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  مقدمه 
در محدوده توان   ,سانترنو  محصول شرکت santerno  sinus  N تر راينو
اين .  کيلو وات و برای کاربردهای معمولی توليد می گردد2.2 کيلو وات تا 0.4

  ic5به درايو بسيار شبيه , از نظر سخت افزاری و از نظر پارامترها , درايو 
  . شرکت ال اس ميباشد 

 220برق سه فاز ,  ولت و خروجی آن 220برق تکفاز , ورودی اين درايو 
  .ولت است 

 ولت سه فاز را می توانيد به اين 220 موتورهای آسنکرون القايی با ولتاژ نامی 
  .درايو وصل کنيد 
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  مدار کنترل و قدرت 
,  در شکل زير sinus Nرمينالهای کنترلی و ترتيب قرارگيری تمدار کنترلی 

  .نشان داده شده است 
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  و  V1 دو ورودی آنالوگ ,    p5  تا p1ورودی ديجيتال   5اين درايو دارای 
I  ,  يک خروجی آنالوگ AM,    30 يک خروجی رله ای ABC  و يک 

  . استMO خروجی ترانزيستوری کلکتور باز 

و ورودی ) FX(ه طور پيش فرض برای فرمان راستگرد  بP1 ورودی ديجيتال 
P2 نيز به عنوان فرمان چپگرد )RX ( تعريف شده است .  

 برای ری ست نمودن P4ورودی ,  برای توقف اضطراری P3ورودی ديجيتال 
  .  بکار ميرودjog  به عنوان سرعت دستی P5 ورودی   فالتهای درايو  و

ورودی  و  ولت + 10از صفر تا  , اژ از نوع ورودی ولتv1ورودی آنالوگ 
تعريف   mA 20-0 يا  mA 20-4 از نوع جريان است که می تواند Iآنالوگ 
 . گردد
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 يک ديپ سوئيچ کوچک وجود دارد که دو  ,  درايو اين بر روی برد کنترلی
  .  وروديهای ديجيتال انتخاب می کند   را برایNPN  و PNPحالت 

  .   قرار دارد  NPNميکروسوييچ بر روی اين , بطور پيش فرض 

  و PNP در دو حالت , ترتيب اتصال وروديهای ديجيتال ,  مدارات شکل زير
NPN را نشان می دهد .  
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 .نشان داده شده است ,  در شکل زيرنيز مدار قدرت اين درايو 

 

 

 .  وصل می شودL2  و L1  برق تکفاز ورودی به ترمينالهای 

  . داخلی درايو است dc   باس   ترمينالهایN  وP1  و P لهای ترمينا

  . اشتباه نگيريد,  نول  با  را ولتاژ منفی N  حرف 

  .  وصل می شود W وV  وU موتور نيز به ترمينالهای 

  .  به يکديگر وصل شده اند, جمپر  توسط يک p1  و p ترمينالهای 
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 key pad چگونگی کار با کيپد 
  . ديده می شود,  د بر روی اين درايو در شکل زير کی پد موجو

  

 , stop  و start دو کليد   وLED اين کی پد دارای يک نمايشگر سه رقمی 
که در زير درپوش  حالته شبيه جوی استيک است 5کليد پتانسيومتر  و يک يک 

  . قرار دارد , درايو 

 و start ط کليدهای  بر روی صفر تنظيم شود می توانيد توسDrv وقتی پارامتر 
 stopروی کی پد به درايو فرمان حرکت و توقف بدهيد  .  

می توانيد پارامترهای درايو را ,  حالته موجود روی درايو 5با استفاده از کليد 
دسته بندی ,  گروه اصلی 4 در ic5 پارامترهای درايو . مشاهده و ويرايش کنيد 

  .شده است 
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  .  گروه را نشان می دهد4ن نمای کلی از اي,  شکل زير 

  

 

پارامترهای مربوط به وروديها و خروجيهای ديجيتال و آنالوگ در گروه 
 . قرار داردI پارامتری 

  و  کارخانه تنظيمات پارامترهای مربوط به موتور و اتوتيون و بازگشت به 
pidدر گروه پارامتری ....  و Hقرار دارد . 

در .... برخی پارامترهای اصلی و, فاظتی پارامترهای ح,  نوع توقف موتور 
  .  تنظيم می گرددF گروه پارامتری 
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  و مرجع فرمان dec وAcc ساير پارامترهای اصلی و اساسی درايو مانند 
drv و مرجع سرعت  Frqنيز در گروه پارامتری درايو...  و SINUS  N  يا  

Drive Group  ,قابل دسترس و تنظيم است .  

هر گروه و نوع پارامترهای موجود در هر گروه را مختصرا نام , جدول زير
  . معرفی می نمايد

  گروه پارامتری  توضيح

  ,dec  وACC پارامترهای اوليه و اساسی مانند 
مرجع  , drv مرجع فرمان , فرکانس تنظيمی کی پد 

  .در اين گروه تنظيم گردد...  وFrq سرعت 

Sinus N 

, ل پارامترهای حفاظتی  شامF60  تا F0 پارامترهای از 
نوع افزايش و , جهت چرخش موتور , نوع توقف موتور 

  .در اين گروه جای دارد... کاهش سرعت و

 F گروه  

  1گروه 

   –پارامترهای موتور و اتوتيون 

 , pid پارامترهای , بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه 
  ...تاريخچه خطاهای درايو و

  Hگروه  

  2گروه 

های مربوط به تنظيم وروديها و خروجيهای پارامتر
  آنالوگ و ديجيتال

   

 I/Oگروه  

 

 نمايش 0.0وقتی درايو را روشن می کنيد بر روی نمايشگر يک عدد بطور مثال 
در اين فرکانس تنظيمی برای درايو را نشان می دهد , اين عدد . داده می شود

حرکت , رف راست يا چپ  حالته را به ط5اگر کليد ,   همانند شکل زير,حالت 
 . خواهيد شدI و H و F دهيد وارد گروههای پارامتری 
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      نمايش دادهF 0  می شويد عبارت F  وقتی بطور مثال وارد گروه پارامتری 
,  حالته را به طرف باال يا پايين حرکت دهيد 5در اين حالت اگر کليد . می شود

  . را مشاهده کنيد F 60  تا F 1  شامل F می توانيد ساير پارامترهای گروه 

,  حالته را به طرف داخل فشار دهيد 5اگر کليد ,  روی هر کدام از پارامترها ر ب
. نمايش داده می شود , مقدار داخلی آن پارامتر   عمل ميکند  و  ENTERهمانند 

  کليدهای جهت باال و پايين می توانيد مقدار عددی داخل پارامتر را تغيير دهيد واب
  .  خواهد شدsave تغييرات ,  حالته به طرف داخل 5با فشار مجدد بر روی کليد 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد تمامی پارامترهای اين درايو را به مقدار H93 با استفاده از پارامتر 

  . اين پارامتر در حالت عادی بر روی صفر قرار دارد. تغيير دهيد, اوليه کارخانه 

به , تمامی پارامترهای اين درايو ,  قرار دهيد1 را بر روی H93 اگر پارامتر 
  .مقدار کارخانه تغيير می کند 

 را H ولی اگر می خواهيد فقط پارامترهای يک گروه پارامتری بطور مثال گروه 
  .  قرار دهيد4 را مساوی H93 پارامتر , به مقدار کارخانه برگردانيد 

  

   H93تنظيم کارخانه شد دوباره مقدار پارامتر , رامترهای درايو پس از اينکه پا
  . صفر خواهد شد 

 



      مهندس  محمديان   09132211861ايو صنعتی و آسانسوری     تعميرات انواع اينورتر و در

 farsidrive.blogsky.com        abbrepair.blog.ir     راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو     

  چگونه به درايو فرمان بدهيم ؟
 قراردارد می توان Drive Group که در گروه پارامترهای drvبا استفاده از پارامتر 

شده  تنظيم 1اين پارامتر بطور پيش فرض بر روی . مرجع فرمان درايو را تعيين نمود
 RX و FXراستگرد از طريق ترمينال های ورودی  -يعنی فرمان حرکت و توقف و چپگرد

 . به درايو اعمال می گردد

  

 را P2 را فعال کنيد موتور در جهت راستگرد و اگر P1اگر ورودی , بطور پيش فرض 
  راستگرد و  FX به عنوان  P1ورودی . فعال کنيد موتور بصورت چپگرد خواهد چرخيد

  .  چپگرد  تعريف شده است  RX  نيز به عنوان   P2ودی ور

P2=RX     , P1=FX  

 Stop و start برای فرمان FX تنظيم کنيد، ورودی 2 را بر روی drv اگر پارامتر 
  .  چپگرد استفاده خواهد شد- نيز برای راستگردRXبکار خواهد رفت و ورودی 

  و Run  سبزو توقف از طريق کليد برروی صفر تنظيم گردد فرمان های حرکت drvاگر 
 . روی کی پد درايو امکان پذير می شودStopکليد قرمز 

  .  عالوه بر توقف درايو برای ری ست نمودن فالتها نيز بکار می رودStop کليد 

يا کنترلر ديگر فرمان شبکه شده  PLC و توسط يک RS485اگر درايو از طريق شبکه 
 .  تنظيم کنيد3  را بررویdrvمی گيرد، پارامتر 
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  چگونه کنترل می شود؟, سرعت درايو 
 می توانيد تعيين کنيد که سرعت درايو از کجا کنترل Frq با استفاده از پارامتر 

  می گردد؟

 حالته 5 تنظيم شده و از طريق کليد 0 بطور پيش فرض بر روی Frq پارامتر 
  . سرعت را تنظيم کنيد , ين به طرف باال يا  پاي می توانيد  key pad روی 

 
  

. نشان داده می شود , وقتی درايو را روشن می کنيد فرکانس تنظيمی برای درايو 
 حالته 5کليد .  نشان داده می شود 0.0اولين بار که درايو را روشن می کنيد عدد 

 حالته و در جهت باال 5را به داخل فشار دهيد در اين صورت با استفاده از کليد 
 حالته 5می توانيد سرعت مورد نياز خود را تنظيم کنيد و دوباره کليد , ايين يا پ

 قرار 1 را بر روی Frq اگر پارامتر .  گرددsave را به داخل فشار دهيد تا 
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بطور اتوماتيک ,  نمودن سرعت نيست و هر بار تغيير دهيد save دهيد نياز به 
 saveخواهد شد  .  

ا از طريق پتانسيومتر روی درايو کنترل کنيد اگر می خواهيد سرعت درايو ر
  .  قرار دهيد 2 را بر روی Frq پارامتر 

 , و پتانسيومتر خارجی v1 برای تنظيم سرعت درايو از طريق ورودی آنالوگ 
  .  تنظيم گردد3 بر روی Frq پارامتر 

 Frq  مقدار پارامتر I   همچنين به منظور تغيير سرعت از طريق ورودی جريان
  . قرار می گيرد4روی بر 
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  نوع توقف موتور
  . نوع توقف موتور را مشخص می نمايدF4پارامتر 

  

 Ramp اين پارامتر بطور پيش فرض برروی صفر تنظيم شده است و توقف براساس 
  . تنظيم گردد...  وdECمدت زمان کاهش سرعت نيز در پارامتر . خواهد بود

 به سيم پيچ موتور استفاده می شود dc و تزريق جريان dcاگر برای توقف موتور از ترمز 
 تا F8 در پارامترهای dcتنظيمات مربوط به ترمز .  قرار دهيد1 را برروی F4پارامتر 

F14تنظيم می گردد  .  

 تنظيم 2 بروی F4 است، مقدار free run يا coast to stopچنانچه توقف به صورت 
  . می شود
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  جهت چرخش موتور
  .  می توان برای جهت چرخش موتور ايجاد محدوديت نمودF1رامتر توسط پا

  

 در حالت پيش فرض برروی صفر قرار دارد يعنی چرخش موتور در هر دو F1پارامتر 
  . جهت راستگرد و چپگرد امکان پذير است

  .  تنظيم کنيد درايو فقط چپگرد می چرخد1 را برروی F1اگر مقدار 

م نماييد چرخش فقط در جهت راستگرد امکان پذير است  تنظي2 را بر روی F1چنانچه 
      drcوقتی کنترل درايو از طريق صفحه کليد صورت می گيرد با استفاده از پارامتر 

  .می توانيد جهت چرخش موتور را چپگرد يا راستگرد کنيد
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   سرعتمنحنی افزايش و کاهش

  و ) linear(خطی سرعت يير  برای انتخاب بين دو الگوی تغF3 و F2پارامترهای 
 .  بکار می رودs-curve   تغيير سرعت بصورت   منحنی 

  

 و مدت زمان کاهش سرعت را در پارامتر ACCمدت زمان افزايش سرعت را در پارامتر 
dEcتنظيم کنيد  .  

 برروی صفر تنظيم F2اگر برای افزايش سرعت از الگوی خطی استفاده می کنيد مقدار 
 را F2 استفاده می شود مقدار s-curve هم برای افزايش سرعت از الگوی اگر. می گردد
  . دهيدقرار  ,  1برروی 

  .  استفاده گرددF3برای کاهش سرعت نيز به همين ترتيب از پارامتر 

 برای کاهش سرعت به صورت 1 برای کاهش سرعت به صورت خطی و مقدار 0مقدار 
s-curveقرار داده شود  .  

 Acceleration در ابتدا و انتهای ,يب تغيير سرعت شدر صد  H18 و H17پارامترهای 
 .  را مشخص می کندDecelerationو 
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  V/Fمنحنی 

 .  را تعيين نمودV/F می توان الگوی منحنی F30توسط پارامتر 

 

 را برروی صفر F30 با الگوی خطی ساده استفاده می کنيد، مقدار V/Fاگر از منحنی 
  .) پيش فرض (قرار دهيد

 را F30شکل استفاده می شود مقدار    uغير خطی  با الگوی V/Fچنانچه از منحنی 
 را خودتان تنظيم کنيد مقدار V/Fو چنانچه می خواهيد منحنی .  تنظيم کنيد1برروی 
 F38 تا F31 قرار دهيد در اين صورت بوسيله پارامترهای 2 را بر روی F30پارامتر 

  . ف کنيدي را تعرV/Fمی توانيد منحنی 
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  روش کنترلی درايو
 .  برای انتخاب روش کنترل درايو و نوع بکارگيری درايو، تنظيم می شودH40پارامتر 

 

 ساده V/Fاين پارامتر بطور پيش فرض برروی صفر قرار دارد يعنی روش کنترلی 
  .بکارگرفته خواهد شد

 2 برروی H40 لغزش و اگر  برروی يک تنظيم شود روش کنترلی جبرانH40 اگر 
  .  تعيين خواهد شدPIDقرار گيرد درايو به عنوان يک کنترلر 

 3 را برروی H40چنانچه از روش کنترل برداری بدون انکودر استفاده می شود مقدار 
  )sensorless vector control. (تنظيم کنيد

ايد درايو و موتور را   ب vector controlبرای استفاده از درايو در حالت کنترل برداری 
  . اتوتيون نماييد 
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  پارامترهای موتور و اتوتيون

 .  مربوط به موتور می باشدH37 تا H30پارامترهای 

 

اگر از روش . ابتدا براساس اطالعات روی پالک موتور اين پارامترها را مقدار دهی کنيد
 . ن می باشد استفاده می کنيد نياز به اتوتيوH40کنترل برداری در پارامتر 

  

 صورت می گيرد و پس از انجام اتوتيون مقدار مقاومت اهمی H41اتوتيون توسط پارامتر 
بطور خودکار توسط ) H44(تی سيم پيچ موتور شو مقدار اندوکتانس ن) H42(استاتور 

  .درايو محاسبه می گردد

 1 برروی H41 برای انجام اتوتيون ابتدا پارامترهای موتور تنظيم گردد، سپس پارامتر 
  .تنظيم شود و به درايو فرمان حرکت داده شود

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
 Kw(  H30(توان نامی موتور  از روی پالک موتور
 H31  تعداد قطبهای موتوراز روی پالک موتور
 )Hz(لغزش موتور در بار نامی از روی پالک موتور

  

H32 

 A(  H33(جريان نامی موتور از روی پالک موتور
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جريان نامی % 30
 H33  موتور

 A(  H34(مقدار جريان بی باری موتور 

Cos fi 
  پالک موتور

 cos fi H36ضريب بازدهی موتور يا 

 مقدار اينرسی بار نسبت به اينرسی موتور 0

  

H37 

 H41  فعال نمودن اتوتيون  1= فعال 
 

. قدار دهی می گردد مH39 است در پارامتر igbtفرکانس کرير که مربوط به سوئيچينگ 
ر فرکانس کرير را گمقدار پيش فرض برای اين پارامتر بستگی به توان درايو دارد اما ا

 ها داغ می شوند و اگر اين فرکانس را خيلی کم تنظيم کنيد ، موتور igbtخيلی زياد کنيد، 
  . خواهد داشتآزار دهنده صدای نويز 
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  پارامترهای حفاظتی
 .  از پارامترهای حفاظتی درايو و موتور را معرفی می نمايدجدول زير تعدادی

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
  F50  موتوری حرارت بار فعال نمودن حفاظت اضافه 0 =غيرفعال 

 مجاز برای يک  حرارتیجريان اضافه بار%   %150
 دقيقه

F51  

 مجاز برای حرکت حرارتی جريان اضافه بار%   %100
 دائمی

F52  

روش خنک شدن موتور توسط فن سرخود يا  0 =فن سرخود
 توسط يک فن و موتور جداگانه

F53  

  F54 جريان اضافه بار برای اعالم هشدار%   %150
10 sec  مدت زمان تاخير در اعالم هشدار اضافه بار F55  
  F57 جريان اضافه بار برای فالت دادن%   %180
60 sec  مدت زمان تاخير برای فالت اضافه بار F58  

1= Enable  فعال يا غيرفعال نمودن فالت اضافه بار F56  
  stallF60جريان خروجی برای فعال شدن حفاظت %   %150

0= disable  فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی H19  
   Auto startعملکرد  0=غيرفعال

 اگر پس از وصل شدن برق ورودی درايو
 وصل باشد درايو RX يا  FXترمينالهای ورودی 

  .فرمان حرکت خواهد داد , 

H20  
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   Auto startعملکرد   0=غيرفعال
 پس از ری ست ,  را فعال کنيد H21اگر پارامتر 
 RX يا  FX اگر ترمينالهای ورودی شدن درايو

  . فرمان حرکت خواهد داد ,  باشد درايو فعال 

H21  

تعداد دفعات ری ست شدن فالتهای درايو به   0
 صورت اتوماتيک

H26  

1 sec   مدت زمان فاصله بين وقوع فالت تا ری استارت
 اتوماتيک

H27  

  Password H94  
  H95  قفل نمودن دسترسی به پارامترها  
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  پارامترهای نمايش
   جدول زير تعدادی از پارامترهای درايو که متغيرهای درايو را نشان می دهند معرفی 

  .می نمايد 

  پارامتر  توضيح
 Cur  .و را نشان می دهدجريان خروجی دراي

  rpm  سرعت موتور يا سرعت خروجی درايو را نشان می دهد
  dcL  . را نشان می دهدdcولتاژ باس 

  VoL  .را نشان می دهد   H73پارامتر تنظيمی در 
H1  
H2  
H3  
H4  

. پنج تا از آخرين فالتهای درايو را می توانيد در اين قسمت مشاهده نماييد
  . استH1  , آخرين فالت درايو

  هم ميتوانيد نوع فالت و وضعيت درايو در زمان فالت  nonرامتر در پا
  . را بيابيد 

H5  
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  1مثال

  .  روی کی پد انجام گرددومتريپتانسفرمان از طريق کی پد و تنظيم فرکانس از طريق 

  

 

 

  .  باشدRampتوقف موتور براساس شيب 

  . مجاز است) ردراستگ(چرخش موتور فقط در يک جهت 

  . باشدs-curve بصورت ,  تغيير سرعت الگوی شتاب

  . دد گرانتخاب ساده v/f منحنی 

 . رله خروجی برای نشان دادن فالت برنامه ريزی شود
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  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
5 sec مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا حداکثر  ACC 
10 sec فرمدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا ص  dEC 

0= keypad کی پد= مرجع فرمان درايو  drv 
 Frq   کی پدپتانسومتر روی = مرجع تغيير سرعت پتانسومتر= 2

  فقط راستگرد= جهت چرخش موتور  2=راستگرد
  .  باشد F هم روی drcپارمتر 

F1 

1=s-curve  الگوی تغيير سرعتAcceleration F2 
1=s-curve  الگوی تغيير سرعتDeceleration F3 
0=Ramp روش توقف موتور =Ramp  F4 

50 Hz حداکثر فرکانس خروجی درايو  F21 
50 Hz فرکانس نامی موتور= فرکانس مبنا  F22 
0.5 Hz فرکانس شروع به کار درايو  F23 

 F30  خطی ساده= v/fالگوی منحنی  0= خطی
 F54  حداکثر درصد اضافه بار برای هشدار  120 %
10 sec در اعالم هشدار اضافه بار مدت زمان تاخير   F55 

 56F  فعال يا غير فعال نمودن خطای اضافه بار 1=لعاف
 57F  حداکثر درصد اضافه بار برای فالت دادن %150

 sec15  58 فالت اضافه بارمدت زمان تاخير برایF 
 Dec H17 و Accمقدار شتاب در ابتدای منحنی  %30
 Dec  H18 و Accمقدار شتاب در انتهای منحنی  %30

 kw (  H30(توان نامی موتور  پالک موتور
 تعداد قطبهای سيم پيچ موتور پالک موتور

 
 
 
  

H31 
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  )Hz(مقدار لغزش رتور در بار نامی  پالک موتور

  

H32 

 A(  H33(جريان نامی موتور  پالک موتور
 H34  جريان نامی موتور30%= جريان بی باری موتور پالک موتور
 cos fi H36يب بهره وری موتور يا ضر پالک موتور
1=0.1 sec واحد زمان افزايش و کاهش سرعت  H71 
17=fault   3تعيين عملکرد رله خروجیAC I 55 

 

 را بر F1در اين مثال اگر نياز به تغيير جهت گردش موتور در زمان کار باشد پارامتر 
) r(يا چپگرد ) F ( جهت چرخش را راستگردdrcروی صفر تنظيم کنيد و توسط پارامتر 

  . قرار دهيد
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  2مثال
سرعت . فرمان حرکت و توقف و جهت چرخش از طريق ورودی های ديجيتال اعمال گردد

 و از طريق يک پتانسيومتر خارجی که روی درب تابلو نصب V1توسط ورودی آنالوگ 
  .می گردد کنترل شود

  

 باشد و امکان چرخش موتور در هر دو جهت free run to stop توقف به صورت 
کنترل به .  تنظيم گرددuser توسط v/f و منحنی S-curveشتاب به صورت . وجود دارد

 بکار Runرله خروجی برای نشان دادن .  انجام شودvector controlروش برداری 
  . گرفته شود

 . اتوتيون انجام گردد
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  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
10sec  زمان افزايش سرعت از صفر تا حداکثرمدت  Acc 

 Rxdrv و  Fx ديجيتال هایورودي= مرجع فرمان درايو 1
 1v Frqورودی آنالوگ =  سرعتتغييرمرجع  3
 F1  در هر دو جهت مجاز است= جهت چرخش موتور 0

1=S-CURVE  الگوی شتاب مثبتAcceleration F2 
1=S-CURVE الگوی شتاب منفیDeceleration F3 

2=FREE  روش توقف موتور =coast to stop F4 
50Hz حداکثر فرکانس خروجی درايو  F21 
50Hz فرکانس نامی موتور= فرکانس مبنا  F22 

2=user  الگوی منحنیv/f =  مقدار دهی منحنی توسط
user 

F30 

12.5Hz  برای منحنی 1فرکانس v/f F31 
 V/f F32 در منحنی 1ولتاژ %  %25
25Hz  در منحنی 2نس فرکا V/f F33 
 V/f F34 در منحنی 2ولتاژ %  %50

37.5Hz  در منحنی3فرکانس  V/f  F35 
 V/f F36 در منحنی 3ولتاژ %  %75
50Hz  در منحنی 4فرکانس V/f F37 
 V/f F38 در منحنی 4ولتاژ %  %100
 F50  فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی 1=فعال

 F51 مجاز برای يک دقيقهرارتی حجريان اضافه بار %  %120
 مجاز برای کار  حرارتیجريان اضافه بار%  %100

  دائمی
F52 

 F53  استاندارد= روش خنک شدن موتور 0=فن سرخود
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 F54  جريان اضافه بار برای اعالم هشدار%  %120
10sec مدت زمان تاخير در اعالم هشدار اضافه بار  F55 

 56F فاظت اضافه بارفعال يا غيرفعال نمودن ح 1=فعال
 57F  جريان اضافه بار برای اعالم خطا و فالت%  %150

sec15 58  مدت زمان تاخير در اعالم فالت اضافه بارF 
 Dec H17 و Accشتاب در ابتدای منحنی %   %50
 Dec H18 و Accشتاب در انتهای منحنی %  %50

  فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی 1
  فعال= 1

H19 

 H26  مجاز ری ست اتوماتيک فالتتعداد 1
 kw(  H30(توان نامی موتور  پالک موتور
 H31 تعداد قطبهای سيم پيچ موتور پالک موتور

 )Hz(مقدار لغزش رتور در بار نامی از فرمول روبرو 

  

H32 

 A(  H33(جريان نامی موتور  پالک موتور
 H34   جريان نامی%30= جريان بی باری موتور ) A( پالک موتور

Cos fiمقدار ضريب بهره وری موتور  موتور H36 
  نسبت اينرسی بار به اينرسی موتور 0

   برابر10بين يک تا = 0
H37 

8KHz  سوئيچينگ (فرکانس کريرigbt(  H39 
3=vector  کنترل برداری= روش کنترلی درايو H40 

 H41 فعال نمودن اتوتيون 1=فعال
12=Run  30تعيين عملکرد رله خروجیABC I  55 
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  وروديهای ديجيتال 
 . استp5  تا p1  ديجيتال  ورودی 5 دارای sinus N درايو 

 می توانيد عملکرد و نوع کاربرد اين  I  24  تا I  20  با استفاده از پارامترهای 
  .وروديها را تنظيم کنيد 

  .  نشان می دهد را I  24  تا I  20 اعداد تنظيمی برای پارامترهای , جدول زير
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     تنظيم شده و نشان 3 بطور پيش فرض بر روی I  23 پارامتر, بطور مثال 
  .  برای ری ست نمودن فالتها استفاده می شودP4 می دهد که از ورودی ديجيتال  

 را  P5  تا  P1 وظايف و تنظيمات مربوط به وروديهای ديجيتال ,  جدول زير
  . نشان می دهد

  

  پارامتر  ضيحتو  پيش فرض

  P1 I   20 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال   0=راستگرد

  P2 I   21 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال   1=چپگرد
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 توقف 
  2=اضطراری

  P3  I   22 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال

3=Reset  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال     P4  I   23  

4=jog  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال    P5 I   24  

 را در اين p5  تا p1  وضعيت ترمينالهای   
  . پارامتر می توانيد مشاهده کنيد

I   25 

 

  .  می باشدI  25 مربوط به وضعيت بيتها در پارامتر ,   شکل زير
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  خروجيهای رله ای و ديجيتال
 را MO وری  می توانيد عملکرد خروجی ترانزيستI   54 با استفاده از پارامتر 

  . تنظيم کنيد

         تنظيم I   55  نيز با استفاده از پارامتر ABC 30 عملکرد رله خروجی 

 .  پارامتر را نشان می دهد دو  تنظيمات مربوط به اين, جدول زير. می گردد
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 قرار دارد که نشان می دهد 12 بطور پيش فرض بر روی I   54 پارامتر 
 .  فعال می شودRun  در زمان MO خروجی ترانزيستوری 
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 Fault=17  بر روی I   55  و پارامتر ABC 30 همچنين خروجی رله ای 
  . تنظيم شده است

      وضعيت رله  خروجی درايو و ترانزيستور خروجی را می توانيد در پارامتر
 I  26مشاهده کنيد  . 
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  وروديها و خروجيهای آنالوگ 
      مترهای مرتبط با وروديها و خروجيها ی آنالوگ را توضيحپارا, جدول زير
  . می دهد

  پارامتر  توضيح تنظيم کارخانه

0v  حداقل ولتاژآنالوگ ورودی مربوط به
  پتانسيومتر موجود روی کی پد

I   2 

0  HZ   وقتی پتانسيومتر روی کی پد , سرعت درايو
  .در حداقل خود قرار دارد 

I   3 

10   V   ولتاژ آنالوگ ورودی مربوط به حداکثر
  پتانسيومتر موجود روی کی پد

I   4 

60     HZ  وقتی پتانسيومتر روی , فرکانس خروجی درايو
در حداکثر مقدار خود قرار , کی پد درايو 

  .دارد

I   5 

0   V   حداقل ولتاژ ورودی آنالوگ به ترمينال V1 I    7  

0    HZ   آنالوگ وقتی ورودی , حداقل سرعت درايو 
V1در کمترين ميزان خود قرار دارد .  

I    8 

10    V  حداکثر ولتاژ ورودی آنالوگ به ترمينال V1 I    9 

60    HZ  وقتی ورودی آنالوگ , حداکثر سرعت درايو 
V1 در باالترين مقدار خود قرار دارد .  

I   10 
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4     mA  حداقل جريان dc ورودی به ترمينال آنالوگ  
I 

I   12 

0    HZ  وقتی ورودی , حداقل سرعت خروجی درايو
 در کمترين مقدار خود قرار گرفته I   آنالوگ

  .است

I   13 

20   mA  حداکثر جريان dc ورودی به ترمينال 
  آنالوگ

I   14 

60    HZ  وقتی ورودی , حداکثر سرعت خروجی درايو
  . در باالترين ميزان خود قرار داردI آنالوگ 

I   15 

فرکانس 
 0=خروجی 

 توسط اين پارامتر AM خروجی آنالوگ 
اين پارامتر بطور پيش فرض . تنظيم می گردد 

روی صفر قرار دارد و فرکانس خروجی  بر
از صفر تا , درايو را به صورت يک ولتاژ 

  .نشان می دهد,  ولت 10

I   50 
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  پر کاربرد پارامترهای 
  .  را معرفی می نمايدic5  مهم درايو تعدادی از پارامترهای, جدول زير

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  key pad 0.0 فرکانس تنظيمی توسط   0

5     sec   مدت زمان افزايش سرعت درايو  ACC ACC  

10     sec   مدت زمان کاهش سرعت درايو  dec dEc  

  مرجع فرمان درايو   1= ترمينال 

 RX  و FX ترمينالهای ديجيتال = 1

drv  

0=key 
pad  

   مرجع سرعت درايو 

و  کی پد  کليد چند حالته تنظيم سرعت از طريق =0
,  که از طريق وروديهای ديجيتال يا فرکانس ثابت
  . انتخاب ميگردد 

 Frq 

10     HZ   1 فرکانس ثابت   St1 

20     HZ 2  فرکانس ثابت   St2 

30     HZ  3 فرکانس ثابت   St3 

را می توانيد در اين پارامتر  جريان خروجی درايو  -
  . مشاهده کنيد 

Cur 
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را در اين  )سرعت موتور( سرعت خروجی درايو  -
  . پارامتر می توانيد مشاهده نماييد

rpm 

     داخلی درايو را در اين پارامتر dc  باس ژ ولتا   -
  . می توانيد مشاهده فرماييد

 dcL 

     

VOL    

ولتاژ خروجی 
  درايو 

 H73  هر مقداری که در پارامتر در اين پارامتر
  . تعيين کنيد نمايش داده می شود

 VOL 

Fمی توانيد جهت چرخش , با استفاده از اين پارامتر    راستگرد
  . موتور را معکوس کنيد 

 drc 

   محدود نمودن جهت چرخش موتور  0

  . مجاز است ,حرکت در هر دو جهت =0

F1 

خطی باشد ,   ACC   منحنی افزايش سرعت درايو 0
   باشد ؟s يا به صورت شکل 

  Linear      خطی=0

  شکلs به صورت منحنی =1

F2 

 به صورت خطی يا به dec  منحنی کاهش سرعت  0
   باشد؟S صورت شکل 

 Linear   خطی= 0

   شکلs به صورت منحنی =1

F3 
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0=Ramp روش توقف موتور   

 Ramp توقف به صورت =0

 dc توقف با استفاده از ترمز =1

 coast to stop توقف به صورت =2

F4 

10      HZ  فرکانس  Jog برای حرکت دستی   F20 

60      HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو    F21 

60    HZ  مساوی با فرکانس نامی ,  فرکانس مبنای اينورتر
  موتور

F22 

0.5     HZ فرکانس شروع حرکت   F23 

با استفاده از , ال کنيد اگر اين پارامتر را فع غير فعال= 0
 می توانيد حداکثر و F26  و F25 پارامترهای 

  . حداقل فرکانس خروجی درايو را محدود نماييد

 F24 

به , در سرعتهای کم , جبران گشتاور اوليه درايو   دستی= 0 
  .صورت دستی تنظيم يا بطور اتوماتيک 

 F29  و F28 دستی توسط پارامترهای = 0

  بطور اتوماتيک=1

F27 

 مقدار جبران گشتاور اوليه درايو در جهت راستگرد   %5
  در سرعتهای کم 

28 F 

 مقدار جبران گشتاور اوليه درايو در سرعتهای کم  5%
 در جهت چپگرد

29 F 
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   چگونه باشد؟V/F الگوی منحنی  خطی= 0 

   خطیV/F منحنی=0

   غير خطیV/F منحنی =1

 رامترهای  در پا User تعيين نقاط منحنی توسط =2
F31 تا  F38 

F30 

  تا H1    فالت رخ داده درايو5 آخرين   -
H5 

 H6    پاک نمودن تاريخچه فالتها  0

 در حالتی DEC  و ACC  شيب در ابتدای منحنی  40%
  .  استفاده شودS-CURVE که از منحنی 

 H17 

 در حالتی DEC  و ACC  شيب در انتهای منحنی  40%
  .  استفاده می شودS-curve که از منحنی 

 H18 

 H19   فعال نمودن خطای قطع فاز خروجی درايو غير فعال = 0 

پس از قطع و وصل شدن برق , عملکرد درايو  غير فعال = 0 
 RX  يا FX در صورتی که هنوز وروديهای , درايو 

  .وصل باشد 

  غير فعال = 0

  ادامه حرکت= 1

 H20 
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وقتی ,  قرار دهيد 1روی  براگر اين پارامتر را  غير فعال = 0 
ری ست می شود و , درايو پس از وقوع يک فالت 

,  وجود دارد RX  يا FX فرمان حرکت هنوز روی 
  . درايو به حرکت خود ادامه خواهد داد

 H21 

بطور ,  تعداد دفعات ری ست شدن فالتهای درايو   0
  اتوماتيک 

 H26 

1    sec  ر اتوماتيک بطو,  تاخير در ری ست نمودن فالت   H27 

 KW(  H30(توان نامی موتور   پالک موتور 

 H31   تعداد قطبهای موتور    پالک موتور 

  لغزش نامی موتور طبق فرمول زير   پالک موتور

  

H32 

  

  وارد کنيد ,  مقدار فرکانس لغزش را بايد در اين پارامتر H32  در مورد پارامتر 
 باشد و rpm 1450 ,  قطب 4ر  نامی يک موتوسرعت, اگر بطور مثال 

مساوی ,  هرتز باشد مقدار فرکانس لغزش 50برابر ) fr(فرکانس نامی موتور 
  .  هرتز خواهد شد1.7
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  پارامتر  توضيح  پيش فرض

  A(  H33(جريان نامی موتور   پالک موتور

 -  

  پالک موتور

 )A(جريان بی باری موتور

جريان نامی موتور که % 30اين جريان را 
 تنظيم می شود قرار دهيد H33 ارامتر در پ

.  

 H34 

 را در cos  fi ضريب بهره وری موتور يا   پالک موتور 
  . قرار دهيد, اين پارامتر 

 H36 

نسبت به اينرسی , ضريب اينرسی بار   0
  موتور

  )بارهای سبک( برابر 10کمتر از =0

  )بارهای متوسط ( برابر 10=1

  )نبارهای سنگي( برابر 10بيش از = 2

H37 

3KHZ   فرکانس  PWM برای سوئيچينگ  igbt H39 

0=V/F 

  ساده

  روش کنترلی درايو  –مد کنترلی 

   سادهV/F روش =0

  روش جبران لغزش موتور=1

 pid استفاده از درايو برای =2

 vector روش کنترل برداری =3

H40 
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 H41   فعال نمودن اتوتيون موتور و درايو   غير فعال= 0

, ايو را روشن می کنيد کدام متغير  وقتی در  0
  .روی صفحه نمايش داده شود

  فرکانس تنظيمی يا فرکانس فرمان = 0

 H72 

 H 93   بازگشت به تنظيمات کارخانه 0

0 Pass word تنظيم کنيد ,  را در اين گزينه
 .  

 H94 

0= OFF  قفل نمودن پارامترهای درايو   H95 
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  3مثال 
 هفت P5 و P4  و P3 قصد داريم با استفاده از وروديهای ديجيتال در اين مثال 

 . سرعت يا فرکانس ثابت درايو را بکار بگيريم 

 

 

 و st3  وst2  وst1 فرکانس ثابت را می توانيد شما در پارامترهای   7
  .  وارد کنيد I   33  تا I  30 پارامترهای 

 فرکانس ثابت يکی را 7 از بين می توانيد, با استفاده از سه ورودی ديجيتال 
 .انتخاب کنيد
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           را با استفاده از پارامترهایP5  وP4  وP3  وروديهای ديجيتال 

  I  22 و  I  23 و  I   24 تنظيم کنيد,  برای انتخاب سرعتهای ثابت .  

 

 برای چپگرد بکار P2  برای راستگرد و ورودی P1 ورودی , در اين مثال 
  . دگرفته خواهد ش

  

  . انتخاب خواهد شد, بر طبق جدول زير, سرعتهای ثابت 

 ترمينال 
P3 

 ترمينال 
P4 

 ترمينال
P5 

  سرعت  پارامتر

0  0  0  -  -  

1  0  0  St1 1 سرعت ثابت  

0  1  0  St2 2 سرعت ثابت  

1  1  0  St3 3 سرعت ثابت  

0  0  1  I   30 4 سرعت ثابت  

1  0  1  I   31 5 سرعت ثابت  

0  1  1  I   32 6 بتسرعت ثا  

1  1  1  I   33  7سرعت ثابت  
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  . نيز پارامترهای تنظيمی برای اين مثال را نشان می دهد, جدول زير

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

5    sec  مدت زمان افزايش سرعت درايو  ACC ACC  

10    sec   مدت زمان کاهش سرعت درايو  Dec Dec  

ديهای فرمان از طريق ورو = مرجع فرمان درايو  1
 RX  وFX ديجيتال 

drv  

  ديجيتال  =مرجع سرعت درايو   0

وقتی از سرعتهای ثابت استفاده می کنيد مرجع 
  .سرعت را روی حالت ديجيتال قرار دهيد 

Frq 

5     HZ   1 فرکانس يا سرعت ثابت   St1 

10     HZ   2 ثابت فرکانس يا سرعت   St2 

15       HZ   3 ثابت فرکانس يا سرعت   St3 

20     HZ  4 ثابت فرکانس يا سرعت   I   30 

30    HZ  5 ثابت فرکانس يا سرعت   I   31 

40    HZ  6 ثابت فرکانس يا سرعت   I   32 

60    HZ  7 ثابت فرکانس يا سرعت   I   33 
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0= Ramp روش توقف موتور   F4 

 KW(  H30(توان نامی موتور پالک موتور

 H31   موتورتعداد قطبهای   پالک موتور

 )HZ(لغزش نامی موتور   پالک موتور

  

H32   

 A(  H33(جريان نامی موتور  پالک موتور

 )A(جريان بی باری موتور  پالک موتور

  . جريان نامی موتورباشد  30%

H34 

 H36   موتورCos  fi  پالک موتور

    p1  تعيين عملکرد ورودی ديجيتال   0

  راستگرد= 0

 I  20 

   p2 ورودی ديجيتال  تعيين عملکرد  1

  چپگرد=1

 I   21 

5 P3 اولين ورودی برای انتخاب سرعت از بين 
  سرعتهای ثابت 

 I   22 

6 P4 دومين ورودی برای انتخاب سرعت از بين 
  سرعتهای ثابت 

 I   23 
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7 P5 ومين ورودی برای انتخاب سرعت از بين س
 سرعتهای ثابت

I    24 
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  4مثال 

 وصل ic5 قصد داريم يک موتور سرعت باال را به يک درايو , ن مثال در اي
  . افزايش دهيم ,  هرتز 400کنيم و فرکانس خروجی را تا 

  

سرعت درايو از طريق .  باشدcoast روش توقف موتور به صورت 
  . تنظيم گردد, پتانسيومتر موجود روی درايو 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

20    sec ن افزايش سرعت درايو مدت زما  ACC 

   مرجع فرمان درايو   1

 RX  و FX از طريق وروديهای =1

drv  
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پتانسيومتر موجود  =مرجع سرعت درايو   2
  روی درايو 

 Frq 

   روش توقف موتور   2

 coast توقف به صورت =2

F4  

  kw(  H30(توان نامی موتور   پالک موتور

 H31   قطبهای موتور تعداد  پالک موتور

  HZ(  H32 (لغزش نامی موتور   ک موتور پال

 A(  H33(جريان نامی موتور   پالک موتور

جريان نامی % 30جريان بی باری موتور  پالک موتور
  . موتورباشد

H34 

 H36    موتورCos  fi    پالک موتور

  روش کنترلی درايو و موتور   3

 vectorروش کنترل برداری = 3

H40 

 H41  و درايو اتوتيون نمودن موتور   فعال= 1

 8KHZ  فرکانس  PWM برای سوئيچينگ  
igbt 

H39 

400   HZ   وقتی ,  حداکثر فرکانس خروجی درايو
در ,   درايوKey pad پتانسيومتر روی 

  . باالترين مقدار خود قرار دارد

 I   5 
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400   HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو )HZ(  F21 

400     HZ فرکانس نامی موتور)HZ(  F22   
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  5مثال 
 مقدار ,  کيلو وات 1.5, توان اين موتور. يک موتور آسنکرون در اختيار داريم 

cos fi 2880سرعت نامی اين موتور  , 0.84 اين موتور  RPM  ,  جريان
 آمپر 5.8 و در حالت مثلث 3.3Aعبوری از اين موتور در حالت ستاره برابر 

    ولت وصل380 ولتی است و وقتی به برق 220, ور سيم پيچ اين موت. است 
 .می گردد ستاره بسته می شود

ورودی درايو .  وصل کنيم ic5  قصد داريم اين موتور را به خروجی يک درايو 
 ic5 , 220 ولت خواهد 220سه فاز ,  ولتی تکفاز است پس خروجی اين درايو 
, کنيد زيرا سيم پيچی موتوربنابراين موتور را بايد به صورت مثلث وصل . بود

  .  است 220

ذکر شده که نشان ميدهد سيم پيچ   380 و 220 دو ولتاژ , بر روی پالک موتور
 حک شده که نشان 5.8A  و 3.3A دو جريان  ولتی است  و 220, اين موتور 

 ولت وصل کنيد از 220می دهد اگر موتور را به صورت مثلث به برق سه فاز 
  . عبور خواهد کرد, آمپر   5.8  جريان , ی خروجی درايو هر کدام از فازها
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  .  را نشان می دهدic5 پارامترهای موتور برای تنظيم در درايو ,  جدول زير

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

1.5  kw توان نامی موتور )kw(  H30  

 H31   تعداد قطبهای موتور  2

2   HZ  فرکانس لغزش )HZ(  H32  

5.8 A  امی موتور جريان ن)A(  H33  

1.9A  جريان بی باری موتور )A(  H34  

  cos  fi H36  ضريب بهره وری موتور يا   0.84

50 HZ  فرکانس نامی موتور )HZ(  F22 
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معموال درايو را بايد .  کيلو وات باشد 2.2 درايو انتخابی برای اين موتور بايد 
  . انتخاب نمود, يک رنج باالتر از توان نامی موتور 

  .  است پس موتور دو قطبی است RPM  2880, رعت موتور س

  . جريان نامی موتور در نظر می گيريم % 30جريان بی باری موتور را 

 

    =   H32فرکانس لغزش در پارامتر 

50 -  ( 2880*2/120 ) = 50 – 48 = 2 HZ 
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