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 315KW  تا 0.4KW  در توانهای بين G1  مدل Topvert درايوهای 
  . موجود است 

 هم در P1   دارد و مدل   وجودKW 75   تا  0.4   در توانهای بينH1 مدل 
  .  توليد می گردد400     تا0.75KW   توانهای بين
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  .مدار قدرت و مدار کنترلی اين درايو را نشان می دهد  , زيرشکل 
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 دارای هشت ورودی ديجيتال H1    وP1    وG1    مدلTopvert درايوهای 
 FWD  و  REV   و   MI 1  تا   MI 6  می باشند.  

 REV     ورودی و  راستگرد   در جهت   برای فرمان حرکتFWD    ورودی
  .  حرکت در جهت چپگرد استبرای فرمان

  15  برای انتخاب  MI 4    تا   MI 1    وروديهای  ,  بطور پيش فرض
 برای ری ست خطاهای MI 5   ورودی و  د رنظر گرفته شده , سرعت ثابت 
  .  برای اعالم خطای خارجی به درايو استMI 6     ورودی  و درايو درايو
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 وجود دارد که در SW1    نام  به  سوئيچ  ديپ کي  ,   کنترلی  برد روی بر
  .قابل تنظيم است  source    و  sink   دو حالت

 قرار داده شده و در اين sink  بر روی حالت , کليد اين ,  در کارخانه سازنده 
به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال کليدهای ورودی  , DCM حالت ترمينال 

  .بکار می رود , 

  . می دهد نشان    SINKدر حالت     را  کليدها  اتصال نحوه , ر زي  شکل
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 موجود 24V  قرار دهيد ترمينال source   روی حالت  بر اما اگر کليد را
  .اختصاص خواهد يافت, به عنوان ترمينال مشترک    , کنترلی روی برد 

 خارجی هم منبع تغذيه از وقتی که حتی در اين حالت  و   ,  طبق شکل زير
  .  باشدsource کليد بايد در حالت , بخواهيد استفاده کنيد 
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 است که AUI   و  ACI   و  AVI   آنالوگ  ورودی   سه اين درايو دارای
  .  قابل استفاده است , برای کنترل سرعت درايو

   را برای ولت + 10   تا  صفر  بينdc   ولتاژ , AVI   ورودی آنالوگ
  . قبول می کند, رعتکنترل س

  .  راقبول می کندmA 20  تا 4 بين dc جريان آنالوگ  , ACI ورودی 

اعمال   , ولت + 10  تا   -10  نالوگ بين  آ ولتاژ  می توانيدAUI ورودی  به 
در جهت , ولتاژ منفی   با  در جهت راستگرد می چرخد و,  مثبت   با ولتاژ کنيد 

  . چپگرد خواهد چرخيد

  

  

دو خروجی  , R2    وR1   خروجی  رله   دو   دارای همچنين, رايو  د اين
 AVO  آنالوگ خروجی  و دو MO2    وMO1    باز کلکتور ترانزيستوری 

  .  می باشدACO و
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روی   می توانيد يک انکودر برنيز  PG card نصب يک کارت انکودر يا   با
  . استفاده کنيد closed Loop  و درايو را در حالت  نصب کرده شفت موتور
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   برق به  اتصال  برای   L3   وL2    وL1   ترمينالهای, قدرت  بخش  در 
   سه فاز موتور  به  اتصال برای  هم    W   وV    وU    ترمينالهای و ورودی 
  . است

  
  

 دو   به  باشد   Braking Resistor   ترمز مقاومت  اتصال   به  نياز اگر 
  .وصل می گردد   B2   و  B1   رمينالت

,  ترمز  مقاومت  جای   به  وجود نداردB2    در درايوهای بزرگ که ترمينال
   ترمينالهای به  که  می شود  خارجی استفاده Braking unit    ترمز از يونيت

  . وصل می گردد    )- ( و    (+)
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    تنظيم پارامترهاچگونگی 
 نشان داده شده  , در شکل زير, روی اين درايو  تفاده برپانل يا کی پد مورد اس

  . است
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برای  , PROG    چرخان  کليد   عالوه به  DISP   و  RESET   کليدهای
  . بکار می رود, تنظيم پارامترها

 نيز برای کنترل JOG   و  F/R    و  STOP   و  RUN   و  PU   کليدهای
  . درايو از طريق کی پد است

ث افزايش يا کاهش عبا , چپ   يا   راست  سمت  بهPROG     کليد دنچرخان
 PROG   کليد   روی   بر  فشار  و می شود... و يا مقادير پارامتر و سرعت 
  .  می کند عمل  Enter    کليد همانند

  . را فشار دهيد PROG    کليد ابتدا ,  پارامتر   يک تنظيم برای 

   گروه  در فعال  يعنی  ددظاهر می گر  -Pr0     عبارت
  .  هستيد   صفر پارامتری

  مشاهده ,   پارامتری ساير گروههای,   بچرخانيد   راPROG   کليد اگر 
  پارامتر   را فشار دهيدPROG کليد ,  اما اگر در همين حالت  خواهد شد 
Pr0-00 ظاهر می شود .  

ديده خواهد , روه صفر ساير پارامترها در گ,  را بچرخانيد PROG  اگر کليد 
 . را تنظيم کنيم Pr0-18 می خواهيم پارامتر , بطور مثال . شد

 . مشاهده شود Pr0-18  را بچرخانيد تا PROG کليد 

نشان داده می شود که مقدار فعلی   d   0     فشار دهيد  عدد   راPROG  کليد 
  .نمايش می دهد   را Pr0-18    پارامتر
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 تنظيم کنيد و کليد    2    روی  بر  را عدد اين   PROG   چرخاندن کليد  با 
PROG عبارت .  را فشار دهيد Endنمايش داده می شود  .  
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   بازگشت به تنظيمات کارخانه
 . برای بازگشت به تنظيمات کارخانه استفاده می شود  0rP-02از پارامتر 

 را PROG کليد  ظاهر می شود     0Pr-     را فشار دهيدPROG    ابتدا کليد
 Pr0-02  را بچرخانيد تا PROG  کليد  ودش ظاهر می Pr0-00   فشار دهيد

   را 0rP-02پارامتر و  سپس فشار دهيد , به داخل  را PROG ديده شود کليد 
  و  داده  فشار   سه ثانيه  برای   را   PROG     کليد  و تنظيم   9   روی  بر
,   پسوورد فقط(  .برگردد, به تنظيمات کارخانه ,  تنظيمات درايو  ا ت  داريد نگه

  . )تغيير نمی کند
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فرمان حرکت و توقف , چگونه به درايو 
   ؟ داده شود

 .  مرجع فرمان اين درايو را تعيين می کند  0rP-19پارامتر 

ما  قرار دارد بدين معنی که ش  صفر  روی   بطور پيش فرض بر, اين پارامتر 
, به درايو ,  موجود روی کی پد stop     وRun قادر هستيد از طريق کليدهای 
 هم می شود جهت حرکت F/R با استفاده از کليد . فرمان حرکت و توقف بدهيد 

 می توانيد فرمان را از کی PU  راستگرد نمود و با استفاده از کليد –را چپگرد 
  .ل نماييد  مننتقRS485    سريال  درگاه  به   , پد 

 به کی PU و با کليد   است RS485    طريق  از فرمان, در حالت معمولی  (
  .)پد منتقل می شود

  

   کليد  از   استفاده  با کنيد تنظيم    1   روی   بر  را  0rP-19   پارامتر اگر
Pu درايو را کنترل نماييد,  می توانيد در دو حالت .  

    ديجيتال وروديهای   طريق از,  توقف   و حرکت  فرمان  ابتدا,  در اين  حالت 
 FWD  و   REV   کليد  اگر  اما امکان پذير است    PUبا   کنيد  فعال  را 
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, می توانيد به درايو ,  روی کی پد F/R    و   STOP    وRUN    کليدهای
  . فرمان بدهيد

  STOP   و  RUN    کليدهای  طريق  از  فقط  فرمان  باشد 0rP-19=2اگر 
  .بود خواهد   کی پد  روی   F/R  و

راستگرد فقط  – چپگرد   و توقف  و   حرکت  فرمان باشد   0rP-19=3    اگر
 امکان پذير REV    و  FWD   مثل ورودی   ديجيتال  ترمينالهای  طريق  از

  . است
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کنترل , از چه طريقی سرعت درايو 
  ميگردد؟
.  می توانيد مرجع سرعت درايو را مشخص نماييد  0rP-18رامتر بااستفاده از پا

قرار دارد يعنی از طريق کی پد   صفر روی    بر اين پارامتر بطور پيش فرض
  . سرعت را تغيير دهيد ,  روی کنترل پانل موجود روی درايو PROG و کليد 

  

نترل  کRS 485 باشد سرعت از طريق درگاه سريال  0rP-18=1اگر پارامتر 
  . خواهد شد

   وAVI  باشد می توانيد از طريق وروديهای آنالوگ  0rP-18=2اگر پارامتر 
ACI   و   AUIسرعت درايو را کنترل کنيد  .  
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 باشد با استفاده از دو ورودی ديجيتال که برای افزايش و کاهش  0rP-18=3اگر 
کنترل برنامه ريزی می شوند می توانيد سرعت را ) down    وup (سرعت 
  . نماييد
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 باشد با استفاده از قطار پالس ورودی که از طريق کارت  0rP-18=4اگر 
  . سرعت را تغيير دهيد, ود شوارد می , انکودر به درايو 

  مقدار پارامتر  توضيح
 Pr0-18=0   درايو  روی   کی پد   کنترل سرعت از طريق

 RS485 Pr0-18=1     کنترل سرعت از طريق درگاه سريال
 ACI Pr0-18=2 و   AVI   کنترل سرعت از طريق وروديهای آنالوگ

 down Pr0-18=3    وup    کنترل سرعت با دو ورودی
 Pr0-18=4   قطار پالس ورودی    کنترل سرعت از طريق
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  پارامترهای پرکاربرد
  . نمايد اين درايو را معرفی می   پرکاربرد تعدادی از پارامترهای,  جدول زير

تنظيم 
  کارخانه 

  پارامتر  توضيح

   روش توقف موتور و استارت مجدد   00000
Bit0=0 = توقف به صورت Ramp  
Bit0=1=  توقف به صورت آزادانه  free  
 Bit1=0=   استارت , بعد از ری ست خطای درايو
  . مجدد نشود
 Bit1=1 بطور اتوماتيک ,  بعد از ری ست درايو ,

  . دارداجازه استارت مجدد 
Bit2=0=   بعد از وصل برق ورودی ,
  . استارت اتوماتيک نشود,درايو

 Bit2=1 =  قطع و , در صورتی که برق ورودی
  . می تواند استارت مجدد شود,  وصل شود درايو

Pr0-20 

  محدود نمودن جهت چرخش موتور   0
  
  . حرکت در هر دو جهت مجاز است =0
  . در جهت راستگرد بچرخد فقط= 1
  .قط در جهت چپگرد بچرخدف =2
  
  
 

Pr0-21 
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   کنترل فن خنک کننده درايو  00000
 Bit0=0 =  همواره روشن باشد, فن .  
 Bit0=1 =  فقط در زمانی که درايو در حالت 

Runروشن می شود ,  است فن خنک کننده درايو .  

Pr0-23 

 V/F Pr1-00  پارامترهای منحنی  
 تا

Pr1-07 
50   HZ س خروجی درايو در منحنی  حداکثر فرکان V/F Pr1-00 
50    HZ  فرکانس  Base در منحنی  V/F Pr1-01 
400    V يا ولتاژ خروجی در فرکانس مبنا   ولتاژ نامی موتور

)Base(  
Pr1-02 

0.5     HZ  فرکانس شروع به کار درايو  Pr1-08 
110      
HZ 

 Pr1-09   حد باال برای فرکانس خروجی درايو 

0    HZ حد پايين برای فرکانس خروجی درايو   
  

Pr1-10 

  -مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه10 
ACC-Acceleration  

 

Pr1-11 

  –مدت زمان کاهش سرعت درايو       ثانيه10 
Dec- Deceleration  

 

Pr1-12 

  و يا سه سيمه 2wire  دوسيمه  سيستم  انتخاب بين  0
3 wire ل برای وروديهای ديجيتا  

 2wire  به صورت REV  وFWD دو ورودی  =0
 REV  فرمان راستگرد و ورودی FWD ورودی , 

  . فرمان چپگرد است
  

Pr2-00 
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 2wire  به صورت REV  وFWD دو ورودی  =1 0
 و توقف است و start  برای FWD ولی ورودی 

 .راستگرد نماييد - می توانيد چپگرد REV با ورودی 
  
 stop  وstart تی های فشاری با استفاده از شس =2

.  درايو را کنترل نماييد3wire می توانيد به صورت 

   

Pr2-00 

  تا MI1  تعيين عملکرد برای وروديهای ديجيتال  
MI6 

Pr2-01 
 تا

Pr2-06 
 MI6  تا MI1  وضعيت ترمينالهای ورودی ديجيتال  

  . را نشان می دهدREV   وFWD و
Pr2-10 

  روجيهای ديجيتال را نشان رله ها و خ وضعيت  
  وMO2  وMO1 خروجيهای .(می دهد 

Relay1و    Relay2(  

Pr2-18 

11=fault  تعيين عملکرد برای رله خروجی  Relay1 Pr2-20 
1=run  تعيين عملکرد برای رله خروجی  Relay2 Pr2-21 

 MO1 Pr2-22  تعيين عملکرد برای رله خروجی  5
9=ready ای رله خروجی  تعيين عملکرد بر MO2 Pr2-23 

   AVI  تعيين عملکرد برای ورودی آنالوک  1
  .سرعت درايو را کنترل می کند =1

Pr3-02 

 ACI  تعيين عملکرد برای ورودی آنالوگ  0
  )غيرفعال (بدون کاربرد = 0 

Pr3-06 

 AUI  تعيين عملکرد برای ورودی آنالوگ  0
  )غيرفعال(بدون کاربرد = 0 

Pr3-11 
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  وAVO عيين عملکرد برای دو خروجی آنالوگ  ت 0
ACO 

  .فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد= 0 

Pr3-15 
 و

Pr3-16 
 speed15 Pr4-00  تا speed1  فرکانسهای ثابت از  -

 تا
Pr4-14 

 Pr5-00  جريان نامی موتورنسبت به جريان نامی درايو%   
 Pr5-01   جبران گشتاور راه اندازی اوليه درايو%   0%

 Pr5-03   تعداد قطبهای موتور 4
   فعال نمودن اتوتيون موتور و درايو  0

  غيرفعال = 0
 vector انجام اتوتيون در حالت =1
 V/F انجام اتوتيون در حالت =2 

Pr5-05 

   حفاظت درايو در مقابل قطع فاز ورودی  0
  هشدار و ادامه کار درايو = 0
  هشدار و توقف کار درايو = 2و  1

Pr5-09 

   . تا از آخرين خطاهای درايو را نشان می دهد16  -
 Pr5-24اخرين خطای درايو است  .  

Pr5-24  
 تا

Pr5-39 
 به سيم پيچ موتور dc  پارامترهای تزريق جريان  -

 dc برای ترمز 
Pr6-00 

 تا
Pr6-04 

 Pr6-10   تعداد دفعات ری ست شدن خطا بطور اتوماتيک  0
   بر حسب نوع بار v/f  انتخاب يک منحنی  0

 بر اساس پارامترهای گروه v/f ساخت منحنی = 0
1  
  .منحنی غيرخطی برای پمپ و فن= 2و1

Pr8-00 
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   کدهای خطا
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