب سرعت ثابت    -LI4

در ساير. صفر است, سرعت, هردو غير فعال باشندLI4  و LI3 وقتی وروديهای
  .طبق جدول زير است, سرعت, موارد

 LI3LI4    سرعت   
 00  0  0  
1  0  15  HzSp2  
0  1  30 HzSp3  
1  1  50 HZ  Sp4  

  



   

  پيغامهای خطا

  



   

  


