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 400 کيلو وات تا 0.4در محدوده بين ,  شرکت کينکو FV-100درايوهای مدل 
 و کنترل سرعت  برای کاربرد  FV100 درايو مدل  .کيلو وات توليد می گردد 

  . مناسب است ,   با موتورهای  القايی آسنکرون کنترل گشتاور

  

  

  

  . دار قدرت و مدار کنترل اين داريو را نشان می دهد م,  شکل زير
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موتور هم به ترمينالهای.  وصل شودT    وS    وR   برق ورودی به ترمينالهای
 Uو    Vو    Wمتصل گردد  .  

 مقاومت ترمز باشدBraking Resistor نياز به استفاده از مقاومت ترمزاگر
  . می شود وصلB2  وB1 به ترمينالهای, 

 ترمزندارند از يونيتB2    وB1   ترمينالکه بزرگدرايوهایبرای
Braking unitمتصل می+ 2و  )- ( ترمينالهایبه کهکنيداستفاده

. گردد

  

 است کهX7 تاX1 اين درايو دارای هفت ورودی ديجيتال, در بخش کنترلی
 برایX1 ورودی ,  طور پيش فرضو بهريزی بودههمگی قابل برنامه

 در جهت چپگرد استارت برایX2 ورودی وجهت راستگرد دراستارت
  .برنامه ريزی شده است, 

 همX6    وX5    وX4  ورودی و سه برای ری ست خطاX3  ورودی
  . بکار می رود, برای انتخاب يک سرعت ثابت از بين هفت سرعت ثابت

 می توانيد اين هفت ورودیA6.06  تاA6.00 ستفاده از پارامترهایبا ا
  . ديجيتال را برنامه ريزی کنيد
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  . قابل اتصال هستند , به چند شکل مختلف , وروديهای ديجيتال 

 , به عنوان ترمينال مشترک برای وروديها استفاده کنيد com اگر از ترمينال 
  )طبق شکل( . شود وصل  PLC     ترمينال  به بايد  24v  ترمينال
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بکار بگيريد طبق شکل ,  را به عنوان ترمينال مشترک 24V اما اگر ترمينال 
  .  به هم وصل می شوندPLC    وCOM ترمينال  ,زير
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 X1 ولت خارجی استفاده شود طريقه اتصال وروديهای 24اگر هم از منبع تغذيه 
  . امکان پذير است, شکل زيرطبق ,  به کليدهای ورودی X7 تا 

  
  

.  می باشدAI3    وAI2    وAI1    دارای سه ورودی آنالوگFV100   درايو
 ولت تا -10از  ,  ولتاژورودی   در دو حالت AI2    وAI1   وروديهای انالوگ

,  ميلی آمپر 20 از صفر تا  ,  جريان انالوگ ورودی در حالت ولت و + 10
  .  فقط ورودی ولتاژ استAI3 رودی و. قابل بکارگيری هستند

  . استفاده نماييد , از وروديهای آنالوگ می توانيد برای کنترل سرعت درايو
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اين درايو همچنين دارای يک رله خروجی است که در حالت پيش فرض در 
 Y2    و  Y1   دو خروجی ديجيتال. فعال می شود) fault (زمان وقوع خطا 

 شدن   Run زمان  در   Y1  خروجی  توری هستند ترانزيسخروجی دارد که 
  . فعال می گردد,  درايو

 وجود دارد AO2    وAO1 دو خروجی انالوگ , روی اين درايو  همچنين بر
سرعت يا جريان فرکانس خروجی و يا که می توانيد بطور مثال برای نشان دادن 

  . از آنها استفاده کنيد... و موتور
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    تنظيم پارامترهاچگونگی 
نشان داده شده  , در شکل زير , درايو   اين  روی موجود  يا کی پد  پانلکنترل 
  . است 

  

 دو   وShift    وEnter   وMENU   از کليدهای, پارامترها  تنظيم  برای 
  . ودش می  استفاده, و جهت پايين   باال  کليد جهت
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 stop    وRun ل پانل هم کليدهای  کنتر  از روی برای فرمان حرکت و توقف
  . بکار بگيريد  را 

  .  دارد کاربرد ,  همچنين برای ری ست خطاهاstop کليد 

    پارامتر  دهيد  فشار  راMenu   کليد,  پارامترها  تنظيم  شروع  برای
A0.00   ظاهر می گردد .  

رامترها حرکت می توانيد بين پا, با استفاده از کليدهای جهت باال و جهت پايين 
  . کنيد

 پارامتر  آن  مقدار داخلی   را فشار دهيدEnter اگر کليد , روی هر پارامتر  بر
  . می شود داده  نمايش , 

 Enter قابل تغيير است و با کليد  , اين مقدار, با کليدهای جهت باال و پايين 
  .  می گرددsave تغييرات 
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  پارامترهای پرکاربرد
  . تعدادی از پارامترهای پرکاربرد اين درايو را معرفی می نمايد ,  جدول زير

  پارامتر  توضيح تنظيم کارخانه
 A0.00  پسورد  00000

  کنترلی درايو روش   2
 بدون سنسور vector روش کنترل برداری  =0
)open Loop vector( 
 به همراه vector روش کنترل برداری  =1

 )closed Loop (انکودر 
 ساده برای بارهای با گشتاور v/f ترلی روش کن =2

  ثابت و معمولی

A0.01 

  چگونه سرعت درايو را کنترل کنيم؟  0
سرعت از طريق کليدهای روی کنترل پانل = 0

 A0.03 تغيير داده می شود و در پارامتر  , درايو
ذخيره می گردد و همچنين می توانيد دو ورودی را 

ه سرعت  تعريف کنيد کdown   وup به عنوان 
  . را تغيير دهند

 AI1   تنظيم سرعت از طريق ورودی آنالوگ =1
  AI2   تنظيم سرعت از طريق ورودی آنالوگ =2
 AI3  تنظيم سرعت از طريق ورودی آنالوگ =3
تغيير سرعت بوسيله ورودی قطار پالس به  =4

  X7   ترمينال
  

.020A 
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  فرمان حرکت يا توقف بدهيم؟ , چگونه به درايو  0

  
 Run فرمان حرکت و توقف از طريق کليدهای  =0
روی کنترل پانل موجود روی   M و stop  و

  درايو 
  
فرمان حرکت در جهت های راستگرد و چپگرد  =1

   وX1 توسط ورودی های ديجيتال و ترمينالهای 
X2و ... 

  فرمان از طريق ارتباط مدباس درگاه سريال =2

.040A 

  جهت چرخش موتوردر حالت کی پد 0
  راستگرد= 0
  چپگرد=1

A0.05 

   مدت زمان افزايش سرعت درايو  ثانيه   6 
ACC=Acceleration 

A0.06 

   مدت زمان کاهش سرعت درايو     ثانيه6 
 Dec=Deceleration 

A0.07 

50   HZ   حداکثر فرکانس خروجی درايو در منحنی  V/F A0.08 
400    V  حداکثر ولتاژ خروجی درايو در منحنی  V/F A0.09 
50    HZ  حد باال برای فرکانس خروجی درايو   A0.10 

0    HZ حد پايين برای فرکانس خروجی درايو   A0.11 
50    HZ  فرکانس  Base در منحنی  V/F A0.12 

  روش توقف موتور  0
   کاهش سرعت Ramp توقف به صورت = 0
 free    توقف به صورت آزادانه =1
 dc ترمز +  Ramp توقف به صورت  =2

A1.05 

 A0.13  افزايش گشتاور راه اندازی درايو  % 0%

    تعميرات تخصصی انواع اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان  
 



    تعميرات تخصصی انواع اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان  

 به سيم پيچی موتور dc  پارامترهای تزريق جريان  -
 dc برای ترمز 

A1.03 
 تا

A1.09 
در صورتی که قبل از قطع ,  استارت مجدد درايو  0

, وصل باشد و درايو , فرمان حرکت , شدن برق 
 . اره برقرار گرددری ست شده و يا برق ورودی دوب

  .)استارت نشود(غيرفعال =0
  .)استارت مجدد گردد , درايو(فعال  =1

A1.10 

   جلوگيری از چرخش موتوردر جهت چپگرد  0
  . چرخش در هر دو جهت مجاز است  =0
  .بچرخد, فقط در جهت راستگرد = 1

A1.12 

   فعال يا غير فعال نمودن مقاومت ترمز  0
  غيرفعال =0
  فعال= 1

A1.17 

 A1.18    چاپر مقاومت ترمزduty مقدار   80%
5    HZ  فرکانس  jog A2.04 

   انتخاب بين کنترل سرعت يا کنترل گشتاور  0
  کنترل سرعت = 0
  کنترل گشتاور= 1

A5.00 

  . استA 005.=1مرجع کنترل گشتاور وقتی   0
  درايو تنظيم گشتاور از طريق کنترل پانل = 0
 AI1   ورودی آنالوگ =1
 AI3   و  AI2   آنالوگ  وروديهای =3و 2 
  قطار پالس ورودی = 4 

A5.12 

Run  خروجی ديجيتال برای  تعيين کاربرد Y1 A6.14 
Fault  تعيين کاربرد برای رله خروجی  R1  

  
  

A6.16 
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 A7.00   پارامترهای انکودر متصل به موتور -

 تا
A7.05 

ار حرارتی  فعال يا غير فعال نمودن حفاظت اضافه ب 1
  موتور

A8.03 

 A8.04   تعداد ری ست نمودن خطا بوسيله درايو 0
 KW(  b0.00( توان نامی موتور  پالک موتور
 v(  b0.01( ولتاژ نامی موتور  پالک موتور
 A(  b0.02( جريان نامی موتور  پالک موتور
 HZ(  b0.03( فرکانس نامی موتور  پالک موتور

 b0.04  وتورتعداد قطبهای سيم پيچی م   4
 RPM(  b0.05 (سرعت نامی موتور  پالک موتور

  و درايو   فعال نمودن اتوتيون موتور  0
  غيرفعال = 0
  اتوتيون ساکن = 1
  اتوتيون چرخان= 2

b0.11 

6    KHZ سوييچينگ  فرکانس کرير IGBT b2.00 
   کنترل فن خنک کننده درايو  0

  شدن درايو وRun بطور اتوماتيک در زمان = 0
  . فعال شود, يا داغ شدن درايو 

  . همواره روشن باشد= 1

b2.15 

  بازگشت به تنظيمات کارخانه  0
  پاک کردن تاريخچه خطاها  =1
   بازگشت به تنظيمات اوليه درايو= 2

b4.03 

     تاspeed1  سرعت های ثابت از  -
speed15 

C0.00 
 تا

C0.14 
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 pid C1.00  پارامترهای کنترل  -
 تا

C1.38 
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   پارامترهای نمايش
پارامترهايی را معرفی می کند که مقادير ولتاژ و جريان و سرعت  , جدول زير

  . نمايش می دهند را ... و

  پارامتر  توضيح
 d0.04  .فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد
 d0.05  .  ولتاژ خروجی درايو را نمايش می دهد

 d0.06  .يش می دهد جريان خروجی درايو را نما
 d0.07  . درايو را نشان می دهدگشتاور خروجی   % 
 d0.09  . توان خروجی درايو را نشان می دهد  % 

 d0.11  .را نشان می دهد  فرکانس موتور
 d0.12  . را نشان می دهدdc ولتاژ باس 

 d0.14  . وضعيت ترمينالهای ورودی ديجيتال را نشان می دهد
 d0.15  .  خروجی درايو را نمايش می دهد وضعيت ترمينالهای

 AI 1 d0.16     وضعيت ورودی آنالوگ
 AI 2 d0.17     وضعيت ورودی آنالوگ

 d0.22  . را نشان می دهد AO1  وضعيت خروجی آنالوگ 
 d0.28  . دمای هيت سينک ها را نمايش می دهد

  و
d0.29 

 d1.00  .  سه تا از اخرين خطاهای درايو را نشان می دهد
d1.05 
d1.06 
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  کدهای خطا 
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