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  مقدمه
  

   توليد 415KW  کيلو وات تا 0.37وانهای بين ت در HLP-A100 درايو مدل 

 . می گردد

بسيار شبيه درايو  دانفوس مدل ميکرو  است و , اين درايو  , از نظر پارامتری 
 راه اندازی اين درايو هم از راهنمای فارسی درايو  ميکرو  دانفوس ميتوانيد برای

  . بهره ببريد 

  .   را   نشان ميدهد  HLP-A100مشخصات درايوهای مدل , جداول زير 

09132211861   مهندس محمديانتعميرات انواع اينورتر و درايو   



   مهندس محمديان09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو   

 

09132211861   مهندس محمديانتعميرات انواع اينورتر و درايو   



   مهندس محمديان09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو   

 
  

 . مدار قدرت و مدار فرمان اين درايو را نشان می دهد , شکل زير
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   وU  وV هم به   و ترمينالهای موتورT  وS   وR برق ورودی به ترمينالهای 
Wوصل می گردد .  

  

 مقاومت  )Braking Resister( اگر نياز به استفاده از مقاومت ترمز باشد 
  .  وصل می شودBR–     و UDC/+BR+ ترمز به ترمينالهای 

  

  

گيری بکار قابل Basic   و  Advanced برای اين درايو دو برد کنترلی
  . است 

  دارای شش ورودی ديجيتال HLP-A100  در درايو Advanced    برد
FOR  و   REV   و   DI1 تا  DI4می باشد .  

راستگرد و  برای REV  و ورودی و توقف  برای استارت FOR  ورودی 
  .  است چپگرد 

 هم بطور پيش فرض برای بکارگيری سرعتهای DI4  تا DI1 ورودی های 
  . ثابت تنظيم شده اند ولی برای ساير کاربردها هم قابل تنظيم هستند
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  گيری بکار قابل NPN و PNP  برد کنترلی در دو حالت روی  برJ3 جامپر 

  . است 

  

و  به هم وصل هستند J3 روی جامپر  بر   3  و  2  بطور پيش فرض پينهای
 که COM يعنی ترمينال   می باشندNPN  به صورت , ی ديجيتال وروديها
 ولت است به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال کليدها به صفر دارای 
  . در نظر گرفته شده است ...   وREV   وFOR ای وروديه
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وروديها به صورت    به هم وصل شودJ3 روی جامپر  بر  1 و  2اگر پين های 
 PNP قرار می گيرد و ترمينال  VDD به عنوان   ولت است   24+ که 

  .خواهد شد تعيين مشترک برای وروديهای ديجيتال 

  

  اين درايو همچنين دارای 

  ,  AI   و  VI    انالوگدو ورودی 

   )KA-KB(  و  )FA-FB-FC ( دو خروجی رله ای 

   VO   وAO دو خروجی آنالوگ 

  .  می باشدDO2    وDO1 و دو خروجی ديجيتال ترانزيستوری 
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 هستند که تعداد Basic  دارای برد کنترلی  HLP-A100 برخی از درايوهای 
   : شکل زير. وروديها و خروجيهای آن کمتر است
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   دارایbasic برد

  ,يک ورودی آنالوگ

  , پنج ورودی ديجيتال

  ,  يک خروجی رله ای

  يک خروجی آنالوگ

  . و يک خروجی ترانزيستوری است

 بوسيله جامپرAdvanced    وBasic  در هر دو بردvo خروجی آنالوگ
 j2تا4 ازخروجی جريانيا ولت و10از صفر تا در دو حالت خروجی ولتاژ 
  .  ميلی امپر قابل تنظيم است20
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 DO2   وDO1 هم طريقه اتصال رله به خروجيهای ترانزيستوری  , شکل زير
  . را نشان می دهد
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  چگونگی تنظيم پارامترهای درايو 
  

  .کنترل پانل موجود روی اين درايو را نشان می دهد , شکل زير

  

  

  فرمان استارت و توقف بدهيد , ق کنترل پانل اگر بخواهيد به درايو از طري

  . استفاده کنيد OFF  وHand می توانيد از کليدهای 

برای افزايش سرعت و يا کاهش سرعت نيز می توانيد از دکمه چرخان که شبيه 
  .ولوم است استفاده کنيد 
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 ,  کنترلی به درايو  روی بردREV  وFOR اما اگر بخواهيد بوسيله ترمينالهای 
 رمان بدهيد و سرعت نيز از طريق وروديهای آنالوگ کنترل گردد کليد ف

AUTOرا بايد فشار دهيد تا چراغ کنار اين کليد روشن شود  .  

   استفاده shift دکمه چرخان و کليد   وMENU برای تنظيم پارامترها از کليد 

  . می شود

نظيم يک برای ت.  عمل می کند ENTER مانند , روی دکمه چرخان  فشار بر
  . را فشار دهيد MENU پارامتر ابتدا کليد 

  . ظاهر می شود C00.03  بطور مثال پارامتر 

 با چرخاندن دکمه چرخان می توانيد بين پارامترها حرکت کنيد و پارامتر مورد 
  .نظر خود را پيدا کنيد 

   برروی هر پارامتر اگر دکمه چرخان را فشار دهيد عدد داخلی آن ظاهر 

  .می شود 

 باعث تغيير اين عدد می گردد و فشار دکمه باعث ,  چرخاندن دکمه چرخان 
SAVEشدن مقدار جديد می شود  .  
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  معرفی پارامترهای پرکاربرد 
دانفوس مدل   بسيار شبيه به پارامترهای درايو HLP-A100 پارامترهای درايو 

  .  می باشد FC51  Micro ميکرو 

  . ين پارامترها را معرفی می نمايدتعدادی از ا  , جدول زير

تنظيم 
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

درايو بعد از قطع و وصل شدن برق ورودی  عملکرد  0
  -درايو

همچنان برقرار باشد درايو  , اگر فرمان حرکت = 0
اجازه دارد دوباره فرمان حرکت بگيرد و سرعت  ,

  هم همان سرعت قبل از قطع شدن برق ورودی
  .  است 

 می دهد و سرعت هم stop رايو فرمان د = 1
 قبل از قطع شدن برق ورودی است و  همانند سرعت

  .برای حرکت بايد دوباره فرمان بدهيد 
 می دهد و سرعت هم صفر stop درايو فرمان  = 2

  . خواهد شد

 C00.04 

 به عنوان 2يا شماره   و1 انتخاب حافظه شماره   1
   فعال setup حافظه 

  setup 1حافظه  = 1
  setup2حافظه  = 2
 

C00.10 
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 حافظه ای را که پارامترهای آن ويرايش می شود را  1
  . می توانيد انتخاب کنيد 

 setup1 حافظه  = 1
 setup2 حافظه  = 2

C00.11 

 HAND فعال يا غير فعال نمودن کليد  فعال =1 
  غيرفعال  = 0
  فعال = 1

 C00.40 

   OFF  يدفعال يا غير فعال نمودن کل  فعال =1 
  غيرفعال  = 0
 Reset فعال برای خاموش کردن و برای  = 1
  خطا Resetفعال فقط به عنوان  = 2 

C00.41 

 Auto فعال يا غير فعال نمودن کليد   فعال =1
  غيرفعال  = 0
  فعال = 1

C00.42 

   قفل نمودن پارامترهای حافظه   0
  .قفل نباشد  = 0
  .قفل شود = 1

 C00.60 

  – درايو نوع کاربرد  0
  کنترل سرعت حلقه باز = 0
 به همراه pid لر رکاربرد درايو به عنوان کنت = 3

  ...و سنسور فشار
 کاربرد درايو به عنوان کنترل گشتاور حلقه باز  = 4

C01.00 

0=v/f  روش کنترلی درايو و موتور-  
   ساده v/f روش کنترلی =  0
   به همراه اتوتيون vector روش کنترلی  = 1

C01.01 

   v/f  انتخاب نوع منحنی  0
 با گشتاور ثابت که برای اغلب v/f منحنی =  0

  . کاربردها مناسب است
 با گشتاور متغير که برای پمپ و v/f منحنی  = 1

C01.03 
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  . فن مناسب است
روش صرفه جويی در مصرف انرژی که برای  = 3

  . فن بکار می رود
پالک 
 موتور

 kw(  C01.20(توان نامی موتور

 v(  C01.22( نامی موتور  ولتاژ  400
50   HZ فرکانس نامی موتور  )HZ(  C01.23 

پالک 
  موتور

 A(  C01.24( جريان نامی موتور

 پالک 
  موتور

 RPM(  C01.25( سرعت نامی موتور

  فعال نمودن اتوتيون موتور   0
  غيرفعال = 0
  فعال کردن اتوتيون کامل  = 1
  فعال کردن اتوتيون ساده=  2

C01.29 

 C01.39    تعداد قطبهای موتور 4
 برای انجام اتوتيون ابتدا پارامترهای موتور را وارد  

 2 يا 1روی   را برC01.29 کنيد سپس پارامتر 
از طريق . شفت موتور بايد آزاد باشد . قرار دهيد 

فرمان حرکت بدهيد و تا پايان  , درايو HAND کليد 
  .  فرمان را قطع نکنيد , اتوتيون

 

 که ولتاژهای منحنی  شامل يک آرايه از چندين نقطه  
V/Fرا مشخص می کند   .  

 C01.55 

 شامل يک آرايه از چندين نقطه که فرکانسهای  
  .  را معرفی می نمايدV/F منحنی 

 C01.56 

 C01.62   جبران لغزش موتور % 100%
 در زمان dc  برای ترمز dc جريان  % مقدار  50%

  توقف موتور
 C02.01 

 C02.02    در لحظه توقف dc مدت زمان تزريق جريان   ثانيه 10 
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0   HZ   فرکانس فعال شدن ترمز  dc در زمان توقف    C02.04 
 0 =

 غيرفعال 
 Braking(فعال يا غير فعال نمودن مقاومت ترمز 

Resistor(  
  غيرفعال =0
  فعال شدن مقاومت ترمز  = 1
  . فعال شودAc Brake ترمز =  2

 C02.10 

 C02.11    مقاومت ترمز Brake Resistor  مقاومت اهمی   
700    v   ولتاژ باس  dcچاپر مقاومت ترمز ,   که درآن ولتاژ

  . فعال می گردد, 
C02.14 

 
غيرفعال=0

 بطور اتوماتيک برای dc  باس کنترل ولتاژ
  جلوگيری از خطای اضافه ولتاژ

  غيرفعال  = 0
باس  برای کاهش ولتاژاضافه کردن فرکانس  = 2

dc   
 خيلی کم deceleration اگر مدت زمان  = 3

  باشد و مقاومت ترمز هم فعال باشد ولی باز هم ولتاژ
dc کاهش نيابد اين گزينه می تواند کمک کند تا 

  . ولتاژ کاهش يابد

 C02.17 

0    A   در ابتدای حرکت مقدار جريانی که الزم است از 
 . يو ترمز مکانيکی را باز کندموتور عبور کند تا درا

   )شرط الزم برای باز شدن ترمز مکانيکی(

 C02.20 

0    HZ مقدار فرکانس بايد بيش از اين  , در ابتدای حرکت
مقدار باشد تا فرمان باز شدن ترمز مکانيکی صادر 

  . گردد
همچنين در انتهای حرکت برای بسته شدن ترمز (

  )مکانيکی 

 C02.22 

50     HZ  حداکثر سرعت يا فرکانس خروجی درايو    C03.03 
 سرعت ثابت که توسط چهار 16 يک آرايه از  

سرعتها . ( قابل انتخاب است DI4  تا DI1 ورودی 
C03.10 
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  . )می باشد% به صورت 
 C03.10[0]=0% بطور مثال 

            C03.10[15]=50%  تا 
  c03.17  تا c03.15  با استفاده از سه پارامتر  

از کجا , می توانيد تعيين کنيد که سرعت درايو 
 .کنترل می گردد 

سرعت نهايی مجموع و برآيند اين سه پارامتر خواهد 
 . بود

 1 بطور پيش فرض برروی  c03.15 پارامتر 
 vi قرار دارد يعنی سرعت از طريق ورودی آنالوگ 

 .کنترل می شود 
قرار دارد يعنی   2 برروی c03.16 پارامتر 
 هم می تواند با مقدار موجود در AI آنالوگ ورودی 
 . جمع شود C03.15 پارامتر 

يعنی .  قرار دارد11 نيز برروی C03.17  پارامتر 
 دريافت RS485 مقدار سرعت که از درگاه سريال 

  . با دو مقدار قبلی جمع خواهد شد می گردد

C03.15 
C03.16 
C03.17 

  

  تنظيم کنيد21روی   را برC03.17  تا C03.15 اگر هر کدام از پارامترهای 
  . با دکمه چرخان روی کنترل پانل هم می توانيد سرعت را تنظيم کنيد  ,

در .  است بکار می رود AUTO تمامی موارد باال وقتی که درايو در حالت 
 شما می توانيد با دکمه چرخان روی کنترل پانل  سرعت را HAND حالت 

  .  نماييدSAVE مان دکمه مقدار سرعت را تغيير دهيد و با فشردن ه

تنظيم 
  کارخانه

  پارامتر   توضيح

  Dec    وACC نوع منحنی   0
 Linear منحنی خطی =  0 

 
C03.40

09132211861   مهندس محمديانتعميرات انواع اينورتر و درايو   



   مهندس محمديان09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو   

   s منحنی شتاب به شکل  = 1 
Acceleration C03.41 مدت زمان افزايش سرعت    ثانيه 10 

Deceleration C03.42    مدت زمان کاهش سرعت    ثانيه10
  محدود نمودن جهت چرخش موتور   2

  فقط راستگرد  = 0
  فقط چپگرد  = 1
  . هر دو جهت مجاز است=  2

 
C04.10

0     HZ  حد پايين( حداقل فرکانس خروجی درايو(   
C04.12

65     HZ حد باال ( حداکثر فرکانس خروجی(   
C04.14

65    HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو   C04.19
  محدود نمودن جريان خروجی درايو   150%

  نسبت به جريان نامی موتور % 150
 

C04.18
  محافظت درايو در برابر قطع شدن فاز خروجی  فعال= 1 

  غيرفعال = 0
  فعال = 1

 
C04.58

   تعيين عملکرد برای وروديهای ديجيتال   
 FORو  REVو  DI1 تا  DI4 

C05.10
  تا 

C05.15
   DO1  خروجی ديجيتال  تعيين عملکرد برای  0

  بدون کاربرد= 0
 

C05.30
 DO2  تعيين عملکرد برای خروجی ديجيتال  0

  بدون کاربرد= 0 
 

C05.31
  وRelay1  تعيين عملکرد برای رله های خروجی  

Relay2 –  
  وRelay1 يک ارايه شامل دو عدد است که رله های 

Relay2را برنامه ريزی می کند  .  
  )1رله (Run ت درايو در حال = 5

 
C05.40
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  )2رله(روی درايو  خطا بر=  9
VI C06.10  پارامترهای مربوط به ورودی آنالوگ  

   تا 
C06.15

  باشد يا ورودی جريان ؟  ورودی ولتاژVI  ورودی  0
   ولت 10ورودی ولتاژصفر تا =  0
 mA 20  تا 4ورودی جريان = 1

C06.19

 VO  نوع خروجی آنالوگ  3
 mA   20  صفر تا خروجی = 0
 mA  20  تا 4خروجی  = 1
   ولت 10خروجی صفر تا =  3

 
C06.70

vo C06.71  انتخاب عملکرد برای خروجی آنالوگ  0
0    HZ  حداقل سرعت برای ولوم روی کنترل پانل   

  )دکمه چرخان روی کنترل پانل (
 

C06.81
50     HZنل  حداکثر سرعت برای دکمه چرخان روی کنترل پا   

C06.82
AO C06.90  تنظيمات مربوط به خروجی آنالوگ  

   تا 
C06.94

 pid  انتخاب يک ورودی برای فيدبک  0
  بدون تنظيم = 0 

 
C07.20

 pid  معکوس يا نرمال بودن  0
  نرمال = 0 
  معکوس= 1

 
C07.30

8     
KHZ 

igbt(  C14.01 سوئيچينگ ( فرکانس کرير 

رد باالنس نبودن وروديهای سه  عملکرد درايو در مو 0
  فاز
  خطا دادن با حساسيت کم  = 0

C14.12
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  خطا دادن با حساسيت متوسط= 5
  خطا دادن با حساسيت زياد=6

  – نوع ری ست شدن خطای درايو0
  . ری ست بصورت دستی انجام شود= 0
تعداد ری ست خطا به طور اتوماتيک را = 10 تا1

  . تعيين کنيد

C14.20

  تاخير برای ری ست خطا بطور اتوماتيک  ثانيه10
C14.21

  بازگشت به تنظيمات کارخانه  0
  کارکرد عادی درايو= 0
  بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه  = 2

پارامتر ,برای بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه
.2214cقرار دهيد2روی را بر.   

C14.22

  مربوط به کارکرد درايو ری ست نمودن کانتر0
C15.07  ری ست نمودن -1
   تا از آخرين خطاهای درايو را در اين آرايه10

C15.30  . می توانيد مشاهده کنيد
   تا از آخرين هشدارهای درايو را در اين آرايه10

C15.38  . می توانيد مشاهده کنيد
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  1مثال 
 به عنوان راستگرد و از FORی ترمينال در اين مثال ساده قصد داريم از ورود

  . به عنوان چپگرد استفاده کنيم REVورودی ترمينال 

  

  . صورت گيرد  VI کنترل سرعت فقط از طريق ورودی آنالوگ ترمينال 

  پارامتر  توضيح  .تنظيم گردد 
  C14-22  بازگشت به تنظيمات کارخانه  2

  kw C01-20 توان نامی موتور  پالک موتور
  v(  C01-22(نامی موتورژ ولتا  تورپالک مو

  HZ(  C01-23(فرکانس نامی موتور   پالک موتور
  A(  C01-24(  جريان نامی موتورIn    پالک موتور
  RPM(  C01-25( سرعت نامی موتور   پالک موتور
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  اتوتيون نمودن درايو   2
  .فعال گردد, ساده اتوتيون =2
  

C01-29  

ک برای  بطور اتوماتي dc کنترل ولتاژ 2=فعال
 over voltage جلوگيری از خطای 

C02-17  

  1 مرجع سرعت   1
 تنظيم VIسرعت از طريق ورودی آنالوگ  =1

  . گردد

15-03C 

  03C-16  .   غير فعال گردد-- 2مرجع سرعت  0
  03C-17  .  غير فعال گردد– 3مرجع سرعت   0

 5    sec  1 مدت زمان افزايش سرعت درايو ACC C03-41  
7    sec  1 مدت زمان کاهش سرعت درايو Dec C03-42 

  –جهت چرخش موتور محدود نمودن   2
 .  در هر دو جهت  امکان چرخش داشته باشد=2

C04-10 

  FOR C05-10تعيين عملکرد ترمينال ديجيتال ورودی 12=راستگرد
  REV   C05-11تعيين عملکرد ترمينال ديجيتال ورودی  13=چپگرد

      
 

  .  شفت موتور را از بار جدا کنيد  دن درايو و موتور بايدبرای اتوتيون نمو

  .   قرار دهيد    Autoدرايو را در حالت   ,     AUTOبا فشار دادن کليد 

.  را در حالت حداکثر خود قرار دهيد VIپتانسيومتر متصل به ورودی آنالوگ 
. داريد  را وصل کنيد و تا انتهای اتوتيون وصل نگه FORکليد متصل به ورودی 

 از موتور مانند مقاومت اهمی استاتور و یانجام خواهد گرفت و مقادير, اتوتيون 
 . گرددذخيره می , محاسبه و در حافظه درايو ... اندو کتانس متقابل و
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 HLP-A100 ليست خطاهای درايو  
  . تعدادی از خطاها و هشدارهای اين درايو را معرفی می نمايد, جدول زير

کد خطا   توضيح
A.03   قطع شدن يکی يا چند تا از فازهای خروجی درايو 

E.03 
 A.04   قطع شدن يکی از فازهای ورودی درايو 

E.04 
   خطای اضافه ولتاژ داخلی درايو 

 Over voltage 
A.07 
E.07 

  داخلی درايو   خطای افت ولتاژ
 Under voltage 

A.08 
E.08 

  بار درايو   خطای اضافه 
Drive over Load 

A.09 
E.09 

   خطای اضافه بار موتور
 Motor over Load 

A.10 
E.10 

   خطای داغ شدن موتور
  

 E.11 

 محدود شدن گشتاور خروجی درايو به دليل عبور جريان بيش از حد از 
  خروجی 

 A.12
E.12 
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 over  خطای اتصال کوتاه و يا جريان بيش از حد در خروجی درايو 
current 

A.13 
E.13 

A.14   - خطای ارت 
E.14 

 E.16    خطای اتصال کوتاه در خروجی درايو 
A.24    خطای فن خنک کننده درايو 

E.24 
 E.25   روی مقاومت ترمز و يا چاپر ترمز   خطا بر

E.27 
 E.30    قطع شدن يکی از فازهای موتور

E.31 
E.32 

 E.38   خطای داخلی درايو 
 E.44    خطای ارت 
A.59   د شدن جريان خروجی درايو  هشدار محدو

 igbt A.69  گرم شدن بيش از حد 
E.69 

   . قطع شده است , بين کنترل پانل و درايو ارتباط  
Er.84 

 Er.85  .  کليدهای روی کنترل پانل غير فعال شده است
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