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  راهنمای بکارگيری سريع

Siemens sinamics      
V20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     



   

  

  

  مقدمه
  . ساخت شرکت زيمنس در مدل ها و فريم های مختلفی توليد می گرددsinamics V20درايو

 کيلو وات و3.0 تا0.12 ولت  در رنج توان230 ورودی تکفازقيک مدل از اين درايو برای بر

 کيلو وات15 کيلو وات تا0.37 ولت ، در محدوده توان400 سه فازيک مدل آن با برق ورودی

  . قايی سه فاز به کار گرفته می شودلااين درايو فقط برای موتورهای آسنکرون. طراحی شده است

  

  

  

  

  

  

  

                                              



   

  سخت افزار
 ورودی ديجيتال ، دو ورودی آنالوگ ، يک خروجی ترانزيستوری ديجيتال،4اين درايو ، دارای

.  می باشدRS485خروجی رله ای ، يک خروجی آنالوگ، و يک پورت سرياليک

  

                                     



   

را به کار+ 10 تا-10ولتاژهایولت يا + 10 تا0می تواند ولتاژهای  AI 1ورودی آنالوگ

20 تا4  و يا جريان20mA می توانيد جريان صفر تاAI 2 وAI 1 وروديهای آنالوگبه. گيرد

 فقط به صورت جريان آنالوگ به کار می رود ، ولی ورودیAI 2ورودی. ال کنيدميلی آمپر ، اعم

AI 1هم ولتاژ و هم جريان ورودی را قبول می کند  .  

 ميلی آمپر را در20 تا4 ميلی آمپر يا20 نيز جريان خروجی صفر تاAO1خروجی آنالوگ

  . خروجی ايجاد می کند

                                     



   

  کنترل پانل
  BOPکی پد موجود روی درايو را. د برای اين درايو ، در نظر گرفته شده است مدل کی پسه

(Basic Operator Panel ). می نامند

.  و کليد ها و نمايشگر آن می باشدBOPشکل زير، مربوط به يک

  

  نيز برایExternal BOP ديگر به نامBOPعالوه بر کی پد موجود روی درايو، از يک مدل

  .  روی درب کابينت کنترل يا با کمی مسافت از درايو ، استفاده می گرددنصب بر

   ، توسط کابل رابط ويک عدد ماژول واسطه به پورت مخصوص روی درايو ، وصلBOPاين

  .می شود

                                     



   

  

 نيز می توان برای انتقال پارامترها از درايو به يکParameter Loader از وسيله ای به نام

. رعکس استفاده نمودفالش مموری يا ب

                                     



   

  

BOPموجود بر روی درايو و BOPباهم دارند نيزیرجی ، شباهت هايا خ  .

 است که می تواند به عنوان کليدExternal BOPتفاوت ظاهری آن ها ، کليد چرخان بر روی

OKبر روی.  و کليد جهت باال و کليد جهت پايين عمل کندBOPمعمولی ، کليد های OKو جهت 

 اگر کليد چرخان را فشار دهيد عملExternal BOPباال و جهت پايين داريم در حالی که بر روی

OKاگر به سمت راست چرخانده شود کار کليد سمت باال را انجام ميدهد و اگر.  را انجام می دهد

هایBOPدر.  معمولی عمل می کندBOPبه چپ بچرخانيد ، همانند کليد سمت پايين بر روی

M را همزمان با کليدOK بايد کليد(Local)موجود بر روی درايو برای فعال نمودن کنترل دستی

 وجود دارد(Local) يک کليد برای حالت دستیExternal BOPفشار دهيد در حالی که بر روی

  

  

                                     



   

  

BOPدرايو موجود بر روی  
  .ا تنظيم و متغيرها را مشاهده نمود موجود بر روی درايو می توان پارامترها رBOPتوسط

  

باال و پايين ، سه سطری است که در سطرهایLCD نمايشگر اين درايو، دارای يک صفحه

وضعيت درايو و در سطر وسط که پنج رقمی است شماره پارامترها و مقادير درون آن ها قابل 

هت چرخش موتور، وضعيتدر سطر باال ازسمت راست ، کنترل به روش دستی ، ج. مشاهده است

  . حرکت يا توقف موتور ، آالرم و فالت درايو را می توان مشاهده نمود

 نمايشV وA وHz وRPM وKWو% در سطر پايين از سمت راست به چپ نيز واحدهای

  . داده می شوند

نگ استارتهمانند اغلب درايوها، از کليد سبز ر.  وجود دارد   درايو،BOPکليد بر روی  عدد  6

 می توان استفاده(Local)و کليد قرمز رنگ توقف برای  فرمان دادن به موتور در حالت دستی

 .نمود

                                     



   

  

 را يکبار فشار دهيد نوعstopوقتی موتور در حال چرخش و درايو در حال کار است اگر کليد

واهد متوقف خRamp اجرا می گردد و موتور با يک شيب تعريف شده به صورتOFF1توقف

  . شد

) sec 2در زمانی کوتاهتر از. (را دوبار پشت سر هم فشار دهيد) قرمز رنگ (stopاما اگر کليد

در روش.  اجرا خواهد شدOFF2 را بيش از سه ثانيه بادست ، نگه داريد توقفstopيا اگر کليد

 خواهد چرخيد و ، ارتباط درايو و موتور ، قطع می گردد و موتور به طور آزادانهOFF2توقف

مدت زمان متوقف شدن موتور ، بستگی به. پس از مدتی بر اثر اصطکاک ، متوقف خواهد شد

.  به چند شکل مختلف به کار می رودMکليد. اينرسی بار و موتور و ميزان اصطکاک سيستم دارد

يا به منوی و(status screen)اگر اين کليد را بيش از دو ثانيه نگه داريد به صفحه وضعيت

setupمنوی.  حرکت می کندsetupاگر اين کليد را به.  برای تنظيمات سريع استفاده می گردد

 همچنين.صورت کوتاه فشار دهيد وارد منوی تنظيم پارامترها و يا به صفحه بعدی خواهيد رفت

ر ، چند بار ايناگر در زمان تنظيم پارامت. برای حرکت کرسر بر روی نمايشگر نيز به کار می رود

 اگر به طورOKکليد.  شدن تغييرات ، از پارامتر خارج می شودsaveکليد را فشار دهيد ، بدون

اگر به صورت عادی. نگه داشته شود ويرايش سريع انجام می شود)  ثانيه2بيش از( طوالنی مدت

ی توان مقادير می توان حرکت کرد و م (status)، فشار داده شود بين وضعيت های مختلف

  . نمود   saveتغييرات در پارامتر را

 را همزمان باOKو  Mاگر کليد.  برای ری ست نمودن فالت هم به کار می رود Okکيد

  . سوئيچ کنيدJog وHand وAutoيکديگر فشار دهيد می توانيد بين سه حالت

  

. ال های ورودی ، کنترل می گردد قرار دارد ، از طريق ترمينAuto يعنی اگر درايو در حالت

  .  را با هم فشار دهيدOK وM بايد دو کليدhand يا(Local)برای رفتن به حالت کنترل دستی

                                     



   

برای خروج از حالت.  می شويدJog را فشار دهيد وارد حالتOKو  Mاگر بازهم کليد های

Jogو رفتن به حالت Auto بازهم دو کليد ،Mو Okشار دهيد را همزمان ف .  

  

Jogدر حالت کنترل دستی ، در کناره صفحه نمايشگر ، يک دست ظاهر می گردد اگر به حالت

  . تغيير داده شود ، عالمت دست ، چشمک زن می گردد

  .  شويد ، عالمت دست ، نمايش داده نمی شود Auto اگر هم وارد حالت

 پارامتر ها می توان استفادهدرونزايش مقداراز کليد جهت باال برای حرکت بين پارامترها و برای اف

اگر کليد جهت.  قرار داريد، با زدن کليد جهت باال ، سرعت زياد خواهد شدRunاگر در مد. نمود

  . باال را نگه داريد با سرعت زيادتری بين پارامترهای حرکت می کند

کليد ، مقدار محتوای پارامتر راتفاوت در اينجاست که اين. کليد سمت پايين هم به همين شکل است

    کاهش می دهد اگر کليد جهت باال و پايين را همزمان فشار دهيد ، جهت چرخش موتور عوض 

  . می شود

را به برق وصل می کنيد يا اولين بار بعد از اينکه تنظيمات درايو را بهv20اولين بار که درايو

  .  هرتز طبق شکل زير را بايد تنظيم کنيد50-60ابتنظيمات کارخانه ای تغيير داديد، منوی انتخ

  

                                              



   

 عدد صفر قرار گيرد، فرکانسP0100اگر در پارامتر.  استP0100اين منو معادل پارامتر

 قرار دهيد ، فرکانسP0100اگر يک را در.  هرتز برای منطقه اروپا خواهد بود50نامی موتور،

60Hzی شمالی و اگره آمريکاق و توان اسب بخار برای منطP0100قرار دهيد ، فرکانس2 را 

زمانی که منوی شکل باال.  هرتز و توان کيلو وات را برای آمريکای شمالی انتخاب خواهيد نمود60

  .  شويدsetup رافشار دهيد تا وارد منویOK برای اولين بار ظاهر می گردد کليد?.50يعنی عدد

  .  نمايش می شويد فشار داده شود وارد منویMاگر کليد

  

                                     



   

  

  راه اندازی سريع
 را با کمترين تعداد تنظيمات پارامتر،V20فلوچارت شکل زير، روش سريع برای راه اندازی درايو

  .نشان می دهد

  

                                     



و نوع بر طبق اين فلوچارت ، ابتدا اطالعات موتور را وارد کنيد ، سپس مرجع فرمان و سرعت

wiringرا در قسمت Connection  تنظيم نماييد ، نوع کاربرد درايو ، درقسمتApplication 

  .  وارد شودCommon Parameterانتخاب می گردد و ساير پارامترهای مورد نياز ، در بخش

 setup ثانيه نگه داريد تا وارد2 را بيش ازM قرار دارد کليدdisplay   اگردرايو در منوی

Menuدر اين زمان. گردد   P0304ظاهر می گردد با کليد سمت باال می توان به پارامتر 

P0305 اگر بر روی هر کدام از پارامترها ، کليد. حرکت نمود... وOK، را فشار دهيد        

به.  می بردconnection درايو را به منویMفشار کليد  .می توانيد آن پارامتر را تنظيم کنيد

در بخش های بعدی ، هر. پارامترها ، قابل دسترسی و تنظيم استهمين ترتيب ساير منوها و ساير

  . کدام از پارامترهای اين منوها و ساير پارامترها را معرفی خواهيم نمود

  . جدول زير، پارامترهای موتور را برای راه اندازی سريع ، نشان می دهد

  

                                              



   

 ،P0304در پارامتر. می کنيد را انتخاب هرتز60 يا50 نوع تنظيمP0100ابتدا توسط پارامتر

به همين شکل ، ساير. مقدار ولتاژ نامی موتور را که بر روی پالک موتور نوشته شده را وارد کنيد

 مربوط به فعال نمودن اتوتيونP1900پارامتر.  را تنظيم کنيدP0311پارامترهای موتور تا

و می تواند به طور اتوماتيک ، چند تا ازبا استفاده از روش اتوتيون ، دراي. موتور و درايو است

از جمله مقاومت. پارامترهای موتور که معموًال روی پالک موتور ، نوشته نمی شود را محاسبه کند

از اين جمله... اهمی استاتور، اندوکتانس نشتی ، اندوکتانس متقابل ، نقاط اشباع هسته مغناطيسی و

  . است

ر را وارد نموديد نوبت به پارامترهای مربوط به سيم بندی وپس از اينکه پارامترهای موتو

connectionجدول زير، توضيح مختصری در مورد گزينه های موسوم به.  می رسد

Connection Macroروش را برای تعيين سيم12شما می توانيد يکی از اين.  ارائه می کند 

  . تعيين کنيد ...  نحوه بکارگيری درايو وبندی و

  پارامتر  توضيح

Cn000  مرجع فرمان و سرعت و سيم بندی بر اساس تنظيمات کارخانه

Cn001  .  فرمان می گيردBOPدرايو فقط از طريق

  AI1سرعت از طريق ورودی

   و ترمينال هاBOP فرمان از طريق

Cn002

  .سرعت های ثابت توسط ورودی ها انتخاب گردد

   و ترمينال هاBOP فرمان از طريق

Cn003

  سرعت از طريق ترمينال ها

   فرمان از طريق ترمينال ها

Cn004

  سرعت از طريق ورودی آنالوگ و سرعت های ثابت

   فرمان از طريق ترمينال ها

Cn005

   خارجیBOPفرمان از طريق

  MOP برایdown وup سرعت از طريق

Cn006

ترمينال ها برای مرجع فرمان

AI1آنالوگ سرعت از طريق ورودی

Cn007

ترمينال ها برای مرجع فرمان

   ورودی های آنالوگاز طريق و فيدبکPID--set point کنترل به روش

Cn008

                                     



   

  ترمينال ها برای مرجع فرمان

   بر اساس سرعت های ثابتPID کنترل

Cn009

Cn010(uss) دريافت می گرددRS485فرمان و سرعت از طريق

Cn011(Modbus) دريافت می گرددRS485ريقفرمان و سرعت از ط

  

.  را انتخاب کنيدCn011 تاCn000 هایconnectionبر اساس شکل زير می توانيد، يکی از

 را فشار دهيد ، آنOK که کليدCn011 تاCn000 های Connectionبرروی هر کدام از

Connectionکنيد ، عبارتای اين فلوچارت دقتهبه انت.  انتخاب خواهد شد current 

selected macroنشان می دهد که کدام connection انتخاب شده است  .

  

  

  

                                     



   

  

Cn000  
بر طبق تنظيمات پيش... مرجع فرمان و مرجع تعيين سرعت و عملکرد ورودی ها و خروجی ها و

  . فرض کارخانه ، به کار گرفته خواهد شد

  

Cn001  
به عنوان تنها مرجع فرمان) کنترل پانل روی درايو (BOP گردد انتخابconnectionاگر اين

.  تنظيم می گرددBOPسرعت هم با کليد های روی. درايو خواهد بود

                                              



   

Cn002  
چنانچه اين گزينه انتخاب شود مرجع فرمان درايو ، ورودی های ديجيتال است و سرعت نيز از

 می توان کنترل را بهOK وM همزمان کليد هایبا فشار .طريق ورودی آنالوگ تنظيم می شود

.  امکان پذير استBOPحالت دستی برد و فرمان از طريق

                                     



   

                                     



   

Cn003  
مرجع فرمان و مرجع تعيين سرعت درايو، ورودی های ديجيتال خواهد بود بدين صورت که ، يکی

 از ورودی های ديجيتال برای انتخاب سه برای فرمان استارت و توقف و سه تا(DI1)از ورودی ها

 تنظيم می شوند به کار گرفتهP1003 وP1002 وP1001سرعت ثابت که در پارامترهای

. استا   نيز قابل اجرBOPکنترل دستی از طريق. خواهد شد

                                     



   

  

Cn004
 تا ورودی4ورودی های ديجيتال به عنوان مرجع فرمان و مرجع تعيين سرعت به کار می رود و با

 ثبت شده اند راP1015 تاP1001 فرکانس ثابت که در پارامترهای15ديجيتال می توان تا

تنظيمات بر. اگر هيچ کدام از ورودی ها ، فعال نگردد، سرعت صفر خواهد بود. انتخاب نمود

  . اساس جدول زير، صورت می گيرد

Bit0  Bit1  Bit2  Bit3  پارامتر  speed  

0  0  0  0  --  0  

1  0  0  0  P1001Speed1  

0  1  0  0  P1002  Speed2  

1  1  0  0  P1003  Speed3  

0  0  1  0  P1004  Speed4  

1  0  1  0  P1005  Speed5  

0  1  1  0  P1006  Speed6  

1  1  1  0  P1007  Speed7  

0  0  0  1  P1008  Speed8  

1  0  0  1  P1009  Speed9  

0  1  0  1  P1010  Speed10  

1  1  0  1  P1011  Speed11  

0  0  1  1  P1012  Speed12  

                                     



   

1  0  1  1  P1013  Speed13  

0  1  1  1  P1014  Speed14  

1  1  1  1  P1015  Speed15  

  

                                     



   

Cn005
انتخاب سرعت از.  ترمينال های ديجيتال ورودی ، به عنوان مرجع فرمان درايو، خواهد بود

يکی از طريق ورودی های ديجيتال ، که توسط دو ورودی ديجيتال، دو. دوطريق صورت می گيرد

اگر هر دو.  تنظيم شده ، انتخاب خواهد شدP1002 وP1001سرعت ثابت که در پارامترهای

هم چنين ورودی آنالوگ نيز برای. باهم فعال نماييد ، سرعت ها با هم جمع خواهند شدورودی را

. انتخاب سرعت ، فعال می شود ولی اولويت با ورودی های ديجيتال است

  

                                     



   

Cn006
 را کم و(MOP)توسط ورودی های ديجيتال که مقدار پتانسيومتر نرم افزاری) فرکانس(سرعت

. به درايو اعمال می گردد  فرمان هم از طريق ورودی های ديجيتال ،.  شودزياد می کند تنظيم می

.  سرعت کم می شودMOP down با ورودیو سرعت زياد می شودMOP upبا ورودی

                                     



   

  

Cn007  
 و فرمان درايو هم از طريق ورودی های ديجيتال ،AI1تنظيم سرعت از طريق ورودی آنالوگ

ای فرمان به صورت پالسی هستند يعنی فرمان در لبه های باال رونده ، وورودی ه. اعمال می گردد

. پايين رونده پالس ورودی ، اجرا می گردد

                                     



   

  

Cn008  
مرجع فرمان درايو ، ورودی های ديجيتال است.  قابل استفاده استPIDاين روش برای کاربردهای

 به عنوان سيگنالAI2ودی آنالوگ و ورPID برایset point به عنوانAI1 ورودی آنالوگ

.  تعريف می شودPIDفيدبک

                                     



   

  

                                     



   

Cn009
 با استفاده ازPID انتخاب کنيد ، کنترل به روشconnection را به عنوانCn009اگر گزينه

و ورودی های   PID به عنوان فيدبکAI2ورودی آنالوگ.  سرعت های ثابت ، فعال می گردد

با سه تا از. رای فرمان به درايو و برای انتخاب سرعت ثابت، به کار گرفته می شودديجيتال ب

. ورودی های ديجيتال، سه سرعت ثابت انتخاب می گردد

  

                                     



   

Cn010  
 ، بهuss و براساس پروتکلRS485در اين روش ، فرمان ها و سرعت درايو ، از طريق درگاه

. درايو اعمال می گردد

                                     



   

  

Cn011  
 که ورودی هایRS485 انتخاب کنيد ، پورتconnection را به عنوانCn011اگر گزينه

P+و P-موجود بر روی درايو است ، به عنوان مرجع فرمان و مرجع تعيين سرعت ، به کار 

پروتکل ارتباطی.  در پروتکل ارتباطی می باشدCn010تفاوت اين روش با. گرفته خواهد شد

.  است Modbus RTuدراين حالت

                                     



   

Applicationانتخاب
نوع.  ، حاال نوبت به انتخاب نوع کاربرد درايو استConnection Macroپس از انتخاب نوع

هر بار که يکی از.  مقدار دهی و تعيين می گرددApplication Macroکاربرد درايو ، در منوی

Applicationرامترهای مربوط به آن کاربرد، تغيير خواهند کردها انتخاب شود ، يک سری از پا

  . جدول زير ، خالصه ای از پارامترهای اين گروه را معرفی می نمايد

  پارامتر  توضيح

AP000   پيش فرض–هيچ کاربرد خاصی تعريف نشده

AP010  کاربرد درايو برای کنترل ساده پمپ

AP020(fan)کاربرد درايو برای کنترل ساده يک فن

AP021  کاربرد درايو برای کنترل کمپرسور

AP030  کاربرد درايو برای کنترل نوار نقاله

  

.  را نشان می دهد(Application)شکل زير، نحوه تنظيم کاربرد

  

                                     



   

.  حرکت کنيدAP030 تاAP000توسط کليد های جهت باال و پايين می توانيد ، بين پارامترهای

 برای تعيينApplication را فشار دهيد ، آنOKرامترها ، که کليدبر روی هر کدام از اين پا

  . کاربرد درايو انتخاب خواهد شد

 انتخاب شده است نشانAP010جدول زير، پارامترهای مربوط به کاربرد پمپ را در حالتی که

. می دهد

  

انتخاب کنيد ، مقاديرfan را به عنوان کاربرد درايو برای کنترل يکAP020چنانچه پارامتر

. پارامترهای جدول زير را بايستی تنظيم کنيد

  

                                     



   

تنظيم شده باشد ، درايو برای يک کمپرسور ، به کار گرفتهAP021اگر کاربرد درايو بر روی

. خواهد شد و جدول زير، تنظيمات پارامترهای مربوط به کنترل يک کمپرسور را نشان می دهد

  

و برای نوار نقاله تعريف شود ، پارامترهایAP030وع کاربرد درايو بر رویو در آخر ، اگر ن

 .جدول زير ، مربوط به کنترل نوار نقاله ، نياز به تنظيم دارد

  

                                     



   

Common Parameters
درايو برای حالت تنظيمات سريع، مربوط می شود به پارامترهای مشترکه از تنظيمآخرين مرحل

(common parameters)

  . جدول زير ، چند تا از پارامترهای مشترک را معرفی می کند

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0 Hzحداقل فرکانس خروجی درايو  P1080

50 Hzحداکثر فرکانس خروجی درايو  P1082

10 secمدت زمان افزايش سرعتAccelerationP1120

10 secمدت زمان کاهش سرعتDecelerationP1121

5 HzفرکانسJogبرای کنترل دستی   P1058

10 secمدت زمان افزايش سرعتJogP1060

10 Hz1فرکانس ثابت  P1001

15 Hz2فرکانس ثابت  P1002

25 Hz3فرکانس ثابت  P1003

10 Hzبرای1فرکانس ثابت PIDP2201  

20 Hzبرای2فرکانس ثابت PID  P2202

50 Hzبرای3فرکانس ثابت PID  P2203

  

                                     



   

  روش دوم برای راه اندازی سريع
.  را راه اندازی کنيدV20روش ديگری نيز وجود دارد که می توانيد با کمترين تعداد پارامتر، درايو

  . کافی است که پارامترهای جدول زير را تنظيم کنيد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

3=Expertتعيين سطح دسترسی به پارامترها  P0003

  تخاب نوع پارامترها برای راه اندازی درايوان1

  راه اندازی سريع= 1

P0010

هرتز و واحدهای کيلو وات يا اسب60 يا50انتخاب فرکانس

  بخار برای منطقه اروپا يا آمريکای شمالی

0  

Hz- Kw 50–اروپا= 0

60Hz- Hp-آمريکای شمالی= 1

60Hz- Kw–آمريکای شمالی= 2

P0100

P0304(V)ولتاژ نامی موتور  رپالک موتو

P0305(A)جريان نامی موتور  پالک موتور

P0307(Kw)توان نامی موتور  پالک موتور

P0308   موتورCos fi  پالک موتور

P0309درصد ضريب بهره وری موتور  0

P0310(Hz)فرکانس نامی موتور  پالک موتور

P0311(RPM)سرعت موتور در بارنامی  پالک موتور

نوع خنک شدن موتور برای حفاظت موتور در برابر اضافه  0

  بار حرارتی

P0335

P0640  درصد حداکثر مجاز اضافه بار موتور  % 150

1=BOPمرجع فرمان درايو  P0700

                                              



   

1=MOPمرجع تعيين سرعت درايو  P1000

0 Hzحداقل فرکانس خروجی درايو  P1080

50 Hzحداکثر فرکانس خروجی درايو  P1082

 10 secمدت زمان افزايش سرعتAccelerationP1120

10 secمدت زمان کاهش سرعتDecelerationP1121

0= Linear

v/f

P1300  روش کنترلی درايو

پس از پايان برنامه دهی درحالت راه اندازی سريع ، عبارت0

 روی صفحه ظاهر می گردد و مقدار اين پارامتر8.8.8.8.8

  . به مقدار صفر تغيير خواهد کردP0010و پارامتر

P3900

0=Disabledفعال نمودن اتوتيون موتور و درايو  

  غيرفعال= 0

  . تمامی پارامترهای اتوتيون محاسبه گردد= 2

P1900

  

  

                                     



   

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 و P0010از پارامتر و بازگشت به تنظيمات کارخانهV20برای تغيير پارامترهای يک درايو

P0100و P0970پارامتر.  استفاده می شودP0100فرکانس نامی موتور و منطقه به کار ،

به طور پيش فرض بر روی صفر قرار دارد کهاين پارامتر. گيری درايو را مشخص می کند

برای ايران نيز ، اين گزينه.  و نوع اروپايی را برای درايو ، مشخص می کندHz 50تنظيمات

 هرتز و واحد60 را بر روی يک قرار دهيد تنظيماتP0100اگر مقدار پارامتر. ب استمناس

 Hz 60 قرار دهيد فرکانس2مساوی ا رP0100اسب بخار برای منطقه آمريکای شمالی و اگر

  . و واحد کيلو وات برای آمريکای شمالی انتخاب خواهد شد

قبل از آن بايد. ه ای به کار گرفته می شود برای بازگشت به تنظيمات کارخانP0970پارامتر

 يا بر روی1 را بر رویP0970سپس مقدار پارامتر . نماييد تنظيم30 را رویP0010پارامتر

اما اگر.  تغيير نمی کندuser تنظيم گردد پارامترهای1ر بر رویگ اP0970. يم کنيدظ تن21

P0970ا از جمله پارامترهای تنظيم کنيد تمامی پارامتره21 را بر رویuser   به مقادير

  . کارخانه ای تغيير خواهد کرد

                                     



   

  مرجع فرمان درايو
مرجع فرمان يک درايو ، مشخص می کند که فرمان های استارت و توقف و جهت چرخش ، از چه

دين مرجع فرمان درايو ، استفاده می شوي برای تعP0700پارامتر. طريقی به درايو اعمال می گردد

 قرار دارد يعنی درايو ، فرمان ها را از طريق کی پد و1اين پارامتر ، به طور پيش فرض بر روی

  . کنترل پانل دريافت می کند

 يا وسايل از اين قبيل به درايو ،BOPفرمان شروع به کار ، فرمان توقف و جهت چرخش، توسط

. مت باال و پايين را همزمان فشار دهيدبرای تغيير جهت چرخش موتور ، دو کليد س. داده می شود

 تنظيم گردد، درايو از طريق ورودی های ديجيتال ، فرمان های حرکت و2 بر رویP0700اگر

پارامترهایعملکرد ورودی های ديجيتال بايد توسط. توقف و جهت چرخش را دريافت می کند

  . بل پيگيری است قاP0704تا    P0701مربوطه ، تعريف گردد  که در پارامتر

 تنظيم کنيد، دريافت فرمان های حرکت و توقف و جهت چرخش از2 را رویP0700اگر پارامتر

 به دو صورت قابل به کار گيریRS485درگاه.  صورت خواهد گرفتRS485طريق درگاه

تر را می توانيد برای اين درگاه ، تعريف کنيد که در پارامModbus وuss  دو پروتکل. است

P2023قابل تعريف می باشد  .  

                                              



   

  مرجع تعيين سرعت
از چه مرجعیمرجع تعيين سرعت برای درايو ، مشخص می کند که انتخاب سرعت ، برای درايو ،

انتخاب سرعت. تنظيم می شود  P1000مرجع انتخاب سرعت ، توسط پارامتر. صورت می گيرد

وسطنتخاب بين چند سرعت ثابت باشد يا می تواند تمی تواند از طريق ورودی های ديجيتال برای ا

  .  صورت گيردPLC و ارتباط سريال بين درايو وRS485ورودی های آنالوگ يا از طريق درگاه

که از مقدار موجود در حافظه.  تنظيم شده است1اين پارامتر به طور پيش فرض بر روی

 Motorized ياMOP. ه می کند برای تعيين سرعت استفادMOPپتانسيومتر نرم افزاری

Potentiometerنوعی پتانسيومتر نرم افزاری است که می توان محتوای آن را کم يا زياد نمود  .

 به عنوان راد دو تا از ورودی های ديجيتاليبرای افزايش و کاهش سرعت ، در اين روش می توان

Mop upو Mop downهربار که ورودی.  تعريف کنيدMop upفعال کنيد سرعت افزايش را

جدول زير چندين.  فعال گردد، سرعت کم می شودMop downمی يابد و هر بار که ورودی

  . گزينه برای مرجع انتخاب سرعت را معرفی می کند

P1000مقدار پارامتر  توضيح

  AI12تغيير سرعت توسط ورودی آنالوگ

  3  س های ثابتاستفاده از ورودی های ديجيتال برای انتخاب فرکان

Modbus وuss و پروتکل هایRS485سرعت از طريق درگاه

  .دريافت می گردد

5  

  AI27تغييرسرعت توسط ورودی آنالوگ

  77 تا10  . گزينه باال است   ترکيبی از چند77 تا10گزينه های

  

                                     



   

  روش کنترلی درايو
جدول زير.  تعيين می شودP1300 توسط پارامتر(Drive control Mode)روش کنترلی درايو

  .مختلف برای اين پارامتررا به طور مختصر بيان می کند، گزينه های

P1300پارامتر  توضيح

خطی برای بارهايی که دارای گشتاور ثابت هستند مثل نوار نقاله وv/fروش

  باالبر و چند نوع از کمپرسورها

0  

ی کنترل دقيق تر بر رویبرا (FCC)ميدان به همراه کنترل جريانv/fروش

  بارهايی مثل نوار نقاله و باالبر

1  

شکل باری بارهايی مثل پمپ و فن که  u غيرخطی با منحنیv/fروش

  . گشتاور متغير دارند

2  

  3   با قابليت برنامه ريزی توسط کاربرv/fروش

  4   خطی به همراه صرفه جويی در انرژیv/fروش

  5   در صنايع نساجی برای به کار گيریv/fروش

  6(FCC) برای صنايع نساجی به همراه کنترل جريان ميدانv/fروش

  7  شکل به همراه صرفه جويی در انرژی   u غيرخطی با منحنیv/fروش

  19  به همراه تنظيم مستقل ولتاژv/fروش

  

، به کار گرفته استفاده می کنند پارامترهای اتوتيون موتور و درايوFCCبرای روش هايی که از

  . می شود

  

  

                                     



   

   درايوهای ساخت زيمنسمعرفی تعدادی از

                                     



   

                                     



   

                                     



   

                                     



   

                                     


