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   کيلو وات توليد 11 کيلو وات تا 0.75در توانهای بين HPVFE درايو مدل 

 . می گردد

 آلن بردلی  power flex شبيه درايوهای , از نظر شکل ظاهری و پارامترها 
  .هستند
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 .مدار الکتريکی اين درايو را نشان می دهد   , شکل زير
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   )06 تا 01از (ورودی ديجيتال    5   دارایHAPN     HPVFE   درايو مدل
  .و يک رله خروجی می باشد   )15 و 13ترمينالهای (و دو ورودی آنالوگ 

  

اگر . به يکديگر متصل شده اند , بطور پيش فرض    11  و   01ترمينالهای  
  غيرفعال شده و اگر موتور , قطع شود درايو   11  و   01   ارتباط بين ترمينال

  . توقف می کند  )coast   to stop(در حال حرکت باشد بطور آزادانه 

هم    03   ترمينال  وراستگرد   استارت  فرمان برای  02   ورودی ترمينال
  . چپگرد است استارت برای

    سرعت ثابت را هارچ  هم می توانيد  06  و   05    با استفاده از دو ترمينال
  . انتخاب نماييد
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. ولت است + 10صفر تا    از نوع ورودی ولتاژ13ورودی آنالوگ ترمينال 
 تا 4از نوع ورودی جريان , به طور پيش فرض  هم 15ورودی آنالوگ ترمينال 

  .  ميلی آمپر است20
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   چگونگی تنظيم پارامترها
 . می دهدکنترل پانل موجود روی اين درايو را نشان ,  شکل زير

  

 

,  کليد خاکستری رنگ وجود دارد که برای پروگرام نمودن درايو 5در شکل باال 
  . بکار می رود

کليدهای جهت باال و ,  برای خارج شدن از منو ESC کليد , شامل اين کليدها 
جهت پايين برای حرکت بين پارامترها و يا برای افزايش و کاهش مقادير و در 

که برای وارد شدن به پارامترها    SEL  و   Enter   کليدهای, آخر 
   .  ميباشد  کاربرد دارد ,  نمودن تغييراتsave و يا 
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و  کليد قرمز برای متوقف نمودن موتور , کليد سبز رنگ برای استارت درايو
  . راستگرد است –آخرين کليد هم برای چپگرد 

 d001 پارامترهای . ست جای گرفته ا, در چندين گروه , پارامترهای اين درايو 
  ,سرعت,  جريان   پارامترهای نمايش هستند که مقادير متغيرها مثلd022 تا 

  .  وضعيت درايو را نشان می دهند  و ولتاژ
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 پارامترهای اصلی P112  تا P101  شامل پارامترهای از P گروه پارامتری 
  . درايو می باشد

 برای پيکربندی وروديها و خروجيهای t222  تا t201  شامل t گروه پارامتری 
  . درايو است

  تا C301  از C گروه .  قرار دارند A   وC   ساير پارامترهها در گروههای
C307   و گروه A از  A401 تا  A461را در بر می گيرد  .  

 نمايش داده می شود  d001 پارامتر   ,وقتی درايو را روشن می کنيد بطور مثال 
فرکانس خروجی درايو را نمايش خواهد داد و اگر , ستارت کنيد اگر درايو را ا

  . ظاهر می گرددd001 فرمان توقف بدهيد دوباره 

می توانيد در بين پارامترها حرکت کنيد , با استفاده از کليدهای جهت باال يا پايين 
  . را انتخاب کنيد  P105 پارامتر, و بطور مثال 

اين پارامتر بطور پيش فرض .  را بزنيد Enter  کليد P105 روی پارامتر   بر
  قرار دارد  می توانيد اين عدد را کاهش دهيد و دوباره کليد HZ  60 روی   بر

Enter را بزنيد تا  saveشود  .  
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد پارامترهای اين درايو را تنظيم کارخانهP112 با استفاده از پارامتر

   .کنيد

تنظيم کارخانه, درايو, قرار دهيد1روی    را بر112Pپارامتراگر
  . صفر خواهد شد , P112 دوباره مقدار پارامتر, ميگردد و پس از آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    تعميرات تخصصی اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان  
 



    تعميرات تخصصی اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان  

  

  

  

   پارامترهای نمايش
  . تعدادی از پارامترهای نمايش را معرفی می نمايد, جدول زير

  پارامتر  توضيح
  HZ(  d001(را نشان می دهد فرکانس خروجی درايو 

 HZ(  d002.( فرکانس فرمان درايو را نشان می دهد
 A(  d003.( جريان خروجی درايو را نشان می دهد
 V(  d004.( ولتاژ خروجی درايو را نمايش می دهد

 V(  d005.( را نشان می دهدdc ولتاژ باس 
 d007  . سه تا از آخرين فالتهای درايو را نمايش می دهد

d008 
d009 

 d014  . وضعيت وروديهای ديجيتال را نشان می دهد
 d020  .  را نشان می دهد13ورودی آنالوگ ترمينال  ولتاژ% مقدار 

 d021  . را نشان می دهد15 جريان ورودی آنالوگ ترمينال % مقدار 
 d022  . دمای هيت سينک را نمايش می دهد
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فرمان حرکت و , چگونه به درايو  
  ده شود؟توقف دا

يعنی با استفاده از اين .  مرجع فرمان اين درايو را تعيين می کند P106 پارامتر 
  .از کجا فرمان می گيرد, می توانيد مشخص نماييد که درايو, پارامتر 

يعنی توسط  قرار دارد   صفر  روی   بر 106Pپارامتر , بطور پيش فرض 
و   توقف   و  استارت  فرمان می توانيد , درايو   کنترل پانل  روی  کليدهای
  . راستگرد بدهيد –چپگرد 

  .  را معرفی می نمايدP106 حالتهای مختلف برای پارامتر  , جدول زير

  مقدار  توضيح
استارت و توقف توسط کليدهای روی کنترل پانل و همچنين چپگرد 

  راستگرد از طريق کنترل پانل  –
P106=0 

  توسط ترمينالهای ورودی راستگرد – استارت و توقف و چپگرد 
 wire 3 ديجيتال در حالت 

P106=1 

راستگرد توسط ترمينالهای ورودی  – استارت و توقف و چپگرد 
 wire 2 ديجيتال در حالت 

P106=2 

 P106=3   ورودی ديجيتالLevel  و حساسيت به wire 2 روش 
 Hispeed P106=4  با وروديهای ديجيتال در حالت 2wire  روش 

 RS485 P106=5 تارت و توقف از طريق درگاه سريال و ارتباط  اس
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تنظيم می کنيد با استفاده از دو شستی   1  روی بر  را  106P   وقتی پارامتر
فرمان ,  به درايو   3wire بصورت  می توانيدSTART  وSTOP فشاری 
  . بدهيد

   01  نال در مسير ترميSTOP شستی  ,  3wireزير در حالت طبق شکلهای 
  .قرار می گيرد   02   در مسير ترمينالSTART و شستی فشاری 

        برای    03   می توانيد در مسير ترمينال  هم   يک  صفر و  از يک کليد
  . راستگرد استفاده کنيد  –چپگرد 

 باشد ترمينال Source در حالت , اگر ديپ سوئيچ موجود روی برد کنترلی 
  .بکار می رود ,  به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال کليد و شستی ها 11

که صفر   04   قرار دهيد ترمينالsink روی حالت   ولی اگر ديپ سوئيچ را بر
مورد استفاده , ولت است به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال کليد و شستی ها 

  . قرار خواهد گرفت

 برای wire 2تنظيم شود روش دوسيمه يا    2   روی   بر 106P اگر پارامتر 
  . معتبر است.. فرمان استارت و توقف و

  . از کليدهای صفر و يک استفاده می شود, در روش دوسيمه 

ترمينال مشترک برای اتصال , ولت دارد در اينجا + 24 که ولتاژ 11ترمينال 
 02وصل است و ترمينال    11    به ترمينال1ترمينال . کليدهای ورودی است 

 برای استارت در جهت چپگرد 03برای استارت در جهت راستگرد و ترمينال 
  )sourceحالت .(می باشد 
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سرعت درايو از چه طريقی کنترل  
  شود؟

بطور پيش . مرجع سرعت اين درايو را مشخص می کند    108P  پارامتر 
ار دارد يعنی با استفاده از قر   صفر   روی  بر 108Pپارامتر , فرض 

  . می توانيد سرعت را تغيير دهيد  ,  پتانسيومتر موجود روی کنترل پانل درايو

  .  را توضيح می دهد P108 حالتهای مختلف برای پارامتر ,  جدول زير

  مقدار  توضيح
 P108=0  تنظيم سرعت ازطريق پتانسيومتر موجود روی درايو 

,  به عنوان سرعت درايو A409 تر  فرکانس تعريف شده در پارام
  . تعريف می شود

P108=1 

+ 10 و با يک ولتاژ بين صفر تا 13 با استفاده از ورودی آنالوگ 
  .کنترل می شود , سرعت درايو, ولت

P108=2 

 تا 4 و با يک جريان بين 15 با استفاده از ورودی انالوگ ترمينال 
  .کنترل می شود, سرعت درايو ,  ميلی آمپر 20

P108=3 

 می توانيد از 06 و 05 با استفاده از ترمينالهای ورودی ديجيتال 
 , تعريف می کنيد A413  تا  A410 در  بين سرعتهای ثابت که
قابل , توسط دو ورودی , چهار سرعت .(يکی را انتخاب نماييد 

  .) انتخاب است

P108=4 

 RS485 P108=5  تغيير سرعت از طريق درگاه سريال 
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  پارامترهای پرکاربرد
 را HPVFE  مدل HAPN تعدادی از پارامترهای پرکاربرد درايو ,  جدول زير

  .معرفی می نمايد

  پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه
  V(  P101(ولتاژ نامی موتور  پالک موتور
 HZ( P102(فرکانس نامی موتور   پالک موتور
 A(  P103(حداکثر جريان مجاز موتور   پالک موتور

0    HZ  حداقل فرکانس خروجی درايو   P104 
60    HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو   P105 

  -مرجع فرمان درايو 0
 P106=0 استارت و توقف توسط کليدهای روی 
  کنترل پانل 

استارت و توقف توسط ترمينالهای ورودی  =2
 wire 2 ديجيتال  به صورت 

P106 

  روش توقف موتور  0
  کاهش سرعتRamp صورت توقف به  =4و 0 
 free run توقف به صورت آزادانه = 5و 1
 dc توقف با تزريق جريان = 6و 2

P107 
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  -مرجع سرعت درايو  0
  تنظيم سرعت با پتانسيومتر روی درايو = 0
 A409 فرکانس داخلی  =1
  13ورودی آنالوگ  =2
  15ورودی آنالوگ  =3
 A413  تا A410 فرکانسهای ثابت = 4
 RS485 ريال درگاه س =5

P108 

   مدت زمان افزايش سرعت درايو   ثانيه10 
Acceleration 

P109 

   مدت زمان کاهش سرعت درايو    ثانيه10 
 Deceleration 

P110 

 P112  بازگشت به تنظيمات کارخانه = 1   0
 t201  05 تعيين عملکرد برای ترمينال ورودی ديجيتال  4
  06ودی ديجيتال  تعيين عملکرد برای ترمينال ور 4

  تا A410 انتخاب از بين فرکانسهای ثابت = 4
A413 

t202 

 که 13ورودی به ترمينال   حداقل مقدار ولتاژ% 0%
 و حداقل فرکانس P104   معادل با پارامتر

  .خروجی درايو است

t211 

 که 13ورودی به ترمينال   حداکثر مقدار ولتاژ %  100%
کثر فرکانس  و حداP105 پارامتر  معادل با 

  .خواهد بود,  خروجی درايو

t212 

   تعيين عملکرد برای رله خروجی درايو  0
 fault خطای درايو = 0
  . فعال گرددRun در حالت  =2

t221 

 RS485 C301  پارامترهای مرتبط با ارتباط  
 تا

C307 
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10    HZ  فرکانس jog A404 
60    HZ فرکانس داخلی درايو   A409 

0   HZ 1کانس و سرعت ثابت  فر  A410 
5    HZ  2 فرکانس و سرعت ثابت  A411 

10    HZ  3 فرکانس و سرعت ثابت  A412 
20   HZ  4 فرکانس و سرعت ثابت  A413 
 که چاپر ترمز داخلی دارند برای C درايوهای فريم  0= غيرفعال

  .فعال نمودن چاپر مقاومت ترمز بکار می رود
A427 

در صورتی که برق ورودی   , ت مجدد درايواستار  غيرفعال= 0 
همچنان وصل , قطع و وصل شود و فرمان حرکت, 

 .باشد
  غيرفعال=0
, درايو, وصل باشد ,اگر هنوز فرمان حرکت  =1

  .استارت مجدد می شود

A433 

  جهت چپگرد   در جلوگيری از حرکت درايو  0
  .حرکت در هر دو جهت مجاز است = 0
  .ستمجاز ا, فقط راستگرد =1

A434 

  - محدود نمودن جريان خروجی درايو  
, جريان خروجی ,  برابر جريان نامی 1.5روی 

  .محدود می وشد

A442 

4   KHZ  فرکانس کرير   
  

A450 

  پاک کردن تاريخچه خطاها = 1  0
  

A450 

 A451   تعداد دفعات ری ست خطا بطور اتوماتيک 0
 در افزايش گشتاور راه اندازی درايو% مقدار   8%

  سرعتهای کم 
  در حالت گشتاور ثابت% 5

A453 
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   قفل نمودن پارامترها0
  .قفل نباشد= 0
  .قفل باشد=1

A458

A(  A461(جريان نامی موتورپالک موتور
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