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 کيلو 1.5 اينوت در محدوده بين invt  ساخت شرکت GD200  درايوهای مدل 
 . کيلو وات توليد می گردد  500   تا وات 

  

  و درايو   تعميرات تخصصی انواع اينورتر09132211861مهندس محمديان  
 



    تعميرات تخصصی انواع اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان  

 
  

  

 .مدار قدرت و مدار کنترل اين درايو را نشان می دهد  , شکل زير
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 .  وصل می شودT    وS    وR    به ترمينال های,  برق ورودی 

 .متصل می گردد  W   وV     وU نيز به ترمينالهای  موتور

   PB   مقاومت ترمز به ترمينالهای,  اگر نياز به استفاده از مقاومت ترمز باشد نيز
 . وصل شود  (+) و

  هم وجود دارد که برق تکفاز  A2  و   A1ترمينالهای , در بعضی از مدلها 
  .وصل ميگردد ,  ولت  220ورودی 
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  S 8   تا  S 1   ورودی ديجيتال از    9     دارای  درايو اين, در مدار کنترلی 
  . می باشد   HD1      و

,  برای استارت درايو در جهت راستگرد S1   ورودی, به طور پيش فرض 
  در جهت راستگرد و   jogبرای استارت درايو با سرعت    S2   ورودی

  .  برای ری ست خطا استS3    ودیور

  .  برای کاربرد خاصی برنامه ريزی نشده اند ,  ساير وروديها

برای پيکربندی اين وروديهای ديجيتال    P05.09   تاP05.00   پارامترهای
  .است 

   ,و در جهت چپگرد ي را برای استارت دراS2    بطور مثال اگر بخواهيد ترمينال
  . قرار دهيد   2    را بايد رویP05.02 تنظيم کنيد پارامتر 
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 ترمينالهای ورودی ديجيتال را به چند صورت می توانيد وصل کنيد اگر ترمينال 
COM ترمينال ,  را به عنوان ترمينال مشترک بکار بگيريد PW24+  وV 

  . بايد به هم متصل گردد

  

 COM ترمينال , ريد  را به عنوان ترمينال مشترک بگي24V+اما اگر ترمينال 
  . به يکديگر وصل می شوندPW و
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دو , AI3    وAI2    و  AI1   دارای سه ورودی آنالوگGD200 درايو
يک خروجی ترانزيستوری کلکتور باز , AO2    و  AO1   خروجی آنالوگ

 HDO  دو خروجی رله ای و    RO1و    RO2نيزمی باشد .  

در دو حالت ورودی آنالوگ ولتاژ و  AI2    وAI1    دو ورودی آنالوگ
  . قابل تغيير استJ4    وJ3 توسط دو جامپر, ورودی آنالوگ جريان

ولت و+ 10  ورودی صفر تا   باشد ولتاژV   اين جامپرها وقتی روی حالت
  .  را قبول می کندmA 20 باشد ورودی صفر تاI   وقتی روی حالت

  .  می باشدdcولت   10+ تا   -10   و بينفقط ولتاژ  AI3   وگنالآورودی
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   چگونگی تنظيم پارامترها
  .نشان داده شده است ,  در شکل زير, کنترل پانل موجود روی اين درايو 
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 و جهت های SHIFT    وDATA    وPRG کليدهای , برای تنظيم پارامترها 
  .  می شودبکار گرفته, باال و پايين 

را   50.00   عدد  مثال   بطور می کنيد  وصل   برق  به را   درايو   وقتی
  .نشان می دهد 

  . ظاهر می وشد P00     پارامتری  را فشار دهيد گروهPRG اگر کليد 

 در اين حالت اگر کليدهای جهت باال و پايين را بزنيد می توانيد ساير گروههای 
  . را مشاهده  کنيد  P24    تاP01   پارامتری از

 را فشار دهيد DATA  کليد P00     روی گروه پارامتری بطور مثال  بر اگر 
 که اولين پارامتر در گروه پارامتری  نشان داده می شود   P00.00    پارامتر

P00    است .  

 اگر کليدهای جهت باال و پايين را فشار دهيد می توانيد بين پارامترهای گروه 
P00از     P00.00   تا    P00.18حرکت کنيد  .  

, مقدار داخلی آن پارامتر ,  را بزنيد DATA اگر کليد , روی هر پارامتر  بر
 DATA می توانيد مقدار اين عدد را تغيير دهيد و با زدن کليد . ظاهر می شود 

  .  می شودsaveمقدار جديد 
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  تنظيمات کارخانه بازگشت به
 .برای بازگشت به تنظيمات کارخانه استفاده می شود P00.18 از پارامتر 

قرار دهيد تمامی پارامترها    1   روی   را بر 1800P.     اگر پارامتر
  . بازگشت به کارخانه می شود

  

 P00.18 برای پاک کردن حافظه خطاها در درايو هم می توانيد مقدار پارامتر 
  . تنظيم کنيد   2    روی  را بر
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فرمان حرکت و ,   درايو چگونه به
  توقف بدهيم؟

  
.  می توانيد مرجع فرمان درايو را تعين نماييدP 0100.با استفاده از پارامتر 

بدين معنی که با ,  تنظيم شده صفرروی  بر  بطور پيش فرض 0100P.پارامتر 
می توانيد به درايو فرمان , نترل پانل ک موجود روی STOP  وRUN کليدهای 

    3    را رویP07.02    اگر پارامتر,  در اين حالت . بدهيد حرکت و توقف
 روی کنترل پانل می توانيد جهت حرکت را Quick/jog تنظيم کنيد با کليد 

  .راستگرد کنيد  –چپگرد 

  

 استفاده از   با   شود قرار داده    1   یور   بر 0100P. اگر پارامتر 
 و   حرکت   فرمان  , درايو   به   توانيدمی  ...  وS2        و   S1 ترمينالهای 

 Local/REMOTE     چراغ چپگرد بدهيد و راستگرددر جهتهای    توقف 
  . دراين حافظه چشمک می زند  ,روی کنتل پانل 

 به درايو فرمان حرکت و توقف در جهت RS485 اگر از طريق درگاه سريال 
قرار داده    2   یور  بر 01.00Pيا چپگرد می دهيد بايستی پارامتر   راستگرد

  . روشن می ماند,  در اين حالتLocal/REMOTE چراغ . شود 
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 مقدار پارامتر  توضيح
 موجود روی stop  وRun کنترل درايو از طريق کليدهای 

راستگرد قابل  – برای چپگرد Quick  کليد –کنترل پانل درايو 
  . برنامه ريزی است

 
P00.01=0 

 کنترل درايو از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال و فرمان در 
  جهت های راستگرد و چپگرد 

 
P00.01=1 

راستگرد از طريق درگاه  – فرمان حرکت و توقف و چپگرد 
 RS485 سريال 

P00.01=2 
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کنترل , از چه طريقی , سرعت درايو 
  ميشود؟

  . تعيين می شودP00.06  توسط پارامتر, مرجع سرعت اين درايو 

يعنی با   ,  قرار داردصفر   یور  بر 0600P.پارامتر  ,   بطور پيش فرض
مقدار . روی کنترل پانل می توانيد سرعت را تغيير دهيد استفاده از کليدهای 

  . ذخيره خواهد شد   1000P.   در پارامتر   ,سرعت 

  

کنترل کنيد مقدار   AI1    اگر بخواهيد سرعت را از طريق ورودی آنالوگ
  . قرار داده می شود    1   روی   بر 0600P.پارامتر 

  

 هم پارامتر    AI 3    و   AI 2   توسط وروديهای آنالوگ برای کنترل سرعت
.0600P   قرار داده می شود   3  و   2    روی  بر .  
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ز يک ورودی قرار داده شود با استفاده ا   4   روی   بر 0600P.اگر پارامتر 
  .  داده می شود می توانيد سرعت را کنترل کنيدHDI قطار پالس که به 

  .  را نشان می دهدP00.06 تنظيمات ممکن برای پارامتر   , جدول زير

  مقدار پارامتر  توضيح
 P00.06=0  تنظيم سرعت از طريق کنترل پانل روی درايو

 AI1 P00.06=1 تنظيم سرعت از طريق ورودی آنالوگ 
 AI2 P00.06=2  تنظيم سرعت از طريق ورودی آنالوگ 
 AI3 P00.06=3  تنظيم سرعت از طريق ورودی آنالوگ 

 HDI P00.06=4  تنظيم سرعت از طريق قطار پالس ورودی 
 P00.06=6  استفاده از سرعتهای ثابت

 pid P00.06=7   روش
  تنظيم سرعت از طريق ارتباط سريال و درگاه سريال مدباس 

RS485 
P00.06=8 
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  ساير پارامترهای پرکاربرد
  . تعدادی از پارامترهای پرکاربردرا معرفی می نمايد  , جدول زير

  پارامتر  توضيح تنظيم کارخانه
50   HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو در منحنی  V/F P00.03  
50   HZ حد باال برای فرکانس خروجی درايو   P00.04 

0   HZ پايين برای فرکانس خروجی درايو حد   P00.05 
  مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه10 

Acceleration 
P00.11 

   مدت زمان کاهش سرعت درايو      ثانيه10 
Deceleration 

P00.12 

4    KHZ   فرکانس سوئيچينگ igbt P00.14 
  فعال نمودن اتوتيون 0

  غيرفعال =0
  اتوتيون چرخان =1
  ن ساکناتوتيو =2

P00.15 

   انتخاب نوع بار متصل به موتور 0
, بارهای با گشتاور ثابت مثل نوار نقاله  =0

  ...و  باالبر,  ميکسر
  بارهای با گشتاور متغير مثل پمپ و فن = 1

P00.17 

  بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه 0
  بازگشت کارخانه =1

P00.18 
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  روش توقف موتور  0
   کاهش سرعتRamp توقف به صورت  =0
 free run توقف به صورت  =1

P01.08 

,  در صورتی که برق درايو ,  استارت مجدد درايو 0
وصل , ولی هنوز فرمان حرکت  قطع و وصل شود

  . باشد
  .حرکت نکند و متوقف بماند= 0
  .فرمان حرکت مجدد داده شود =1

P01.18 
P01.21 

 KW(  P02.01( توان نامی موتور پالک موتور
50    HZ  فرکانس نامی موتور )HZ(  P02.02 

 RPM(  P02.03( سرعت نامی موتور  پالک موتور
 V(  P02.04( نامی موتور ولتاژ  پالک موتور
 A(  P02.05( جريان نامی موتور  پالک موتور

 A)(  جريان بی باری موتور  -
  .جريان نامی موتور است %30   حدودا

P02.10 

 P04.01  رايو در سرعتهای کمافزايش گشتاور اوليه د %  0%
ورودی ديجيتال باشد يا يک  , HDI  ورودی   0

  ورودی برای قطار پالس 
  ورودی قطار پالس= 0
  ورودی ديجيتال معمولی =1

P05.00 

  S1  پيکربندی ورودی ديجيتال  1
  فرمان حرکت در جهت راستگرد =1
  فرمان حرکت در جهت چپگرد =2

P05.01 

  S2 يتال  پيکربندی ورودی ديج 4
 JOG فرمان راستگرد با سرعت  =4

P05.02 

 S3  پيکربندی ورودی ديجيتال  7
  ری ست خطاها= 7

P05.03 

 HDO   P06.00  پيکربندی خروجی ترانزيستوری  0
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  بدون کاربرد =0
 RO1  پيکربندی رله خروجی  1

  . فعال گرددRun در حالت  =1
P06.03 

   RO2  پيکربندی رله خروجی  5
  .فعال گردد, مان خطا در ز =5

P06.04 

 .  پنج تا از آخرين خطاهای درايو را نشان می دهد -
  . استP07.28 , اخرين خطا

P07.28 
 تا

P07.32 
    
    
    
    

5    HZ  فرکانس  JOG P08.06 
   کنترل فن خنک کننده درايو  0

 Run روشن و خاموش شدن فن با فرمان = 0
  درايو 

  . ال کار باشدفن در ح, هميشه  =1

P08.39 
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  پارامترهای نمايش
  پارامتر  توضيح

P17.01  .فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد
P17.03  . ولتاژخروجی درايو را نشان می دهد

P17.04  . جريان خروجی درايو را نمايش می دهد
P17.11  . را نشان می دهدdc  ولتاژ باس

P17.12  . يجيتال را نشان می دهد وضعيت ترمينالهای ورودی د
P17.13  . وضعيت ترمينالهای خروجی درايو را نشان می دهد
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  کدهای خطا
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