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 مقدمه
 در ABB ساخت شرکت    Acs310 و  Acs355 و Acs350  هایدرايو

کيلو وات برای مصارف معمولی مثل  22 کيلو وات تا 0.37محدوده توان بين 
  . توليد می گردد... فن و , پمپ ,ميکسر , نوار نقاله 

موتورهای سنکرون با  با موتورهای القايی آسنکرون و امکان کار  ACS355 درايو 
 فقط برای کار با ACS 350  و ACS 310 رتور آهنربای دايمی را دارد اما مدلهای 

 . طراحی شده است, موتورهای القايی آسنکرون 
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  سخت افزار 
  . نشان داده شده است,  در شکل زير, مدار الکتريکی اين درايو 

 و Ai1  دو ورودی آنالوگ , Di5  تا Di1  ورودی ديجيتال 5دارای , ايو اين در
 Ai2 ,  يک خروجی آنالوگ AO ,  يک خروجی رله ای RO و يک خروجی 

  )TO(.  می باشدDO ترانزيستوری 

  .   ميباشد  STOهمچنين دارای مدار ايمنی 
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  ترکيب متفاوت را 4, برای اتصال وروديهای ديجيتال به کليدهای ورودی 

 . می توانيد بکار بگيريد

  

 ترمينال PNPدر روش استفاده می کنيد ,  ولت داخلی درايو 24اگر از منبع 
 9متصل شده و ترمينال  )DCOM (11به ترمينال شماره ) GND (10شماره 

بکار , ولت است به عنوان ترمينال مشترک برای کليدهای ورودی + 24که 
  . خواهد رفت

وصل کنيد  ) V 24+ (9را به ترمينال ) DCOM(11 ترمينال NPNش در رو
به عنوان ترمينال مشترک برای کليدهای ورودی ) GND (10واز ترمينال 
 . استفاده کنيد
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استفاده می کنيد , ولت خارجی برای وروديهای ديجيتال + 24اگر از منبع تغذيه 

 آزاد 10 و 9و ترمينالهای  می شود و وروديها استفاده DCOMفقط از ترمينال 
 . هستند
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 را نشان ACS 355 ترتيب قرار گيری ترمينالهای کنترلی درايو , شکل زير 
 . می دهد
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 panel دارد کانکتور بااليی که با نام ددو کانکتور وجو, در زير کنترل پانل يا کی پد 
connector ,  بکار می رود, پد برای اتصال کی  , شناخته ميشود.  

 به درايو  Flash drop  برای اتصال دستگاه نام دارد flash Drop از کانکتور پايين که 
 می توانيد مجموعه پارامتر ها را بين  Flash drop توسط دستگاه . استفاده می شود, 

  . انتقال دهيد, کامپيوتر و درايو 

  

  . باشد Drive window تواند می , نرم افزار مورد استفاده بر روی کامپيوتر 

  .ايجاد می کنيد , فايلهای جديد , توسط اين نرم افزار ,  شما

 Flash پارامترها به دستگاه , پارامترهای مورد نياز درايو را تنظيم می کنيد و سپس 
drop منتقل می گردد .  
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 درايو نبايد در زمانی .بايد درايو را خاموش کنيد ,  برای انتقال فايلها و پارامترها به درايو 
 . ار گردد دبرق,  وصل است  Flash drop که 
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 . می باشدAi2  و Ai1 دارای دو ورودی آنالوگ  ,اين درايو 

برای تنظيم اين دو ورودی در ,  قرار گرفته 9ترمينال کنار  که در  S1جامپر 
 ولتاژ u ی  بطور پيش فرض بر روAi1ورودی . و جريان است دو حالت ولتاژ

   اعمال ,  ولت -10يا + 10 ولتاژ ورودی صفر تا Ai1 قرار دارد يعنی به 
قرار دهيد mA  را اگر بر روی Ai1  مربوط به ورودی S1 جامپر . می گردد 
 .  ميلی آمپر باشد20 از صفر تا dc بايد جريان  ,نوع ورودی , 

  

 يا   m Aوی بر ر , بطور پيش فرض Ai2  مربوط به ورودی s1 جامپر 
  . جريان قرار گرفته است

 منبع تغذيه  ,  به پتانسيومتر, های آنالوگ ترتيب اتصال ورودی , شکلهای زير 
 برای اتصال شيلد کابلها SCRترمينال . دو قطبی و منبع جريان را نشان می دهد

  . بکار ميرود , و برای کاهش نويز 

  
بين صفر تا  ولتاژ, را بچرخانيد اگر پتانسيومتر , سمت چپ باال بر اساس شکل 

  .  اعمال می گردد Ai ولت به ورودی آنالوگ + 10

 از ولتاژ. ولت در تغيير است  -10ولت تا + 10بين  ولتاژ ,  در شکل وسط
وقتی . استفاده نمود, منفی می توان برای چرخش موتور در جهت معکوس 
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+ 10 وقتی به طرف وت ولتاژورودی صفر اس,  دقيقا در وسط باشد, تر مپتانسيو
و وقتی  , راستگرد می چرخد, مثبت است و موتور  , ولت چرخانده شود ولتاژ

  . موتور چپگرد می چرخد , چرخانده شود ,ولت  -10پتانسيومتر  به طرف 

راستگرد , حرکت موتور , مثبت باشد , در حالت جريان هم اگر جريان ورودی 
, مکان حرکت موتور در جهت چپگرد ا, است و اگر جريان ورودی منفی باشد 

 ميلی آمپر قابل -20تا + 20ورودی جريان در اين حالت بين . فراهم می گردد
  . تنظيم است

 وجود دارد که X1C:STO  يک ترمينال به نام ACS355بر روی درايوهای 
اين ترمينال مربوط به مدار . به هم جمپر شده است , دو بدو , ترمينالهای آن 

 قطع STO وقتی مدار . وجود دارد ,  است که در درايوهای جديد STO ايمنی 
. و ارتباط بين درايو و موتور قطع می گردد درايو غير فعال می شود, می گردد 

  . از اين مدار استفاده می گردد, معموال در مواقع خطر و اضطراری 
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رودی و ترمينالهای مدار قدرت و ترمينالهای مربوط به برق و, در شکل زير 
 برای -BRK و +BRK ترمينالهای . ديده می شود, موتور و مقاومت ترمز 

  . به درايو است ترمزاتصال مقاومت

  
اما . نياز به اتصال مقاومت ترمز نيست, برای بارهايی که اينرسی کمی دارند 

ياز  اهم مناسب و توان مناسب ن مقاومت ترمز با , برای بارهای با اينرسی زياد
  . است
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نشان داده شده  , آرايش وروديها و خروجيها و نحوه عملکرد آنها در شکل زير
  . می باشدABB standard اين مدار بر اساس ماکروی . است
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بطور   ,ACS350,  ACS550  , ACS355 ,  ACS310  در درايوهای 
 ABB standard آرايش وروديها و خروجيها بر اساس ماکروی  ,پيش فرض 

  . است

 برای Di2  و از ورودی stop  و start  برای Di1 در اين ماکرو از ورودی 
 .راستگرد  استفاده می شود –چپگرد 

 سرعت ثابت می توان بهره 3 برای انتخاب Di4  و Di3 از دو ورودی همچنين 
  . گرفت

  
 هم برای انتخاب بين دو نرخ افزايش و کاهش سرعت Di5 ورودی ديجيتال 

  .  بکار گرفته می شود2و1

 نيز Ai2  تنظيم می گردد و ورودی Ai1 سرعت درايو توسط ورودی آنالوگ 
  . بدون استفاده است

 فرکانس خروجی درايو را به صورت يک جريان آنالوگ AO خروجی آنالوگ 
  .  ميلی آمپر نشان می دهد20صفر تا 

 و خروجی Fault(-1)  برای نشان دادن عدم وجود فالت RO خروجی رله ای 
تنظيم , در درايو  )خطا ( عدم وجود فالت نيز برای نشان دادنDO ترانزيستوری 

عملکرد اين دو خروجی را , شده است ولی شما می توانيد بر حسب نياز تابلو 
  . تغيير دهيد
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  کنترل پانل
  .قابل نصب و بکارگيری است , دو نوع کی پد يا کنترل پانل بر روی اين درايو 

و نوع پيشرفته تر که )  Basic control panel(  نام دارد  Basic ساده تر که  نوع 
Assistant control panel است  .  

 .اين دو پانل را نشان می دهد ,شکل های زير 

  

فايل ,  از پارامترها,می توانيد پارامترها را تنظيم نماييد  , هاتوسط هر دوی اين کنترل پانل
  . منتقل کنيد, رامترها را بر روی درايوهای ديگر پشتيبان ايجاد و يا پا
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 Basicکنترل پانل 

  .  را توضيح دهيم  Basic کار با کنترل پانل  قصد داريم, در اين قسمت 

  

قرار   Local و  Remotمی توانيد درايو را در دو حالت   LOC/REMتوسط کليد 
 فرمان تغيير جهت چرخش را  می توان فرمان حرکت و توقف و ياLocal در حالت  .دهيد

  . داد, به درايو از طريق کليدهای روی کی پد 

 8کليدی که با شماره ,  مشخص شده برای استارت 9با شماره , کليدی که در تصوير 
 نمايان شده برای تغيير جهت چرخش 7مشخص شده برای توقف و کليدی که با شماره 
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 نشان  Loc عبارت , الی نمايشگر  در سمت چپ و با Local در حالت . موتور است 
  . داده می شود

عبارت ,  قرار دهيد Remote  درايو را در وضعيت Loc/REM اگر با استفاده از کليد
 . تغيير می کند  REM به , سمت چپ , باالی صفحه 

 و يا از طريق ارتباط سريال  Di5 تا  Di1 توسط وروديهای ديجيتال ,   REM در حالت 
  .بدهيد.... فرمان حرکت و توقف و, توانيد به درايو می , و شبکه 

  .وجود دارد ,  امکان تغيير سرعت از طريق کی پد  Local  در حالت 

 يا Ai1تغيير سرعت از طريق وروديهای آنالوگ   ,Remoteيا   External  در حالت 
Ai2  فراهم می گردد,  و يا از طريق شبکه . 

از کليدهای جهت باال و جهت پايين و دو کليد , ی پد برای تغيير پارامترها از طريق ک
Menu/Enter   و  Exit/Reset  

 

برای خروج از .  را بکار گيريدMenu/Enterبرای ورود به منوها کليد . استفاده کنيد
کليدهای جهت باال و پايين ,  را بزنيد برای حرکت بين منوها Exit/Reset منوها هم کليد 

  .  بکار می رودMenu/Enterکليد ,  شدن آنها  save مترها و و برای ورود به پارا

 

 

 

 

 



 farsidrive.blogsky.com      farsidrive.mihanblog.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو    

          مهندس محمديان  09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو        گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان          

 

 

  

  .  حالت يا منو برای نمايش می باشند5دارای  Basic control panel کنترل پانل های 

  out putحالت  -1

  rEF-Reference تنظيم سرعت  -2

  PAr-parameterمنوی  -3

  copy منوی -4

  fault    منوی-5

 

 

 .  می گرددout putشن می کنيد بطور اتوماتيک وارد حالت وقتی درايو را رو

 

خروجی درايو  مقدار متغيرهايی مثل ولتاژ, در اين حالت اگر به درايو فرمان حرکت بدهيد 
  .را می توانيد مشاهده نماييد.... و جريان خروجی ,  فرکانس خروجی يا 

 می گردد بدين  فعال Remote  بصورت درايو را روشن می کنيد , اولين بار  وقتی 
از طريق شبکه يا وروديهای ديجيتال , معنی که فرمانهای حرکت و توقف و کنترل سرعت 

  می توانيد درايو را به مد Loc/REM با استفاده از کليد . دريافت می گردد, و آنالوگ 
Local در سمت چپ صفحه نمايشگر عبارت , در اين حالت .  ببريد Loc نمايان        

  .ی گرددم
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 rEFتنظيم سرعت 
چندين عبارت , در خط پايين صفحه نمايشگر . دارای چند قسمت است , صفحه نمايشگر 

 ديده نميشود   Menuاگر عبارت . قابل رويت است ... وSET و FWD و Menuمانند 
   .  ظاهر گردد Menu عبارت   را چندين بار فشار دهيد تاExit کليد 

  

  . ..وrEF   يا PAr را فشار دهيد عبارت  های جهت باال و پايينددر اين حالت اگر کلي
بدين معنی است که PAr  عبارت     , بطور مثال . نمايش داده خواهد شد, روی صفحه 

  .می توانيد وارد منوی پارامترها شويد 

  

روی صفحه است کليدهای باال يا پايين PAr در حالتی که عبارت ,  اگر همانند شکل باال 
 Enter کليد .  را مشاهده کنيدReferenceبه معنی  rEF  را فشار دهيد می توانيد گزينه 

  Local  درايو در حالت Reference که فرکانس  ظاهر می گردد, را بزنيد يک عدد 
, در خط پايين صفحه نمايش . اين عدد را تغيير دهيد , با کليدهای جهت باال و پايين . است

    .  نشان داده شودSET د عبارت باي, در اين حالت 

  

  . ذخيره ميگردد , بطور اتوماتيک در حافظه درايو , تغييرات 
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   PAr-parameter-mode حالت 
 در اين حالت اگر کليد .  بشويد output را چندين بار بزنيد تا وارد منوی Exitکليد 

Menu  عبارت , بر روی صفحه ,  را فشار دهيدPAr  ظاهر می شود.  

  

آمد کليد جهت باال يا پايين را بزنيد تا عبارت   ... وCOPYيا   rEF اگر عباراتی مثل    
PAr  ديده شود.  

که نشان می دهد وارد  ظاهر می شود  -01- عبارت ,  در اين حالت  را بزنيد Enterکليد 
  . شده ايد 01ی گروه پارامتر

  

  .  را بزنيد  Enter ا انتخاب و کليد  با کليدهای جهت باال و پايين گروه مورد نظر خود ر

  

عبارت  ,  Enter  انتخاب شده و پس از زدن کليد -11-ابتدا گروه پارامتری , در شکل باال
  . است11 که اولين پارامتر در گروه پارامتری , ظاهر می شود1101
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تر مورد به پارام.  حرکت کنيد 11بين پارامترهای گروه ,  با کليدهای جهت باال و پايين 
. ظاهر می شود ,  را بزنيد مقدار داخلی آن پارامتر  Enter نظر خود که رسيديد کليد 

 کردن save  برای  Enter برای تغيير اين مقدار و کليد , کليدهای جهت باال و پايين 
در موقعی که مقدار داخلی .  برای خروج از اين حالت است  Exit مقدار جديد و کليد 

  .  در خط پايين نمايشگر ديده می شود SET عبارت , يير می دهيد پارامتر را تغ
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  COPY Mode حالت 
و  )full set( می توانيد يک کپی از پارامترهای درايو  Basic با استفاده از کنترل پانل 

 .کپی کنيد, به حافظه کنترل پانل ,  را از حافظه درايو  user setدو 

 

  از پارامترهای درايو به کنترل پانل در حالت  full set ن يک ست کامل  برای کپی نمود
copy mode  ازگزينه uL يا upload استفاده کنيد . 

 

 در  ... اتوتيون و موتور و حتی پارامترهای, کليه پارامترهای درايو ,  در اين حالت 
رای استفاده به عنوان فايل از اين پارامترها می توانيد ب. کپی می گردد, حافظه کنترل پانل 

  . استفاده کنيد, در آينده , پشتيبان 

 در منوی dL A گزينه , برای انتقال پارامترهای موجود بر روی کنترل پانل به درايو 
COPYبکار بگيريد . 
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 از پارامترهای موجود روی کنترل پانل می توانيد بر روی ساير درايوهای مشابه که دارای 
  . ت کامال يکسان باشند هم استفاده کنيدسايز و مشخصا

 . و پارامترهای داخلی موتور است99پارامترهای گروه  , user set پارامترهای 

  User set ها را نيز می توانيد توسط گزينه  dL u1  يا  dL u2  به ,  از کنترل پانل
 . کپی کنيد, درايو 

  

 out put وارد مد , تيک وقتی برق ورودی درايو را وصل می کنيد بطور اتوما
, تا سه تا از متغيرهای کاری درايو مثل ولتاژخروجی , در اين حالت . می گردد

را ... جريان خروجی يا توان خروجی و, گشتاور خروجی , فرکانس خروجی 
  . می توانيد مشاهده کنيد

ر ب , می توانيد تعيين کنيد که کدام متغيرها 34با استفاده از پارامترهای گروه 
  . روی صفحه نشان داده شود

 و سومين 3408 دومين متغير توسط پارامتر 3401اولين متغير توسط پارامتر 
 3401بطور مثال اگر در پارامتر .  تعيين می گردد3415متغير توسط پارامتر 

 است که مقدار فرکانس 0103 را قرار دهيد اين عدد به معنی پارامتر 103عدد 
  .  دهدخروجی درايو را نشان می
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Assistant  control  panel  
 را بطور  Assistant قصد داريم نحوه کار با کنترل پانل ,  در اين بخش 

  . مختصر توضيح دهيم

  

 .  وجود دارد  Assistant  با کنترل پانل Basic چندين تفاوت بين کنترل پانل 
  . بزرگتر است,Assistant  کنترل پانل LCD صفحه 
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 وجود Basic راستگرد که بر روی کنترل پانل  –جای کليد چپگرد  همچنين ب
جای خود را , راستگرد  –کليد چپگرد  , Assistant دارد بر روی کنترل پانل 

  .  داده است Help به کليد 

  مشخص شده است اصطالحا ,زير  در شکل 4 و 3کليدهايی که با شماره های 
soft key اين کليدها در خط پايين  ناميده می شوند زيرا عملکرد LCD درج 

  . و صفحات مختلف عملکرد متفاوت داشته باشند می گردد و می توانند در منوها

  
 برای  ,)Menu( معموال برای ورود به منوی اصلی تنظيمات 4کليد شماره 

 ,  ) SEL(برای انتخاب بين چند گزينه , ) Enter(وارد شدن به منوهای فرعی 
 نمودن تغييرات در save برای , ) EDIT(يير يک پارامتر برای ويرايش و تغ

جزييات برای نشان دادن , ) OK(برای تاييد يک مطلب , ) SAVE(پارامترها 
در منوی ) DIAG(برای تاييد عمليات تشخيصی , ) DETAIL(يک گزينه 
  . بکار می رود... خطاها و

 از  رای خروج ب , )DIR( هم برای تغيير جهت چرخش موتور 3کليد شماره 
استفاده ...  و )CANCEL( يک تغيير  نمودن کنسل  برای  , )EXIT(منوها 
  .می شود

  .چندين عالمت و شماره و متن وجود دارد  , LCD در سطر اول نمايشگر 

   

 همانند شکل LCD سطر اول ,  در حالت عادی و يا پس از برق دار شدن درايو
  . سمت چپ استباال 
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 به عالوه Remote  يا LOCAL  به معنی دو حالت REM  يا LOC عبارت 
. در سطر اول ديده می شود, فرکانس تنظيمی برای درايو , جهت چرخش موتور 

  يعنی در صفحه اصلی نمايشگر و در حالت Mode out put در صفحه 
Local می توانيد اين فرکانس را با استفاده از کليدهای جهت باال و يا جهت پايين 

       ذخيره ,  دهيد و فرکانس تنظيمی بطور اتوماتيک در حافظه درايو تغيير, 
  .می گردد 

نام آن منو , در سطر اول  ,در منوی اصلی يا ساير منوها باشد وقتی کنترل پانل 
  ).سمت راست ,شکل باال.(ذکر می گردد

 به شکل LCDصفحه ,  قرار داريد) out put  mode(وقتی در مد خروجی 
  .است, زير 

  

  

.  مشاهده کنيد  out put  متغير خروجی را می توانيد در حالت 3 حداکثر تا 
   3415و   3408 , 3401 از جمله پارامترهای 34سط پارامترهای گروه وت
 . نشان داده شود, در صفحه نمايشگر , می توانيد تعيين کنيد که چه متغيری  

وارد ,   فشار دهيدرچندين با را EXIT  کليد ردر هر کدام از منوها و صفحات اگ
  .  می شويدout put صفحه 

 .خواهيد ديد, صفحه ای همانند شکل زير ,  را فشار می دهيد Menu وقتی کليد 
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 برای ديدن و تنظيم parameters حاوی گزينه های  صفحه ای که باز می شود

  . است  پارامترهای درايو

  Assistants محدودی از پارامترهای اصلی با تعداد ,  برای تنظيم درايو, 
CHANGED   PARبرای مشاهده پارامترهايی که تغيير داده شده است و  ... 

  . می باشد

  . گزينه های اين صفحه را معرفی می نمايد, بطور مختصر , جدول زير

  منو  توضيح
 PARAMETERS   دسترسی و تغيير کليه پارامترهای قابل ويرايش 

 از پارامترهای اساسی درايو  تنظيم درايو با تعدادی
  ...و مثل انتخاب ماکرو يا مرجع فرمان

Assistants 

 ليستی از پارامترهايی را نشان می دهد که تغيير داده 
  .تفاوت دارد, شده و با مقدار کارخانه 

CHANGED PAR 

 تاريخچه ای از خطاهای اتفاق افتاده برای درايو را 
  . نشان می دهد

 Fault Logger 

 Time& Date   نظيم ساعت  و تاريخ برای کنترل پانل  ت
فايل پشتيبان از پارامترهای درايو و يا دو  ايجاد يک 

کپی نمودن پارامترها از درايو به کنترل پانل و يا 
بازيابی پارامترها و انتقال آن از کنترل پانل  به درايو 

 Back up 

ش و  پارامترهای مرتبط با وروديها و خروجيها نماي
 I/o تنظيم پارامترهای 

I/O  
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   گروههای پارامتری 
 را فشار می دهيد و وارد  Menu  وقتی کليد Assistant در کنترل پانل 

 برای تنظيم پارامترها را parameters گزينه , منوی اصلی می شويد 
  .  را بزنيد  Enter انتخاب کنيد و کليد 

  

  ظاهر,  در صفحه نمايشگر 99  تا01ليستی از گروههای پارامتری از 

 .  می گردد 

 را در مد Menu/Enter  نيز وقتی کليد Basic در کنترل پانلهای 
 Enter  را PA r  فشار می دهيد و عبارت  out put modeخروجی 

 ظاهر می شود که با استفاده از کليدهای -01- می نماييد گروه پارامتری
  .  حرکت کنيد-99- تا -01-پارامتری باال و پايين می توانيد بين گروههای 
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  . تعدادی از گروههای پارامتری را معرفی می نمايد, جدول زير 

گروه   توضيح
  پارامتری 

, فرکانس خروجی , ولتاژخروجی , مقادير جريان خروجی درايو 
  . را نشان می دهد... و توان خروجی

01  

  03  . مقادير متغيرهای فيلدباس را نشان می دهد
  04  . يخچه فالتها را نشان می دهدتار

  10  . مرجع فرمان درايو را تنظيم کنيد, در اين گروه 
در اين گروه مرجع سرعت درايو را تنظيم کنيد و همچنين 

  ...سرعتهای ثابت و
11  

  AI2 13  و AI1 تنظيمات مربوط به وروديهای آنالوگ 
  RO1 14  تنظيمات مربوط به رله خروجی درايو 

 AO1 15 ت مربوط به خروجی آنالوگ  تنظيما
  تنظيمات - نمودن پارامترsave  - قفل پارامترها – پسوورد 

Run Enableو ...  
16 

  و ورودی قطار پالس ی  تنظيمات مرتبط با خروجی ترانزيستور 
DI5 

18  

 19  تنظيمات تايمر و شمارنده داخلی درايو 
رايو و فعال  ايجاد محدوديت برای سرعت و جريان خروجی د

  ...و   dc باس نمودن کنترل ولتاژ
20  

  21  روش توقف و روش استارت شدن موتور
 و شيب کاهش ACC پارامترهای مربوط به شيب افزايش سرعت 

 Dec سرعت 
22  

 V/F 26  پارامترهای کنترل موتور و منحنی 
 30   مديريت فالتها و خطاهای درايو 

  31  ری ست اتوماتيک فالتها
  34  مترهای مرتبط با نمايشگر و نوع نمايش متغيرهاپارا

  36  پارامترهای مرتبط با تاريخ روز و ساعت
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  pid 40 پارامترهای کنترلر 
 43   پارامترهای ترمز مکانيکی روی موتور
  50  پارامترهای شفت انکودر روی موتور

  51  سريال و ماژول توسعه ارتباطی پارامترهای ارتباط 
  52   بين کنترل پانل و درايو  پارامترهای مربوط به ارتباط

  53  فيلدباس داخلی درايو   ,EFB پارامترهای 
  99  انتخاب زبان  –انتخاب ماکرو  –پارامترهای موتور و اتوتيون 
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  انتخاب ماکرو
 گزينه ACS550  و ACS355  و ACS350  و ACS310 در درايوهای 
  . شت به تنظيمات کارخانه وجود نداردای برای بازگ

اما با انتخاب ماکروها می توانيد تنظيمات درايو را به مقادير پيش فرض همان 
 بر روی ماکروی  ,بطور پيش فرض  , درايوهای فوق. تغيير دهيد, ماکرو 

ABB standardقرار دارد  .  

         را معرفیACS355 ماکروهای قابل انتخاب برای درايو  , جدول زير
  .می نمايد

  .  انتخاب کنيد9902 ماکروها را می توانيد توسط پارامتر 

  نام ماکرو  نوع کاربرد
  2Wire کاربردهای کنترل فرکانس ساده 

  start-stop  يک ورودی 
  راستگرد -  يک ورودی چپگرد

ABB standard 
9902=1 

 wire 3-wire 3  کاربرد کنترل سرعت ساده 
9902=2  

   wire-2 رل سرعت ساده  کاربرد کنت
  يک ورودی چپگرد - يک ورودی راستگرد

 Alternate 
9902=3 

  - پتانسيومتر موتوری
روشی است برای افزايش و کاهش سرعت درايو 

  از طريق وروديهای ديجيتال

Motor potentiometer 
9902=4 

کنترل سرعت و فرمان دادن به يک درايو از دو 
  نقطه مختلف

 Hand/Auto 
9902=5 

 pid Pid control  استفاده از درايو به عنوان کنترلر 
9902=6  

 Torque  control   استفاده از درايو در کاربردهای کنترل گشتاور 
9902=8 
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  ماکروی 3 ماکروی جدول باال می توانيد 7 عالوه بر ACS350  در درايو 
Userماکرو را 3ای اين  نيز تعريف کنيد و بنابر سليقه و نياز خودتان پارامتره 

  . تنظيم نماييد

 قابل انتخاب نيزAC500 يک ماکروی خاص به نام   ,ACS355 در درايو 
   AC500-eco  های  PLC است که مخصوص ايجاد ارتباط درايو با 

  .  می باشد

  چند ماکروی ديگر مثل user  عالوه بر ماکروهای ACS310 در درايوهای 
SPFC   و PFC  ين پمپ توسط يک درايو و همچنين برای کنترل چند
  . قابل بکارگيری است ,  نيزAC500 ماکروی 
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عملکرد وروديها و خروجيهای درايو را در هر کدام از ماکروهای  , جدول زير
  . موجود نشان می دهد
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 را نشان ABB standardآرايش وروديها و خروجيها در ماکروی  , شکل زير
  . می دهد

  
 stop  و start برای DI1  ورودی ديجيتال ABB standard روی در ماک

  . بکار می رود

  . راستگرد استفاده می شود -  نيز برای چپگردDI2  از ورودی
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 سرعت ثابت را 3 ,  می توانيد طبق جدول زيرDI4  و DI3 توسط دو ورودی 
  .برای درايو انتخاب کنيد

  

سرعت توسط ورودی  , ير فعال هستندغ  ,DI4  و DI3 وقتی هر دو ورودی 
 DI4  و DI3 ولی اگر يکی يا دو تا از وروديهای .  تنظيم می گرددAI1 آنالوگ 

     انتخاب 1204  تا 1202وصل باشد سرعتهای ثابت موجود در پارامترهای 
  .می شود

بين دو شيب تغيير   ,  می توان توسط وروديهای ديجيتال ABB  در درايوهای 
 ABB در ماکروی . يکی را انتخاب کرد   ,Dec1&2  و ACC1&2 سرعت 

standard ورودی ديجيتال  DI5وقتی .  برای همين منظور استفاده می گردد
 DI5  بکار می رود و وقتی Dec1  و ACC1  غير فعال استDI5 ورودی 

 .  انتخاب می گرددDec2  و ACC2 را فعال می کنيد شيبهای تغيير سرعت 

 

 

 

 



 farsidrive.blogsky.com      farsidrive.mihanblog.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو    

          مهندس محمديان  09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو        گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان          

 

  

, که بر اساس ماکرو های مختلف  پارامترهايی را نشان می دهد , يرجدول ز
  . بطور پيش فرض تنظيم شده است 
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   3wire ماکروی 

 3wire پيکربندی و آرايش وروديها و خروجيها بر اساس ماکروی  , شکل زير
  . را نشان می دهد

  
ستارت و نحوه ا  درABB standard يکی از تفاوتهای اين ماکرو با ماکروی 

  شبيه مدارات 3wire مدارات . توقف موتور توسط وروديهای ديجيتال است
start و  stopقديمی هستند  .  
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  .  در حالت عادی وصل است stop شستی ,  قديمی stop  و start در مدارات 

 در حالت عادی , DI2  نيز شستی متصل به ورودی 3wire در ماکروی 
 وصل شده است در DI1  که به ورودی start شستی .  وصل استهمواره 

 را يک لحظه فشار دهيد و DI1 اگر شستی ورودی . قطع است, حالت عادی 
 DI2  متصل به ورودی STOP اگر شستی . استارت می گردد,رها کنيد موتور 

  .نيز موتور متوقف خواهد شدو رها کنيد را يک لحظه فشار دهيد 

اين ورودی لحظه ای . ن می کند  جهت چرخش موتور را تعييDI3  ورودی 
. قطع و برای چپگرد همواره وصل باشد , راستگردحالت برای نيست و بايد 

 هم می توانيد طبق جدول موجود بر روی شکل DI5  و DI4 توسط دو ورودی 
  . سرعت ثابت را انتخاب کنيد3 , زير

  

 توسط  فعال نباشند کنترل سرعتDI5  و DI4  اگر هيچ کدام از دو ورودی 
  .  خواهد بودAI1 ورودی آنالوگ 
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 Alternate ماکروی 
نحوه پيکر بندی وروديها و خروجيهای ديجيتال و آنالوگ در  ,  شکل زير
 ABB تفاوت اين ماکرو با ماکروی .  را نشان می دهدAlternate ماکروی 

standardراستگرد شدن موتور است -  در نحوه چپگرد.  

  
 را به تنهايی وصل کنيد موتور DI1  اگر ورودی Alternate  در ماکروی 

 را به تنهايی وصل کنيد موتور چپگرد خواهد DI2 اگر . راستگرد می چرخد 
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 وصل کنيد موتور خطا می دهد , باهم  راDI2  و DI1 اگر هر دو  ورودی . شد
  . يا متوقف خواهد شد
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 Motor pot ماکروی 

     استفاده motorized  potentiometer اصل  از روش  اين ماکرو در 
  .می کند

  

  استفاده ,  برای افزايش سرعت درايو DI3 ورودی ,  بر اساس اين ماکرو 
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 نيز می توان سرعت درايو را کاهش DI4 می گردد و توسط ورودی ديجيتال 
  .داد

 بدون AI2 و AI1  همانگونه که در شکل باال ديده می شود وروديهای آنالوگ 
  .استفاده هستند

  . استفاده کنيد ,می توانيد از يک سرعت ثابت نيز DI5  توسط ورودی 
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 Hand/Auto ماکروی 
  .  کنترل نمود, درايو را از دو مکان جداگانه ميتوانHand/Auto در ماکروی 
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 يا HAND تعيين می کند که درايو از کدام يک از نقاط فرضی DI3 ورودی 
AUTOکنترل گردد . 

  قطع باشد  درايو را DI3  غير فعال باشد يعنی کليد متصل به DI3  اگر 

جهت   ,DI2  استارت و متوقف کنيد و توسط DI1 می توانيد توسط ورودی 
 توسط ورودی  (HAND) سرعت در اين حالت. چرخش آن را عوض کنيد 

AI1کنترل خواهد شد  .  

بوسيله ورودی ,  ا فعال کنيد استارت و توقف درايو رDI3 اگر ورودی ديجيتال 
DI5و جهت چرخش موتور با استفاده از   صورت می گيرد  DI4 تغيير   

 کنترل خواهد AI2با ورودی آنالوگ , (AUTO)سرعت در اين حالت . می کند
  .شد
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 pid controlماکروی 
وستر پمپ و برای ايجاد برای تابلوهای ببطور مثال  pid control  از ماکروی 

  .يک فشار ثابت در خروجی پمپ آب می توان استفاده نمود

  .  به عنوان فيدبک استفاده می گرددAI2 ورودی آنالوگ  , در اين ماکرو 

 20m A-4 نصب می گردد سيگنال , سنسور فشارسنج که در خروجی پمپ آب 
نوان فيدبک به  ايجاد می کند و اين سيگنال به عV 10-0  يا 20m A-0 يا 

 و setpoint  هم به عنوان AI1 ورودی .  داده می شودAI2 ورودی آنالوگ 
 . برای تنظيم فشار درخواستی استفاده می شود
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ولت است و + 10 ورودی صفر تا  از نوع ولتاژAI1طبق شکل باال ورودی 
  . توسط يک پتانسيومتر تامين می گردد

.  ميلی آمپر است20 تا 4سيگنال  نيز بطور پيش فرض AI2 ورودی فيدبک 
  .  را وصل کنيدDI4 برای فعال شدن درايو بايد ورودی 

  .  را فعال يا غير فعال کنيدPID  می توانيد کنترل DI2 با استفاده از ورودی 

 هم غير PID  قطع است DI2  وقتی ACS350  و ACS310 در درايوهای 
در اين حالت . لی بکار بگيريد و درايو را می توانيد به صورت معمو فعال است
 با ورودی آنالوگ .  کنيد Stop  می توانيد درايو را استارت و DI1 با ورودی 

AI1 می توانيد سرعت را تنظيم کنيد و يا با استفاده از ورودی  DI3 يک سرعت 
 و با   فعال می گرددPID  را وصل کنيد DI2 اما اگر . ثابت را بکار بگيريد

  .  نماييد stop  و Start  می توانيد درايو را DI5 ی استفاده از ورود

 فعال PID کنترل .  قطع استDI2  وقتی ورودی ACS355 در درايوهای 
از ورودی .  را وصل کنيد کنترل بصورت معمولی خواهد بودDI2 است و وقتی 

 DI1 برای استارت و  Stop در حالت  PID و از ورودی DI5 برای  Start 
  .الت معمولی استفاده می شود در حstop و 

 به تنهايی نمی تواند فشار خروجی پمپ را کنترل pid  استفاده از ماکروی :نکته 
  .  را هم تنظيم کنيد40کند و بايد پارامترهای گروه 
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 Torque  controlماکروی 

 برای ايجاد کنترل به دو ACS355  و ACS350  اين ماکرو در درايوهای 
 . قابل بکارگيری استTorque control  و به روش speed control روش 

  

يا کنترل ) speed( برای انتخاب بين دو حالت کنترل سرعتDI3  از کليد 
 .استفاده می شود) Torque(گشتاور 
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تنظيم  برای AI2  برای کنترل سرعت و ورودی آنالوگ AI1 ورودی آنالوگ 
  . گشتاور استفاده می گردد
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 PFCماکروی 
 می توانيد دو پمپ را PFC  با استفاده از ماکروی ACS310 در درايوهای 

  .  برنامه ريزی کنيدهاتوسط يک درايو برای ايجاد يک فشار ثابت در خروجی پمپ

 
  .  برای اتصال پمپ کمکی می باشدRO1 رله خروجی 
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   . را فعال کنيدPFC  می توانيد کنترل DI2 با استفاده از ورودی 

 کنترل سرعت به روش معمولی صورت   فعال نباشدDI2  وقتی ورودی 

 stop  و start  می توانيد درايو را DI1  در اين حالت توسط ورودی  می گيرد
  . سرعت را کنترل کنيدAi1  کنيد و با استفاده از ورودی  آنالوگ 

 باشد تا  به عنوان اينترالک هستند و بايد همواره وصلDI3  و DI4 وروديهای 
  . درايو فعال گردد

در اين حالت با .  فعال می شودPFC  را وصل کنيد کنترلر DI2 اگر ورودی 
 . کنيدstop  و start  می توانيد درايو را DI5 استفاده از ورودی 

.  را دريافت خواهد کردهافشار خروجی پمپ,  به عنوان فيدبک AI2  ورودی 
 .  عمل می کندPFC  برای کنترلر set point  نيز به عنوان AI1 ورودی 
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  مرجع فرمان درايو 
 يا External قرار دارد اصطالحا به آن حالت Remoteوقتی درايو در حالت 

EXTمی گويند .  

,  و جهت چرخش  stop  و start  باشد فرمانهای Local اگر درايو در حالت 
  اما وقتی درايو را در حالت  تامکان پذير اس, ازطريق کليدهای روی کی پد 
Remote= EXTERNAL  قرار می دهيد فرمان درايو از طريق پارامترهای 

 . خواهد بود 1102  و پارامتر10گروه 

 قابل تنظيم و استفاده EXT2  و EXT1  دو مرجع فرمان ABB در درايوهای 
  .است
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قف  فرمانهای حرکت و توABB چگونه به درايوهای  EXTERNALدر حالت 
  داده می شود؟

و  10 در گروه پارامتری 1003و  1002  و 1001با استفاده از پارامترهای 
 start می توانيد تعيين کنيد که فرمانهای  11 در گروه پارامتری 1102پارامتر 

  . و جهت چرخش درايو از کجا دريافت می گرددstop و 

مشخص می کند که فرمان , متر اين پارا.  است10 نخستين پارامتر از گروه 1001پارامتر 
  .  از کجا صادر می گرددEXT1درايو در حالت 

فرمان از طريق , قرار دهيد  21 و 20و  9 و 5 تا 1 را روی اعداد 1001اگر پارامتر 
  . دريافت می شود, وروديهای ديجيتال ولی به روشهای متفاوت 

   از طريق  stop  و  start فرمانهای  ,  تنظيم کنيد 8 را بر روی 1001اگر پارامتر 
 .دريافت می گردد, کی پد 

 . غير فعال می گرددEXT1 باشد مرجع فرمان 1001=0 اگر 

دريافت ,  باشد فرمانها از طريق ارتباط سريال و شبکه فيلد باس 1001=10 چنانچه 
 .خواهد شد

و گزينه   تعيين می شود1002 هم با استفاده از پارامتر EXT2 مرجع فرمان 
  . است1001آن همانند پارامتر های 
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 است و ABB standard  بطور پيش فرض تنظيمات درايو بر اساس ماکروی 
 تنظيم شده و DI1&2=2 است بر روی EXT1  که مربوط به 1001پارامتر 
  قرار داردNot SEL=0  هم بر روی EXT2  و مرجع فرمان 1002پارامتر 

  . و غير فعال است

  

اين پارامتر بطور . جهت چرخش موتور را محدود می کند م ه 1003پارامتر 
 تنظيم شده و اجازه حرکت در هر دو جهت Request=3 پيش فرض بر روی 
  . را به موتور می دهد
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 EXT2  و EXT1  تعيين می کند که کدام يک از مراجع فرمان 1102پارامتر 
  .شخص می کندانتخاب شده و روش انتخاب بين اين دو مرجع فرمان را م
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 1102 که بطور پيش فرض فعال است پارامتر ABB standard  در ماکروی 
 به EXT1 يعنی فرمانها توسط مرجع فرمان   قرار داردEXT1=0 بر روی 

  .درايو اعمال می گردد

ميتوانيد يکی از وروديهای ديجيتال را در اين پارامتر تنظيم کنيد تا از بين  
EXT1   و  EXT2انتخاب کند  يکی را  .  
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 REF 2   وREF 1 مراجع سرعت 
   از چه طريقی کنترل می گردد؟ABB سرعت درايوهای  

سرعت درايو می تواند .  استسرعت برای انتخاب مرجع 11پارامترهای گروه 
 و وروديهای  فيلدباس يا کی پد و يا شبکهAi2  يا Ai1از طريق ورودی آنالوگ 

  .غيير داده شودت , ديجيتال 

  . قابل تعريف است,  برای اين درايو REF2  و REF1 سرعت دو مرجع 

 EXT1 دقت کنيد زمانی که مرجع فرمان HAND/AUTOاگر به ماکروی 
هنگامی که د و و تعيين ميشREF1فعال است سرعت از طريق مرجع سرعت 

 REF2 را فعال ميکنيد سرعت بستگی به مرجع سرعت EXT2مرجع فرمان 
  .ارد د

 و مرجع سرعت   تعيين می گردد1103 در پارامتر REF1  مرجع سرعت 
REF2 مشخص می شود1106 با استفاده از پارامتر  .  

يعنی سرعت  تنظيم شده AI1  بطور پيش فرض بر روی REF1 مرجع سرعت 
 بطور REF2 و مرجع سرعت  کنترل ميشود  AI1از طريق ورودی آنالوگ 

  . ار دارد قرAI2 پيش فرض بر روی 
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   و نوع موتورمد کنترلی موتور

موتورهای سنکرون با   امکان کار با موتورهای القايی آسنکرون و ACS355 درايو 
 فقط برای کار با ACS 350  و ACS 310 رتور آهنربای دايمی را دارد اما مدلهای 

 . طراحی شده است, موتورهای القايی آسنکرون 

  .   تعيين ميگردد9903 در پارامتر نوع موتور

  

  

در .  می توانيد مد کنترلی موتور را تنظيم نماييد9904با استفاده از پارامتر 
بطور پيش فرض بر   9904پارامتر  ACS355  و ACS350 درايوهای 

  قرار دارد يعنی روش کنترلی درايو روش scalar Freq=3 روی 
SCALAR يا روش  V/Fروش .  ساده است scalar نياز به اتوتيون ندارد و 

نياز به دقت خيلی زياد  ,برای جاهايی بکار می رود که حرکت و توقف درايو 
  ...ن و نداشته باشد بطور مثال برای پمپ و ف

 قرار دهيد روش کنترلی vector speed=1  را بر روی 9904اگر پارامتر 
 .برداری سرعت را انتخاب نموده ايد

روش کنترل برداری گشتاور را انتخاب کنيد می توانيد  چنانچه می خواهيد 
  .  تنظيم کنيدvector Torque=2  را بر روی 9904پارامتر 
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برای اتوتيون نمودن درايو . نياز به اتوتيون دارد) vector(روش کنترل برداری 
 را از روی پالک 9909تا   9905 و موتور بايد ابتدا پارامترهای موتور از 

 درايو و 9910سپس با استفاده از پارامتر . ده و در درايو تنظيم کنيدموتور خوان
 .موتور را اتوتيون نماييد

 پس از تنظيم درايو و زمانی که تنظيمات درايو را به پايان می بريد توسط 
 .  کنيد save را در حافظه دايمی درايو   پارامترها1607پارامتر 
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  پارامترهای پر کاربرد
 را معرفی ACS355 عدادی از پارامترهای پرکاربرد برای درايو ت, جدول زير 
   .می نمايد

پيش فرض بر اساس 
 ABB ماکروی 

standard 

  پارامتر   توضيح

-rpm 0102  .  سرعت خروجی درايو را نشان می دهد  
-HZ 0103   فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد  

-A 0104  .جريان خروجی درايو را نشان می دهد  
  0105  گشتاور خروجی درايو %-
-V 0109   ولتاژخروجی درايو  

  DI5 0160  تاDI1 وضعيت وروديهای   -
    را نشان RO  وضعيت رله خروجی   -

  .می دهد 
0162  

2&1DI=2  1 مرجع فرمان EXT 1001  
Not SEL=0  2 مرجع فرمان EXT 1002 
Request=3 1003   جهت چرخش موتور 

1EXT=0 ين دو مرجع فرمان  روش انتخاب ب 
1EXT 2 و EXT 

1102  

1AI=1  1 مرجع سرعت REF 1103 
2AI=2  2 مرجع سرعتREF 1106 

9=DI3&4  1201  روش انتخاب سرعتهای ثابت 
5    HZ  1202  1 سرعت ثابت  

10   HZ  1203  2 سرعت ثابت  
15   HZ  1204  3 سرعت ثابت  

  AI1 1301مقدار ورودی آنالوگ %   حداقل 1
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 AI1 1302مقدار ورودی آنالوگ % حداکثر   100
3=FAULT(-1)  تعيين عملکرد رله خروجی RO1 1401 

 AO1 1501تعيين عملکرد خروجی آنالوگ  0103=103
1=OPEN  1602  قفل نمودن پارامترهای درايو 

0 PASS WORD 1603  
0=key pad   انتخاب يک ورودی برای ری ست نمودن 

 فالتهای درايو
1604 

0=Note SEL  غير فعال نمودن کليد LOC/REM 1606  
Done=0 Save  نمودن پارامترهای درايو در حافظه 

  ماندگار درايو 
1607 

0= Digital  خروجی ترانزيستوری TO,  خروجی
  ديجيتال باشد يا فرکانسی 

1804  

3=Fault(-1) تعيين عملکرد خروجی ترانزيستوری  TO 1805  
0  rpm 2001  ز خروجی درايو  حداقل سرعت مجا  

1500 rpm  2002   حداکثر سرعت مجاز خروجی درايو  
Inx.81  2003   حداکثر جريان خروجی مجاز  

1=Enable  قعال يا غير فعال نمودن کنترل ولتاژباس  
dc برای جلوگيری از خطای  over 

voltagh 

2005  

0  HZ  2007   حداقل فرکانس مجاز خروجی درايو 
50   HZ 2008  ثر فرکانس مجاز خروجی درايو  حداک  

1=COAST روش توقف موتور  
2=RAMP 

2102  

0=inbuilt 2020   پارامتر مربوط به مقاومت و چاپر ترمز 
5=DI5  اننتخاب يک ورودی برای سوييچ بين دو 

  2و1  سرعتشيب افزايش و کاهش
2201  

sec5       1 مدت زمان افزايش سرعت ACC 2202  
  sec5 1ن کاهش سرعت مدت زماDec 2203 
 خطی باشد يا به شکل 1منحنی شيب رمپ   0=خطی

 Sحرف 
2204 
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60  sec   مدت زمان افزايش سرعت  Acc2 2205 
60   sec  مدت زمان کاهش سرعت  Dec2 2206 

 خطی باشد و يا به 2منحنی شيب رمپ  خطی=0 
 S شکل حرف 

2207 

4      KHZ  2606   فرکانس سويچينگ کرير 
8     V  اضافه شدن ولتاژبرای بهبود گشتاور مقدار 

 scalar راه اندازی موتور در مد کنترلی 
2603  

دفعات ری ست شدن فالت درايو   تعداد 0
  بطور اتوماتيک 

3101 

0= Enlish 9901   انتخاب زبان برای کنترل پانل  
 ABB  

1=standard 
  9902  انتخاب ماکرو و انتخاب نوع کاربرد درايو 

AM 9903  انتخاب نوع موتور    آسنکرون  
3=Freq: Scalar مد کنترلی موتور از نوع  vector  باشد 

 scalar يا از نوع 
9904  

 v(  9905(ولتاژ نامی موتور پالک موتور
 A(  9906( جريان نامی موتورIn   پالک موتور
 HZ( 9907(فرکانس نامی موتور   پالک موتور
 RPM(  9908(ورسرعت نامی موت   پالک موتور
  KW(  9909(توان نامی موتور  پالک موتور

 9910   اتوتيون نمودن موتور و درايو   0
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  1مثال 

  برای استارت در جهت راستگرد و از ورودی DI1 در اين مثال از ورودی 
DI2 برای استارت در جهت چپگرد استفاده می کنيم . 

v 

 را انتخاب کنيد  ABB standard=1   ماکروی9902 ابتدا توسط پارامتر 
  قرار دهيد تا ماکروی Alternate=3  را بر روی 9902سپس پارامتر 
Alternateانتخاب شود  . 
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  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
1=ABB standard   9902  انتخاب ماکرو  و نوع کاربرد درايو  

3=Alternate  9902  انتخاب ماکرو  و نوع کاربرد درايو  
1.2xIn  ود نمودن جريان خروجی درايو محد-  

In  جريان نامی موتور از روی پالک  
  . تنظيم گردد , موتور 

2003  

2=Ramp  2102  روش توقف موتور  
6    sec    مدت زمان افزايش سرعتAcc1 2202  
10  sec   زمان کاهش سرعت  مدت Dec1 2203  

3=Scalar   9904  روش کنترلی موتور و درايو  
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