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  : مقدمه 
چندين مدل از اين درايو، از نظر مقدار  .  ساخت شرکت فوجی الکتريک است  Frenic Miniدرايو 

 2.2 کيلو وات تا 0.1 ولتی اين درايو، از قدرت 230مدل تکفاز . ولتاژ ورودی ، توليد می گردد

 کيلووات و مدل سه فاز 3.8 تا 0.1 ولت ، در محدوده توان 230ز با ورودی کيلو وات و مدل سه فا

  .  کيلووات ساخته می شود3.8 تا 0.4 ولت نيز در محدوده توان 460با ورودی 
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  مدار الکتريکی 
پنج ورودی ديجيتال، دو ورودی آنالوگ ، يک خروجی رله ای ، يک خروجی اين درايو دارای 

  . نزيستوری کلکتور باز و يک خروجی آنالوگ می باشدديجيتال ترا
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  گروه های اصلی پارامترها
  . جدول زير، گروه های اصلی پارامترها و عملکرد هر گروه را نشان می دهد

  گروه پارامتری  توضيح

 F  ...انتخاب مرجع سرعت، تنظيمات اوليه و اصلی و

 E  .ورودی وخروجی ها را در اين گروه تنظيم کنيد

 C  ...سرعت ها ، تنظيم ورودی آنالوگ و 

 P  پارامترهای موتور

 H  پارامترهای پيشرفته درايو و بازگشت به تنظيمات کارخانه

 PID Jپارامترهای کنترلر 

 Y  پارامترهای ارتباط سريال
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  کی پد
قمی  ر4 از نوع سون سگمنت LEDکی پد موجود بر روی اين درايو، دارای يک صفحه نمايش 

 PRG/RESET  و کليد جهت باال و کليد جهت پايين و کليد  STOP و Run کليد 6دارای . است

  .  می باشد FUNC/DATAو کليد 

  

  . هم چنين يک پتانسيومتر برای کنترل سرعت ، بر روی اين کی پد وجود دارد

در اين  . (Running Mode).زمانی که درايو را برقدار می کنيد، درايو وارد مد حرکت می شود

 را فشار دهيد، درايو وارد مد برنامه دهی PRG/RESETاگر کليد . حالت، درايو، فرمان می گيرد

در اين حالت می توانيد به پارامترها، دسترسی پيدا کنيد و پارامترها را مشاهده يا ويرايش   .می گردد

 دسترسی پيدا Y تا Fپارامتری وقتی وارد مد برنامه دهی می شويد، می توانيد به گروه های . نماييد

  . کنيد
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    و- -I.C و - -I.E و ساير گروه ها به صورت - -I.F بر روی نمايشگر به صورت F  گروه

I.P- - و I.H- - و I.J- - و I.Y- - ليد های جهت کحرکت بين اين گروهها با .  نمايش داده می شود

    .باال و پايين صورت می گيرد

  .  نيز دسترسی داشته باشيد7 تا 2د به منوهای ي توانهم چنين در اين حالت می

  

  

 را بزنيد اولين پارامتر FUNC/DATA اگر کليد  - -I.Y تا - -I.F بر روی هر کدام از گروه های 

 فشرده شود، FUNC/DATA اگر کليد  - -I.Fبه طور مثال بر روی . آن گروه ظاهر می گردد

 از کليد های جهت باال يا پايين، بين پارامترهای اين گروه با استفاده.  ظاهر می گرددF00پارامتر 
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 به طور مثال بر FUNC/DATAفشردن کليد . حرکت کنيد و يک پارامتر خاص را انتخاب نماييد

  .  باعث می شود محتوای داخل اين پارامتر ديده شود F01روی پارامتر

تفاده از کليد های جهت پايين يا باال، با اس.  است 4در حالت پيش فرض ، مقدار اين پارامتر، مساوی 

 save را فشار دهيد، مقدار جديد در حافظه FUNC/DATAاگر کليد . مقدار اين عدد را تغيير دهيد

 save باعث می شود بدون  PRG/RESETفشردن کليد . خواهد شد و به پارامتر بعدی می رود

  . شدن مقدار جديد ، از پارامتر خارج شويد
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 Fپارامتری گروه 
  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0=Disable  محدود نمودن دسترسی به پارامترها و تغيير آن ها  F00 

  مرجع انتخاب سرعت درايو

  تغيير سرعت با کليد های جهت باال و پايين کی پد = 0

  12 ترمينال -1تغيير سرعت به وسيله ورودی آنالوگ = 1

 C1 ترمينال -2ورودی آنالوگتغيير سرعت به وسيله = 2

  2 و آنالوگ 1سرعت به وسيله مجموع ورودی های آنالوگ =3

4 

  .پتانسيومتر داخلی درايو، سرعت را تنظيم می کند= 4

F01  

  مرجع انتخاب فرمان درايو

 برای فرمان حرکت و STOP و Runاستفاده ازکليد های = 0

 REV و FWDتفاده از ورودی های توقف و اس

  برای حرکت و توقف REV وFWDاستفاده از ورودی های =1

  چپگرد-و راستگرد

   برای راستگردStop و  Runاستفاده از کليدهای = 2

کليد های = 2

Runو STOP 

  راستگرد

   برای حرکت چپگردStop و Runاستفاده از کليد های = 3

  

F02 

60 Hz  حداکثر فرکانس خروجی درايو(v/f) F03 

60 Hz نس مبنا در منحنی فرکاv/f  F04 

460 v  ولتاژ مبنا در منحنیv/fمساوی ولتاژ ورودی درايو تنظيم گردد   F05 

6 sec  1شتاب مثبت اصلی -  F07 

6 sec  1شتاب منفی اصلی-   F08 

 F09  جبران گشتاور% مقدار  % 5

  انتخاب نوع موتور از نظر خنک شوندگی   1

  موتورهای معمولی = 1

  اينورتری که فن جداگانه داردموتورهای = 2

  

F10 
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جريان نامی 

  موتور

 F11  مقدار مجاز جريان خروجی از درايو برای تشخيص اضافه بار

 F12  مقدار ثابت زمانی حرارتی برای حفاظت اضافه بار حرارتی   5

عملکرد درايو در مواقعی که برق ورودی به سرعت قطع و   0

  . وصل می شود

  ر روی درايو توقف موتور و فالت ب= 0

  ری استارت و ادامه حرکت= 4

F14 

70 Hz  حداکثر-محدود نمودن فرکانس خروجی درايو   F15 

0 Hz   حداقل–محدود نمودن فرکانس خروجی درايو   F16 

 F20   برای ترمز در توقفdcفرکانس شروع تزريق جريان  0

 F21   در توقف dc برای ترمز dcمقدار جريان %   0

 F22   در توقف dcق جريان مدت زمان تزري  0

1 Hz  فرکانس شروع به کار درايو  F23 

 F25   توقفلحظهفرکانس درايو در  0.2

2 KHz  فرکانس سوئيچينگ کريرigbt F26 

 F27  مقدار نويز صوتی موتور 

 FMA F30ضريب مربوط به ولتاژ خروجی آنالوگ % % 100

فرکانس خروجی 

  0=درايو

 F31  .تغير درايو را نشان می دهد ، کدام مFMAخروجی آنالوگ 

  انتخاب نوع بار متصل به درايو

  )پمپ و فن (بارهای با گشتاور متغير = 0

  ) نقاله -باالبر(بارهای با گشتاور ثابت = 1

صرفه جويی در انرژی به صورت اتوماتيک با گشتاور = 3

  رعتمتغير در زمان افزايش و کاهش س

صرفه جويی در مصرف انرژی به صورت اتوماتيک با = 4

  گشتاور ثابت در زمان افزايش و کاهش سرعت

بارهای با = 1

  گشتاور ثابت

صرفه جويی در مصرف انرژی به صورت اتوماتيک به = 5

  همراه جبران گشتاور در زمان افزايش و کاهش سرعت

F37 
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  جبران اتوماتيک گشتاور= 2

  محدود نمودن جريان خروجی درايو

  غيرفعال = 0

فعال در زمان سرعت ثابت و غيرفعال در زمان شتاب مثبت = 1

  منفی

2  

فعال در سرعت های ثابت و در زمان شتاب مثبت و غير = 2

  فعال در زمان شتاب منفی

F43 

 F43(  F44پارامتر(مقدار حداکثر جريان برای محدود شدن جريان %   % 180

999=Disableفاظت از مقاومت ترمز فعال يا غير فعال نمودن ح(Braking 

Resistor) 

  )صفر=برای حالت مقاوت ترمز داخلی (

F50 

مقدار توان تلف شونده مجاز برای مقاومت ترمز داخلی درايو  0

(KW) 

F51 
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 Eگروه پارامتری 
ود برروی کی پد، توسط تعريف عملکرد ورودی و خروجی های ديجيتال و آنالوگ و پتانسيومتر موج

  .  انجام می شودEپارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض 

0=speed  تعريف عملکرد ورودی ديجيتالx1 E01 

7 =const  تعريف عملکرد ورودی ديجيتالx2  E02 

8= Reset تعريف عملکرد ورودی ديجيتالx3  E03 

6 sec  2مدت زمان شتاب مثبت  E10 

6 sec  2شتاب منفی مدت زمان  E11 

0= Run  تعريف عملکرد ترانزيستور خروجیy1 E20 

99=fault  تعريف عملکرد رله خروجی(30A/B/C) E27 

يک فرکانس در اين پارامتر، تعريف می شود اگر فرکانس خروجی  60

  .درايو، به اين فرکانس برسد عمل خواهد کرد

E31 

 E34   اعالم هشدار در مورد کم بودن جريان خروجی  --

10 sec مدت زمان تاخير در اعالم کم بودن جريان خروجی  E35 

 E40   ماکزيممA-PIDضريب نمايش مثدار  100

 E41   مينيممB-PIDضريب نمايش مقدار  0

  . انتخاب متغيری که قرار است توسط نمايشگر کی پد نشان داده شود  0

  .  تنظيم می شودE48سرعت خروجی درايو که در = 0

E43 

 E48  تخاب نوع سرعت برای نمايش بر روی نمايشگر کی پدان  0

0= None  تعريف عملکرد و نحوه به کار گيری پتانسيومتر  

 
 

 

E60 
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0=None  12تعريف عملکرد ورودی آنالوگ ولتاژ ترمينال-  

 

E61 

0=None  تعريف عملکرد ورودی آنالوگ جريانC1  

  . استE61همانند پارامتر 

E62 

98=FWD ملکرد ورودی ديجيتالتعريف عFWD E98 

99=REV  تعريف عملکرد ورودی ديجيتالREV E99 
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 Cگروه پارامتری 
  .  مقدار دهی می شودc ، در گروه  Frenic Miniسرعت های مورد استفاده در درايو 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 C01  1فرکانس پرش   0

 C02  2فرکانس پرش   0

   3فرکانس پرش   0

در  س های پرش به منظور جلوگيری از پديده رزونانس يا تشديدفرکان

درايو ، وقتی به سرعت های پرش . دستگاه ها به کار می رود

باند مجاز برای پرش در . می رسد، ازروی آن ها سريع عبور می کند

  .  تنظيم می گرددC04پارامتر 

C03 

3 Hz رشمقدار باند مجاز برای عبور از روی فرکانس پ  C04 

 C05   1فرکانس پله ای  0

 C06 2فرکانس پله ای  0
 C07 3فرکانس پله ای  0
 C08 4فرکانس پله ای  0
 C09 5فرکانس پله ای  0
 C10 6فرکانس پله ای  0
 C11  7فرکانس پله ای  0
 Jog C20فرکانس   0

0=Disableفعال يا غيرفعال نمودن عملکرد تايمر درايو  C21 
  2ب فرکانسمرجع انتخا

  کنترل سرعت با کليد های جهت باال و پايين کی پد= 0
  12 ترمينال 1کنترل سرعت با ورودی آنالوگ = 1

2 

 C1کنترل سرعت با ورودی آنالوگ = 2

C30 
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 C1 و 12کنترل سرعت با مجموع دو ورودی آنالوگ ترمينال = 3
  کنترل سرعت با پتانسيو متر روی کی پد= 4

 C32  12ريب برای ورودی آنالوگ ترمينال ض  % 100
0.05 sec 12برای ورودی آنالوگ ترمينال مدت زمان فيلتر  C33 

 C1 C37ضريب برای ورودی آنالوگ %  % 100
0.05 sec  مدت زمان فيلتر برای ورودی آنالوگC1 C38 

 C50  1مقدار باياس برای مرجع فرکانس %  0
 PID C51اول مقدار باياس برای مرجع فرمان %   0
 

  

 Pگروه پارامتری 
  .  تنظيم می کنيم  Pپارامترهای موتور را در گروه 

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

 P02 (KW)توان نامی موتور   از روی پالک

 P03 (A)جريان نامی موتور  از روی پالک

 P09  لغزش موتور%   0

 P99  انتخاب نوع و مدل موتور از بين موتورهای ساخت فوجی  1

 

  

 Hگروه پارامتری 
  .در اين گروه  جای دارد...  و بازگشت به تنظيمات کارخانه و PTCپارامترهای مربوط به فن و 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  بازگشت به تنظيمات کارخانه

  غيرفعال= 0

0  

تمامی پارامترهای درايو، به مقادير پيش فرض کارخانه = 1

H03 
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  .تغيير کند

 به مقادير پيش فرض Pوتور در گروه پارامترهای م= 2

  .کارخانه برگردد

 H04  )10از يک تا (تعداد ری استارت اتوماتيک فالت   0

5 sec فاصله بين وقوع فالت و ری ست شدن اتوماتيک  H05 

0= Disable  فن درايوهای . خاموش و روشن نمودن فن خنک کننده درايو

  . طريق کنترل نمودباالتر از دو اسب بخار را می توان از اين

H06  

  انتخاب نوع منحنی شتاب

 (Linear)شتاب مثبت و منفی خطی  = 0

   با شيب ماليمs-curveمنحنی = 1

   با شيب تند  s-curveمنحنی = 2

0= Linear 

  منحنی-خطی = 3

H07 
 

حفاظت درايو در مقابل اضافه جريان لحظه ای با محدودنمودن 

  جريان

 1=فعال 

  غيرفعال= 0

  فعال= 1

H12 

 PTC H26حفاظت موتور در برابر حرارت زياد توسط    0=غيرفعال 

1.6 V  مقدار سطح ولتاژ ترمينال ورودیc1  برای حفاظت موتور در 

 وصل   C1 را به ورودی PTCبرابر حفاظت زياد، وقتی 

  .می کنيم 

H27 

 H69  فعال نمودن شتاب اتوماتيک در حالت ژنراتوری 

 H70  گيری از به وجود آمدن خطای اضافه بارجلو 

 H97  .اگر اين پارامتر را يک کنيد پيام های فالت پاک می شود 0
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 Jگروه پارامترهای 
  .  ، در اين گروه تنظيم می شودPIDپارامترهای مرتبط با کنترلر

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 PIDانتخاب نوع کنترل 

   نرمالPIDکنترل = 1

  0=غيرفعال

   معکوسPIDکنترل = 2

J01 

  Processانتخاب يک ورودی به عنوان ورودی   0=کی پد

  از طريق کی پد= 0

  از طريق پتانسيومتر يا ورودی های آنالوگ= 1

  توسط ارتباط سريال= 2

J02 

 P J03بهره تناسبی   0.1

 J04  مدت زمان انتگرال  0

0.5 sec ثابت زمانی فيلتر فيدبک  J06 

  .  و يک فيدبک از فرآيند می باشد PID نياز به يک ورودی برای PIDی درکاربردها
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 انجام J02 و E60 ،E61 ،E62 و فيدبک ، توسط پارامترهای set pointانتخاب ورودی برای 

  . می شود

 C1 و از ورودی set pointبه طور مثال اگر در يک تابلو، از پتانسيومتر روی درايو برای تنظيم 

 را روی سه و E60 را روی يک و پارامتر J02استفاده نموديد بايد پارامتر  PIDبرای فيدبک 

 .  را روی پنج قرار دهيدE62پارامتر 
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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  

 

  تعميرات انواع درايو در اصفهان 

  قبول سفارش عمير از سراسر ايران 

  

09132211861  

  مهندس محمديان

       farsidrive.avablog.ir   ,    farsidrive.mihanblog.com  راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو   


		2017-04-10T09:38:55-0700
	saeed
	I am the author of this document




