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 مقدمه

در محدوده ,  )آلن بردلی  (Allen Bradley  ساخت شرکت  power flex 40 درايو 
 توليد  PID  کيلو وات برای کاربردهای معمولی و پمپ و فن و 11 کيلو وات تا 0.4بين 

  . و بکار گرفته می شود

  

 
 
 

  مدار الکتريکی
دو , يک خروجی آنالوگ , دو ورودی آنالوگ   ,و دارای هفت ورودی ديجيتال اين دراي

 . خروجی ترانزيستوری ديجيتال کلکتور باز و يک خروجی رله ای است
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 بين ترمينالهای  ,  در صورت نياز )Braking  Resistor (مقاومت ترمز همچنين 
BR+و  BR_ وصل می گردد    ,  از مدار قدرت. 

  

  

  

  . بکار ميرود STOP  برای اتصال کليد 01نال کنترلی ترمي

تعبيه شده است که اگر به , در مدار کنترلی  , 01  يک جامپر برای خارج نمودن ورودی
 در حالت پيش  .بدون استفاده کنيدجامپر  و اين ورودی را  ,  نياز نداريد stop ورودی 
  )Enable  jumper (   .وصل است, اين جامپر , فرض 

 نيز جهت چرخش موتور را 03و توقف است و ترمينال  برای فرمان حرکت 02رمينال ت
  .مشخص می کند

بکار گرفته ,  نيز بطور پيش فرض برای انتخاب سرعت های ثابت 06 و 05ترمينالهای 
  .می شود

 برای 08 و ترمينال Local برای فعال نمودن حالت بطور پيش فرض    07 ترمينال 
  .  بکار ميرودJog ی انتخاب سرعت دست
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  صفحه کليد

 وهشت LED  رقمی 4دارای يک صفحه نمايشگر , کنترل پانل موجود بر روی اين درايو 
 .عدد کليد و يک پتانسيومتر است

  

برای کنترل ,  جهت چرخش و     stop  و  start  از کليدهای 
ترل سرعت درايو از طريق فرمان درايو از روی صفحه کليد و از پتانسيومتر هم برای کن

  .استفاده می شود, صفحه کليد 

بکار ,  برای خروج از منوهاEsc  برای ورود به منوهای پارامتری و کليد   Sel  کليد
  .گرفته می شود

 برای حرکت بين پارامترها و يا برای تغيير   کليدهای جهت باال و پائين
  . استفاده می گردد, مقادير داخل پارامترها 



     گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان                      09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو   

 farsidrive.avablog.ir      saeeddrive.blogsky.com    راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو  در آدرسهای  

 نمودن تغييرات  save برای ورود به منوهای برنامه و يا برای    Enter د کلي
  .کاربرد دارد, پارامترها 

  .  استفاده کنيدEsc  شود از کليد  save اگر نمی خواهيد تغييرات 

   رقم نمايشگر در زمان تغيير مقدار داخلی نيز استفاده 4 برای حرکت بين Sel از کليد
 . می شود 
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  گروههای پارامتری 
 . دسته بندی شده است A وP  و d گروه اصلی در سه , پارامترهای اين درايو 
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 با کليد .  ظاهر می گردد d رهای گروه يکی از پارامت.  را يک بار بزنيد Esc  کليد 
Esc عدد چشمک زن را بر روی عبارت  d قرار دهيد وبا کليدهای باال يا پائين  d را به  

P يا  A تغيير دهيد تا وارد گروههای  P  و  A شويد  .  

 . نشان داده می شوندF  فالتها نيز با 

, سرعت درايو . مقادير نمايشی و متغيرهای درايو را نشان می دهد , d  گروه پارامتری 
 .هستند, داخلی درايو و غيره جزء متغيرهای , توان, جريان , ولتاژ خروجی 

 A  و پارامترهای تکميلی نيز در گروه  P در گروه ,  پارامترهای اصلی و اوليه درايو 
  . تنظيم می گردند

, بر روی صفحه  ,  d ار می کنيد مقدار يکی از پارامترهای گروه دوقتی درايو را برق
  .نشان داده می شود

  يا  SEL حرکت کرد و با کليد  با کليدهای جهت باال و پائين می توان بين پارامترها
Enterارد پارامتر شويد و. 

 را Enter کليد ,  شدن مقدار جديدsave  پس از انجام تغييرات در پارامتر به منظور 
 . فشار دهيد
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  d ه  پارامترهای گرو
هستند و ) فقط خواندنی( که پارامترهای نمايشی d جدول زير تعدادی از پارامترهای گروه 

  .  کندمعرفی می, مقادير متغيرها را نشان می دهند 

  پارامتر  توضيح
  HZ(  d 001 (فرکانس خروجی درايو

  HZ(  d 002 ( فرکانس فرمان 
  A(  d 003 ( جريان خروجی درايو 
  v(  d 004 ( ولتاژ خروجی درايو 

  dc  ) v( d 005       ولتاژ با س
 d 006   وضعيت فعلی درايو 

  d 007  1 فالت 
  d 008  2فالت 
  d 009  3فالت 

  d 012  . مرجع سرعت درايو را نشان می دهدمرجع فرمان و
   08  تا 05   وضعيت وروديهای ترمينال 

 

d 014  

   و جهت چرخشstart  و  stop وضعيت وروديهای ديجيتال 

  

 d 013 

 d 020   % ولت به 10-0 ولتاژ ورودی آنالوگ 
 d 021   % به mA 20-4  جريان ورودی آنالوگ 

 kw(  d 022 ( توان خروجی درايو 
 d 024   دمای داخلی درايو 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
  . برای بازگشت به تنظيمات کارخانه استفاده می شودP041 از پارامتر 

 

 . تنظيم کنيد1 را بر روی P041 سپس مقدار پارامتر ,   ابتدا درايو را متوقف کنيد

 ير داده شد دوباره مقدار پارامتر تغي, به مقدار کارخانه ,   پس از اينکه تنظيمات درايو
P041 صفر می گردد,  بطور خودکار . 

  .  می توانيد فالت يا تاريخچه فالتها را پاک کنيدA100 با استفاده از پارامتر 
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  مرجع فرمان درايو

 و جهت  stop  و  Start  می توان تعيين نمود که فرمان P036 با استفاده از پارامتر 
  .کجا صادر می گرددچرخش موتور از 

  

 

  و  start بطور پيش فرض بر روی صفر تنظيم شده که امکان فرمان ,  اين پارامتر 
stop و تغيير جهت را از روی کنترل پانل موجود بر روی درايو فراهم می کند . 
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 P036  و ارتباط سريال باشد پارامتر RS485  اگر کنترل فرمان درايو از طريق پورت 
 .نظيم می گردد ت5بر روی 

 و جهت چرخش موتور را توسط وروديهای  stop  و  START  اگر می خواهيد فرمان 
  .  تنظيم شود4 يا 3 يا 2 يا 1 بر روی يکی از اعداد P036 تعيين کنيد پارامتر , ديجيتال 

 P036=1 3 ( برای تنظيم وروديهای ديجيتال به صورت سه سيمه-wire (است.  

 P036=2به صورت دو سيمه, مان درايو را برای وروديهای ديجيتال  نيز مرجع فر    
)2-wire (تعريف می کند. 
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  مرجع سرعت درايو 

  .تنظيم می شود,  برای تعيين مرجع سرعت درايو P038 پارامتر 

 

, يعنی سرعت درايو , بر روی صفر تنظيم شده است, بطور پيش فرض ,  اين پارامتر 
 .تغيير داده می شود, موجود روی کنترل پانل درايو توسط پتانسيومتر 

  ولت تنظيم کنيد 10-0  اگر می خواهيد سرعت درايو را طريق ورودی آنالوگ ولتاژ 
P038=2تنظيم گردد . 
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 P038=3 بکار گرفته می شود,  برای تغيير سرعت mA 20-4ورودی آنالوگ   اگر
 .قرار داده شود

استفاده , برای کنترل سرعت درايو , در حافظه درايو  چنانچه از سرعتهای ثابت موجود 
  .  خواهد بودP038=4 می شود مقدار 

,  دريافت می گرددRS485 م سرعت درايو از طريق ارتباط سريال و پورت هاگر 
  . قرار داده شودP038=5 پارامتر 

ال و کليدهای جهت با(  درايو  روی کی پد  کليدهای برای تغيير سرعت درايو از طريق  
 در اين حالت در پارامتر , سرعت درايو .  تنظيم شودP038=1 مقدار پارامتر , ) پائين 

A069ذخيره خواهد شد .  
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  نوع توقف موتور 

  .  برای تعيين توقف موتور تنظيم گرددP037 پارامتر 

 

 کاهش Ramp  است و نوع توقف به صورت P037=0 پارامتر , بطور پيش فرض 
 . مدت زمان آن را تنظيم می کنيد P040 د بود که در پارامتر سرعت خواه
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 قرار دهيد 1 است پارامتر  را روی coast   to   stop , اگر روش توقف موتور 
  بر روی P037 استفاده ميکنيد پارامتر ,  بعداز کاهش سرعت درايو dc چنانچه از ترمز 

  . تنظيم شود3  يا  2
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   جهت چرخش موتور

جهت چرخش موتور را می توان توسط کليد مربوطه بر روی کنترل پانل يا از طريق 
  . تغيير داد03ورودی ديجيتال ترمينال 

  .الزم است که جهت چرخش موتور را محدود کنيم ,  برای کاربردهای پمپ و فن 

  . تنظيم می گردد,  برای جلوگيری از چرخش موتور در يک جهت A095 پارامتر  

  

امکان پذير  , است يعنی چرخش موتور در هر دو جهت A095=0 الت پيش فرض در ح
,  موتور در جهت معکوس تنظيم کنيد امکان چرخش 1است اگر اين پارامتر را بر روی 

  . وجود ندارد
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  پارامترهای موتور و اتوتيون 

  .تعدادی از پارامترهای موتور را معرفی می نمايد, جدول زير 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
  V(  P031 (ولتاژ نامی موتور   پالک موتور

  HZ(  P032(فرکانس نامی موتور    پالک موتور 
  A(  A126 (جريان نامی موتور    پالک موتور 

 A127    فعال نمودن اتوتيون و تعيين نوع اتوتيون   
v/f= 0   روش کنترلی v/f يا  vector control A125  
 

  .نيازی به استفاده از اتوتيون نيست,  در کاربردهای فن و پمپ 

اين پارامتر در حالت پيش فرض .  روش کنترلی درايو را مشخص می کندA125 پارامتر  
 . قرار داردV/F = 0 بر روی 

نياز است که ,  استفاده می کنيد  Vector control  اما اگر از روش کنترل برداری 
 .اتوتيون نماييدموتور و درايو را 

 . نوع اتوتيون را انتخاب کنيدA127  در پارامتر 

         و اگر اتوتيون چرخان را بکار A127=1   اگر از اتوتيون ساکن استفاده می کنيد
  . تنظيم گرددA127=2 مقدار ,  می گيريد

  ود اگر به درايو فرمان حرکت داده شوداتوتيون انجام می شA127 پس از تنظيم پارامتر 
  .  به صفر بر می گرددA127 و دوباره مقدار پارامتر 
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  وروديهای ديجيتال 
. بايد فعال باشد,  در زمان کار درايو است و  تعريف شده  STOP  به عنوان 01 ورودی 

  .توقف می کند ,غير فعال گردد درايو , اگر اين ورودی 

جود دارد که می توان اين ورودی را و,  يک جامپر برای اين منظور بر روی برد کنترلی 
   )Enable  jumper(هموار ه در حالت فعال نگه داشت 

. راستگرد است –  برای چپگرد 03رايو و ورودی و  توقف د  start  برای 02ورودی 
    کار گرفته ب 08 تا 05 برای تنظيم وروديهای ديجيتال A054  تا A051 پارامترهای 

  .می شود

 که مرجع فرمان درايو را مشخص P036  نيز توسط پارامتر 03 و 02 و 01وروديهای  
  . می کند پيکربندی می شوند
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  وروديهای آنالوگ 
 برای تنظيم A110  ,  A111, A112  ,  A113 ,  A122,  A123  پارامترهای 

  . بکار می رود , وروديهای آنالوگ 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
 A110   قدار ورودی برای آنالوگ ولتازحداقل م  0%

  A111  حداکثر مقدار ورودی برای آنالوگ ولتاژ   100%
  mA A112   20-4  حداقل مقدار ورودی برای آنالوگ   0%

  MA A113   20-4  حداکثر ورودی برای آنالوگ   100%
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  خروجی انالوگ 
م يک از متغيرهای داخل درايو توسط  می توانيد تعيين کنيد که کداA065 توسط پارامتر 

نوع خروجی از نظر ولتاژ يا جريان نيز در همين . نشان داده شود, خروجی آنالوگ 
 پارامتر . تعيين می گردد, پارامتر و همچنين توسط ديپ سوئيچ موجود روی برد کنترلی 

A066قرار% 100بر روی , اين پارامتر .  برای اسکيل نمودن خروجی آنالوگ است 
  .دارد
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   خروجی رله ای 
 برای تنظيم عملکرد رله خروجی موجود بر روی اين A056  و A055 پارامترهای 

  .بکار گرفته می شود, درايو 
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 که برای نشان دادن فالت  , بطور پيش فرض بر روی صفر قرار داردA055 پارامتر 
  . توسط رله خروجی  بکار می رود,  درايو
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  ی ترانزيستوری خروجيها
 توسط opto  out2  و opto  out1 عملکرد خروجيهای ديجيتال اپتوکوپلری 

  .  تنظيم می شودA061  و A058 پارامترهای 
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 بکار ميرود و Run  بطور پيش فرض برای نشان دادن حالت  opto  out2 خروجی 
خص  به يک فرکانس مش, سرعت خروجی  نيز در صورتی کهopto out1 خروجی 

  .فعال می گردد , باشده رسيد

 بودن خروجيهای فوق نيز توسط  Normally  close  يا Normally  open  نوع 
 . تنظيم می شودA064 پارامتر 
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  تنظيمات شتاب 
 و مقدارزمان کاهش P039  در پارامتر Acceleration1 مدت زمان افزايش سرعت 

  . تنظيم می گرددP040  نيز در پارامتر Deceleration1 سرعت 

 

می توانيد   بريد بکار می2 اگر يکی از وروديهای ديجيتال را برای فعال نمودن نرخ شتاب 
  . نيز تنظيم کنيدDec2  و Acc2 برای   نيزرا A068  و A067 پارامترهای

 تبديل S-curve  به شما امکان می دهد که منحنی شتاب را به صورت P083  پارامتر 
  .کنيد
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بين صفر تا  اگر مقاديری. بر روی صفر قرار دارد , ن پارامتر به صورت پيش فرض  اي
 .  در می آيدs-curve تنظيم کنيد منحنی شتاب به صورت , را در اين پارامتر % 100
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 PID تنظيمات 
  . بکار می رودPID  برای تنظيم کنترلر A139    تاA130  پارامترهای 

  . از اين پارامترها را معرفی می کندتعدادی ,  جدول زير 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
  setpoint A132 انتخاب ورودی   0=غيرفعال

  feed back A133 انتخاب ورودی   0-10 ورودی آنالوگ 
  PID A134  بهره تناسبی کنترلر  0.01

     sec 0.1     زمان انتگرالی کنترلر  PID A135  
0.01    Sec  ترلر زمان مشتقی کن PID A136  

  set  point A137  يک مقدار عددی ثابت به عنوان   0%
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   پارامترهای حفاظت موتور و درايو 
  .  نيز ری ست کنيدA100 فالت موجود بر روی درايو را می توانيد توسط پارامتر 

  . تعدادی از پارامترهای حفاظتی درايو را معرفی می نمايد, جدول زير 

  پارامتر  يحتوض  پيش فرض
 P033   حداکثر جريان مجاز برای موتور  پالک موتور

0  HZ  حداقل فرکانس خروجی درايو    P034 
60   HZ   حداکثر فرکانس خروجی درايو    P035 

 A088    ,حداکثر ولتاژ خروجی درايو   پالک موتور
1.5xIn محدود نمودن جريان خروجی درايو  

  In جريان نامی موتور است .  
 A089 

4   KHZ   فرکانس کليد زنی  igbt A091  
بطور ,  تعداد دفعات مجاز برای ری ست نمودن فالت   0

  اتوماتيک
 A092 

1 sec  وقفه زمانی بين وقوع فالت تا ری ست شدن فالت بطور 
  اتوماتيک 

 A093 

استارت مجدد موتور در صورت قطع و وصل برق  0= غيرفعال 
  ورودی درايو 

 A094 

0=  unlocked قفل نمودن پارامترها    A101 
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   1مثال 
کنترل سرعت نيز توسط . اعمال می گردد , فرمان حرکت و توقف از روی کی پد 

تعويض , جهت چرخش از روی کی پد . انجام می شود, پتانسيومتر موجود روی کی پد
 .  انجام شودRamp ترمز به روش . شود

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 PO41  بازگشت به تنظيمات کارخانه  1

   مرجع فرمان درايو  0

  فرمان از طريق کی پد= 0

P036 

   مرجع سرعت درايو  0

 تغيير سرعت توسط پتانسيومتر روی کی پد= 0

 P038 

   نوع توقف موتور  0

 Ramp توقف بر اساس = 0

P037  

 A095   در هر دو جهت مجاز است,  چرخش موتور  0

 از روی پالک 
  رموتو

  V(  P031 (ولتاژ نامی موتور

 از روی پالک 
  موتور

  HZ(  P032(فرکانس نامی موتور
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 از روی پالک 
  موتور

 In ) A(  A126جريان نامی موتور 

 از روی پالک 
  موتور

 A(  P033 (حداکثر جريان مجاز برای موتور 

1.5xIn  محدود نمودن جريان خروجی درايو ) A(  A089 
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  2ال مث
. از طريق وروديهای ديجيتال داده شود, فرمان حرکت وتوقف و جهت چرخش موتور 

امکان . صورت گيرد, سرعت نيز توسط ورودی آنالوگ و توسط يک پتانسيومتر خارجی 
  .  باشد  free  run  to  stop ترمز به روش . حرکت در هر دو جهت فراهم باشد

  پارامتر  توضيح   تنظيم گردد

 P041    به تنظيمات کارخانهبازگشت  1

   مرجع فرمان درايو   2

 روش اتصال دو سيمه=2

  

 P036 

  مرجع سرعت درايو   2

   ولت0-10تغيير سرعت توسط ورودی آنالوگ=2

 P038 

 A095   مجاز است,  چرخش موتور در هر دو جهت   0
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   نوع توقف موتور  1

 coast to stop توقف به روش = 1

P037  

 از روی 
  تورپالک مو

  V(  P031 (ولتاژ نامی موتور

 از روی 
  پالک موتور

  HZ(  P032(فرکانس نامی موتور

 از روی 
  پالک موتور

 In ) A(  A126جريان نامی موتور 

 از روی 
  پالک موتور

 A(  P033 (حداکثر جريان مجاز برای موتور 

1.5xIn  محدود نمودن جريان خروجی درايو ) A(  A089 
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  ارسی انواع درايوراهنمای ف

Farsidrive.blogsky.com 

Saeeddrive.blogsky.com  
Farsidrive.mihanblog.com 
Drive-inverter-home.mihanblog.c om

om 
Farsidrive.avablog.ir 

  فاز در اصفهان 

  از سراسر ايران 

09132211861  

 

Farsidrive.parsiblog.c

 

تعميرات انواع درايوهای  تکفاز و سه 

قبول سفارش تعمير 
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