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  راهنمای کاربرد درايو

Fuji frenic lift  

  در يک تابلوی آسانسور
  

  

  

  

  

  مقدمه •

  معرفی سخت افزار درايو •

  کی پد و نحوه کار با آن •

  گروه های اصلی پارامتری •
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  توضيح پارامترها •
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  مقدمه
ی   رکت ژاپن ی     Fuji Electricش ات الکترونيک ه قطع ق در زمين دگان موف ی از توليدکنن ه يک و البت

  .ليدکنندة يک رنج متنوع از درايوهای کنترل سرعت می باشدتو

رکت   اخت ش ای س ام  Fuji Electricدرايوه ا ن دل از جمل Frenic ب دين م  Frenicه دارای چن

Micro ،Frenic Mini ،Frenic VG ،FrenicAQuA ،FrenicHVaC ،Frenic Mega ،

Frenic Multi ،Frenic Ace ام       و البته يک مدل درايو که مخصوص آس ه ن سور طراحی شده ب ان

Frenic Lift رای کاربردهای        .  می باشد ا ب اربردی خاص و ي اال، جهت ک دام از درايوهای ب هر ک

سور و      Frenic Lift همگانی طراحی شده اما  ه آسان وط ب ع مرب  در آن Liftبه گونه ای است که تواب

ورد نظر می باشد      بهينه شده، هدف از تهيه اين راهنما، آشنايی هرچه بيشتر با نحوه ع      و م ملکرد دراي

ا                  و به دوستانی که قصد استفاده        ن راهنم ه مطالب اي د توصيه می شود ب و را دارن ن دراي تجاری از اي

  .نمايندبا مطالعه کامل منوالهای شرکت فوجی اقدام به ساخت تابلو بسنده نکنند و

  

م، نحوة     در صفحات   ده قصد داري و    آين تفاده از يک دراي سوری    Frenic Liftاس ابلوی آسان  در يک ت

يم  ولی را توضيح ده ی   . معم تفاده نم الوگ، اس ای آن وًال از ورودی ه سوری معم ای آسان در کاربرده

ه   En2 و   En1 و   FWD  ،REV و   x8 تا   x1بنابراين،  فرمانها از طريق وروديهای ديجيتال        . شود  ب

و  وددراي ی ش ای . داده م رل کنن  تابلوه رد اصلی کنت ک ب سوری دارای ي ه   هدآسان ستند ک سور ه آسان

دهای       ابين و راهرو و        وضعيت سنسورها و کلي سور         ... درون ک رده و براساس آن، آسان را بررسی ک

د      ز                 . را کنترل می کن سور را ني ور آسان سور و موت رل درب آسان ه کنت ين وظيف سور همچن ر آسان کنترل

  .برعهده  دارد
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ی رد کنترل ای ب سوراز خروجيه يگنالهايی وارد دراي آسان ور و  ، س ه جهت حرکت موت ردد ک ی گ و م

د ين می کن ور را تع سورهای . سرعت حرکت موت ر در آسان ريال کنترل ر، از ارتباطات س شرفته ت پي

  .  و امثال آن برای کنترل درايو استفاده می کندRS485 و CANمانند 
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انيکی روی        ز مک رل ترم رای کنت و ب ر روی دراي ود ب ستوری موج ه ای و ترانزي ای رل از خروجيه

شان دادن                          رای ن ين ب و و همچن ور و دراي ين موت رل کنتاکتورهای اصلی ب موتور آسانسور و برای کنت

 .فالت درايو به برد اصلی کنترلر، استفاده می شود

 

 

     farsidrive.avablog.ir   ,   farsidrive.mihanblog.comراهنمای  فارسی انواع اينورتر و درايو    

 



 saeeddrive.blogsky.com        تعميرات انواع  درايو  و اينورتر          09132211861مهندس محمديان   

 

  

 کی پد 
و    ر روی دراي دهای  Frenic Life کی پد موجود ب  و جهت  Reset و Shift و PROG دارای کلي

ايين و   ت پ اال و جه دDATAب ی باش رای  م ه ب و ک ارامتردهی دراي ل  پ سوری، قاب ای آسان  در تابلوه

تفاده است دهای . اس سوری REM/LOC و STOPو  REV  و FWDاز کلي ای آسان  در کاربرده

  .استفاده نمی شود

  

  گروه های اصلی پارامتری
  .گروه جداگانه دسته بندی شده است در چندين Frenic Liftپارامترهای درايو 

  هاگروه پارامتر  توضيح
 F- codes  برای تنظيمات اوليه...  و dcمرجع سرعت، حفاظت اضافه بار، ترمز 

 E- codes  .در اين گروه تنظيم می گردد... ورودی و خروجيها و زبان دستگاه و 
 C- codes  .در اين گروه معرفی می گردد... برخی سرعت ها و 

 P- codes  .پارامترهای موتور در اين بخش وارد می شود
  H- codes  ...ازگشت به تنظيمات کارخانه و ريست و عملکرد فن و ب

 Y- codes  پارامترهای مربوط به ارتباطات سريال
 L- codes  .شتاب و سرعت و ساير عملکردهای آسانسور در اين قسمت قرار دارد
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  ت کارخانهابازگشت به تنظيم
ارامتر  Hدر گروه پارامترهای   ر     H03، پ ه تغيي وط ب دن پارا   مرب و و برگردان ه   متنظيمات دراي ا ب تره

رار دارد          . حالت تنظيمات کارخانه می باشد       ر روی صفر ق ارامتر در حالت عادی ب ن پ دار   .اي اگر مق

ه برمی      Default قرار داده شود، تمامی پارامترهای درايو به مقادير          H03=1پارامتر    تنظيم کارخان

  .گردد

  مرجع سرعت درايو
 که سرعت را توسط ورودی های    نبرای اي.  تعيين می گردد   F01 پارامتر   مرجع سرعت درايو توسط   

x1 , x2 , x4   تعيين کنيم مقدارF01=0 ين      .  قرار داده شود رای تعي الوگ ب اگر از ورودی های آن

 . تنظيم می شدF01=2 يا F01=1سرعت درايو استفاده می شد بايد 

  

  مد کنترلی درايو
د       . ی درايو است   برای تعيين مد کنترل    F42پارامتر   تفاده می کني اگر از موتورهای آسنکرون القايی اس

  )Open Loop. ( قرار داده شودF42=2و بر روی موتور، انکودر نصب نمی شود 

F42=0         برای موتورهای آسنکرون به همراه انکودر و F42=1        رلس سنکرون  برای موتورهای گي

  )Closed Loop. (که دارای شفت انکودر باشد تنظيم می گردد

  پارامتر  توضيح
 F42=0  انکودر+ موتور آسنکرون 
 F42=1  انکودر+ موتور سنکرون 

 Open Loop F42=2موتور آسنکرون بدون انکودر 

     farsidrive.avablog.ir   ,   farsidrive.mihanblog.comراهنمای  فارسی انواع اينورتر و درايو    

  



 saeeddrive.blogsky.com        تعميرات انواع  درايو  و اينورتر          09132211861مهندس محمديان   

  

  

  Fپارامترهای گروه 
F codes: Fundamental Functions  

شان    جدول زير، مهمترين پارامترهای اين گرو     . برخی توابع اوليه درايو در اين گروه قرار دارد         ه را ن

  .می دهد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
 F00  سطح دسترسی به پارامترها 0000

 F01  مرجع کنترل سرعت درايو 0
 F10  نوع موتور از نظر حفاظت حرارتی اضافه بار  1

 F11  درصد مجاز اضافه بار %150
5 sec مدت مجاز اضافه بار  F12 

0.5 Hz  فرکانس شروع تزريق جريانdc F20 
 dc F21مقدار جريان تزريقی   %50

0.5 sec  مدت زمان تزريق جريانdc F22 
1 Hz  سرعت کم اوليه در زمان استارت کردن  F23 

0.5 sec مدت زمان سرعت کم اوليه  F24 
0.5 Hz سرعت توقف  F25 

12 KHz سوييچينگ فرکانس کرير   F26 
 close(  F42 يا open(مد کنترلی درايو  2

 F44  ريان خروجی درايومحدود کردن ج %100
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F10   و F11   و F12        ولی      .  پارامترهای مربوط به اضافه بار موتور می باشد اگر موتور از نوع معم

ر                       .  تنظيم می شود   F10=1باشد   ه ب ن ک ور از يک ف رای خنک مردن موت ا ب در اين نوع از موتوره

د ده است کمک می گيرن ور نصب ش اری، ا. روی محور موت وع از خنک ک ن ن ا در اي ور ب ر موت گ

ه                              ه ب ايی ک ا موتوره د ام ور را خنک کن يم پيچی موت د س سرعت تند بچرخد گردش هوای فن می توان

ان             ان جري ه هم همراه درايو نصب می گردد در خيلی از مواقع با سرعت کمتر می چرخد در حالی ک
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دار    نتيجه اينکه فن روی موتور در سرعت کمتر، توانايی دفع         . در سرعت تند را دارد    موتور    همان مق

  .حرارت را ندارد

سور ور آسان رای موت ر ب تفاده  اگ ه است اس ور جداگان ن دارای موت ود  از يک ف وای  و  ش ان ه  جري

سور                         ور آسان ستقل از سرعت موت د م ور می کن ور عب ن    و باشد  خنک کننده که از سيم پيچ های موت  ف

 . تنظيم کنيد2 را بر روی عدد F10 در اين حالت پارامتر همواره در مدار باشد 

 

 

 

  Eپارامترهای گروه 
Extension Terminal Functions  

  .ورودی و خروجی ها را در اين گروه می توانيد پيکربندی کنيد

  پارامتر  توضيح تنظيم گردد
 SS1 E01 به عنوان ورودی x1ورودی  0
 SS2 E02 به عنوان ورودی x2ورودی  1
 SS4 E03 به عنوان ورودی x3ورودی  2
 E04  ورودی ريست فالت به عنوان x4ودی ور 8

 E05   در آسانسور استفاده نمی شودx5ورودی  60
 E06   در آسانسور استفاده نمی شودx6ورودی  61
 E07   در آسانسور استفاده نمی شودx7ورودی  62
 E08   به عنوان ورودی حالت باطریx8ورودی  63

  

رار داده شود سرعت د        F01=0زمانی که پارامتر     ه های              ق ق  ترکيب پاي و، از طري  و  x2 و   x1راي

x3     د          .  ورودی درايو تعيين خواهد شد  سرعت مختلف را      8با استفاده از سه ورودی ديجيتال می تواني

  .تعريف کنيد
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 تعريف می کنيد و ترتيب فعال کردن ورودی          C11 تا   C04 سرعت مورد نظر را در پارامترهای        8

 .راساس جدول زير خواهد بود گانه ب8ها برای رسيدن به سرعت های 
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 پارامتر سرعتX1=SS1 X2=SS2 X3=SS4   تنظيم شود-سرعت
 C04 0 0 0  سرعت توقف= 0

 C05 0 0  1    سرعت متوسط بازرسی=  20
0 0 1 0 C06 

Creep speed=5 Hz 1 1 0  C07 
0 0 0 1 C08 

Low speed = 5 Hz 1 0 1 C09 
0 0 1 1 C10 

 50Hz 1 1 1 C11= سرعت زياد
  

ای  ا E20از پارامتره تفاده می  E27 ت ستورهای خروجی اس ا و ترانزي ه ه رای اختصاص رل ز ب  ني

  .شود

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
 E20   به عنوان کنترل کنتاکتورهای اصلیy1خروجی  12
 y2=speed agreement E21خروجی  71
 y3 =door control E22خروجی  78
 y4 =During acceleration E23خروجی  73
 E24  رمز مکانيکیت به عنوان کنترل کننده y5خروجی رله ای  57
 E27   به عنوان فالت30A/B/Cخروجی  99
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  LCDزبان کی پد 
ان    1اگر اين پارامتر را روی .  استفاده کنيدE46برای تبديل و تغيير زبان، از پارامتر    د زب رار دهي  ق

  .انگليسی انتخاب می شود

  زه گيری سرعتواحد اندا
د        واحد سرعت در جدول      C21پارامتر   ارامتر را مساوی          . پارامترها را مشخص می کن ن پ  2اگر اي

  . معرفی می گرددHZقرار دهيد پارامترها براساس 

ر روی    رض ب يش ف ه صورت پ ارامتر ب ن پ ه صورت   0اي رعت را ب ای س ه پارامتره رار دارد ک  ق

RPMدريافت می کند يا نشان می دهد . 
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Motor Parameters  
وی     ن              Pپارامترهای من ون در اي ه عالوه اتوتي ور  ب ه موت ور است و پارامترهای اولي ه موت وط ب  مرب

  .بخش قرار دارد

  

  

اط  .  را درايو بدهيدP03 و P02 و  P01ابتدا پارامترهای    کنتاکتورهای اصلی بايد فعال گردد تا ارتب

ردد        رار گ ارامتر     . بين موتور و درايو برق ون،            2 را مساوی     P04سپس پ ان اتوتي ا پاي د و ت رار دهي  ق

  .صبر کنيد

  ری ست اتوماتيک فالتها
  .فالتها به صورت اتوماتيک استوط به ری ست  مربH04 و H05پارامترهای 

 قابل بازنشانی هستند  Fault Reset باشد فالتها به صورت دستی يا از طريق ورودی H04=0اگر 

  .به صورت اتوماتيک ری ست خواهد شد  انتخاب گردد10 يا يک عدد تا H04=1اما اگر 

انی   H05.  تنظيم می شودH04تعداد مجاز برای ری ست اتوماتيک در  ين   فاصله زم ا    ب وع خط وق

 . را مشخص می کند ری ست اتوماتيک و 
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  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
 P01  تعداد قطب های موتور  از روی پالک موتور
 Kw(  P02(قدرت نامی موتور   از روی پالک موتور
 A(  P03(جريان نامی موتور   از روی پالک موتور

 P04  فعال کردن اتوتيون 2
 P06  جريان بی باری موتور  توسط اتوتيون محاسبه می گردد
 R1(  P07%(مقاومت اهمی استاتور   توسط اتوتيون محاسبه می گردد
 X(  P08%(اندوکتانس استاتور   توسط اتوتيون محاسبه می گردد
 P12  ر در بار نامیلغزش موتو  توسط اتوتيون محاسبه می گردد
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  عملکرد فن خنک کنندة درايو
ار              999 به صورت پيش فرض بر روی        H06پارامتر   واره در حال ک و، هم  قرار دارد يعنی فن دراي

اد شود                  . است ن زي رار  H06=0اين باعث می شود بعد از مدتی، فن خراب شود برای اينکه عمر ف  ق

و                              . اده شود د ن روشن می شود و وقتی هيت سينک دراي د ف رم می کن و گ در اين صورت وقتی دراي

  .خنک است درايو خاموش می ماند

  

  شتاب ها در منحنی شتاب
ارامتر            E12شتاب مثبت اصلی را در منحنی         و شتاب حرکت از       E13 و شتاب اصلی منفی را در پ

  . وارد کنيدE14در پارامتر سرعت پياده روی به سرعت صفر در حالت توقف را 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
2.5 sec شتاب مثبت اصلی  E12 
2.5 sec شتاب منفی اصلی  E13 
1 sec شتاب از سرعت کند به سرعت صفر  E14 
 E10  شتاب مثبت برای سرعت متوسط بازرسی  1.5

1.5 sec   منفی برای سرعت متوسط بازرسیشتاب  E11  
2 s- curve 1 L19 
2  s- curve 2 L20 
2 s- curve 3 L21 
2 s- curve 4 L22 
2 s- curve 5 L23 
2 s- curve 6 L24 
2 s- curve 7 L25 
2 s- curve 8 L26 
2 s- curve 9 L27 
2 s- curve 10 L28 
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  .منحنی های شکل های زير، کاربرد هر کدام از تنظيم های جدول باال را نشان می دهد
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  رمز مکانيکی و کنتاکتورهای اصلیتکنترل 
 L86 و L85رمز مکانيکی روی موتور و پارامترهای  تمربوط به کنترل   L84 تا   L80پارامترهای  

يچ   است که در مسير بين خروجی درايو و  k2و    k1نيز مربوط به عملکرد کنتاکتورهای اصلی        سيم پ

  .های موتور قرار دارد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
 time=1عملکرد ترمز مکانيکی نوع  1

2= current 
L80 

 L81  مقدار جريان موتور برای عملکرد ترمز %100
 L82  تأخير در وصل ترمز مکانيکی 0
 L83  تأخير در قطع ترمز مکانيکی 0
 L84  مدت زمان چک کردن عملکرد قرمز  0

0.2 sec  مدت زمان الزم برای وصل شدن کنتاکتورk1 و k2 L85 
0.5 sec أخير در قطع کنتاکتورهای تk1 و k2 L86 
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  مهندس محمديان 

09132211861  

  تعميرات انواع درايو در اصفهان 

  قبول سفارش تعمير از سراسر ايران

  

  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  
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