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  مقدمه 
 کيلو وات  0.12 ساخت شرکت زيمنس می باشد و در محدوده توان  micro master 420درايو 

کنترل .  کيلو وات به منظور کنترل سرعت موتور های القايی آسنکرون بکار گرفته می شود 11تا 

  . ، امکان پذير است  Open LooP به صورت موتور ، فقط

 ولت  200ا ورودی تکفاز بدرايو های . از نظر برق ورودی به درايو ، سه مدل درايو وجود دارد 

 ولت که  230درايو های با ورودی سه فاز .  کيلو وات ساخته می شود 3 تا 0.12  که در محدوده

 تا  380درايو های با ورودی سه فاز  .ی گردد کيلو وات توليد م   5.5  تا  0.12   در محدوده

  . کيلو وات موجود می باشد11 کيلو وات تا 0.37 توان   ولت که در محدوده 480

يک ورودی آنالوگ يک خروجی رله ای و يک  ،تال ي دارای سه ورودی ديجmm420درايو 

 .خروجی آنالوگ است 
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رای ايجاد ارتباط سريال با ساير ادوات  بCOM LINKبنام   RS485دارای يک رابط اين درايو 

  .کنترلی است 

 استفاده می کند صورت RS232روتکل پورت که از پ و درايو نيز از طريق يک پد  ارتباط بين کی 

  .بکار برده می شود   ،درايو ر اين   دنيز  USS  با نام  RS232ارتباط . ذيرد پمی 

  .به عنوان يک ورودی ديجيتال وجود دارد   , امکان استفاده از ورودی آنالوگ, همچنين 

       saeeddrive.blogsky.com   ,    farsidrive.mihanblog.com   انواع درايوهای صنعتی راهنمای فارسی 



        مهندس محمديان             Farsidrive.blogsky.com                    09132211861تعميرات انواع درايو      

 

 

 

 

  انل پ   کنترل 
 قرار SDPيک کاور بنام  پانل ، بجای کنترل  پيش فرض ، بطور،بر روی درايو های ميکرومستر 

  . وضعيت درايو ، روی آن موجود است ن  برای نشان دادLEDرد که فقط دو عدد چراغ اد

 AOP   (advanced و) BOP ) Basic control Panel بنام های   پانل دو مدل کنترل

control Panel )    قابل نصب بر روی درايو های ميکرو مستر می باشد. 
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مترها و متغيرها بکار می رود ، اما نوع ا فقط برای پارمتردهی و مشاهده پار BOPکنترل پانل مدل 

AOPدرايو ديگر است  ه دارای حافظه برای انتقال مجموعه پارمترها ، از يک درايو ، ب.  

 را ذخيره  data set می توان تا ده AOP مينامند و توسط پانل  data setمجموعه پارمترها را 

  .و کپی نمود 

از کليد سبز رنگ بر روی کنترل پانل برای استارت موتور و از کليد قرمز رنگ برای توقف موتور 

اگر کليد . و صورت ،امکان پذير است توقف به د. می توان استفاده نمود  در حالت کنترل محلی ،

stop)  موتور بر اساس روش  را فقط يکبار فشار دهيد ،) قرمز رنگOFF1در روش .  می ايستد

OFF1 رمپ  ، توقف بر اساس منحنی شتاب منفی)Deceleration ( بطور مثال اگر مدت . است

وتور بر اساس شيب تعريف م  ثانيه تنظيم شده باشد ،10 بر روی P1121متر اشتاب منفی در پار

 ، حداکثر  stopشده در شتاب منفی ، توقف خواهد کرد اگر سرعت موتور در لحظه فشردن کليد 

  . ثانيه بطول خواهد انجاميد 10   وقفت سرعت درايو باشد ،

 بصورت ممتد باشد stop فشار بر روی کليد يارا دوبار فشار دهيد  )  رنگ قرمز ( stopاگر کليد 

   يعنی ارتباط بين خروجی درايو و موتور قطع.  صورت می گيرد  OFF2 اساس مدل توقف بر

ک کابر اثر اصط تا  )to stop   coast ( ادامه می دهد  می گردد و موتور آزادانه به حرکت خود

  .متوقف گردد ،آرام آرام 

 در ک اصطکاسی موتور و بار و ميزاننربستگی به اي مدت زمان الزم برای متوقف شدن موتور ،

  . اين حالت دارد 

 Jog برای حرکت با سرعت jog برای تغيير جهت چرخش موتور و از کليد Directionاز کليد 

اما اگر .  های ديگر است ، کار نمی کندنرما ف در زمانی که درايو دارایJogاستفاده می شود کليد 

 ، شروع به حرکت با Jog کليد با فشردن باشد و هيچ فرمانی نداشته باشد readyدرايو در حالت 

اگر کليد را رها کنيد ،موتور متوقف می گردد و يا اگر فرمان ديگری به .  می کند Jogفرکانس 

  . بی اثر خواهد شد Jogدرايو داده می شود فرمان  

مترها استفاده می شود ا و جهت باال و جهت پايين برای مشاهده و ويرايش پارP و Fnاز کليد های 

  .ا نيز کاربرد دارد ه برای ريست نمودن فالتFnر آن ، کليد عالوه ب

  . نيز  کارکرد کليدها را توضيح ميدهد, جدول زير 
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        ظاهر r0000 پارامتر   تا را فشار دهيدFn کليد بايد به منظور ويرايش يک پارامتر ابتدا می 

  .گردد

تغير های ولتاژ و جريان و فرکانس خروجی  ثانيه می توانيد مقادير م2 به مدت Fnبا فشار کليد 

    باعث   با همديگر ،Fn و P فشار دو کليد AOPدر کنترل پانل . را مشاهده کنيد .... درايو و 

  .می شود به منوی اصلی پارامترها برگرديد 

 شروع می شود که پارامترهای قابل Pيک نوع آن با   پارامترهای درايو ميکرومستر دو نوع است ،

شروع می شود و متغير های    r  د و يک نوع ديگر که باهاندن و قابل ويرايش را نشان می دخو

از جمله ولتاژ  فقط خواندنی است و شامل بسياری از متغيرها   r  نوع. درايو را به تصوير می کشد 

  .می باشد ... خروجيها و فرکانس ، وضعيت ، جريان ، ،

ت باال يا جهظاهر شد ، با استفاده از کليد های   r0000ارامتر  پP يا Fn کليد زمانی که با فشردن

 به منظور تغيير P0004رامتر اشکل زير ، فرض کنيد پ همانند. حرکت کنيد  مترها،ابين پار پايين ،

  . پارامتر ،انتخاب شده است 

  

ظاهر  ,  تا مقدار عددی درون پارامتردهيد ، را فشار P رسيديد ، کليد P0004وقتی به پارمتر 

با فشردن کليد . ميتوانيد مقدار اين عدد را تغيير دهيد , کليدهای جهت باال و پايين با استفاده از .گردد 

 P  ,  مقدار جديد در پارامتر P0004  ذخيره خواهد شد   .  
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 از پارامتر  شدن مقدار جديد ،saveبدون    را فشار دهيد Fnکليد   ,  Pاگر بدون فشردن کليد 

روش تغيير پارامترهای  شکل زير ،. برخی از پارامترها ، دارای ايندکس هستند . می گردد   خارج

  .ايندکس دار را نشان می دهد 

  

می گردد نشان دهنده اين   ظاهر Busyاگر برخی مواقع که در حال تغيير پارامترهستيد ، عبارت 

و چند ثانيه بعد ، دوباره وارد  وقفه با اولويت باالتر است کاست که درايو ، در حال پردازش ي

  .حالت پروگرام خواهد شد
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  گروه های اصلی پارامترها 
  .شامل دسته بندی گروهی است  پارامترهای درايو ميکرومستر ، همانند خيلی از درايوهای ديگر ،

  .پارامترهای هر گروه را نشان می دهد  جدول زير ،

  گروه  نام  پارامترها  محدوده 

 Always0  ها همه پارامتر

Inverter2  0299تا   0200پارامترها از 

Tech-application5  0599   تا   0500از 

Commands7  0899  تا  0800و از    0749تا    0700از 

 Terminals8  0799تا   0750از

 SetPoint10  1199  تا  1000از 

 Function12  1299  تا  1200از

 Control mode13  1799  تا 1300  از

 Communication20  2099  تا   2000از

 Alarms21  2199  تا   2100از

 PID22  2399  تا  2200از 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
برای ريست نمودن پارامترهای يک درايو ميکرو مستر و بازگرداندن پارامترها به تنظيمات کارخانه 

  . استفاده کنيدP0970 و P0010ايست از پارامترهای ، می ب)  Factory setting(ای 

 قرار دارد اگر عدد يک را در اين پارامتر صفر بر روی  ,  در حالت عادی  P0010 پارامتر 

قرار دهيد مقادير پارامترهای راه اندازی سريع ، در حافظه بار می شود اما برای بازگشت تمامی 

 تنظيم  30 بر روی عدد   را P0010ی ، مقدار پارامترپارامتر های درايو به تنظيمات کارخانه ا

با اين کار ، تمامی پارامترهای .  را از صفر به يک تغيير دهيد  P0970سپس مقدار پارامتر . کنيد 

  .درايو ميکرو مستر به تنظيمات کارخانه ای بر می گردد 

  .صفر خواهد شد  ، بطور خودکار  P0970 وP0010  مقادير پارامترهای  پس از آن دوباره ،
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  رمان درايو فمرجع 
چيگرد  – راستگرد   و جهت چرخش stopو   startيعنی اينکه فرمانهای  درايو ، مرجع فرمان

  .برای درايو ، از کجا دريافت می گردد

  .، تعريف می شود P0700توسط پارامتر مرجع فرمان درايو ،

 و stop و startد يعنی فرمان ر قرار دا2 در حالت پيش فرض بر روی  P0700مقدار پارامتر 

       اعمال به درايو ،  ،لاز طريق ترمينالهای ورودی ديجيتا چيگرد ، –جهت چرخش راستگرد 

  .می گردد 

  اين  P0700[2]و   P0700[1] وP0700[0]   دارای سه ايندکس است ، يعنی P0700پارامتر 

تعريف  را می توان برای يک درايو ميکرومستر ، سه مرجع فرمان مختلف ، بدين معنی است که کًال

  .نمود

  . را معرفی ميکندP0700تنظيمات مربوط به پارامتر  جدول زير ،

  توضيح  تنظيم 

 اعمال (BOP)، از طريق کليدهای روی کنترل پانل  فرمانهای حرکت و توقف و جهت چرخش  1

  .می گردد

  .دريافت می گردد يتال ،جيق ترمينالهای ورودی ديررکت و توقف و جهت چرخش ، از طحفرمانهای   2

 (BOP Link). دريافت می شود uss مربوط به ارتباط  Rs232فرمانها از طريق رابط   4

  می شود  دريافت   ComLink   مربوط به ارتباطRs485فرمانها از طريق رابط   5

  .ارتباطی توسعه ای است يک برد   CB . دريافت می گرددCB on Com Linkفرمامها از طريق   6
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  مرجع انتخاب سرعت 
اين پارامتر به صورت .  می توان مرجع انتخاب سرعت را مشخص نمود P1000توسط پارامتر 

می توان سرعت را کنترل  يعنی توسط ورودی آنالوگ ، ،  تنظيم شده است2پيش فرض بر روی 

  .نمود 

توسط پتانسيومتر نرم افزاری  ، کنترل سرعت  را بر روی يک تنظيم نماييد ،P1000اگر پارامتر 

  .شناخته می شود صورت خواهد گرفت ) MOP)Motorized Potentiometerکه با نام 

به وسيله وروديهای ديجيتال می توانيد از بين  ،  قرار دهيد3 را بر روی P1000چه پارامتر نچنا

  . انتخاب کنيد سرعتی را  سرعتهای ثابت که در حافظه درايو ذخيره شده است ،

 نيز دارای سه ايندکس است و در کل می توانيد سه مرجع انتخاب سرعت را برای P1000پارامتر 

  .تعريف کنيد ، درايو

  .چند تا از تنظيمات مهم مربوط به مرجع انتخاب سرعت را معرفی می کند   جدول زير ،

  توضيح  تنطيم

  .هيچ مرجعی انتخاب نشده است  0

  )MOP(ط پتانسيومتر نرم افزاری تنظيم سرعت توس  1

  ADCتنظيم سرعت توسط ورودی آنالوگ   2

3  
توسط ورودی های ) P1007 تا P1001(انتخاب سرعت از بين سرعتهای ثابت 

  )P1022,P1021,P1020(ديجيتال 

  BOPبوط به ر مUSS و اتصال RS232انتخاب سرعت از طريق رابط   4

 COM Linkربوط به ارتباط  مRS485انتخاب سرعت از طريق ورودی   5

 CB مربوط به Rs485انتخاب سرعت از طريق ارتباط   6
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  روش کنترلی درايو
روشهای مختلفی برای .  می توان روش کنترلی درايو را تعيين نمود P1300با استفاده از پارامتر 

کنترلی روش کنترل برداری حلقه باز و روش   ساده ،v/fوجود دارد همانند روش  کنترل درايو،

 خطی v/f بطور پيش فرض بر روی صفر تنظيم شده و روشP1300پارامتر ... جريان فلو و

)Linear (را بکار می گيرد.  

  .تنظيمات مربوط به اين پارامتر را نشان می دهد  جدول زير،

  توضيح  تنظيم 

  )Linear( ساده خطی v/fوش ر  0

  )FCC( همراه با کنترل جريان فلو  v/fروش   1

   شکل پارابوليکU با منحنی V/F روش  2

3  
  . توسط کاربر صورت می گيرد   فرکانس ، و  که تنظيمات ولتاژV/Fروش 

  ... و P1325 تا P1320پارامتر های 
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  اتوتيون موتور 
اما قبل از اينکه اتوتيون را فعال .  نمود ن می توان موتور را اتوتيوP1910با استفاده از پارامتر 

پارامترهای اصلی موتور را از روی پالک موتور خوانده و در پارامتر های از  بتدا ،کنيد بايد ا

P0304  تا P0311 نوع اتوتيون را در  وارد شد ، وقتی پارامترهای موتور ،.  وارد کنيد

  .مشخص کنيد   ،P0340 و   P1910پارامترهای 

  .حاسبه خواهد شد م توسط اتوتيون ، به طور اتوماتيک ، ساير پارامترهای موتور ،

  . را نشان می دهد P1910گزينه های پارامتر   جدول زير ،

  توضيح  تنظيم 

  .اتوتيون انجام نشود   0

1  
 P0350محاسبه گردد و بر روی پارامتر ) مقاومت اهمی استاتور (Rsمقدار 

  .دوباره نويسی گردد

2  
 روی پارامتر محاسبه گردد اما بر  )مقاومت اهمی استاتور( Rs مقدار مقاومت 

P0350دوباره نويسی نگردد .  

  

 محاسبه    تنظيم می کنيد مقدار مقاومت اهمی استاتور ،2 را بر روی P1910زمانی که پارامتر 

 بر روی يک P1910 نمايش داده می شود ولی وقتی پارامتر r1912می گردد اما فقط در پارامتر 

 باز نويسی شده و در  P0350 و در پارامتر محاسبه شده مقاومت اهمی استاتور ، تنظيم گردد ،

  .بکار گرفته می شود  عمليات کنترلی درايو ،
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  . را نشان می دهد P0340جدول زير گزينه های پارامتر 

  توضيح   تنظيم 

  .هيچ اتوتيون انجام نشود  0

  .تمامی پارامترهای اتوتيون ،محاسبه گردد  1
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  Pcاتصال درايو  به 
و   micro master می توان درايو های starter و drive monitor افزارهای توسط نرم

combimaster و  master drive   وsimadyn و simoreg  و simovert را پارامتر 

  .دهی نمود 

مايش که نپارامترهای  پارامترهای اصلی که قابل ويرايش هستند به رنگ سبز و  در اين نرم افزار ،

   نشان  ها به رنگ آبیconnector ها و binector می باشند به رنگ زرد و فقط قابل خواندن

يک بيت است که می تواند صفر  يا يک باشد و ميتواند قابل   در اصل ،binector. داده می شوند 

  . نشان می دهندBO و BI ها را با binectorويرايش يا فقط نمايش باشد 

  

 و با   و به صورت بايت يا دوبايتی بوده   ير های درون درايو کانکتورها  ولی مقادير واقعی از متغ

CO  و  CI نشان داده می شوند.  
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در نرم .  امکان پذير است Rs232 و پورت سريال uss از طريق ارتباط Pcاتصال درايو به 

  .، پارامترها طبق جدول زير ، دسته بندی شده اند  Drive Monitorافزار 

  توضيح  گروه پارامتر

Inverter   پارامترهايی مربوط به عملکرد اينورتر در اين گروه جای دارد.  

Motor   پارامترهای موتور و اتوتيون و حفاظت موتور  

Command  
  خروجی  /مرجع فرمان درايو و عملکرد ترمينالهای ورودی 

  .ديجيتال در اين گروه تعريف می گردد 

ADC & DAC يهای آنالوگ تنظيمات مربوط به ورودی و خروج  

Setpoint&RFG  فرکانسها و شتابهای حرکت به همراه مرجع انتخاب سرعت  

DRIVE  ترمزdc  ، ری استارت اتوماتيک و...  

Motor control ، منحنی  روش کنترل موتورV/F،   جبران گشتاور و لغزش و موارد ديگر  

Comm   پارامترهای مربوط به ارتباط سريال  

Alarms ها و اعالم هشدار ها مديريت خطا  

PID   پارامترهای مربوط به کنترلرPID 
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  پارامترهای اينورتر 
معرفی  ير پارامترهای درايو را بصورت مختصر ،اس در اين بخش و بخش های بعدی قصد داريم ،

  .کنيم 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

1=STANDARDبه پارامترها دسترسی تعيين سطح   P0003 

0=ALL رامترها ای يا قابل دسترسی نمودن بخشی از پمخف  P0004 

 r0000  P0005انتخاب يک متغير برای نمايش در پارامتر  21

0=Ready 

انتخاب نوع پارامترها برای استفاده در حالت راه 

اندازی يا برای بازگشت به تنظيمات کارخانه و يا 

  Pcانتقال داده ها به 

P0010 

  مودن دسترس به پارامترها ايجاد قفل و کد و محدود ن 

P0011 

  تا

P0013 

 P0040 درايو مصرفیری ست نمودن شمارنده مربوط به برق  0

 P0100  اننتخاب نوع تنظيمات اروپايی يا امريکايی   0=پايیارو

230v  ولتاژ برق ورودی به درايو  P0210 

2 
عکس العمل درايو درمورد خطای اضافه بار حرارتی 

  لی و اضافه حرارت داخ
P0290 

15  
 برای triPاختالف دمای بين دو حالت هشدار و 

  اضافه حرارت درايو 
P0292 
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 P0294  دمای هشدار برای اضافه حرارت درايو  95

0  
درايو پس از اينکه ننده  در قطع فن خنک کتاخير 

  .موتور متوقف می شود 
P0295 

4khz سوئيچينگ  -فرکانس کريرigbt P1800 

 P1802   فرکانس کريرونينوع مدوالس 0

0=off 
بدون تغيير سيم  معکوس نمودن جهت چرخش موتور ،

  کشی 
P1820 
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    پارامترهای موتور 
تعيين نوع حفاظت اضافه بار حرارتی موتور و  مقدار دهی پارامترهای موتور ، تعيين نوع موتور ،

    .در اين بخش تنظيم می گردد... 

  پارامتر   توضيح  پيش فرض

 P0300  سنکرون يا آسنکرون   –انتخاب نوع موتور  1=رونآسنک

 v (  P0304(ولتاژ نامی موتور   230

 A(  P0305(جريان نامی موتور   3.25

 KW(  P0307(توان نامی موتور   0.12

0  Cos  fi موتور   P0308 

 P0309 ضريب بهره وری موتور   0

 HZ(  P0310(فرکانس نامی موتور   50

 RPM(  P0311( نامی رسرعت موتور دربا  0

 P0320  جريان مغناطيس کننده هسته موتور   0

0=SELF  نوع خنک شدن موتور  P0335 

 P0340  نمودن اتوتيون موتور ومحاسبه ساير پارامترهای موتور فعال  0

9.4KG  وزن موتور  P0344 

1SEC  مدت زمان الزم برای مغناطيسه شدن موتور  P0346 

1SEC از بين رفتن مغناطيس مدت زمان الزم برای   P0347 

 
       محاسبه   ،نکه توسط اتوتيو) RS (رمقاومت اهمی استاتو

  می گردد
P0350 

 P0610  نوع عکس العمل درايو در مقابل اعالم هشدار گرم شدن موتور  2

 P0611  ثابت زمانی گرمايی موتور   100

 P0614  اضافه حرارت برای اعالم هشدار %   100%

 P0640  ز برای اضافه بار موتور مجا%  150%

  
و ) RS( و محاسبه مقاومت اهمی استاتور نفعال نمودن اتوتيو

  نوع بکارگيری آن 
P1910 
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    ورودی و خروجيهای ديجيتال و فرمانها 
  &  commands   خروجيهای ديجيتال را می توانيد توسط پارامترهای گروه- فرمانها و ورودی

I/O   تنظيم نماييد .  

    .دول زير ، پيکر بندی وروديها و خروجی ها را نشان می دهد ج

  پارامتر   توضيح  پيش فرض 

2=Terminal انتخاب مرجع فرمان برای درايو  P0700 

1=ON-OFF1 

  1تعريف عملکرد ورودی ديجيتال 

  

P0701 

12=Reverse  2تعريف عملکرد ورودی ديجيتال  P0702 

9=Reset 3ال تعريف عملکرد ورودی ديجيت  P0703 

0=Disabled 
تعريف عملکرد ورودی آنالوگ اگر به عنوان ورودی 

  . استفاده شود 4ديجيتال 
P0704 

3=1205ms  مدت زمان برای فيلتر ورودی ديجيتال  P0724 
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1=PNP  ورودی هایNPN يا PNPتنظيم شوند   P0725 

52.3=fault 

  1تعريف عملکرد رله خروجی 

  

P0731 

 P0748  وديهای ديجيتال معکوس نمودن ور 0

  

  

  .ساير پارامترهای مربوط به اين گروه شامل موارد زير است 

  پارامتر   توضيحپيش فرض 

0.0  
 به AOP از set0   دانلود داده های انتخاب يک بيت برای شروع

  درايو 
P0800 

0.0  
 ه بAOP از set 1انتخاب يک بيت برای شروع دانلود داده های 

  درايو
P0801 

 on-OFF1 P0840يک بيت به عنوان  انتخاب  722.0

 P0844   اول OFF2انتخاب يک بيت به عنوان مرجع   0

 P0845   دوم OFF2انتخاب يک بيت به عنوان   19.1

 OFF3 P0848انتخاب يک بيت برای توقف   1.0

0:0  
 انتخاب يک بيت يا ورودی ديجيتال به عنوان 

Fixed  ferq  setpoint  bit 0 
P1020 
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0:0  
 انتخاب يک بيت يا ورودی ديجيتال به عنوان 

Fixed  ferq  setpoint  bit 1 
P1021 

0:0  

 انتخاب يک بيت يا ورودی ديجيتال به عنوان 

Fixed   ferq  setpoint bit 2  

 می توانيد از بين P1022,1021,1020توسط پارامتر های : نکته 

       های فرکانسهای ثابت شامل هفت فرکانس موجود درپارامتر

P1001   تاP1007يکی را انتخاب کنيد .  

P1022 
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  نالوگآخروجی های -ورودی
  .پارامترهای اين گروه برای تنظيم عملکرد وروديها و خروجی های آنالوگ ،استفاده می شود

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

3msecمدت زمان فيلتر ورودی آنالوگ  P0753

0=(0  to +10V)ورودی آنالوگ و نحوه نمايش آنعون  P0756

10 SECتاخيردر اعالم خطای  قطع شدن ورودی آنالوگ  P0762

   فرکانس21:0
     انتخاب متغيری که توسط خروجی آنالوگ ،نشان داده

  .می شود
P0771

2msecزمان برای فيلتر خروجی آنالوگ  P0773

P0776  .تس ميلی آمپر ا20-0خروجی آنالوگ از نوع

  

       saeeddrive.blogsky.com   ,    farsidrive.mihanblog.com   انواع درايوهای صنعتی راهنمای فارسی 



        مهندس محمديان             Farsidrive.blogsky.com                    09132211861تعميرات انواع درايو      

 

 

   فرکانسها و شتاب 
می توايند تنظيم  مرجع انتخاب سرعت و مقادير سرعتهای ثابت و شتابهای حرکت را در اين گروه ،

  .کنيد 

  پارامتر   توضيح  پيش فرض

 P1000  مرجع انتخاب سرعت برای درايو  2=ورودی آنالوگ

 P1001  1فرکانس ثابت   0

5 HZ 2 فرکانس ثابت    P1002 

10 HZ  3فرکانس ثابت  P1003 

 15 HZ 4 فرکانس ثابت   P1004 

20 HZ  5فرکانس ثابت  P1005 

25  HZ  6فرکانس ثابت  P1006 

30 HZ 7 فرکانس ثابت  P1007 

1 
 برای انتخاب سرعت ازبين هفت سرعت ثابت  0بيت 

 P1007 تا  P1001در پارامتر های 
P1016 

 P1017   برای انتخاب سرعت1بيت   1

 P1018   برای انتخاب سرعت2بيت   1

5 HZ  فرکانسjogدر حالت راستگرد   P1058 

 5 HZ  فرکانسjog چپگرد  در حالت  P1059 

10 sec  مدت زمان افزايش سرعتJog P1060 

10 sec  مدت زمان کاهش سرعتJog  P1061 
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755 SetPointاصلی سرعت   P1070 

 P1071   اصلی سرعت setPointمقياس بندی   1

0  SetPointفرعی سرعت   P1075 

 P1076   فرعی سرعتsetPointمقياس بندی   1

 P1080  حداقل فرکانس خروجی درايو   0

50 HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو  P1082 

 P1091   برای جلوگيری از رزو نانس1فرکانس پرش  0

 P1092   برای جلوگيری از رزونانس2فرکانس پرش   0

 P1093   از رزونانس  برای جلوگيری3فرکانس پرش   0

 P1094   برای جلوگيری از رزونانس 4فرکانس پرش   0

2HZ   محدودهء مجاز برای پرش در حالت رزونانس  P1101 

10 SEC  مدت زمان افزايش سرعت ACC P1120 

10 SEC  مدت زمان کاهش سرعتDEC P1121 

 P1130  مقدار شتاب در ابتدای شتاب مثبت اصلی  0

 P1131  انتهای شتاب مثبت اصلی مقدار شتاب در   0

 P1132  مقدار شتاب در ابتدای شتاب منفی اصلی   0

  P1133  مقدار شتاب در انتهای شتاب منفی اصلی   0

 S-curve P1134نوع منحنی شتاب خطی يا   0

5  sec   مدت زمان کاهش سرعت در حالتoff3 P1135 
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 Driveپارامترهای گروه 
 ، ری استارت dc Holdتی که موتور هنوز در حال چرخش است ،، استارت در حالdcترمز 

  .در اين گروه تنظيم می گردد... اتوماتيک و

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0=disabled
موتور از قبل در حال چرخش  استارت موتور زمانی که هنوز ،

  است 
P1200 

 flying start P1202جريان مجاز موتور در حالت  %100

 P1210   غير فعال ا فعال ي– اتوماتيک فالتها ری استارت  1

 P1211  تعداد مجاز برای ری استارت اتوماتيک فالت   3

 P1215  رمز مکانيکی  تفعال نمودن  0

1 sec رمز مکانيکی در استارت  تتاخير در باز شدن  P1216 

1 sec  تاخير در بسته شدن ترمز ،بعد از توقف موتور  P1217 

 dc P1232 برای ترمز dcی جريان تزريق%  %100

 P1233   در توقف dcمدت زمان ترمز   0

1=Enabled
 برای جلوگيری از ايجاد dcفعال نمودن کنترل ولتاژ باس 

  خطای اضافه ولتاژ 
P1240 

 P1243   برای کنترلر dcولتاژ باس % %100

 dc  P1250ضريب تناسبی برای کنترلر ولتاژ   1

 dc P1251ترلر ولتاژ مدت زمان انتگرالی برای کن  40

 dc  P1252مدت زمان مشتقی برای کنترلر ولتاژ   1
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 پارامتر های کنترل موتور
در اين گروه   و چند پارامتر ديگر ،v/fمنحنی  مقدار جبران گشتاور ، روش کنترلی درايو،   

  .،تنظيم می شود 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0=V/F  انتخاب روش کنترلی برای درايو  P1300 

 V/F P1310مقدار جبران ولتاژ در فرکانسهای کم در منحنی  %50

 V/F P1316فرکانس اتمام جبران ولتاژ در منحنی %  %20

 V/F P1320 در منحنی 1فرکانس نقطه   

 V/F P1321 در منحنی 1فرکانس نقطه   

 V/F P1322 در منحنی 2فرکانس نقطه   

 V/F P1323در منحنی  2فرکانس نقطه   

 V/F P1324 در منحنی 3انس نقطه فرک  

 V/F P1325 در منحنی 3فرکانس نقطه   
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  .دنبال گردد ساير پارامترهای اين گروه در جدول زير ،

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 FCC  P1333فرکانس خروجی برای فعال شدن %  %10

 SLIP P1335جبران لغزش موتور %  0

 P1336  محدود نمودن لغزش موتور %  %025

 V/F  P1338ضريب کاهش رزونانس در حالت   0
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 Imax P1340ضريب تناسبی برای کنترلر   0

 Imax P1341ضريب انتگرالی برای کنترلر   0.3

0=off  فعال نمودن حالت استارت نرم  P1350 
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  Alarmپارامترهای گروه 
  پارامترهای مربوط به آالرم و فالت را در اين گروه دنبال نماييد 

  پارامتر  توضيح  يش فرضپ

 P0952   عدد8حداکثر  تعداد کل فالتها  

 P2100  انتخاب کد فالت   0

 P1201  الت و توقف  فعکس العمل درايو در برابر  0

0  
. تعداد آالرمهايی که در تاريخچه آالرمها نگهداری می گردد 

   عدد4حداکثر 
P2111 

3 HZ  مقدار هيسترزيس فرکانس  P2150 

30 HZ  فرکانس آستانه برای مقايسه مقدار  P2155 

10 ms  تاخير در تشخيص فرکانس آستانه  P2156 

3 HZ  مقدار انحراف فرکانس  P2164 

1 HZ  فرکانسZERO SPEED P2167 

10 ms   تاخير زمانی برای تشخيصZERO SPEED P2168 

 P2170  مقدار استانه جريان برای مقايسه  %100

10 ms کانس آستانه تاخير  در تشخيص قر  P2171 

800 V  مقدار آستانه ولتاژ باسDC  برای مقايسه  P2172 

10 ms   تاخير در تشخيص ولتاژ آستانهDC P2173 

 P2179  جريان خروجی برای تشخيص کاهش بار %مقدار  %3

200 ms   تاخير در اعالم خطای کاهش بار  P2180 

 P3981  ری ست نمودن فالت فعال  0
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  PIDپارامترهای 
  . ، در اين گروه تنظيم می گرددPIDپارامترهای کنترلر 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 PID P2201 برای setPoint 1  ثابت مقدار  0

 PID P2202 برای setPoint 2  ثابتمقدار  10

 PID P2203 برای setPoint 3  ثابتمقدار  20

 PID P2204 برای setPoint 4  ثابتمقدار  30

 PID P2205 برای setPoint 5  ثابتمقدار  40

 PID P2206 برای setPoint 6  ثابتمقدار  50

  PID P2207 برای setPoint 7  ثابتمقدار  60

1  Bit 0 برای انتخاب setPointثابت   P2216 

1  Bit 1 برای انتخاب setPointثابت   P2217 

1  Bit 2 برای انتخاب setPointثابت   P2218 

 PID P2253 برای setPointمقدار   0

 Pid P2254 برای trimمبدا   0

 PID setPoint P2255ضريب برای   100

 PID trim P2256ضريب برای   100

1 sec  مثبت برای مقدار شتابPID setPoint P2257 

 1 sec  مقدار شتاب منفی برایPID setPoint P2258 

 PID setPoint P2261ثابت زمانی فيلتر برای  0

 PID P2264 فيدبک برای  755.0

 PID P2265ثابت زمانی فيلتربرای فيدبک   0

 PID P2267حداکثر مقدار برای فيدبک   %100
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 PID P2268حداقل مقدار برای فيدبک   %0

 PID P2269ضريب برای فيدبک   100

 PID P2270انتخاب نوع فيدبک   0

 PID P2271معکوس نمودن فيد بک   0

 PID P2280ضريب بهره تناسبی   3

 PID P2285ت زمان انتگرال مد  0

 PID P2291حداکثر مقدار خروجی   100

 PID P2292حداقل مقدار خروجی   0

 PID P2293مدت زمان شتاب مثبت و شتاب منفی برای حد   1
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