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سريع راهنمای بکارگيری 
   درايو زيمنس

  Sinamics 
G110 

  



      گروه مهندسی اتوماسيون تسال توان              09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو   

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

  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 کيلو وات 3 کيلو وات تا 0.12در محدوده بين   , ساخت زيمنس sinamics G110 اينورتر سری 
 .ديده می شود , صفحه بعد در شکل , بلوک دياگرام اين اينورتر . توليد می گردد
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 و يک  DIN2  تا DIN0 سه ورودی ديجيتال ,  ولت 10-0ورودی آنالوگ دارای يک ,  اين اينورتر 
ورژن آنالوگ و . وجود دارد , دو ورژن از اين درايو . خروجی ديجيتال ترانزيستوری کلکتور باز است 

   Rs485-uss ورژن 

 .ی کند استفاده م,  برای ارتباط با ساير وسايل کنترلی و کامپيوتر uss از پروتکل ,  درگاه سريال 

سرعت درايو از طريق ورودی آنالوگ و فرمان , در درايوهای ورژن آنالوگ در حالت پيش فرض  
 برای فرمان حرکت 3ورودی ديجيتال ترمينال . ريافت می گرددد, از طريق وروديهای ديجيتال , درايو 

, ت فالت ها  برای ری س5 برای فرمان چپگرد و راستگرد و ورودی ترمينال  4ترمينال , و توقف 
  . استفاده می گردد

  

از , فرمان حرکت و توقف و همچنين سرعت ,  در حالت پيش فرض  uss version  در درايوهای 
 همچنين وجود ندارد و دريافت خواهد شد و ورودی آنالوگ  , PLC  با Rs485 طريق ارتباط سريال 
  .غير فعال خواهد شد  , وروديهای ديجيتال
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 هرتز و همچنين برای فعال يا 60 يا 50سوئيچ موجود روی درايو برای انتخاب فرکانس کاری ديپ 
  . بکار ميرودRs485 غير فعال نمودن مقاومت انتهای باس 

  

  )Bus  termination (بايد مقاومت انتهای خط ,  و درايوها PLC در ابتدا و انتهای هر شبکه از  
 . را وصل کنيد
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  ظيم پارامترهاچگونگی تن

  BOP استفاده از پنل , روش اول . به دو صورت می توان پارامترهای اين درايو را ويرايش نمود
 کوچک  LCD اين پنل دارای هشت عدد کليد و يک نمايشگر . نصب می گردد,  است که بر روی درايو

 . است 

  

  . زيمنس استstarter روش دوم استفاده از کامپيوتر و نرم افزار 

  

 است که بر روی قسمت مخصوصمبدل  و يک  رابطنياز به يک کابل,   برای اتصال کامپيوتر به درايو
  . نصب می گردد, جلويی درايو 
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   BOP پنل 
 برای  jog  و direction  و  stop  و  start کليدهای .  وجود دارد Bop هشت کليد بر روی پنل 

  . بکار می روندjog حرکت با سرعت استارت و توقف و تغيير جهت گردش موتور و 
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 . شدن پارامتر می گرددsave  باعث  p  فشردن کليد 

  .  نمودن پارامترها بکار ميرود save  برای ورود به پارامترها و برای  p کليد 

کليدهای جهت باال و جهت پائين هم برای افزايش و کاهش مقدار پارامتر و يا برای حرکت بين پارامترها 
  .استفاده می شود, 

 . بکار ميرودr0000  برای بازگشت به پارامتر  برای ری ست نمودن فالتها وFN  کليد 

 و فرکانس  dc  را فشار داده و نگه داريد می توانيد چند متغير درايو مثل ولتاژ باس  FN اگر کليد 
 .خروجی درايو و ولتاژ خروجی درايو را مشاهده نماييد

 . ظاهر گرددr0000  را فشار دهيد تا پارامتر FN ابتدا کليد , برای تغيير يک پارامتر  

 .دسترسی پيدا کنيد , دهيد تا به پارامترها را فشار  p  سپس کليد 

 . حرکت کنيد تا پارامتر مورد نظر خود را پيدا کنيد بين پارامترها,  با کليد سمت باال يا پائين 

 .ظاهر شود,  را فشار دهيد تا محتوای داخل آن پارامتر  p کليد 

 .مقدار اين پارامتر را تغيير دهيد,  با کليدهای جهت باال و پائين 

  .  نشود save باعث می گردد تغييرات  ,  FN  استفاده از کليد 

 .قابل استفاده است, به دو صورت ,  موجود روی پنل stop کليد 

 توقف بر اساس , عمولی فشار دهيد  را بطور م stop در حال کار است و کليد ,  اگر وقتی درايو 
Ramp کاهش سرعت OFF1انجام می شود . 

توقف بر ,  را بزنيد  STOP کليد , پشت سرهم , اگر کليد را فشار داده و نگه داريد يا اينکه دوبار 
  .  اجرا می گرددcoast  to stop خواهد بود و توقف به صورت  OFF2 اساس الگوی 
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   کارخانهبازگشت به تنظيمات
 . قرار دهيد 30 را مساوی p0010 ابتداپارامتر , برای بازگشت به تنظيمات کارخانه 

 

پس از چند ثانيه تمامی پارامترهای درايو به مقادير .  قرار دهيد 1 را مساوی p0970  سپس پارامتر 
ماتيک مقدار بطور اتو, پس از ری ست شدن درايو . تغيير می کند , از پيش تنظيم شده کارخانه ای 

  .  خواهد شدp0970=0  و p0010=0 پارامترهای 
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  کپی نمودن پارامترها 
ابتدا اينورتر را . کپی کنيد,  می توانيد پارامترهای يک درايو را بر روی درايو ديگر BOP توسط پانل 

 stopسپس پارامتر ,  کنيد p0003 پارامتر .قراردهيد   3 را بر روی p0003دسترسی به  سطح 
 را مساوی p0010 مقدار پارامتر .  باالترين سطح دسترسی است3عدد . پارامترها را مشخص می کند

 p0802 مقدار پارامتر , و پس از آ ن .  نوع داده ها را تعيين می کندp0010 پارامتر .  قرار دهيد30
جهت انتقال .  کپی می گرددBop به پانل, پارامترهای اينورتر, در اين صورت .  قرار دهيد1را مساوی

و بر روی اينورتر دوم   را از روی اين اينورتر برداريدBop پانل, اين پارامترها به يک اينورتر ديگر
در زمانی که پنل را منتقل ميکنيد درايوها ,  به منظور جلوگيری از صدمه ديدن درايو و پنل   .قرار دهيد

  . را خاموش کنيد 

ابتدا اينورتر .  به درايو دوم انتقال داده شودBop د تاپارامترهای موجود روی مراحل زير را انجام دهي
   نماييد بعد stop دوم را 

 P0003=0 

P0010=30 

P0803=1 
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   مرجع فرمان درايو
 .مرجع فرمان درايو را مشخص می نمايد , p0700 پارامتر

 

اين پارامتر بر روی , ای ورژن آنالوگ در اينورتره , بطور پيش فرض و بر اساس تنظيمات کارخانه 
دريافت , از طريق ترمينالهای ديجيتال ,  قرار دارد يعنی فرمان حرکت و توقف و جهت گردش موتور 2

 . می گردد

 قرار دارد و 5بطور پيش فرض بر روی , مقداراين پارامتر  , Rs485-uss در اينورترهای ورژن 
 .  دريافت خواهد شدRs485 ز طريق ارتباط سريال ا, فرمانهای حرکت و توقف و جهت چرخش 

می توانيد فرمان حرکت و توقف و جهت چرخش را از ,  قرار دهيد1 را بر روی p0700 اگر پارامتر
  .اعمال نماييد , Bop طريق کليدهای روی صفحه پانل 
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  مرجع سرعت درايو
 . ا مشخص نمود می توان مرجع سرعت درايو رp1000  با استفاده از پارامتر 

  

و   قرار دارد2 بر روی p1000 نالوگ مقدار پارامتر آدر درايو های ورژن , بطور پيش فرض 
 .تنظيم می گردد )9ترمينال (توسط ورودی آنالوگ , سرعت 

و   قرار دارد5برروی , اين پارامتر ,  نيز بطور پيش فرض Rs485-uss  در درايوهای ورژن 
 . دريافت می شودRs485 باط سريال از طريق ارت, سرعت درايو 

در پارامترهای مربوطه تنظيم که بر اساس يک سرعت ثابت , سرعت درايو ,  باشد p1000=3  اگر
 . خواهد بود, می شود

سرعت از طريق يک پتانسيومتر نرم افزاری قابل ,  تنظيم نماييد 1 را بر روی p1000 اگر پارامتر
و به   وجود دارد, در بسياری از اينورترها , MOP زاری يا پتانسيومتر نرم اف. تنظيم می گردد

  .پتانسيومتر موتور دار  نيز معروف است

Motorized   potentiometer   

 امکان Bop در اين حالت با استفاده از کليدهای جهت باال و يا پائين روی  ,افزايش يا کاهش سرعت
  .پذير است
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   سريع يک درايو اتتنظيم
  

  . زيمنس را معرفی می نمايدG110  روش سريع برای پارامتردهی به يک درايو جدول زير يک

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
 P0003   سطح دسترسی به پارامترها  3
   نوع داده ها و نوع پارامترها  1

  پارامترهای راه اندازی سريع= 1
  پارامترهای کارخانه=30

 P0010 

  مريکايی نوع پارامترها از نظر اروپايی يا آ  0
  اروپايی= 0
  آمريکايی=2و1

 P0100 

 V(   P0304 (ولتاژ نامی موتور    پالک موتور
  In(  P0305 (جريان نامی موتور   پالک موتور 
  kw(  P0307 (توان نامی موتور   پالک موتور 
 P0308    موتورCos fi    پالک موتور
 HZ( P0310 (فرکانس نامی موتور   پالک موتور
 RPM(  P0311 (ت موتور در بار نامی سرع   پالک موتور

 P0335    نوع خنک شدن موتور  0
 P0640   حد مجاز برای اضافه بار موتور  150%

  مرجع فرمان درايو 2= ترمينال 
  ترمينالهای ديجيتال=2
 BOP پانل=1

P0700 

  مرجع فرکانس درايو  2= آنالوگ 
 MOP تنظيم فرکانس از طريق =1
  ودی آنالوگتنظيم فرکانس از طريق ور=2 

 P1000 

0     HZ  حداقل فرکانس درايو    P1080 
50    HZ حداکثر فرکانس خروجی درايو    P1082 
10   sec  مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا ماکزيمم 

)Acc(  
 P1120 

10   sec مدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر   
)  Dec(  

P1121 

0=Linear  تعيين نوع منحنی  v/f 
 )Linear ( خطی v/f منحنی  =0 
   غير خطیv/f منحنی  =2 

   قابل تنظيم  v/f منحنی  =3

 P1300 
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   تعيين نوع اتوتيون  1
  . انجام نشود, اتوتيون =0
   تنظيم کارخانهواتوتيون =1
  اتوتيون بر اساس راه اندازی سريع=2
  اتوتيون بر اساس داده های موتور= 3

 P3900 
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  يجيتال  خروجی د

 تنظيم شده fault برای حالت , بطور پيش فرض خروجی ترانزيستوری موجود بر روی اين درايو 
 . است

 

   p0748 و با استفاده از پارامتر . تنظيم کنيدp0731 اين خروجی را می توانيد توسط پارامتر عملکرد 
  . ميتوانيد وضعيت آن را معکوس نماييد 
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 . ل و استفاده از اين خروجی ترانزيستوری را نشان می دهدطريقه اتصا, شکل زير 
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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 

 

  های  تکفاز و سه فاز در اصفهان تعميرات انواع درايو

  قبول سفارش تعمير از سراسر ايران 
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