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راهنمای فارسی
درايو اشنايدر
ATV212 

ALtivar212
    



 

    مقدمه
در محدوده توان بين  ,ساخت شرکت اشنايدر الکتريک ATV212  درايو
 , کيلو وات و برای کار با موتورهای القايی آسنکرون75 کيلو وات تا0.75

  .توليد و عرضه می گردد

 و پمپبرای کاربردهای,  خاصبطورATV21  وATV212 درايوهای   
شباهت ,از نظر ساختار و پارامترها   ATV212درايو. فن طراحی شده اند
. درايوهای توشيبا داردبرخی از اشنايدر وATV21 زيادی به درايو

  

    



  

  

  

    



 

  
    



 

  

  

  

  
  
  
  

  مدار الکتريکی
  .نشان داده شده است, در شکل زير ,مدار قدرت و کنترلی اين درايو

  : ين درايو دارایا

   )  RES و R   ,  F ( ورودی ديجيتال3

   )  VIA   وVIB( ورودی آنالوگ2

 )  RY   و  FL ( رله خروجی2

  . باشدمی ) FM ( و يک خروجی آنالوگ

    



 

  

  

  

  
   



 

  

ترتيب قرار گيری ترمينالهای کنترلی بر روی برد کنترلی درايو  ,  شکل زير
ATV212را نشان می دهد  .

  
  

  



  

  

 برای فرمان حرکت راستگرد بکارF ورودی ديجيتال, به صورت پيش فرض
است و ورودی   )RS1 ( برای انتخاب يک سرعت ثابتR ورودی. می رود

RESبرای ری ست نمودن فالت ها بکار می رود  .  

 را تغيير دهيد ورودیF112 پارامتر, و طبق جدول ,اما اگر طبق شکل زير
Rبرنامه ريزی می گردد, تارت در جهت چپگرد برای اس .

  

  
    



 

  

 برF112  کنيد و پارامتر   استفاده سيمه3از روش , شکل زيراگر طبق
 به منظور اتصال شستیR  تنظيم شود ورودی 4 و   )Wire 3 (روی

STOPورودی.  بکار می رود Fبرای اتصال شستی استارت در جهت راستگرد 
 برای اتصال شستی وRES  تنظيم گردد ورودی3 رویF113 و اگر پارامتر

. بکار گرفته خواهد شد, استارت در جهت چپگرد

  

    



 

  

  

سوئيچ.  روی برد کنترلی اين درايو وجود داردرب, چندين ديپ سوئيچ
SW102برای انتخاب بين سه حالت  sinkو  pLcو  sourceکاربرد دارد  .  

اتصال وروديهای  ان ترمينال مشترک برای به عنوp24 اگر از ترمينال
source  بايد روی حالتsw102  ديپ سوئيچاستفاده می کنيد, ديجيتال

. قرار گيرد

).پيش فرض کارخانه( 

    



 

 به عنوان مشترک برای اتصال کليدهایcc اما اگر می خواهيد از ترمينال
 قرارsink ر روی حالت بايد بsw102  سوئيچورودی ديجيتال استفاده کنيد

  . داده شود

يا   حالت ولتاژ2 است کهFM  مربوط به خروجی آنالوگsw101 ديپ سوئيچ
  . جريان را برای خروجی آنالوگ تعيين می کند

 ورودی2يا جريان برای   نيز برای انتخاب ورودی ولتاژsw100 ديپ سوئيچ
  .  بکار می رودVIB  وVIA آنالوگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    



 

  کنترل پانل
.نشان داده شده است, در شکل زير  ,کنترل پانل موجود بر روی اين درايو

    



 

 وLocal  روی کنترل پانل برای انتخاب بين دو حالتLOC/REM  از کليد
Remoteاستفاده می شود  .  

 را فشار دهيد و چراغ کوچک کنار اين کليد روشن شودLoc/REM وقتی کليد
stop  وRUN  است يعنی از طريق کليدهایLOCAL درايو در حالت ,

می توانيد به درايو فرمان حرکت و توقف بدهيد و با کليدهای, روی کنترل پانل
.تغيير داده می شود, سرعت, جهت باال و پايين

درايو در,  را فشار دهيد و چراغ کنار آن خاموش شودLoc/REM  اگر کليد
و بايستی از طريق ورودی و خروجيهای قرار می گيردRemote حالت

فرمان حرکت و توقف, ديجيتال و آنالوگ و يا از طريق شبکه فيلدباس به درايو
  .  و سرعت حرکت را تعيين کنيدوجهت چرخشبدهيد

از کليدهای,  تنظيمات بر روی درايو و يا برای تغيير پارامترهابرای انجام
MODEو  ENTباال و پايين استفاده می شود به عالوه دو کليد جهت.  

  .   رقمی است4 سون سگمنتLED يک نمايشگر,  نمايشگر اين درايو

MON    و PRG   وRun  چراغسه, در کنار نمايشگر و در سمت چپ
  . ار داردرق

   روشن,  در زمان کار و وقتی که درايو فرمان حرکت می گيردRun چراغ
  . می شود

نی که وارد منوهای پارامتری شده ايد و قصد تغيير در زماPRG چراغ
  . پارامترها را داريد روشن می گردد

 قرار داريد و می خواهيدMonitor  هم در زمانی که در منویMON چراغ
را مشاهده... سرعت و, وضعيت درايو, توان, جريان, مقادير لحظه ای ولتاژ

  . روشن خواهد شد. کنيد

    



 

 از کليد  Run,  program,  Monitoring هایبرای حرکت بين مد
MODEاستفاده کنيد  .

  

طبق.  قرار می گيردRun وقتی درايو را به برق وصل می کنيد ابتدا در مد
 روی نمايشگر ظاهر وAUF  را فشار دهيد عبارتMode شکل باال اگر کليد

باال يا پاييندر اين حالت اگر کليدهای جهت.  هم روشن می شودPRG چراغ
. را فشار دهيد منوها و پارامترهای موجود در درايو را مشاهده خواهد کرد

 روی نمايشگر است يکبار ديگرAUF طبق شکل باال اگر در حالتی که عبارت
 ظاهر می گردد و چراغFr-r  ياFr-F عبارت,  را فشار دهيدMODE کليد

Monنمايش ياهم روشن می شود  در اين حالت در مد Monitoringهستيد 
 راMonitoring با کليد جهت باال يا پايين می توانيد متغيرهای درون منوی. 

  . مشاهده کنيد

.  را نشان می دهدMonitoring متغيرهای قابل نمايش در منوی, ول زيراجد
  . هيدتغييرشان بد, و نمی توانيد مانند پارامترها. فقط خواندنی هستند, اين متغيرها

    



 

  
  

    



 

  

    



 

  

    



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  چگونگی تنظيم پارامترها
  . فلوچارت دسترسی به پارامترهای درايو را نشان می دهد, شکل زير

    



  

  



 

کليد. ار می گيردر قRun وقتی درايو را به برق وصل می کنيد ابتدا در مد
MODEرا فشار دهيد تا عبارت  AUFروی صفحه ظاهر و چراغ  PRGدر 

. ار نمايشگر روشن شودکن

    



  

      



 

  

  

  

  

 از آن عبارتهای بعد وGru عبارت. چند بار کليد جهت پايين را فشار دهيد
    F---     ,IO ,  CON  می شود  ظاهر...  و  .  

 AUFمنوی دسترسی سريع به چند پارامتر اوليه و اساسی است  .  

د که در طی برنامه يک منو است و پارامترهايی را نشان می دهGru همچنين
.تغيير داده شده است, ريزی درايو

اين منو خالی است و هربار که,  وقتی درايو را تنظيم کارخانه می کنيد 
  . آن پارامتر در اين منو قرار می گيرد, پارامتری را تغيير می دهيد

 تاF100  قرار دارد پارامترهای از---F در منوی, پارامترهای تکميلی درايو
F912را در اين منو  می توانيد مشاهده کنيد و تغيير دهيد .



 

    



با,  ظاهر شدF100  را فشار دهيد و وقتیENT  برای ورود به اين منو کليد
  . کليدهای جهت باال يا پايين بين پارامترهای اين منو حرکت کنيد

و جستجو کنيدIO پارامترهای مربوط به وروديها و خروجيها را در منوی
.  پيدا کنيدCOn پارامترهای مربوط به ارتباط سريال را می توانيد در منوی

 پارامتر… وsr7,  oLn  مثلCon  ساير گزينه ها بعد ازAUF در منوی
  . هستند

  .  را معرفی می نمايدprogram ساير پارامترها در منوی, جدول زير

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
45   HZ7نس ثابتفرکا – سرعت ثابت  Sr7

  حفاظت موتور در برابر اضافه بارنوع موتور برای  0
  موتور استاندارد= 0

 OLn

tHr    حفاظت موتور در برابر داغ شدن  100%
 bv   اضافه نمودن ولتاژو گشتاور اوليه درايو  %5
   مد کنترلی درايو و موتور  1

  بارهای با گشتاور متغير مثل پمپ و فن=1
 Pt

v(  vlv( ولتاژنامی موتور400
HZ(  vL( فرکانس نامی موتور50
LL    حداقل فرکانس خروجی درايو0

HZ(  UL( حداکثر فرکانس مجاز خروجی درايو50
HZ(  FH( حداکثر فرکانس خروجی80
dEC   )ثانيه( مدت زمان کاهش سرعت درايو10
ACC   )ثانيه( مدت زمان افزايش سرعت درايو10

0=ستگردرا
LocalFr جهت چرخش موتور در حالت

 ypt   بازگشت به تنظيمات کارخانه  0
AOFn  اسکيل نمودن خروجی آنالوگ-

    



  

فرکانس
0=خروجی

AOFnsL انتخاب عملکرد برای خروجی آنالوگ

VIA=1  مرجع سرعت درايو –  
  سرعت درايو از کجا تغيير داده می شود؟

 Fnod

ورودی
0=ديجيتال

  مرجع فرمان درايو
  درايو از کجا فرمان می گيرد؟

Cnod

AUH   . تا از آخرين پارامترهايی که تغيير داده شده اند5  -

  
  
  
  
  

    



  

  
Quick Meno  استفاده از منوی

.  را نشان می دهدAUF طريقه استفاده از منوی  , شکل زير

  

    



 

  

  

  

ار فشار دهيد تا عبارت را يکبMode  است کليدRun وقتی درايو در مد
AuFدر اين حالت کليد.  ظاهر شود ENTرا فشار دهيد تا پارامتر  AU1

اگر از کليد های جهت باال و پايين استفاده می کنيد می توانيد. نمايش داده شود
بر روی هر کدام از پارامترهای اين. پارامترهای منوی سريع را مشاهده کنيد

با. ا فشار دهيد مقدار داخلی آن پارامتر نمايان می شود رENT اگر کليد, منو
save  مقدار جديد را در پارامترهاEnt وکليدهای جهت باال و جهت پايين

. کنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد پارامترهای درايوprogram  در منویtyp با استفاده از پارامتر

بايد درايو در حالت, برای شروع کار. يه کارخانه تغيير دهيدرا به مقدار اول
  .  يعنی موتور در حالت توقف قرار گيردبدون فرمان باشد

کليد جهت باال يا  . ظاهر شودAUF  را فشار دهيد تا عبارتMODE کليد
  .  را پيدا کنيدtyp پايين را چند بار فشار دهيد تا عبارت

 را در اين پارامتر3ظاهر می شود عدد, عدد صفر. د را فشار دهيENT کليد
 . را فشار دهيدENT وارد کنيد و کليد

  

صفر تغيير داده دوباره بهtyp پارامتر. يکبار درايو را خاموش روشن کنيد
  . می شود  و اغلب پارامتر های درايو به مقدار اوليه کارخانه تغيير داده می شود

    



 

از پارامترها را نشان می دهد که مقدار آن پس از تنظيمتعدادی, جدول زير
  . کارخانه هم تغيير نمی کند

  

  

  

  

  

  

  

  
    



 

  

  

  چگونه به درايو فرمان بدهيم ؟
می توانيد تعيين کنيد که مرجع فرمان درايو چيستcnod با استفاده از پارامتر

      و درايو از چه طريقی فرمان حرکت و توقف و جهت چرخش را دريافت
  می کند؟

 وLocal  می توانيد درايو را در دو حالتLOC/REM با استفاده از کليد
Remoteدر حالت.  قرار دهيد Localفرمانها از روی کنترل پانل موجود 
 چراغ کوچک کنارLocal در حالت.  اجرا خواهد شدATV212 روی درايو

  .  روشن می شودLOC/REM کليد

cnod  استفاده می کنيد با پارامترRemote التاگر از درايو در ح

. می توانيد تعيين کنيد که درايو از کجا فرمان بگيرد

  

بطور پيش فرض بر روی صفر قرار دارد يعنی فرمان حرکتcnod پارامتر
  .  دريافت می گرددR  و ياF و توقف از طريق وروديهای ديجيتال

    



 

يد با استفاده از کنترل پانل گرافيکی قرار ده1 را رویcnod اگر پارامتر
  . اشنايدر می توانيد به درايو فرمان حرکت و توقف بدهيد

2 را رویcnod برای کنترل درايو از طريق ارتباط سريال فيلدباس پارامتر
. قرار دهيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  

  

  

  

   کنترل گردد؟سرعت درايو از چه طريقی
 را فشار می دهيد و چراغLoc/Rem  و زمانی که کليدLOCAL در حالت
 روشن می شود با استفاده از دو کليد جهت باال و جهتLoc/Rem کنار کليد
.  می توانيد سرعت درايو را تغيير دهيدATV212  روی کنترل پانلرپايين ب

 می توانيد تعيين کنيد کهFnod  با استفاده از پارامترRemote اما در حالت
. کنترل می گرددسرعت از چه طريقی

  

 قرار دارد يعنی سرعت درايو1 در حالت پيش فرض بر رویFnod پارامتر
 قابل تغيير است با اتصال يک پتانسيومتر طبقVIA از طريق ورودی آنالوگ

ولت+ 10 را بين صفر تاVIA ورودی آنالوگ  می توانيد ولتاژ, شکل زير
.رتز تغيير کند ه50تغيير دهيد و سرعت بين صفر تا مثال

    



 

U  در اين حالت بايد بر رویVIA  مربوط به ورودیSW100  ديپ سوئيچ
  . قرار داده شود

قرار داده شود سرعت از طريق ورودی  2 بر رویFnod اگر پارامتر
  .  تغيير می کندVIB آنالوگ

 طريقاگر از کنترل پانل گرافيکی اشنايدر استفاده می کنيد برای تغيير سرعت از
  .  قرار دهيد3 را رویFnod اين کننترل پانل پارامتر

     و از طريق ارتباط سريال فيلدباس کنترلPLC اگر سرعت درايو از طريق
  .  قرار دهيد4 را بر رویFnod می شود پارامتر  

چنانچه با استفاده از دو ورودی ديجيتال که يکی برای افزايش سرعت و ديگری
ت بکار می رود بخواهيم سرعت را تغيير دهيم پارامتربرای کاهش سرع

Fnodقرار می دهيم5 را روی  .

  
    



 

  

  وش کنترلی درايو و موتورر
  .  می توانيد مد کنترلی درايو و موتور را تعيين کنيدpt با استفاده از پارامتر

 بطور پيش فرض برای کاربردهای پمپ و فنATV212  وATV21 درايوهای
 قرار دارد يعنی برای کاربردهای با1 بر رویPt ه اند و پارامترطراحی شد

  . تنظيم شده است) variable   torque(گشتاور متغير

 و ,   ميکسر, اگر از اين درايو برای کاربردهای با گشتاور ثابت مثل نوار نقاله
هيد که قرار د2 يا0 را بر رویpt بهتر است که پارامتر  استفاده می کنيد... 

.  خطی با گشتاور ثابت را بکار می گيردv/f منحنی

  

تنظيم کنيد روش کنترل برداری بدون سنسور که3 را بر رویpt اگر پارامتر
اين روش. فعال می شود  )svc (روش دقيق تری برای کنترل موتور است

کنيد و بانياز به اتوتيون دارد و بايستی پارامترهای موتور را در درايو تنظيم
  .  درايو و موتور را اتوتيون نماييدF400 استفاده از پارامتر

 Braking ( دارای ترمينال برای اتصال مقاومت ترمزATV212 درايو
Resistor (نمی باشد پس نبايد از اين درايو برای کنترل بارهای با گشتاور زياد
. استفاده شود

    



 

  پارامترهای پر کاربرد
 را معرفیATV212 ادی از پارامترهای پرکاربرد درايوتعد  ,  جدول زير

  . می کند

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
   وACC مقادير, اگر اين پارامتر را فعال کنيد  1=فعال

,dEcتغيير داده,  بطور اتوماتيک در زمان کار
over voltage  تا از ايجاد خطایمی شود

  . جلوگيری شود

 AU1

 سهماکرو مثل  ماکروی کنترلیلمدچند انتخاب  0
  ... و )wire-3(سيمه

 برای استارت در جهتF بطور پيش فرض ورودی
 به عنوان سرعت ثابت وR راستگرد و ورودی

 فالت درايو و بهReset  برایRES ورودی
.  تنظيم شده است2wire صورت مدل

 AU4

ورودی
  0=ديجيتال

 Cnodيا  cmodيو است مرجع فرمان درا
درايو از, Remote بطور پيش فرض در حالت

  . فرمان می گيرد, وروديهای ديجيتال

 Cnod

1=VIA  Fnodيا  Fmod , مرجع سرعت درايو در حالت
 Remoteبطور پيش فرض . را تعيين می کند

 سرعت درايو از طريقRemote در حالت
  .  تعيين می شودVIA ورودی آنالوگ

 Fnod

فرکانس
0=خروجی

 FnsLيا  fmsLبرای تعيين عملکرد خروجی 
  .  تنظيم می گرددFM آنالوگ

 FnsL

    



  

typ  بازگشت به تنظيمات کارخانه  0
LocalFr جهت حرکت موتور در حالت0=راستگرد

ACC   )ثانيه( مدت زمان افزايش سرعت درايو  -
dEc   )ثانيه( مدت زمان کاهش سرعت درايو-

80    HZحداکثر فرکانس خروجی درايو    FH
50     HZحد باال برای فرکانس خروجی درايو    UL

0    HZحد پايين برای فرکانس خروجی درايو    LL
HZ(  vL( فرکانس نامی موتور50

V(  vLv(نامی موتور ولتاژ400
   روش کنترلی موتور و نوع بار1

  نف –پمپ –بارهای با گشتاور متغير=1
 Pt

افزايش ولتاژو گشتاور اوليه درايو در فرکانسها و5%
  سرعتهای کم

vb

يا 100%
آمپر نامی

  )A(درايو

جريان– حفاظت موتور در برابر اضافه حرارت
  .نامی موتور را در اين پارامتر وارد کنيد

 tHr

   انتخاب نوع موتور و نوع خنک شدن موتور0
  ره های خنک کنندهموتور استاندارد با پ= 0

 OLn

15    HZ1 فرکانس و سرعت ثابت   Sr1
20     HZ2 فرکانس و سرعت ثابت   Sr2
25    HZ3 فرکانس و سرعت ثابت   Sr3
30    HZ4 فرکانس و سرعت ثابت   Sr4

 نمودن درايوEnable  انتخاب يک ورودی برای0
  .درايو همواره فعال است= 0

 F108

F انتخاب عملکرد برای ورودی ديجيتال2
  فرمان حرکت در جهت راستگرد= 2

 F111

  R  انتخاب عملکرد برای ورودی ديجيتال6
 می توانيد يکی از سرعتهای ثابتR با ورودی= 6

 F112

    



  

  .را انتخاب کنيد
RES  انتخاب عملکرد برای ورودی ديجيتال10

فالتها استفاده برای ری ستRES از ورودی=10
  . شود

 F113

  RY  انتخاب عملکرد برای رله خروجی4
F100 رسيدن به سرعت= 4

F130

FL  انتخاب عملکرد برای رله خروجی11
  عدم وجود فالت=11

 F132

6     KHZفرکانس سوئيچينگ  igbtF300
قطع گردد و دوباره وصل , اگر برق ورودی درايو3

  د درايو چگونه خواهد بود؟عملکر, شود
 هنوز فعال است دوباره بهRunاگر فرمان= 3

  . حرکت ادامه بدهد

 F301

   محدود نمودن جهت چرخش موتور1
  .مجاز است, فقط راستگرد= 1
  .هم راستگرد و هم چپگرد بچرخد= 0

 F311

F400    فعال نمودن و انتخاب نوع اتوتيون0
A(  F415( موتورجريان نامی پالک موتور
)A(جريان بی باری موتور   پالک موتور

  . جريان نامی موتور در نظر گرفته شود 30%
F416

RPM(  F417(سرعت نامی موتور پالک موتور
  Dec  وACC  الگوی منحنی0

Linear الگوی خطی= 0
s به شکلs-ramp الگوی= 1

F502

   محدود نمودن جريان خروجی درايو110%
  )سب آمپرحيا بر(جريان نامی موتور  110%

F601

  عملکرد درايو در مورد خطای فاز خروجی3=فعال
  غير فعال= 0

F605

    



  

مدت زمان الزم برای عملکرد حفاظت اضافه بار  300
  )ثانيه(موتور

 F607

عملکرد درايو در مورد خطای قطع فاز ورودی1=فعال
  درايو

  غير فعال=0

 F608

  قفل نمودن پارامترهای درايو  0=فل بدون ق
  قفل= 1

 F700

 درايو در دو حالتLOC/Rem  اگر توسط کليد  0
localقرار می دهيد با قطع و وصل برق آيا حالت

  قبلی خود را حفظ کند يا نه؟
  .حالت قبلی خود را حفظ کند= 0
  .  غير فعال شودLoc/Rem کليد= 1
   . حالت قبلی خود را حفظ نکند= 2

 F732

  Run stopفعال يا غير فعال نمودن کليدهای0= فعال
,غير فعال= 1

F733

    

يا به صورت آمپر%  ممکن است به صورتF601  وtHr پارامترهای : نکته
, روشن شد%اگر چراغ کوچک کنار نمايشگر در حالت. مورد نياز باشد

روشن نشد دو% ولی اگر چراغبه صورت درصد وارد شودپارامتر مورد نظر
  . وارد نماييد) A(پارامتر را به صورت آمپر

  

  

    



  

  کدهای خطا
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