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راهنمای بکارگيری درايو 
ABB ACS350  
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 مقدمه 
 کيلووات 22 تا 0.37 توان   است و در محدودهABB ساخت شرکت ACS 350درايو 

 کيلووات 2.2 تا0.37ولت ، در رنج توان  230درايوهای با ورودی تکفاز . توليد می گردد

 11 کيلو وات تا 0.37 ولت ، توانی بين 230ز درايو های با ورودی سه فا. توليد می گردد

 22 تا 0.37ولت ، در محدوده توان   460کيلو وات دارند و درايو های با ورودی سه فاز 

از اين درايو برای کاربردهای پمپ و فن و کاربردهای . کيلو وات ، در دسترس می باشد

  .می توان استفاده نمود... ساده ، هم چنين نوار نقاله و 
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 دارای پنج ورودی ديجيتال، دو ورودی آنالوگ ، يک خروجی رله ای ، ACS350 درايو 

 .يک خروجی ترانزيستوری و يک خروجی آنالوگ است 
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 و Basic Control Panel دو مدل پنل  برای نصب ، روی اين درايو، وجود دارد  

Assistant Control Panel .دهيد حتما بايد نوع پنل زمانی که درايو را سفارش می 

 coverزيرا در حالت عادی به جای دو پنل نامبرده ، يک . درخواستی را هم مشخص کنيد 

  .  درايو، نصب می گرددبه جای کی پد 

 نيز می توانيد برای پارامتر دهی و flash dropعالوه بر پنل های باال، از وسيله ای به نام 

  .استفاده کنيدانتقال پارامترها به ساير درايوها 

  .  از طريق يک برد توسعه ای وجود داردfield bus امکان اتصال اين درايو به شبکه های 
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  گروه های پارامتری 
  .  را نشان می دهد ACS 350جدول زير، گروه های اصلی پارامتری مربوط به درايو 

  گروه پارامتری  توضيح

... ان و توان و سرعت و ولتاژ و جري مقادير–ی نمايش گروه پارامتر

  .مربوط به درايو را نشان می دهد 

01  

  03   نشان می دهد راوضعيت سيگنال های مورد استفاده در فيلد باس

 وضعيت آخرين فالت و مقادير متغيرها در زمان آخرين –تاريخچه فالت ها 

  فالت

04  

  10  .مرجع فرمان درايو را تعيين می نمايد

  11  .خص می کندمرجع تعيين سرعت را مش

  12  .سرعت های ثابت را معرفی می کند

  13  پارامترهای مرتبط با ورودی های آنالوگ

  14  پارامترهای مربوط به رله خروجی درايو

  15  معرفی عملکرد خروجی آنالوگ

  16   نمودن پارامتر، کنترل سيستم saveتعيين سطح دسترسی به پارامترها، 

  18  قطار پالس خروجی قطارپالس ورودی و پرامترهای 

  19  تايمر و شمارنده

  20  محدود نمودن برخی مقادير

  21  روش استارت و توقف موتور

  22  شتاب مثبت و شتاب منفی

  23  پارامترهای کنترل سرعت

  24  پارامترهای کنترل گشتاور

  25  سرعت های بحرانی و پرش
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  26  پارامترهای کنترل موتور

  29  تعمير و نگهداری

  30  رهای حفاظت درايو و موتورپارامت

  31  ری استارت اتوماتيک

  SUPERVISION 32پارامترهای نظارتی 

  33  اطالعات درايو

  34  پارامترهای مرتبط با نمايشگر

  35  اندازه گيری دمای موتور

  36  توابع زمان و تاريخ

  PID set1 40پارامترهای 

  PID set2 41  پارامترهای 

EXT Trim PID 42  

  43 رل ترمز مکانيکی کنت

  50  شفت انکودر

  51  کارت توسعه ارتباطی خارجی

  52  پارامترهای ارتباط سريال 

  EFB  53پروتکل 

  54  اطالعات ورودی فيلد باس

  55  اطالعات خروجی فيلد باس

Sequence programs 84  

  options 98کارت های توسعه و 

  99  اطالعات موتور و اتوتيون و راه اندازی
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  کنترل پانل
. همانگونه که در صفحات قبلی ذکر شد، دونوع کی پد برای اين درايو ، قابل استفاده است 

Basic Control Panel  و Assistant Control Panel.  

 .  را توضيح دهيم Basicدر اين بخش، قصد داريم نحوه ی کار با پنل 
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    د کليددهشت عو LCDای يک صفحه  دارACS 350پانل صفحه کليد موجود برروی درايو 

 برای مواقعی که بخواهيم فرمان استارت و توقف را از روی درايو LOC/REMاز کليد . می باشد

، به وسيله Localدر حالت . و يا از طريق ترمينال های ورودی درايو صادر کنيم ، استفاده می شود 

 می توان STOP با کليد قرمز رنگ  می توان موتور را به حرکت درآورد وstartکليد سبزرنگ 

تغيير جهت چرخش موتور هم از طريق يک کليد ديگر روی کی پد امکان . موتور را متوقف نمود 

  . پذير است 

، با استفاده از ترمينال های ورودی درايو می توان فرمان حرکت و فرمان توقف Remoteدر حالت 

چهارکليد ديگر، روی پانل کی پد ، وجود . د و جهش چرخش موتور و هم چنين سرعت را تعيين نمو

 و کليد ENTER/MENUجهت باال و کليد جهت پايين و هم چنين کليد  کليد. دارد

EXIT/RESET.   

 نمودن تغييرات در پارامتر، save و برای MENU برای ورود به ENTER/MENUاز کليد 

  . استفاده می شود 
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   رای ری ست نمودن فالت های درايو، به کار  نيز برای خروج از منو و بEXIT/RESETکليد

  . می رود 

عددی کليد های جهت باال و پايين نيز برای حرکت بين پارامترها و برای افزايش يا کاهش مقدار

، کليد های جهت باال و پايين برای افزايش و Localدرحالت .  پارامتر به کار گرفته می شود درون

  . کاهش سرعت نيز کاربرد دارد 

،  بطور مثال وقتی برای اولين بار ، درايو را برقدار می کنيد، در صفحه نمايشگر پانل درايو

 را فشار دهيد تا درخط پايين صفحه ، عبارت Menuکليد . فرکانس مرجع  نمايش داده ميشود  

Menu اگر عبارت .  را مشاهده کنيدMenu نيامد، کليد EXIT را چند بار بزنيد تا عبارت Menu 

  . هر گرددظا

اگر کليد سمت پايين را فشار دهيد عبارت .  در وسط صفحه پانل ، ظاهرمی گرددrEFعبارت 

PArS نمايان می شود  . 

  

 می شويد که تعدادی از پارامترها را برای PArS را فشار دهيد وارد Menuدر اين حالت اگر کليد 

  . راه اندازی سريع درايو ، در اختيار شما قرار می دهد

 و پس از آن ، PArL، کليد سمت پايين را فشار دهيد، عبارت Menuا اگر بدون فشار کليد ام

  .  را مشاهده می کنيد PArChعبارت 
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PArL به شما اين امکان را می دهد که تمامی پارامترهای در دسترس موجود در درايو را ببينيد  .

PArCh ت را نشان می دهد و قابل ويرايش  فقط پارامترهايی که مقدار آن ها تغيير داده شده اس

  . است 

 را بزنيد Menu ، کليد PArLبر روی گزينه .  را انتخاب می کنيمPArLدر اين راهنما ، ما گزينه 

با کليد های جهت باال يا پايين ، در بين پارامترها حرکت کنيد ، بر روی . ، وارد پارامترها می شويد 

    يک مقدار عددی ظاهر .  را فشار دهيد Menuه کليد پارامترمورد نظر خود که رسيديد دوبار

با کليد های سمت باال و پايين ، مقدار اين عدد را . می شود که محتوای پارامتر را نشان می دهد 

ولی .  می گرددsave را فشار دهيد ، مقدار عدد جديد ، Menuاگر کليد . افزايش يا کاهش دهيد 

  .  نمی گردد و از پارامتر خارج می شويد saveقدار جديد  را فشار دهيد ، مEXITاگر کليد 
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Flash Drop 
 را می توان ACS550 و ACS350 و ACS150پارامترهای موجود در درايوهای 

توسط کنترل پانل های موجود بر روی درايو ، مشاهده يا ويرايش نمود اما برای ايجاد يک 

Data setظيمات کارخانه ای تنظيم شده و برای انتقال اين  که بر اساس اطالعات و تن

 flash drop نام دارد به درايو، از وسيله ای به نام data setمجموعه از پارامترها که 

  . استفاده می شود

 برای پارامتردهی ABB مربوط به شرکت Drive window و Drive PMنرم افزارهای 

  نصب می گردد و PCافزار ها بر روی اين نرم . به درايوهای ذکرشده به کار می رود

، دريافت  Data set ، پارامترهای درايو را به صورت flash dropمی توانيد به وسيله 

 . يا پارامترها را به درايو، انتقال دهيد

  

  .  را نگهداری نمودData set مجموعه از 20 می توان تا flash drop بر روی يک 

 روی درايو، flash dropت که می بايست به پورت  متصل اسflash dropيک کابل به 

 را به درايو متصل می کنيد بايد درايو را خاموش flash dropدر زمانی که . وصل شود

 . کنيد 
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  مرجع فرمان درايو 
 و هم 1003 و 1002 و 1001 يعنی پارامترهای10توسط پارامترهای موجود در گروه 

 از کجا Direction و Stop و startفرمان های  می توانيد تعيين کنيد که 1010چنين 

  . صادر می شوند

 و مرجع شماره دو برای فرمان درايو را EXT1مرجع شماره يک برای فرمان درايو را 

EXT2اين دو مرجع ، هر کدام به تنهايی يا همراه باهم ، قابل استفاده هستند و با .  می نامند

 را EXT2 يا EXT1ن کنيد که چگونه می توان  می تواندی تعيي1102استفاده از پارامتر

  . فعال يا غيرفعال نمود يا از بين آن دو، يکی را انتخاب کرد

  مرجع انتخاب سرعت 
می توانيد تعيين کنيد که  11در گروه  1101 و همچنين 1106 و 1103های رپارامتتوسط 

 را انتخاب مراجع مختلفی هستند که سرعت. سرعت درايو از چه طريقی مشخص می گردد

 که از طريق ورودی های ديجيتال (Multi-Step)می نمايند مثل سرعت های ثابت چند پله 

، قابل انتخاب است يا کنترل سرعت توسط ورودی های آنالوگ صورت گيرد يا از طريق  

  ...  يا ساير وسايل کنترلی و کنترل پانل و هم چنين از طريق بردهای توسعه يا ارتباط سريال

ورودی های آنالوگ نيز .  تنظيم می شوند 12های چند پله ای در پارامترهای گروه سرعت 

  .  تنظيم خواهند شد13در گروه 
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  01پارامترهای گروه 
وضعيت داخلی درايو، مقادير جريان عبوری از موتور، ولتاژ خروجی درايو، فرکانس، 

 1ق پارامترهای گروه سرعت، توان و بسيازی از متغيرهای ديگر را می توانيد از طري

جدول زير، . پارامترهای اين گروه ، فقط خواندنی است و قابل ويرايش نيست. مشاهده نماييد 

  . تعدادی از پارامترهای اين گروه را معرفی می نمايد

  پارامتر  توضيح

  0101  .  برای جهت چرخش ، نشان می دهد–و + سرعت را به همراه يک عالمت 

  0102  . نشان می دهدمقدار سرعت موتور را

  0103 (Hz). فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد 

  0104 (A). جريان خروجی درايو را نشان می دهد 

  0105  . مقدار گشتاور خروجی درايو را نشان می دهد % 

 0106 (KW)قدرت خروجی درايو

  dc) v(  0107ولتاژ باس 

  v(  0109(ولتاژ خروجی درايو 

  0110  ودمای داخلی دراي

  0111   را نشان می دهد REF1فرکانس مرجع 

  0112  .  را نشان می دهد REF2فرکانس مرجع 

  0113  .  باشد را نشان می دهد EXT2 يا EXT1 يا Local کنترل کننده درايو اگر مرجع

  0114 (Run)مدت زمان کارکرد درايو

  0115  مقدار کيلو وات ساعت مصرفی  تاحاال

  0120  % به صورت AI 1ی مقدار آنالوگ ورود

  0121  % به صورت AI 2مقدا آنالوگ ورودی 

  mA 0124به صورت AO1 مقدار جريان خروجی آنالوگ 
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  0126  % به صورت PID1مقدار خروجی 

  0127  %  به صورت PID2مقدار خروجی 

  0128  را نشان می دهد PID1  برای set pointمقدار 

  0129   می دهدرا نشانPID2  برای set pointمقدار 

  0130  را نشان می دهدPID1  مقدار فيدبک برای 

  0131  را نشان می دهدPID2  مقدار فيدبک برای 

  0132  . نشان می دهد   PID1مقدار انحراف را برای 

  0133  . نشان می دهد PID2 برای  را مقدار انحراف

  0145  .دمای موتور را نشان می دهد 

  0160   را نشان می دهد DI 5 تا DI 1وضعيت ترمينال های ورودی 

  0161  تعداد پالس  برای قطار پالس ورودی

  0162  . وضعيت رله خروجی را نشان می دهد 

  0163  . وضعيت خروجی ترانزيستوری را نشان می دهد 

  0166  . مقدار شمارنده را نشان می دهد 
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  04پارامترهای گروه 
داده به همراه زمان وقوع آن و مقادير ولتاژ و جريان و کد آخرين فالت که برای درايو رخ 

. در زمان وقوع فالت را می توانيد در پارامترهای اين گروه ، مشاهده نماييد ... فرکانس و 

  . پارامترهای اين گروه نيز فقط خواندنی است 

  پارامتر  توضيح

  0401  کد آخرين خطای رخ داده در درايو 

  0402  ن خطاتاريخ اتفاق افتادن آخري

  0403  ساعت اتفاق افتادن آخرين خطا 

  0404  سرعت موتور در زمان وقوع خطا

  0405  فرکانس خروجی درايو در زمان وقوع خطا

  0406   در زمان وقوع خطاdcولتاژ باس 

  0407  جريان خروجی درايو ، در زمان وقوع خطا

  0412   يکی به آخر–فالت قبلی 

  0413  فالت دو تا به آخر 

  0414   در زمان وقوع آخرين خطاDI 5 تا DI 1وضعيت ورودی های 
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  10پارامترهای گروه 
 

جدول زير، روش تنظيم مرجع فرمان .  اين گروه ، تنظيم نماييد رمرجع فرمان درايو را د

EXT1 و EXT2 را توضيح می دهد ...  و جهت چرخش موتور و .  

  پارامتر  توضيح ضپيش فر

 و جهت STOP و start فرمان های – مرجع فرمان درايو

  .چرخش موتور، از کجا صادر می گردد

  . هيچ گزينه ای انتخاب نشده است = 0

 استفاده شود و جهت stop و start برای DI 1از ورودی = 1

 Request=  هم چنين راستگرد 1003پارامتر = چرخش 

 DI 2استارت و توقف و از ورودی  برای DI 1از ورودی = 2

برای انتخاب جهت چرخش موتور استفاده شود، مقدار 

  .  قرار دهيد Request را بر روی 1003پارامتر

 برای توقف DI 2 برای استارت و از DI 1دی واز ور= 3

 بايد DI 2نحوه کار بدين شکل است که ابتدا . موتور استفاده شود

.  از صفر به يک تبديل گرددDI 1 و سپس DI 2=1.فعال گردد 

، در اين حالت ، موتور استارت می شود و جهت )فعال شود(

 1003اگر پارامتر . قرار دارد  1003 چرخش نيز در پارامتر

.  تنظيم شده باشد ، بازهم راستگرد می چرخدRequestبر روی 

.  غيرفعال شود، موتور متوقف خواهد شد DI2زمانی که ورودی 

 استفاده می شود 3 همانند گزينه DI2 و DI1رودی های از و= 4

مقدار پارمتر .  مشخص می گرددDI3و جهت چرخش نيز توسط 

1003=Request 

2  

استارت و توقف و جهت چرخش ، توسط کليد های روی = 8

 در 1003مقدار پارامتر . تعيين می شود ) کی پد ( کنترل پانل 

  .  تنظيم گرددRequestاين حالت بر روی 

 

 

 

1001 

 مرجع

  فرمان

 EXT1
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 DI2 و ورودی  start-Forward به عنوان DI1ورودی = 9

دی واگر دو ور.  استفاده گرددstart-Reverseبه عنوان 

مقدار پارامتر . همزمان فعال شوند فرمان توقف صادر می گردد

1003=Requestباشد .  

 field busفرمان حرکت و جهت چرخش از طريق ارتباط = 10

  . تعيين می شود 

فرمان حرکت و جهت چرخش توسط = 14 و 13 و 12 و 11

  . عملگرهای مرتبط با زمان و تاريخ ، تعيين گردد

 برای استارت و توقف موتور استفاده DI5از ورودی = 20

اگر . تعيين شود 1003جهت چرخش نيز توسط پارامتر . گردد

1003=Requestاستگرد حرکت  باشد نيز درايو در جهت ر

  . خواهد کرد 

 DI4 برای استارت و توقف و از ورودی  DI5از ورودی =21

 (Request =1003).  راستگرد استفاده شود -برای چپگرد

 و بر اساس عملکرد 1901 و 1902توسط پارامترهای = 22

  . تايمر، متوقف می گردد

 و بر اساس عملکرد 1903 و 1901توسط پارامترهای =23

  . ک تايمر، استارت می شود ي

 و براساس عملکرد 1911 و 1905توسط پارامترهای = 24

  .يک شمارنده ، متوقف می گردد

 و بر اساس عملکرد 1911 و 1905توسط پارامترهای = 25

 . يک شمارنده ، استارت می شود 

  

  

 sequence و به روش 84بر اساس پارامترهای گروه = 26

programmingرت و توقف می کند  استا . 

  

 مرجع 1001

EXT1فرمان 

 ادامه

مرجع .  دارد 1001اين پارامتر نيز گزينه هايی همانند پارامتر   0

  .  توسط اين پارامتر مقدار دهی می شود EXT2فرمان 

 مرجع 1002

 EXT2فرمان 
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  جهت چرخش موتور را تعيين می کند   3

  راستگرد = 1

  چپگرد= 2

3 =Request 

1003  

 Jogبه عنوان ورودی   DI5ا  تDI1تعيين يکی از ورودی های 

  . گزينه ای انتخاب نشده است = 0

 DI5 تا DI1 را اگر قرار دهيد يکی از ورودی های 5 تا 1اعداد 

  ) Normally Open= کنتاکت . ( انتخاب خواهد شد 

  .  صادر می گرددfield bus توسط Jogفرمان = 6

0  

 قرار دهيد ، ورودی 1010 را اگر در پارامتر -5 تا -1اعداد 

 برای فرمان Normally close به صورت DI5 تا DI1های 

Jog انتخاب می شوند  .  

1010  
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  11پارامترهای گروه 
.  تعيين نماييد 11مرجع انتخاب سرعت درايو را می توانيد توسط پارامترهای گروه 

و پارامترهای ) دستی  (Local برای تعيين مرجع انتخاب فرکانس در حالت 1101پارامتر

      به کار گرفته REF2 و REF1 برای تعيين مرجع انتخاب فرکانس 1106 و 1103

  . می شود

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 Localمرجع انتخاب سرعت در حالت 

 REF1مرجع = 1

REF1=1 

 REF2مرجع = 2

1101  

 EXT2 و EXT1روش انتخاب بين دو مرجع فرمان 

  

 . انتخاب شودEXT1 مرجع= 0

  

 در اين پارامتر قرار دهيد يکی از ورودی های 5 تا 1اگر اعداد 

DI1 تا DI5 را می توان برای تغيير بين دو مرجع EXT1 و 

EXT2 استفاده کنيد .  

  . انتخاب شود EXT2مرجع = 7

 field توسط ارتباط EXT2 يا EXT1مرجع فرمان درايو = 8

busتعيين گردد  .  

 4 تا 1 را اگر انتخاب نماييد توابع زمان دار 12 تا 9اعداد 

  .  يکی را انتخاب کنند EXT2 و EXT1می توانند بين 

0=EXT1 

تا DI1  را اگر انتخاب کنيد يکی از ورودی های -5 تا -1اعداد 

DI5 در حالت Normally Close بين ،EXT1 و EXT2 

  . انتخاب می کنند 

1102  
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  (REF1) 1ب سرعت تعيين مرجع انتخا

  .سرعت توسط کی پد تعيين می شود= 0

  . تعيين می گرددAI 1سرعت توسط ورودی = 1

  . تعيين می شود  AI 2سرعت توسط ورودی = 2

پالريته .  برای تعيين سرعت به کار می رودAI1ورودی = 3

مقدار . رودی ، جهت چرخش موتور را تعيين می کند ولتاژ و

 1105  و 1104ماکزيمم ومينيمم سرعت را در پارامترهای 

  . مشخص نماييد 

 سرعت ، AI2 است اما با ورودی آنالوگ 3همانند گزينه = 4

  . کنترل می گردد

 DI4 برای افزايش سرعت و از ورودی DI3از ورودی = 5

 stopزمانی که فرمان . اده می شودبرای کاهش سرعت ، استف

نرخ افزايش . داده می شود مقدار اين سرعت ، صفر می گردد

  .  است 2205سرعت در پارامتر 

 DI4 برای افزايش سرعت و از ورودی DI3از ورودی = 6

اما زمانی که فرمان . برای کاهس سرعت ، استفاده می شود 

می شود  و در توقف داده می شود مقدار فرکانس ، ری ست ن

 .  است 2205نرخ افزايش سرعت در پارامتر . حافظه می ماند 

  .  تعيين می شود field busسرعت توسط = 8

 و مقدار سرعت AI1مقدار سرعت، حاصل جمع مقدار  = 9

field bus است  .  

1= AI1  

 و مقدار  AI1مقدار سرعت ، حاصل ضرب مقدار = 10

  .  است field busسرعت 

مرجع 1103

انتخاب 

سرعت 

REF1  

  

  

  

  

  

1103 

مرجع 

انتخاب 

سرعت 

REF1 
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 EXT1 است ، با اين تفاوت که وقتی بين 5مانند گزينه ه= 11

    save جابه جايی رخ می دهد ، مقدار سرعت EXT2و 

  .نمی گردد 

  .  استAI2 و AI1سرعت حاصل جمع دو ورودی = 14

  AI2 و AI1سرعت ، حاصل ضرب = 15

 AI1-AI2سرعت حاصل تفاضل  = 16

 AI1/AI2ت حاصل تقسيم سرع= 17

  .سرعت، توسط ورودی قطار پالس ، تعيين می گردد= 32

  . تعيين می گرددSequence progسرعت توسط = 33

 

 با AI2 يا AI1 حاصل جمع ورودی های 35 و 34

sequence prog است  .  

1103 

مرجع 

انتخاب 

سرعت 

REF1 

  REF1 1104حداقل مقدار برای  0

50 Hz  حداکثر مقدار برایREF1 1105  

 گزينه های اين پارامتر نيز REF2 مرجع انتخاب سرعت تعيين 

  . است 1103همانند گزينه های پارامتر 

1106 

مرجع 

انتخاب 

سرعت 

REF2 

  REF2 1107حداقل سرعت برای  0
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  REF2 1108حداکثر سرعت برای   
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   12پارامترهای گروه 
هم چنين سرعت های ثابت را  را تعريف و DI5 تا DI1در اين گروه می توانيد ورودی های 

  .مقدار دهی کنيد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  هيچ ورودی انتخاب نشده= 0

 را انتخاب کنيد می توانيد 5 تا 1اگر يکی از اعداد 

، سرعت موجود در DI5 تا DI1توسط ورودی های 

به طور مثال اگر .  را انتخاب کنيد 1202پارامتر 

می توانيد         تنظيم کنيد 3 را با عدد 1201امترپار

 ، فرکانس موجود در پارامتر DI3توسط ورودی 

  .  را انتخاب کنيد 1202

 و 1202انتخاب سه سرعت که در پارامترهای  = 7

 مقدار دهی شده است توسط دو تا از 1204 و 1203

 ) طبق جدول زيرDI2 و DI1( ورودی ها 

 
 1202 سرعت موجود در پارامترهای انتخاب سه = 8

  DI3 و DI2 توسط دو ورودی 1204 و 1203و 

  7همانند گزينه 

  DI4 و DI3 ، اما با ورودی های 7همانند گزينه = 9

DI 3,4=9 

 و DI4 ، اما با ورودی های 7همانند گزينه  = 10

DI5 

 

   انتخاب سرعت1201
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 1202انتخاب هفت فرکانس که در پارامترهای = 12

 توسط سه تا ورودی های  تنظيم شده است1208تا 

DI1 و DI2 و DI3طبق جدول زير  

  
 DI3 است اما با ورودی های 12همانند گزينه = 13

  DI5 و DI4و 

 را انتخاب کنيد سرعت 18 تا 15 اگر گزينه های 

 های دينا توسط يکی از فر1202موجود در پارامتر 

   )36گروه . (تابع زمان و تاريخ ، فعال می گردد

 1نتخاب سرعت توسط عملکردهای تابع زمان ا= 19

  1209 بر اساس پارامتر 2و 

 را انتخاب کنيد همانند -13 تا -1اگر يکی از اعداد 

 است ولی ورودی های مورد 13 تا 1گزينه های 

  . خواهند بودNormally closeاستفاده  ، از نوع 

5 Hz  1202  1سرعت ثابت  

10 Hz  1203  2سرعت ثابت  

15 Hz  1204  3سرعت ثابت  

20 Hz  1205  4سرعت ثابت  

25 Hz  1206  5سرعت ثابت  

40 Hz  1207  6سرعت ثابت  

50 Hz   1208  7سرعت ثابت  
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   13پارامترهای گروه 
  . ورودی های آنالوگ در اين بخش تنظيم می گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  AI1 1301حداقل مقدار برای ورودی آنالوگ %   1%

  AI1 1302حداکثر مقدار برای ورودی آنالوگ %    100%

0.1 sec  ثابت زمانی فيلتر ورودیAI1 1303  

  AI 2 1304حداقل مقدار برای ورودی آنالوگ %   1%

  AI 2 1305حداکثر مقدار برای ورودی آنالوگ %   % 100

0.1 sec  ثابت زمانی فيلتر ورودیAI 2 1306  
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  14پارامترهای گروه 
  .  را توسط پارامترهای اين گروه می توان تعيين نمود RO رله خروجی عملکرد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 RO1تعيين عملکرد رله ی خروجی 

  .استفاده نمی شود= 0

3= fault inverse 

 را در اين پارامتر قرار 52 تا 1اگر اعداد بين 

 دهيد می توانيد به همين تعداد ، عملکردهای محتلف

 را قرار 4به طور مثال اگر عدد . را تنظيم کنيد 

دهيد اين رله برای نشان دادن فالت درايو به کار 

 .می رود

  . به راهنمای اصلی مرجعه گردد 

1401  

  RO1 1404تاخير در وصل رله خروجی  0

  RO1 1405تاخير در قطع رله خروجی   0
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   15پارامترهای گروه 
    .  انجام می شود15توسط پارامترهای گروه    AO1تعيين عملکرد خروجی آنالوگ 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 می توانيد يکی از متغيرهای AO1توسط خروجی آنالوگ   103

به .  را به صورت آنالوگ ، نشان دهيد 01موجود در گروه 

طور مثال اگر بخواهيم جريان خروجی درايو را که در 

شان داده شود  نAO1 قرار دارد در خروجی 0104پارامتر 

  .  قرار دهيد 1501 را در پارامتر 104عدد 

1501  

 1501حداقل مقدار برای محتوای پارامتر   

  

1502  

  1503  1501حداکثر مقدار محتوای پارامتر   

0 mA  حداقل جريان آنالوگ خروجیAO1 1504  

20 mA  حداکثر جريان آنالوگ خروجیAO1 1505  

0.1 sec خروجی مدت زمان فيلتر آنالوگ AO1 1506  
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  16پارامترهای گروه 
 نمودن  user set ،saveسطح دسترسی به پارامترها ، پسوورد ، قفل نمودن ، شماره 

  . در اين گروه پيگيری گردد... پارامترها در حافظه دائمی و 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

Not set  انتخاب يکی از ورودی ها ياfield bus برای فعال يا 

  غيرفعال نمودن درايو

1601  

Open 1602  قفل نمودن برای جلوگيری از تغيير پارامترها  

  1603  پسوورد 0

Keypad  از چه طريقی ، فالت های درايو ، ری ست می شود  کی پد

  يا يکی از ورودی ها ، يا توسط فيلد باس

1604  

Not set از چه طريقی می توان حافظه های پارامتری  user set 

  . را جابه جا نمود 

1605  

Not set  فعال يا غيرفعال نمودن کليدLoc/REM 

)Local/Remote ( توسط يکی از ورودی ها يا از طريق

  فيلد باس

1606  

Done , save Saveنمودن تغييرات پارامترها در حافظه دائمی درايو . 

ر ، اين کباحتما پس از اينکه مقدار پارامترها را تغيير داديد ي

  .پارامتررا فعال کنيد

1607  

Not Set  تعريف يکی از ورودی ها به عنوانStart Enable1 

 ، عمل Enable و  startاين سيگنال ، عالوه بر ورودی 

  . فعال نمودن استارت را انجام می دهد

1608  

Not set  تعريف يکی از ورودی های برایstart Enable2 1609  

Default 1611  . پارامترها ، قابل مشاهده هستندکدام قسمت از  
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  18پارامترهای گروه 
  . قطار پالس ورودی و قطار پالس خروجی را در اين گروه تنظيم نماييد 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 به عنوان ورودی قطار DI5حداقل تعداد پالس ورودی توسط ورودی   0

  . پالس به کار گرفته می شود

1801  

  DI5 1802د پالس ورودی توسط حداکثر تعدا  1000

0.1 sec 1803  مدت زمان فيلتر برای ورودی قطار پالس  

Digital  تعريف نوع خروجی ديجيتال ترانزيستوریTO 

 0 =Digital يک خروجی معمولی (Do) 

 (FO)يک خروجی قطار پالس  =1

1804  

  

Fault(-1) لی اگر خروجی ديجيتال ترانزيستوری به عنوان يک خروجی معمو

 (DO). باشد عملکرد اين خروجی را تعيين می کند 

  .  مراجعه شود1401به پارامتر 

1805  

خروجی ديجيتال تاخير در وصل ترانزيستور خروجی در حالت  0

 DOمعمولی 

1806  

تاخير در قطع ترانزيستور خروجی در حالت خروجی ديجيتال معمولی   0

D 

1807  

 کدام (FO) در حالت قطار پالس تعيين عملکرد خروجی ترانزيستوری  104

عددی که در اين پارامتر قرار می گيرد نشان . متغير را نشان می دهد

 مقادير ولتاژ و جريان و 01دهنده شماره متغيری است که در گروه 

 را قرار 110به طور مثال اگر عدد . را نشان می دهد... فرکانس و 

 را نشان می دهد  که دمای داخلی درايو0110داديد يعنی پارامتر 

  . توسط قطار پالس خروجی، نشان داده می شود

1808  
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. حداقل مقدار متغيری که توسط خروجی قطار پالس نشان داده می شود  -

(0110) 

1809  

حداکثر مثدار متغيری که توسط خروجی قطار پالس ، نشان داده می   

  ) 0110در اينجا به طور مثال حداکثر دمای درايو . ( شود 

1810  

  FO 1811حداقل تعداد پالس خروجی قطار پالس   10

  FO 1812حداکثر تعداد پالس خروجی قطار پالس   1000

  FO 1813ثابت زمانی فيلتر خروجی قطار پالس   
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  19پارامترهای گروه 
  .  مقدار دهی و تنظيم می گردد19عملکرد تايمر و شمارنده موجود در درايو ، در گروه 

  پارامتر  ضيحتو  پيش فرض

10 sec  مدت زمانDelay1901   تايمر  

Not set  تعريف يکی از ورودی های درايو به عنوان ورودی برای

  فعال نمودن تايمر

1902  

Not set  تعريف يکی از ورودی های درايو به عنوان ورودی برای ری

  ست نمودن درايو

1903  

Disabled رودی برای تعريف يکی از ورودی های درايو به عنوان و

  فعال نمودن شمارنده

1904  

  1905  حد باالی تعداد شمارش  1000

DI5 1906  تعريف يک ورودی از درايو به عنوان ورودی برای شمارش  

Not set  تعريف يکی از ورودی های درايو به عنوان ری ست برای

  شمارنده 

1907  

  1908  مقدار شمارنده پس از ری ست شدن 0

  1909  )نسبت تقسيم(د پالس ورودی تقسيم کننده تعدا  0

Up  1910  شمارش صعودی است يا نزولی  
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  20پارامترهای گروه 
  . برخی از مقادير را در اين گروه ، محدود می نماييم 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  2001  حداقل سرعت خروجی درايو  0

1500   RPM 2002  حداکثر سرعت  خروجی مجاز برای درايو  

1.8 x In 2003  حداکثر جريان خروجی مجاز  

Enable  اگر (فعال نمودن عملکرد کنترل اضافه ولتاژ اتوماتيک

  . ) ير فعال گرددمقاومت ترمز وصل می کنيد غ

2005  

  2007  حداقل فرکانس خروجی درايو 0

  2008  حداکثر فرکانس خروجی مجاز  50
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  21پارامترهای گروه 
  .  اين گروه ، تنظيم نماييد روش استارت و توقف موتور را در

  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  روش استارت شدن موتور

Auto=1 اگر پارامتر – افزايش  سرعت از صفر تا مقدار نهايی 

 را نيز مقدار 2103 تنظيم شود پارامتر vector بر روی 9904

  . دهی کنيد 

2 =DC Magn 

دن موتور قبل از حرکت ، اعمال  برای مغناطيسه نموdcيک جريان 

پس از آن ، سرعت را از صفر تا مقدار ماکزيمم افزايش . می گردد

  . می دهد 

Auto 

جبران گشتاور اوليه در سرعت های کم اين حالت فقط برای = 3

.  تنظيم شده کاربر دارد scalar بر روی 9904زمانی که پارامتر

اين روش فقط برای .  بايد تنظيم گردد2110و   2103 پارامترهای 

  . استارت موتورهای متوقف کاربرد دارد 

 6 =Scan start برای استارت نمودن موتورهايی که از قبل در 

 و هنوز متوقف نشده اند اين روش انتخاب دحال حرکت هستن

  . می گردد

 و هم روش جبران گشتاور ، اعمال scan startهم روش  = 7 

عت موتور در حال دوران ، قبل از استارت کم ، اگر سر. می گردد

 Scalar  بر روی9904باشد اين روش فقط برای حالتی که پارامتر 

  . تنظيم است کاربرد دارد 

2101  

2101  
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Coast 2102  روش توقف موتور  

 1 =Coast  زمانی که فرمان توقف به درايو داده می شود ارتباط 

 ، پس راينرسی باو موتور بر اساس . درايو با موتور قطع می گردد

  . از مدتی در اثر اصطکاک خواهد ايستاد

  

 2 =Ramp تنظيم 22 بر اساس نرخ شتاب منفی که در گروه 

  . سرعت موتور را کاهش می دهد تا بايستد می گردد

  

 برای مواقعی به کار گرفته می شود که بايد در 5 و4 و 3گزينه های  

  .يک فاصله ثابت ، موتور متوقف گردد

  

0.3 sec  مدت زمان مغناطيسه شدن هسته موتور قبل از شروع حرکت با يک

 dcجريان 

2103  

 dc يا نگه داری روتور در حال قفل با جريان dcفعال نمودن ترمز 

1 =Dc hold 

Not set 

 dcترمز = 2

2104  

5 RPM  حداقل سرعت برای فعال شدن حالتDc hold 2105  

  Dc hold 2106ت  برای حالdcجريان %   30%

  dc 2107مدت زمان ترمز   0

Not set  انتخاب يک ورودی برای فعال شدنEmergency stop 2109  
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  22پارامترهای گروه 
  .  قرار دارد 22پارامترهای مرتبط با شتاب حرکت يعنی  افزايش و کاهش سرعت، در گروه 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

DI5 ايو برای انتخاب بين دو تعريف يکی از ورودی های در

  Acc/Dec 1 و 2منحنی 

2201  

5 sec  2202  1مدت زمان شتاب مثبت  

5 sec  2203  1مدت زمان شتاب منفی  

0= Linear  اگر مقدار اين پارامتر را صفر قرار دهيد ، منحنی شتاب

 2205، به صورت خطی خواهد بود اما اگر به پارامتر 

 لت خطی به حالتمقدار دهی کنيد شکل منحنی از حا

s-curveتغيير خواهد نمود .  

  

2204  

60 sec  2205   2مدت زمان شتاب مثبت  

60 sec  2206  2مدت زمان شتاب منفی  

0= linear  همانند پارامتر  (2شکل منحنی شتاب مثبت و منفی

  ) است2204

2207  
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  23پارامترهای گروه 
  . روه جای دارد چند پارامتر برای کنترل حرکت موتور در اين گ

  پارامتر  توضيح   پيش فرض 

  2301  بهره تناسبی برای کنترلر سرعت  10

  2302  مدت زمان انتگرال برای کنترلر سرعت  2.5

  2303  مدت زمان مشتقی برای کنترلر سرعت  0

OFF  اگر اين پارامتر راON   کنيد درايو به طور اتوماتيک مقادير

، محاسبه خواهد  را برای کنترلر سرعت 2302 و 2301

به  درايو بايد در زمانی که موتور به بار متصل است، . نمود 

سرعت نامی فرمان حرکت % 40تا % 20با سرعتی بين 

  . پس از مدتی، مقادير مورد نظر محاسبه خواهد شد. دهيد 

2305  
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  25پارامترهای گروه 
اين . چار لرزه می شوند در فرکانس های خاصی د... برخی از ماشين آالت ، فن و پمپ و 

می توانيد اين فرکانس ها را شناسايی  . پديده معموًال ناشی از پديده تشديد يا رزونانس است 

 مقدار دهی کنيد، وقتی سرعت موتور ، نزديک به اين مقادير می شود، 25و در گروه 

  . ديد نشودماشين دچار تشدرايو، در يک باند مجاز ، سرعت را افزايش يا کاهش می دهد تا 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

OFF  2501  فعال يا غيرفعال نمودن فرکانس های بحرانی  

  2502  1حد پايين سرعت بحرانی  0

  2503  1حد باالی سرعت بحرانی   0

  2504  2حد پايين سرعت بحرانی  0

  2505  2حد باالی سرعت بحرانی  0

  2506  3حد پايين سرعت بحرانی  0

  2507  3بحرانی حد باالی سرعت  0

  

 

  26پارامترهای گروه 
، فرکانس کرير، جبران لغزش و چند پارامتر ديگر ، مرتبط با کنترل موتور v/fنوع منحنی 

  . در اين گروه جای دارد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

OFF اين روش ، در زمان هايی که -بهينه سازی فلوی مغناطيسی موتور

 موتور را کاهش می دهد تا موتور با بار کم کار می کند، فلوی

2601  
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استفاده از اين روش می تواند گشتاور را . مصرف انرژی کم شود 

  . راه اندازی را کاهش دهد 

OFF  فعال يا غيرفعال نمودنflux Braking 2602  

 10 V  جبران ولتاژ در منحنیv/f در فرکانس های کم در حالت 

9904=scalar  

 

2603  

 2603خص می کند که جبران ولتاژ در پارامتر فرکانسی را مش%  % 80

  از صفرهرتز تا آن فرکانس اعمال می گردد

2604  

Linear  نوع منحنیv/f از لحاظ خطی يا غير خطی بودن   

   برای بارهای با گشتاور ثابتLinearخطی = 1

2 =square برای بارهای پمپ و فن   

 تا 2601 تعريف گردد در پارامترهای  userمنحنی توسط = 3

2618  

2605  

1= 1KHz  سوئيچينگ (فرکانس کريرigbt ( کيلوهرتز 8اين فرکانس را حدود 

اگر .  داغ می کندigbtاگر اين فرکانس ، خيلی زياد شود . قراردهيد 

  . هم اين فرکانس خيلی کم شود موتور ، دچار صدای نويز می گردد

2606  

ON به صورت فعال يا غيرفعال نمودن کنترل فرکانس سوئيچينگ 

  افزايش يابد فرکانس کرير را کاهشigbtاگر دمای . اتوماتيک 

  .می دهد

2607  

  2608  درصد جبران لغزش موتور 0%
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  v/f 2610 در منحنی 1ولتاژ   

  v/f 2611 در منحنی 1فرکانس   

  v/f 2612 در منحنی 2ولتاژ   

  v/f 2613 در منحنی 2فرکانس  

  v/f 2614 در منحنی 3ولتاژ   

  v/f 2615 در منحنی 3فرکانس   

  v/f 2616 در منحنی 4ولتاژ   

  v/f 2617 در منحنی 4فرکانس   

 زمانی که فرکانس درايو ، مساوی فرکانس  v/fولتاژ در منحنی   

  . نامی موتور می شود

2618  
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  29پارامترهای گروه 
اعت مصرفی و يک سری اطالعات از مدت کارکرد فن ، مدت کارکرد درايو ، کيلو وات س

  . در اين گروه قرار دارد که برای عمليات تعمير و نگهداری درايو ، استفاده می شود... 

  پارامتر  توضيح

  2901  يک مقدار حد برای مدت کارکرد فن

  2902  مدت کارکرد فن

  2903  يک مقدار حد برای تعداد دور چرخش محور موتور

  2904  تعداد چرخش محور موتور

  2905  رای مدت کارکرد درايويک مقدار حد ب

  2906  مدت کارکرد درايو

  2907  يک عدد برای مقايسه مقدار انرِژ مصرفی 

  2908  مقدار انرژی مصرفی
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  30پارامترهای گروه 
 پارامترهای حفاظتی درايو و موتور و همچنين تنظيم عملکرد فالت ها در اين گروه تنظيم 

  . می گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

Not set  عملکرد درايو در زمانی که ورودی آنالوگAI به داليلی قطع 

  . می گردد يا از مقدار حداقل خود کمتر می شود

3001  

Not set  3003  تعريف يکی از ورودی ها برای شناسايی فالت های خارجی  

Fault 3005  عملکرد درايو در مقابل خطای اضافه  حرارت موتور  

500 sec  اين عدد ، مدت زمانی را نشان -گرمايی برای موتورثابت زمانی 

الت حمقدار دمای موتور در % 63می دهد که دمای موتور تا 

  .کارعادی باال می رود

3006  

  بار موتور در فرکانس های کم%  100%

  

3007  

  3008  بار در فرکانس صفر% مقدار   % 70

35 Hz و فرکانس ، مشخص نمودن فرکانسی که تا آن نقطه ، مشخصه بار 

  .اعمال می گردد

3009  

Not set  عملکرد درايو در مقابل خطایStall  

 اگر بر اثر اعمال يک بار سنگين به محور موتور و يا در اثر 

شيب تند افزايش سرعت ، جريان موتور از يک مقدار تعريف شده 

3010  
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، باالتر رود و سرعت موتور افت کند درايو فالت می دهد يا اعالم 

   . کندهشدار می

20 Hz  فرکانس حد برای فعال شدن حفاظتstall 3011  

  Stall 3012 مدت زمان تاخير در اعالم هشدار يا فالت 

Not set 3013   درايو در مقابل خطای کاهش بارد فعال نمودن عملکر  

20 sec 3014  مدت زمان برای عملکرد خطای کاهش بار  

ار که در پارامترهای انتخاب يک منحنی برای خطای کاهش ب 1

  . نيز مقداردهی شد 3014 و 3013

   

3015  

Fault 3016  تعيين عملکرد درايو در مقابل خطای قطع فاز ورودی  

Enable 3017  فعال يا غيرفعال نمودن خطای ارت فالت  

  3021  3001 برای پارامتر AI1حد پايين ورودی  0

  3022  3001 برای پارامتر AI2حد پايين ورودی   0

Enable  فعال نمودن عملکرد درايو در مورد اشتباه در سيم کشی برق

  ورودی درايو و برق خروجی موتور

3023  
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  31پارامترهای گروه 
 تنظيم 31پارامترهای مربوط به ری استارت اتوماتيک درايو پس از وقوع فالت در گروه 

  . می گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  3101  اتوماتيکتعداد دفعات ری استارت   0

30sec  اگر در مدت زمانی که در اين پارامتر، تنظيم می گردد تعداد 

 تنظيم شد ، 3101دفعات ری استارت اتوماتيک که در پارامتر 

به طور مثال اگر . اتفاق افتاد ، درايو به سرعت متوقف خواهد شد 

 را بر روی 3102 تنظيم کنيد و 3 ی را بر رو3101پارامتر 

 ثانيه ، سه بار درايو ، 10قرار داده باشيد اگر در مدت  ثانيه 10

. درايو متوقف خواهد شد  فالت دهد و ری استارت اتوماتيک شود،

3102  

  3103   ری استارت شدن به طور اتوماتيک مدت زمان بين وقوع فالت تا 0

Disable 3104  فعال نمودن ری استارت اتوماتيک فالت اضافه جريان  

Disable نمودن ری استارت اتوماتيک فالت اضافه ولتاژ باس فعال dc 3105  

Disable اژ باس فعال نمودن ری استارت اتوماتيک فالت کاهش ولتdc 3106  

Disable  فعال نمودن ری استارت اتوماتيک برای فالت قطع شدن ورودی

  های آنالوگ

3107  

Disable 3108  رجیفعال نمودن ری استارت اتوماتيک برای فالت های خا  
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  32پارامترهای گروه 
توسط پارامترهای اين گروه می توان برای مقادير مختلف يک پارامتر يا متغير ، حدودی را 

که سرعت به طور مثال می خواهيم زمانی . برای عمل نمودن رله های خروجی تعيين نمود

 پارامترهای اين درايو ، از يک مقدار ، باالتر می رود ، يک رله خروجی فعال گردد توسط

  . گروه می توان چنين کاری را انجام داد 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

دراين پارامتر ، متغيری را انتخاب کنيد که قرار است بر روی آن ،   103

عمليات مقايسه ای صورت گيرد به طور مثال ، سرعت خروجی 

عددی که در اين پارامتر قرار ... درايو، جريان خروجی درايو و 

اگر .  است 01 گيرد معرف يکی از متغيرهای گروه یم

 که فرکانس خروجی درايو است را در نظر بگيريم 0103متغير

 1401رله خروجی را در پارامتر .  انتخاب می گردد103مقدار 

  . برای اين منظور تنظيم نماييد

3201  

  superv 1 3202حد پايين برای   -

  superv 1 3203حد باال برای   -

     تنظيم 3201 به همان روش  superv 2انتخاب متغير برای   104

  .می گردد 

3204  

  superv 2 3205 برای پايينحد   -

  superv 2 3206 برای باالحد   -

      تنظيم 3201 به همان روش  superv3انتخاب متغير برای   105

  .می گردد 

3207  

  superv 3 3208حد پايين برای   

  superv  3 3209حد باال برای   
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  34پارامترهای گروه 
  .  روی نمايشگر، در اين گروه تنظيم می گردد نحوه نمايش مقادير و متغير ها

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

اولين متغير برای نمايش در کنترل پانل در حالت نمايش را تعيين   103

  .می کند

103=0103  

3401  

  3402   تعيين گرديد3401حداقل مقدار برای متغيری که در پارامتر   -

  3403   تعيين گرديد3401حداکثر مقدار برای متغيری که در پارامتر   -

DIRECT  مشخص 3401نوع فرمت برای نمايش متغيری که در پارامتر 

  . شده است 

3404  

Hz  3401انتخاب نوع واحد برای نمايش متغيری که در پارامتر 

  تعريف شد

3405  

  3406  3401مايش متغير در حداقل مقدارنمايشگر برای ن -

  3407  3401 حداکثر مقدارنمايشگر برای نمايش متغير در   -

  3408  دومين مقدار برای نمايش در کنترل پانل   104

  3409   تعيين گرديد3408حداقل مقدار برا متغيری که در پارامتر   -

  3410   تعيين گرديد3408حداکثر مقدار برای متغيری که در پارامتر    -

DIRECT مشخص 3408نوع فرمت برای نمايش متغيری که در پارامتر 

  . شده است 

3411  

  3412  3408انتخاب نوع واحد برای نمايش متغير پارامتر  -

  3413  3408حداقل مقدار نمايشگر برای نمايش متغير در   -

  3414  3408حداکثر مقدار نمايشگر برای نمايش متغير در    -

  3415  ش در کنترل پانلسومين مقدار برای نماي  105
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  35پارامترهای گروه 
 استفاده خواهد 35اگر توسط سنسور، دمای موتور اندازه گيری گردد، از پارامترهای گروه 

  . شد 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

None 3501  .  انتخاب شود حرارتیدر اين پارامتر، نوع سنسور  

AI1 ثال ورودی آنالوگ در اين پارامتر ، يکی از ورودی ها ، به طور م

AI1برای اتصال سنسور حرارتی موتور درنظر گرفته می شود  .  

3502  

  3503  مشخص نمودن مقدار دما برای اعالم هشدار 0

  3504  الت دادن  ف مقدار دما برای مشخص نمودن  0

  

  36پارامترهای گروه 
  .  تنظيم نماييد  مقدار دهی و36عملکردهای وابسته به روز و ساعت را می توانيد در گروه 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

Not set  انتخاب يکی از ورودی ها يا استفاده از حالتactive برای 

  فعال نمودن عملکرد تابع ساعت و تاريخ 

3601  

00.00.00 Time1  3602  )ساعت( به منظور شروع به کار  

00.00.00  Time1 3603   به منظور توقف کار  

Monday Day1 3604  روز برای شروع کارانتخاب يک  

Monday Day1 3605   انتخاب يک روز برای توقف کار  

 برای 3605 تا 3602اين پارامترها نيز همانند پارامترهای  -

 .  تنظيم می شوند 4و   3و  2عملکردهای 

3606  

  تا

3617  
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   40پارامترهای گروه 
 (Process PID set 1).  به کار می رودPIDبرای تنظيم تابع پارامترهای اين گروه 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  PID1 4001ضريب بهره مربوط به کنترلر   1

60 sec  مدت زمان انتگرال برای کنترلرPID1 4002  

  PID1 4003  برای کنترلرقمدت زمان مشت 0

1 sec  مدت زمان فيلتر مشتقی برایPID1 4004  

No= Ref-fbk  خروجی نوع رابطه برای اختالف بين فيدبک وPID 4005  

  PID1 4006انتخاب نوع واحد برای مقدار واقعی  %

  PID1 4007ميزان دقت برای نمايش مقادير   1

AI1  انتخاب منبعset point- مقدار set point  از کجا 

  .دريافت می گردد

4010  

40 Set point اگر بخواهيم از يک مقدار ثابت - داخلی 

ر اين پارامتر تنظيم  استفاده کنيم د set pointبرای 

  .می گردد

4011  

  4012  4010 در set pointحداقل مقدار   0%

  4013  4010 در set pointحداکثر مقدار   100%

ACT1  انتخاب دو مرجعACT1 و ACT2 به عنوان فيد بک 

  برای کنترلر

4014  

No Multiply 4015  چند برابر کردن ورودی فيدبک  

AI2  مرجع انتخاب يک ورودی به عنوانACT1 برای 

 PID1کنترلر 

4016  

 برای ACT2انتخاب يک ورودی به عنوان مرجع  0

 PID1کنترلز 

4017  

  ACT1  4018حداقل مقدار برای مرجع %   % 0

  ACT1 4019حداکثر مقدار برای مرجع %   100%
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  ACT2 4020حداقل مقدار برای مرجع %  0%

  ACT2 4021حداکثر مقدار برای مرجع %   100%

Not set  حالت فعال نمودن انتخاب يک ورودی برایsleep 4022  

  sleep 4023 حداقل برای فعال شدن حالت PID1مقدار  0

60 sec  مدت زمان تاخير برای فعال شدن حالتsleep 4024  

 wakeمقدار اختالف خروجی برای فعال شدن حالت  0

up 

4025  

 0.5 sec  مدت زمان تاخير برای فعال شدن حالتwake-up 4026  

 در  set2 و set1تعيين يک ورودی برای انتخاب بين  

  بين پارامترها

4027  
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  43پارامترهای گروه 
     پارامترهای مربوط به ترمز مکانيکی و رله خروجی که ترمز مکانيکی را باز و بسته 

  .  تنظيم می  گردد43می کند  در گروه 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  4301   باز شدن ترمز در استارتتاخير در  0.2

  4302  درصد جريان موتور در زمان باز شدن ترمز  100%

  4303  سرعت موتور در زمان بسته شدن ترمز مکانيکی  4%

درايو در زمان باز شدن ترمز مقدار فرکانس خروجی   0

  مکانيکی برای رسيدن به گشتاور کافی

4304  

  4305  مان استارتمدت زمان مغناطيسه شدن هسته موتور در ز  0

فرکانس موتور در زمان بسته شدن ترمز در مواقعی که   0

  .  است Run timeموتور در حالت 

4306  

  

 

 

 

 farsidrive.mihanblog.com   ,   saeeddrive.blogsky.comراهنمای فارسی انواع درايو در آدرس اينترنتی    



    مهندس محمديان                                                              09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو    

 

  50پارامترهای گروه 
  .  تنظيم می گردد50پارامترهای مربوط به انکودر های متصل به موتور، در گروه 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  5001  ی هر دور چرخشتعداد پالس های انکودر به ازا  1024

Disable  5002  فعال نمودن استفاده از انکودر  

Fault 5003  .عملکرد درايو در زمانی که انکودر دچار مشکل می شود  

Disable   فعال نمودن پالسZ5010   ورودی از انکودر  

Disable 5011  ری ست نمودن موقعيت  
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  99پارامترهای گروه 
اندازی و نوع کنترل موتور و هم چنين اتوتيون در اين گروه تنظيم پارامترهای موتور و راه 

    . می گردد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0= English 9901  انتخاب زبان  

ABB Standard  انتخاب نوعApplication 9902  

  انتخاب روش کنترلی درايو

 روش کنترل سرعت برداری حلقه باز = 1

Sensor vector speed control 

  روش کنترل برداری سرعت يا گشتاور= 2

Scalar 

  scalarروش = 3

   ساده v/fروش 

9904  

  9905  ولتاژ نامی موتور 400

  9906  جريان نامی موتور  پالک موتور

50 Hz 9907  فرکانس نامی موتور  

  9908  سرعت موتور در بار نامی  از روی پالک

  9909 (KW)توان نامی موتور  از روی پالک

     قرار دهيد ، اتوتيون انجام OFFر اين پارامتر را اگ  

ولی اولين بار که موتور را استارت کنيد برای . نمی شود

 ثانيه مقدار جريان مغناطيسه کننده را محاسبه 15حدود 

 قرار دهيد برای  ONاگراين پارامتر را روی . می کند

 . حدود يک دقيق ، اتوتيون بر روی موتور انجام می شود 

9910  

  9912  .مقدار گشتاور نامی که توسط درايو محاسبه می کردد  -

تعداد قطب های موتور که بر اساس اطالعات قبلی،   -

  . محاسبه می گردد

9913  
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  راهنمای فارسی انواع درايو

Farsidrive.blogsky.com 

Saeeddrive.blogsky.com  
Farsidrive.mihanblog.com 
Drive-inverter-home.mihanblog.com 
Farsidrive.parsiblog.com 
Farsidrive.avablog.ir  

Instagram   drive_inverter_repair  

Telegram    telegram.me\iran_drive  

 

  تعمير انواع درايو در اصفهان  

  قبول سفارش تعمير از سراسر ايران 

  

  مهندس محمديان 

09132211861  
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