
   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

راهنمای فارسی
  تکودرايو

Teco   E310

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

 

 

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

 

    کيلو وات ساخته3.7 کيلو وات تا 0.4 در توانهای بين E310 درايو تکو مدل 
 . می شود

 

  

 

 

  . مدار قدرت و مدار فرمان اين درايو را نشان می دهد , شکل زير
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 وAVI گ و دو ورودی آنالوS6  تاS1 اين درايو دارای شش ورودی ديجيتال
ACIهمچنين يک خروجی رله ای  RY1 ,يک خروجی ديجيتال ترانزيستوری
TR1و يک خروجی آنالوگ  FMمی باشد  .
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد درايو را به تنظيمات کارخانه ری ست 12-06با استفاده از پارامتر 

  . فکتوری کنيد

بر اساس پارامترهای  ,  قرار دهيد درايو1150 برروی  را12-06اگر پارامتر 
بر اساس ,  تنظيم کارخانه می گردد و چنانچه بخواهيد درايو HZ  50استاندارد 

 1160 را برروی 12-06 تنظيم کارخانه گردد پارامتر HZ  60 پارامترهای 
 . قرار دهيد

 
  

ابتدا , شدن درايو پس از روشن ,   و تغيير آن 12-06برای دسترسی به پارامتر 
 . ظاهر می گردد 00-00عبارت , روی صفحه   را فشار دهيد  برDSP کليد 

 12-06پارامتر  , Reset  با استفاده از کليدهای جهت باال و جهت پايين و کليد 
  .پيدا کنيد را 
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 باز هم با استفاده . ظاهر می گردد 0000عبارت ,  را فشار دهيد DATAکليد 
 را تنظيم و کليد  1150 عدد Reset  باال و پايين و کليد از کليدهای جهت

DATAپس از فشار کليد  .  فشار دهيد  را DATA بر ,  تمامی تنظيمات درايو
 هر بار که پارامتری را End عبارت . اساس تنظيم کارخانه تغيير خواهد کرد 

 .  نمايش داده می شودفشار ميدهيد را data تغيير می دهيد و کليد 
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فرمان حرکت  ,از چه طريقی به درايو 
  بدهيم ؟

, بطور پيش فرض . مرجع فرمان درايو را مشخص می کند   00-03پارامتر 
   وRun    قرار دارد و درايو از طريق کليدصفر برروی 00-03پارامتر 
stop فرمان حرکت و توقف می گيرد,  روی کی پد درايو .  

 می توانيد از طريق وروديهای, ظيم کنيد تن   1   را برروی00-03اگر پارامتر 
  .  به درايو فرمان حرکت راستگرد يا چپگرد بدهيدS2   و  S1  ديجيتال  مثل 

  .  از طريق يک کليد صفر و يک می تواند باشدCOM  به S1 اتصال ترمينال 

  
به درايو فرمان حرکت و توقف بدهيد , اگر بخواهيد از طريق ارتباط شبکه 

  . قرار داده شود   2   روی  بايد بر00-03پارامتر 
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     سرعت درايو از چه طريقی کنترل 
  می گردد؟

اين پارامتر بطور .  مرجع سرعت درايو را مشخص می کند 00-05پارامتر 
يعنی با استفاده از دو کليد جهت باال و   .قرار دارد   صفر   روی  پيش فرض بر
  سرعت را تغيير دهيد و سپس کليد روی کی پد می توانيد  جهت پايين بر

DATAرا فشار دهيد تا تغييرات وارد حافظه درايو گردد  .  

پارامتر , اگر بخواهيد سرعت را از طريق ولوم روی کی پد درايو تنظيم کنيد 
  . قرار داده شود   1   روی  بايد بر05-00

  
  

  

کنترل کنيد  سرعت را AVI برای جاهايی که بخواهيد از طريق ورودی آنالوگ 
 بين صفر تا dc   يک ولتاژ.  تنظيم می شود  2    روی   بر00-05پارامتر 

  .  تغيير دهدHZ   50 می تواند سرعت را از صفر تا ,  ولت+ 10
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سرعت را , هم می توانيد در اين حالت پنج کيلواهمی با استفاده از يک ولوم 
ردد و دو سر ديگر به  وصل گAVI سر وسط ولوم به ترمينال . تغيير دهيد 
  .  متصل می شود10V+  وGND ترمينالهای 

  

  
  

  

بطور مثال . روشهای ديگری هم برای تغيير و تنظيم سرعت درايو وجود دارد 
  وUP قرار دهيد با استفاده از دو ورودی    3    را برروی00-05اگر پارامتر 

down که با استفاده از ترمينالهای ورودی  S3 تا  S6ه می شود  ساخت  

  . می توانيد سرعت را افزايش و يا کاهش دهيد 

   پارامتر   تغيير داده می شودRS48S اگر هم سرعت از طريق ارتباط سريال 
  .  قرار می گيرد4 برروی 05-00
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  پارامترهای  پر کاربرد 

      تکو را معرفی E310 کاربرد درايو  تعدادی از پارامترهای پر  , جدول زير
  . د می نماي

  پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه 
0 = V/F   مد کنترلی درايو  

   سادهV/F کنترل  = 0
 vector کنترل برداری  = 1

00-00  

 بر اساس الگوی از v/f  انتخاب يک منحنی  0
  پيش تعريف شده  

01-00 

جهت چرخش موتور وقتی از روی کی پد به   0
  فرمان حرکت داده می شود , درايو 

  راستگرد =  0
  چپگرد =  1

02-00  

 0= key 
pad 

  --مرجع فرمان درايو  
  فرمان از طريق کی پد درايو  = 0
  وروديهای ديجيتال فرمان بوسيله =  1
  RS485 فرمان از طريق ارتباط = 2
 

00-03  

0=key pad   مرجع سرعت درايو–  
  تغيير سرعت با کليدهای روی کی پد =  0
تانسيومتر روی کی تغيير سرعت بوسيله پ=  1

  پد 
AVI تغيير سرعت بوسيله ورودی آنالوگ =  2

00-05 
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  وUP تغيير سرعت بوسيله وروديهای  = 3
down 

 RS485 تغيير سرعت بوسيله ارتباط  = 4 
50       HZ  00-07   حد باال برای فرکانس خروجی درايو 
0        HZ  00-08   حد پايين برای فرکانس خروجی درايو  

  مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه   10 
 Acceleration 

00-09  

  مدت زمان کاهش سرعت درايو    ثانيه 10 
 Deceleration 

00-10 

0=2 wire   پيکربندی وروديهای ديجيتال و انتخاب روش 
استارت و توقف به صورت دو سيمه و سه سيمه 

11-00 

  

  .  سه سيمه است  برای انتخاب روش دو سيمه و00-11پارامتر 

روش دو , از کليدهای صفر و يک استفاده می کنيد , اگر برای استارت و توقف 
 و start   فشاری شستی های, سيمه مناسب است اما اگر برای استارت و توقف 

 stop روش سه سيمه را اننتخاب کنيد ,  را بکار می گيريد.  

قرار    2wireمه  يا دوسي صفرروی   بطور پيش فرض بر00-11 پارامتر 
 به عنوان استارت در جهت راستگرد و S1 ترمينال , در اين حالت . دارد 

  .  برای استارت در جهت چپگرد است S2 ترمينال 
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 به عنوان ورودی S1 ورودی , قرار دهيد    1 را برروی 00-11اگر پارامتر 
  . ت  هم برای راستگرد و چپگرد اسS2 استارت و توقف است و ورودی 

  

  و start با استفاده از دو شستی ,  قرار دهيد 2 را برروی 00-11اگر پارامتر 
stop  يک .  درايو فرمان حرکت و توقف بدهيد به , زيرمی توانيد طبق شکل

 می تواند برای راستگرد و چپگرد بکار گرفته S3 روی  کليد صفر و يک هم بر
 . شود

 

 

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

 

 

   

  پارامتر  توضيح  تنظيم کاخانه 
 که SPEED8  تا SPEED1 سرعتهای ثابت   -

  .  قابل انتخاب استS5  تا S3 توسط وروديهای 
01-03  
  تا
08-03  

0=Ramp روش توقف موتور   
  کاهش سرعتRamp توقف به صورت  = 0
 free Run زادانه آتوقف به صورت  = 1

04-01  

استارت مجدد درايو در صورت قطع و وصل غير فعال = 1 
  دی درايو شدن برق ورو

  فعال =  0
  غير فعال =  1

09-04 

درصد افزايش گشتاور راه اندازی موتور در    10%
  فرکانسهای کم 

00-05  

, جريان نامی موتور % 30جريان بی باری موتور  
  . تنظيم گردد

01-05  

  v(  06-00( نامی موتور ولتاژ  پالک موتور
 A(  06-01(جريان نامی موتور   پالک موتور
 KW(  06-02(توان نامی موتور   رپالک موتو
 RPM(  06-03 ( سرعت نامی موتور  پالک موتور
 HZ(  06-04(فرکانس نامی موتور   پالک موتور

   جلوگيری از چرخش موتور در جهت چپگرد   0
  . ت مجاز استجهچرخش در هر دو =  0
  . در جهت راستگرد مجاز است ,  فقط=  1

01-10 
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دهای جهت باال و نحوه تنظيم سرعت بوسيله کلي 0
  پايين روی کيپد درايو 

  . الزامی است DATA فشردن کليد  = 0
 نيست و با DATA نيازی به فشردن کليد =  1

  کليدهای جهت باال و پايين سرعت تغيير می کند 

02-10  

5    HZ  فرکانس سوئيچينگ  igbt 10-03  
 12-02 .  سه تا از آخرين خطاهای درايو را نشان می دهد 

  بازگشت به تنظيمات کارخانه 00000
   هرتز 50تنظيمات = 1150
   هرتز 60تنظيمات = 1160

06-12  

  قفل نمودن پارامترهای درايو   0
  .قفل نباشد = 0
  . قفل شوند, همه پارامترها =3

07-12  

  

  

  .  پارامتری برای اتوتيون ندارد E310 درايو 

 اتوتيون است اما در مدل  برای فعال نمودن 06-05 پارامتر N310 در مدلهای 
E310وجود ندارد اين پارامتر . 

 

 

 

  

  

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

  
  
  

 پارامترها 
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  . کدهای خطا را نشان ميدهد , جداول زير 

  

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

  

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

  

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

  

  

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  

  
  
  

   مهندس محمديان09132211861تعميرات اينورتر و درايو  
 


		2020-02-16T09:47:16-0800
	saeed
	I am the author of this document




