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  : مقدمه 
عمومی و برای  کيلووات برای کاربردهای 4 تا 0.37 در محدوده توان ABB ACS 150درايو 

  . نوارنقاله و امثال آن ها توليد می گردد وکنترل پمپ و فن

 کيلو 2.2 تا 0.37 در توان بين ولت نياز دارد  و 240 تا 200يک مدل از آن ، برق ورودی تکفاز 

 تا 0.37 ولت نياز دارد و درمحدوده توان 400يک مدل، برق ورودی سه فاز . وات ساخته می شود

  .  کيلووات توليد می شود 4

 کيلو 2.2 تا 0.37توان   ولت نياز دارد در محدوده 200مدل ديگری هم که برق ورودی سه فاز 

  . وات وجود دارد
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  زار سخت اف
  .نحوه اتصال کابل ورودی و کابل موتور و مقاومت ترمز را نشان ميدهد , مدار شکل زير 
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  . ی را به تصوير ميکشد لمدار شکلهای زير نيز طريقه اتصال ترمينالهای کنتر
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 دارای يک ورودی آنالوگ ولتاژ و جريان ، پنج ورودی ديجيتال، يک خروجی ACS150درايو 

 Flashديجيتال رله ای ، يک پتانسيومتر برای تنظيم سرعت و يک پورت ورودی برای اتصال 

drop توسط  اين درايو وجود دارد ی که بر رویعالوه بر کی پد. می باشد flash drop نيز   

می توانيد به پارامترهای درايو ، دسترسی پيدا کنيد، مقادير پارامتر را ويرايش نماييد  يا مجموعه  

  به کامپيتر وصل ميشود و ميتواند با نرم  Flash drop. پارامترها را به يک درايو ديگر کپی کنيد

 Flash زمانی که .  پارامترها را مديريت کند  drive PM  يا   drive windowافزارهای 

drop  به درايو وصل ميشود بايد درايو خاموش باشد و تغذيه درايو قطع شود  .  
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  معرفی گروه های پارامتری 
هر گروه ، .  در چندين گروه اصلی ، دسته بندی شده است ACS 150پارامترهای درايو 

جدول زير، گروه های اصلی پارامترها را معرفی . پارامترهای خاصی را در خود، جای داده است

  . می کند 

  پارامترگروه   توضيح

مربوط به ...و توان و سرعت و  مقادير ولتاژ و جريان  -پارامترهای نمايشی

  . درايو را می توان در پارامترهای اين گروه مشاهده نمود 
01  

 وضعيت آخرين فالت درايو، دراين گروه نگه داری –تاريخچه فالت ها 

در زمان وقوع فالت، در اين ... مقادير ولتاژ  و جريان و فرکانس و . می شود 

  . گروه قابل مشاهده است 

04  

ارامترهای اين گروه ، مشخص می کند که فرمان های استارت، توقف و جهت پ

  )مرجع فرمان (چرخش ، از کدام ورودی ها ، دريافت می شود 
10  

  11  . مرجع تعيين سرعت را مشخص می کند

  12  .سرعت ها را معرفی می کند 

  13  پارامترهای مربوط به ورودی های آنالوگ 

  14  خروجیپارامترهای مربوط به رله 

  16  پارامترهای کنترل سيستم 

  DI 5 18  ورودی ديجيتالی  قطار پالس ورودی از طريق

  20  محدوديت ها 

  21  رروش استارت و توقف موتو

  22  تعريف شتاب های مثبت و منفی 

  25  سرعت های بحرانی

  26  پارامترهای کنترل موتور
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  30  پارامترهای حفاظت درايو و موتور

  31  فالت ها به صورت اتوماتيکری استارت 

  supervision 32پارامترهای نظارتی 

  33  اطالعات درايو

  34  پارامترهای مربوط به پانل کی پد

  40  1 فرآيند PIDپارامترهای 

  99   و پارامترهای موتورstart-upپارامترهای راه اندازی 
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  چگونگی کار با کی پد 
د کليد و يک د ، هشت عLCD دارای يک صفحه ACS 150د برروی درايو پانل صفحه کليد موجو

 برای مواقعی که بخواهيم فرمان استارت و توقف را از LOC/REMاز کليد . پتانسيو متر می باشد

در حالت . روی درايو و يا از طريق ترمينال های ورودی درايو صادر کنيم ، استفاده می شود 

Localگ ، به وسيله کليد سبزرنstart می توان موتور را به حرکت درآورد و با کليد قرمز رنگ 

STOP تغيير جهت چرخش موتور هم از طريق يک کليد ديگر .  می توان موتور را متوقف نمود

  . روی کی پد امکان پذير است 

  .  ، با پتانسيومتر روی درايو قابل تنظيم است Local سرعت حرکت در حالت

ورودی درايو می توان فرمان حرکت و فرمان ستفاده از ترمينال های ، با اRemote در حالت 

چهارکليد ديگر، روی پانل کی پد ، . توقف و جهش چرخش موتور و هم چنين سرعت را تعيين نمود 

 و کليد ENTER/MENUکليدجهت باال و کليد جهت پايين و هم چنين کليد . وجود دارد

EXIT/RESET.   

 نمودن تغييرات در پارامتر، save و برای MENU ورود به  برایENTER/MENUاز کليد 

  . استفاده می شود 

    نيز برای خروج از منو و برای ری ست نمودن فالت های درايو، به کار EXIT/RESETکليد

  . می رود 

کليد های جهت باال و پايين نيز برای حرکت بين پارامترها و برای افزايش يا کاهش مقدار داخل 

، کليد های جهت باال و پايين برای افزايش و کاهش Localدرحالت . به کار گرفته می شود پارامتر 

  . سرعت نيز کاربرد دارد 

 را Menuوقتی برای اولين بار ، درايو را برقدار می کنيد، در صفحه نمايشگر پانل درايو، کليد 

 نيامد، کليد Menuعبارت اگر .  را مشاهده کنيد Menuفشار دهيد تا درخط پايين صفحه ، عبارت 

EXIT را چند بار بزنيد تا عبارت Menuظاهر گردد  .  
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اگر کليد سمت پايين را فشار دهيد عبارت .  در وسط صفحه پانل ، ظاهرمی گرددrEFعبارت 

PArS نمايان می شود  . 

  

ا برای  می شويد که تعدادی از پارامترها رPArS را فشار دهيد وارد Menuدر اين حالت اگر کليد 

  . راه اندازی سريع درايو ، در اختيار شما قرار می دهد

 و پس از آن ، PArL، کليد سمت پايين را فشار دهيد، عبارت Menuاما اگر بدون فشار کليد 

  .  را مشاهده می کنيد PArChعبارت 

PArLنيد  به شما اين امکان را می دهد که تمامی پارامترهای در دسترس موجود در درايو را ببي .

PArCh  فقط پارامترهايی که مقدار آن ها تغيير داده شده است را نشان می دهد و قابل ويرايش 

  . است 

 را بزنيد Menu ، کليد PArLبر روی گزينه .  را انتخاب می کنيمPArLدر اين راهنما ، ما گزينه 

امترها حرکت کنيد ، بر روی با کليد های جهت باال يا پايين ، در بين پار. ، وارد پارامترها می شويد 

    يک مقدار عددی ظاهر .  را فشار دهيد Menuپارامترمورد نظر خود که رسيديد دوباره کليد 

با کليد های سمت باال و پايين ، مقدار اين عدد را . می شود که محتوای پارامتر را نشان می دهد 

ولی .  می گرددsaveر عدد جديد ،  را فشار دهيد ، مقداMenuاگر کليد . افزايش يا کاهش دهيد 

  .  نمی گردد و از پارامتر خارج می شويد save را فشار دهيد ، مقدار جديد EXITاگر کليد 
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  01پارامترهای گروه 
، ولتاژ آنالوگ PID، دمای درايو، مقادير  ، قدرت سرعت ، مقادير متغيرهای ولتاژ، جريان، فرکانس

پارامترهای .  درپارامترهای گروه يک، قابل مشاهده است ورودی و بسياری از متغير های ديگر

  .  ويرايش نمود  آنها را فقط خواندنی هستند و نمی توان  ،کگروه ي

  پارامتر  توضيح

  0101  يا منفی برای جهت چرخش+ سرعت موتور همراه با يک عالمت 

  RPM(  0102(سرعت موتور

  Hz(  0103(فرکانس خروجی درايو 

  A(  0104(يو جريان خروجی درا

 0105  (%)گشتاور خروجی درايو 

 Kw(  0106(قدرت خروجی درايو 

 0107 (v) داخل درايو dcولتاژ باس 

 0109 (v)ولتاژ خروجی درايو 

 igbt 0110دمای 

 0111  .  را نشان می دهد REF1مرجع فرکانس 

  0112   را نشان می دهد REF2مرجع فرکانس 

  EXT2  0113 يا EXT1ا  ي  Local-کنترل در حالت حاضر

 را با down و upکليد های گر در زمان پارامتردهی ا-)ساعت(مدت کارکرد درايو

  .هم فشاردهيد اين کانتر صفر می گردد

0114 

 و up در زمان پارامتردهی اگر کليد های -(Kwh)مقدار توان مصرف شده درايو 

downرا باهم فشار دهيد اين کانتر صفر می گردد .  

0115 

  AI1 0120مقدار ورودی آنالوگ %

  0121  مقدار پتانسيومتر روی کی پد را نشان می دهد %
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  0126  .  را نشان می دهد  PID1خروجی کنترلر 

  0128  .  را نشان می دهد PID1 برای کنترلر set pointمقدار

  0130  . را نشان می دهد PID1مقدار فيدبک برای کنترلر 

  0132  . را نشان می دهد PID1مقدار انحراف در کنترلر 

VAR10137   برای نشان دادن روی صفحه نمايشگر  

VAR20138  برای نشان دادن روی صفحه نمايشگر  

VAR3برای نشان دادن روی صفحه نمايشگر   

 مشخص خواهد 34 در گروه پارامترهای 0139 و 0138و  0137 پارامترهای 

  . شد 

0139  

  0140 ودن نيست قابل ری ست نم–مدت کارکرد درايو 

  0141 (Mwh)مقدار توان مصرف شده توسط درايو 

  0142  )واحد ميليون( –تعداد چرخش های محور موتور 

  0143 (Hi)مدت زمان برقدار بودن درايو

  0144 (Lo)مدت زمان برقدار بودن درايو 

 را از نظر صفر يا يک بودن، نشان DI 5 تا DI 1وضعيت ورودی های ديجيتال 

  . می دهد 

0160  

  . تعداد پالس ورودی قطار پالس را نشان می دهد 

 DI 5   =  ورودی قطار پالس  

0161  

  0162  . وضعيت خروجی رله ای را نشان می دهد
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   04پارامترهای گروه 
 می توانيد آخرين سه فالت اتفاق افتاده برای درايو و وضعيت ولتاژ و جريان و فرکانس 04درگروه 

    . مان وقوع آخرين فالت مشاهده نماييد را در ز... و 

  پارامتر  توضيح

  0401  آخرين فالت درايو

  0402  .  يا تاريخ وقوع فالت که از آخرين فالت می گذرد تعداد روزهايی

  0403   يا ساعت وقوع فالت سپری شده از آخرين فالتساعتهایتعداد دقايق و

  0404 (RPM)سرعت موتور در زمان وقوع فالت 

  0405 (Hz)نس خروجی درايو در زمان وقوع فالت فرکا

  0406 (v) در زمان وقوع فالت dcولتاژ باس 

  0407 (A)جريان خروجی درايو در زمان وقوع فالت 

  0408  گشتاور خروجی درايو در زمان وقوع فالت%

  0409  وضعيت درايو قبل از وقوع فالت 

  0412  يکی به آخرين فالت درايو

  0413  الت درايودوتا به آخرين ف

  0414   در زمان وقوع آخرين فالت DI 5  تا DI 1 وضعيت ورودی های 
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  10پارامترهای گروه 
با استفاده از پارامترهای .  می توان تنظيم نمود 10مرجع فرمان درايو را توسط پارامترهای گروه 

، از چه طريقی توراين گروه، تعيين می کنيد که فرمان های استارت و توقف و جهت چرخش مو

 .اعمال می گردد

 کنترل کنيد يا Direction و Stop و start می توانيد درايو را از طريق کليد های کی پد يعنی 

  .  اين کار انجام شود DI 5  تا DI 1 اينکه به وسيله ورودی های ديجيتالی 

  .  استEXT1 نيز همانند EXT2تنظيمات مربوط به مرجع فرمان 

  رپارامت  توضيح

  انتخاب نشده است = 0

 برای استارت و توقف به کار می رود جهت چرخش DI 1ورودی = 1

 در Requestهم چنين تنظيم .  تعيين می شود1003نيزدر پارامتر

  .  راستگرد است 1003پارامتر

 برای DI2 توقف و ورودی - برای استارتDI 1ورودی = 2

 رابايد 1003در اينحالت پارامتر . فاده می شود چپگرد است -راستگرد

  .تنظيم کنيد Request روی 

 قرار دهيد، در اين حالت، اگر 1 را در حالت DI 2ورودی = 3

، موتور   يک پالس با لبه مثبت باال رونده ايجاد کندDI 1ورودی 

 يک پالس با لبه پايين رونده DI 2استارت می شود و چنانچه  ورودی 

  . کند، موتور متوقف خواهد شدايجاد 

 Request تنظيم می شود و همچنين 1003جهت چرخش در پارامتر 

  

  

1001  

 EXT1مرجع فرمان 
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  . راستگرد خواهد بود

 يک DI 1 اگر ورودی  DI 2=1 را فعال کنيد DI 2ورودی = 4

  . پالس با لبه باال رونده ايجاد کند موتور به حرکت درخواهد آمد

موتور متوقف خواهد ) روندهلبه پايين ( غيرفعال گرددDI 2اگرورودی 

پارامتر .  جهت چرخش موتور را تعيين می کند DI 3ورودی . شد

  .  تنظيم شود  Request در اين حالت بايد بر روی 1003

 روی پانل Stop و start غيرفعال است کليد های DI 2در زمانی که 

  .کی پد ، عمل نخواهد کرد

برای چرخش . فعال شود  DI 3  ، ابتدا ورودی در اين روش= 5

 و برای چپگرد،  DI 1راستگرد يک پالس با لبه باال رونده از ورودی 

  .  به کار گرفته می شود DI 2يک پالس با لبه باال رونده از ورودی 

پارامتر .  را غيرفعال کنيدDI 3برای توقف موتور، کافی است ورودی 

  .  تنظيم گرددRequest در اين حالت بايد روی 1003

 و جهت چرخش روی کی پد ، در stop و  startاز کليد های = 8

 فعال است ، برای استارت و توقف و انتخاب جهت EXT1زمانی که 

  . چرخش، استفاده می گردد

 برای حرکت و تعيين جهت چرخش ، DI 2 و DI 1از دو کليد = 9

  . استفاده می گردد

 به طور همزمان صفر يا يک DI 2 و DI 1زمانی که هر دو وردی 

 باعث حرکت DI 1به تنهايی فعال شدن . هستند، فرمان توقف داريم 

.  باعث حرکت چپگرد می گردد  DI 2راستگرد و به تنهايی فعال شدن 

  . تنظيم کنيدRequest را روی 1003مقدار پارامتر 

  

  

1001  

  

  

  

 EXT1مرجع فرمان 

 در EXT1د نتنظيمات ، همان.  را تنظيم می کند  EXT2مرجع فرمان 

  .  است 1001پارامتر 

1002  

  جهت چرخش موتور 

 Request=3چپگرد     = 2راستگرد    = 1

1003  

  DI 5 1010 تا DI 1 از بين ورودی های Jogانتخاب ورودی برای فرمان 
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   11پارامترهای گروه 
  .   تعيين می گردد11مرجع انتخاب سرعت برای درايو، توسط پارامترهای گروه 

  ارامترپ  توضيح 

  . را تعيين می کندLocalنوع مرجع فرکانس در حالت 

1= REF1(Hz) 

2=REF 2(%) 

1101  

  EXT2 و EXT1روش انتخاب بين دو مرجع فرمان 

EXT1=0  انتخاب گردد  . 

 تا DI 1 با يکی از ورودی های ديجيتال EXT2 و EXT1انتخاب بين =  5 تا 1

DI 5 

7 =EXT2 

 DI 5 تا DI 1 با يکی از ورودی های EXT2 و EXT1اب بين  انتخ =-5تا  -1

   به صورت معکوس

1102  

 External REF1انتخاب مرجع فرکانس در حالت 

  .از طريق کی پد سرعت کنترل شود= 0

  .  سرعت کنترل شود AI 1از طريق ورودی آنالوگ = 1

  .ين شودسرعت به وسيله پتانسيومتر روی پانل کی پد تعي= 2

  .  به کار گرفته شود Joystick به شکل يک AI 1ورودی آنالوگ = 3

 برای کاهش DI 4 برای افزايش سرعت  و از ورودی DI 3از وروی =  5

 روی کی پد برای صفرنمودن مقدار Stopکليد . سرعت مرجع استفاده شود 

  . فرکانس مرجع استفاده شود 

  .ن می شود تعيي2205 توسط پارامتر  نيز شتاب

 برا کاهش سرعت استفاده DI 4 برای افزايش سرعت و از DI 3از ورودی = 6

 . مرجع سرعت، توسط درايو، نگهداری می شود . شود 

  

1103  

  

  

  

  

  

1103  

    farsidrive.parsiblog.com   ,   farsidrive.mihanblog.com راهنمای فارسی انواع درايو    



 Farsidrive.blogsky.com       راهنمای فارسی انواع درايو       09132211861مهندس محمديان     

 برای کاهش سرعت DI 4 برای افزايش سرعت و از DI 3از ورودی = 11

  .  می توان مقدار سرعت را صفر نمود Stopبا کليد . استفاده شود

 به عالوه مقدار AI 1جع سرعت برابراست با مجموع ورودی آنالوگ مر= 14

 REF=AI1%+ POT%-50%پتانسيومتر 

 و مقدار پتانسيومتر AI 1مرجع سرعت برابر است با تفاضل ورودی آنالوگ = 16

REF=AI1%+50% -POT% 

  مرجع فرکانس برابراست با فرکانس قطار پالس ورودی = 32

 REF1 1104حداقل مقدار برای 

 REF1 1105حداکثر مقدار برای 

  External REF2 1106انتخاب مرجع فرکانس در حالت 

  REF1 1107حداقل مقدار برای 

  REF2 1108حداکثر مقدار برای 

  .  را تعيين می کند Localمرجع انتخاب سرعت در حالت 

  سرعت توسط پتانسيومتر کنترل شود= 0

  سرعت توسط کی پد کنترل شود= 1

1109  
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   12پارامترهای گروه 
روش انتخاب سرعت های پله ای توسط ورودی های ديجيتال را به همراه مقادير سرعت های پله ای 

  . می توان در اين گروه تنظيم نمود 

  پارامتر  توضيح

درحالت پيش فرض، هيچ کدام از ورودی ها برای انتخاب فرکانس، تنظيم نشده اند و 

 قرار دهيد، 5اگر مقدار اين پارامتر را يک تا .  است1201=0مقدار پارامتر 

 هر کدام به تنهايی، فقط می توانند فرکانس موجود در DI 5 تا DI 1ورودی های 

 3 را بر روی 1201به طور مثال شما مقدار پارامتر.  را انتخاب کنند1202پارامتر 

 را 1202 می توانيد سرعت موجود در پارامتر DI 3به وسيله ورودی . قرار دهيد 

 تنظيم کنيد 10تا   7   را روی اعدادی بين 1201چنانچه مقدار پارامتر . انتخاب کنيد

 فرکانس که در پارامترهای 3، به وسيله دو تا از ورودی های ديجيتال می توانيد 

 را 1201ر به طور مثال اگر پارامت.  قرار دارد را انتخاب کنيد 1204 تا 1202

 برای انتخاب سه فرکانس، DI 4 و DI 3 قرار دهيد ترمينال های ورودی 9روی 

  . بکار خواهد رفت

 قرار دهيد، توسط سه تا از 13 و 12 را بر روی اعداد 1201اگر مقدار پارامتر 

 تا 1202ورودی های ديجيتال می توانيد هفت سرعت پله ای که در پارامترهای  

  . ده را انتخاب نماييد  تنظيم ش1208

1201  

  1202  1سرعت پله ای 

  1203  2سرعت پله ای 

  1204  3سرعت پله ای 

  1205 4سرعت پله ای 

  1206 5سرعت پله ای 

  1207 6سرعت پله ای 

  1208 7سرعت پله ای 
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  13پارامترهای گروه 
  .  برای تنظيم ورودی آنالوگ استفاده می شود 13از پارامترهای گروه 

  پارامتر  توضيح

  AI1 1301حداقل مقدار ورودی آنالوگ % 

  AI1 1302حداکثر مقدار ورودی آنالوگ %

  1303  ثابت زمانی مربوط به فيلتر ورودی آنالوگ

  

   14پارامترهای گروه 
  عملکرد رله خروحی را می توان در اين گروه مشخص نمود 

  پارامتر  توضيح

 را می توانيد انتخاب کنيد 33تا ، اعدادی بين صفر Relay1 خروجی  تعريف رله 

 برای Relay1به طور مثال اگر رله خروجی . که هر کدام، عملکرد مشخصی دارد 

 را انتخاب نماييد و اگر برای نشان دادن وضعيت 4عدد . اعالم فالت به کار می رود

  .  را تنظيم کنيد 1آماده بودن درايو به کار می رود عدد 

1401  

  Relay1 1404وجی تاخير در وصل رله خر

  Relay1 1405تاخير در قطع رله خروجی 
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  16پارامترهای گروه 
نمودن  saveبه پسورد، سطح دسترسی به پارامترها ،  در اين گروه از پارامترها ، تنظيمات مربوط

  . پارامترها در حافظه دائمی ، و چند گزينه ديگر قرار دارد 

  پارامتر  توضيح

اين . نمودن درايو، انتخاب کنيد  Enableتوانيد برای يکی از ورودی ها را می 

يعنی درايو ، همواره . پارامتر به طور پيش فرض بر روی صفر قرار دارد 

Enable  اما . است و نيازی به اعمال يک سيگنال خارجی برای فعال شدن ندارد

ی  به عنوان يک ورودDI 4 تنظيم کنيد ورودی 4اگر مقدار آن را بطور مثال روی 

Enable به کار خواهد رفت .  

1601  

وارد به  به منظور قفل نمودن پارامترها و جلوگيری از دسترسی افراد نا

  . تنظيم می گرددLocked=0پارامترهای درايو ، بر روی 

1602  

  1603  پسورد 

در حالت پيش فرض بر . انتخاب يک ورودی ديجيتال برای ری ست نمودن فالت ها

اما . يعنی فالت ها فقط از طريق کی پد ری ست می شوند روی صفر قرار دارد 

  DI 5 تا DI 1 قرار دهيد، با يکی از ورودی های 5 تا 1اگر اعدادی بين 

می توان فالت را ری ست نمود، همزمان از طريق کی پد نيز می توانيد فالت ها را 

  . ری ست کند 

1604  

ظيمات پارامتری می توان کليد از طريق ورودی های ديجيتال يا به صورت تن

Local/Remoteروی کی پد را از کار انداخت و غيرفعال نمود .  

1606  

 نمودن پارامترها در حافظه دائمی درايو saveاين پارامتر، مهم است و به منظور 

قبل از اينکه درايو دهيد می هر بار که تنظيمات درايو را تغيير . ، به کار می رود

  .  قرار دهيد yesکبار اين پارامتر را بر روی را خاموش کنيد ي

1607  

  در حالت پيش فرض ، تمامی . سطح دسترسی به پارامترها را تنظيم می نمايد 

  .پارامترهای موجود در ليست کوتاه و ليست بلند را می توانيد مشاهده نماييد

1611  
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  18پارامترهای گروه
پارامترهای. ای ورودی قطار پالس، به کار گرفته شود می تواند بر(DI 5)يکی از ورودی ديجيتال

  .  برای تنظيمات قطار پالس ورودی به کار می رود18گروه

  پارامتر  توضيح

   به عنوان ورودی قطار پالسDI 5حداقل فرکانس ورودی قطار پالس ، زمانی که

  

  .به کار می رود

1801  

 به عنوان ورودی قطار پالسDI 5حداکثر فرکانس ورودی قطار پالس، زمانی که

  .، تعريف می شود

1802  

  1803  ثابت زمانی برای فيلتر ورودی
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  20پارامترهای گروه 
در نظر گرفته ... در اين گروه ، چند پارامتر به منظور محدود نمودن جريان و ولتاژ ، فرکانس و 

  . شده است 

  پارامتر  توضيح 

  2003  مجازحداکثر جريان خروجی 

اگر از مقاومت ترمز استفاده نمی کنيد ، اين . dcترل خطای اضافه ولتاژ باس کن

اما زمانی که از مقاومت ترمز، استفاده می شود اين . پارامتر را فعال نگه داريد 

  . پارامتر را غيرفعال کنيد 

2005  

  2006  کنترل خطای کاهش ولتاژ

  2007  حداقل فرکانس خروجی درايو

  2008  جی درايوحداکثر فرکانس خرو

  2020  استفاده از مقاومت ترمز داخلی يا مقاومت ترمز خارجی
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  21پارامترهای گروه 
، روش توقف اضطراری dcروش استارت شدن موتور، روش توقف موتور، ترمز به روش جريان 

  .  می توانيد تنظيم نماييد 21را در گروه پارامترهای ... ، جبران گشتاور و 

  رپارامت  توضيح

  استارت موتور با استفاده از رمپ افزايش سرعت= 1

 dcاستارت با استفاده از ترمز = 2

 dcاستارت با استفاده از ترمز = 4

 اين روش برای موتورهای متوقف و -استارت آزادانه موتور= 6

  .موتورهای درحال گردش ، کارايی دارد

تاور اين روش نيز برای استارت آزادانه موتور به همراه جبران گش= 7

  .موتورهای درحال دوران، کاربرد دارد

2101  

  توقف موتور به صورت آزادانه = 1

 Rampتوقف به روش = 2

2102  

  روش توقف موتور

  2103  در استارت dc  مدت زمان تزريق جريان 

  2104   در زمان توقفdcفعال نمودن ترمز 

  2106   نسبت به جريان نامی موتورdcجريان ترمز % 

  2107   در زمان توقف dcان ترمز ممدت ز

 و Localجلوگيری از استارت موتور پس از رفع فالت ، در حالتی که بين 

Remote جابه جايی شود و در زمانی که EXT1EXT2جا به جا شود .  

2108  

  Emergency Stop 2109تعريف نمودن يک ورودی به عنوان ورودی 

  2110  ان گشتاور در استارت حداکثر جريان خروجی برای جبر% 

  zero speed 2112تاخير مربوط به سرعت 

  

    farsidrive.parsiblog.com   ,   farsidrive.mihanblog.com راهنمای فارسی انواع درايو    



 Farsidrive.blogsky.com       راهنمای فارسی انواع درايو       09132211861مهندس محمديان     

 

  22پارامترهای گروه 
  .  تنظيم نماييد 22را در گروه ) نرخ افزايش يا کاهش سرعت(پارامترهای مربوط به شتاب 

  پارامتر  توضيح

 1را برای انتخاب بين نرخ شتاب  در اين پارامتر می توانيد يکی از ورودی ها

   تعريف کنيد2نرخ شتاب و 

2201  

  2202  1 شتاب مثبت – 1مدت زمان افزايش سرعت 

  2203  1 شتاب منفی – 1مدت زمان کاهش سرعت 

 شکل، برای اکثر  s منحنی - شکلs خطی يا –انتخاب نوع شکل منحنی شتاب 

  .کاربردها مناسب است

2204  

  2205  2)افزايش سرعت (مدت زمان شتاب مثبت 

  2206  2)کاهش سرعت (اب منفی مدت زمان شت

  2207   شکل  s خطی يا-2شکل منحنی شتاب مثبت و منفی 

  2208  . فعال گرددEmergency stepمدت زمان کاهش سرعت ، زمانی که ورودی 
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  25پارامترهای گروه 
اين سرعت ها را . بعضی از فرکانس ها هستند که موتور يا ماشين، نبايد در آن سرعت باقی بماند

  .  تعريف می شوند 25 می نامند و در گروه )ممنوعه (سرعت های بحرانی

  پارامتر  توضيح

  2501  فعال يا غيرفعال نمودن سرعت های بحرانی

  2502  1محدوده پايين باند فرکانس بحرانی 

  2503  1محدوده باالی باند فرکانس بحرانی 

  2504  2محدوده پايين باند فرکانس بحرانی 

  2505  2باند فرکانس بحرانی محدوده باالی 

  2506  3محدوده پايين باند فرکانس بحرانی 

  2507  3محدوده باالی باند فرکانس بحرانی 
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   26پارامترهای گروه 
  .  تنظيم نماييد 26پارامترهای مرتبط با جبران لغزش ، فرکانس کرير و جبران ولتاژ را درگروه 

  پارامتر  توضيح

  2601  دن حالت بهينه سازی فلوفعال يا غيرفعال نمو

  v/f 2603مقدار جبران ولتاژ در سرعت های کم منحنی 

  2604  .فرکانسی که در آن ، مقدار جبران ولتاژ ، صفر می گردد%

 منحنی های خطی برای بارهای با گشتاور ثابت مثل نوار نقاله ، -v/fنوع منحنی 

ير مثل پمپ و فن انتخاب  برای بارهای با گشتاور متغsquare عمنحنی های نو

  .گردد

2605  

 igbt 2606فرکانس سوئيچينگ کرير

 داغ شود درايو به طور igbt اگر -فعال نمودن حالت کنترل فرکانس سوئيچينگ

  . اتوماتيک ، فرکانس کرير را کم می کند 

2607 

  slip(  2608(نرخ جبران لغزش سرعت 

 2609  ...رکانس کريروفعال نمودن حالت کاهش نويز موتور با افزايش ف

 dcاز کم و زياد شدن ولتاژ باس  dcبا فعال نمودن عملکرد ثابت کننده ولتاژ باس 

  جلوگيری می شود

2619 
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   30پارامترهای گروه 
  .  تنظيم می گردد30پارامترهای حفاظتی درايو و موتور، در گروه 

  پارامتر  توضيح

  3001  3021 پارامتر-AI1 عملکرد درايو درزمان قطع شدن ورودی آنالوگ

  3003  1تعريف يکی از ورودی های ديجيتال برای فالت خارجی 

  3004  2تعريف يکی از ورودی های ديجيتال برای فالت خارجی 

  3005  فعال نمودن حفاظت اضافه بار حرارتی موتور 

  3006  دمای حالت دائمی% 63مدت زمان رسيدن دمای موتور به 

3007  

  . منحنی بار موتور، تعريف می گرددتوسط اين سه پارامتر،  3008

3009  

  STALL 3010عملکرد درايو در برابر خطای 

  STALL 3011محدودنمودن فرکانس برای خطای 

  STALL 3012مدت زمان عملکرد 

  3013  فعال نمودن عملکرد فالت کاهش بار يا موتور بدون بار

  3014  مدت زمان برای عملکرد کاهش بار

  3015  اب منخنی برای عملکرد کاهش بارانتخ

  3016  عملکرد درايو در مورد خطای قطع فاز ورودی

  3017  فعال نمودن حفاظت در برابر ارت فالت

  3021   برای اعالم فالتAI1حداقل مقدار ورودی آنالوگ % 

  3023  فعال نمودن خطای اشتباه در سيم کشی ورودی و خروجی های برق درايو
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  31ی گروهپارامترها
در برخی کاربردها، امکان ری. فالت های درايو را می توان به صورت اتوماتيک نيز ری ست نمود

  . ست دستی در برخی زمان ها ، فراهم نيست بنابراين ری ست اتوماتيک ، انتخاب می گردد

  پارامتر  توضيح

  3101  تعداد دفعات تکرار ری ست اتوماتيک

  3102  خطا  تا وقوع خطای بعدی يکمدت زمان مجاز بين وقوع

  3103  ان تاخير در ری ست اتوماتيکممدت ز

  3104  فعال نمودن ری ست اتوماتيک برای فالت اضافه جريان

  3105  فعال نمودن ری ست اتوماتيک برای فالت اضافه ولتاژ

  3106  فعال نمودن ری ست اتوماتيک برای فالت کاهش ولتاژ

  AI13107رای خطای قطع شدن ورودی آنالوگفعال نمودن ری ست اتوماتيک ب

  3108  2 و1فعال يا غيرفعال نمودن ری ست اتوماتيک برای فالت های خارجی
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  32پارامترهای گروه 
وجود دارد که می  تواند برای يک پارامتر قابل انتخاب ديگر،  چند پارامتر نظارتی در اين گروه

  . ام دهدو عملی را انج محدوده ای را مشخص کند

  پارامتر  توضيح

  3201  01انتخاب اولين متغيراز بين متغيرهای گروه 

  3202  3201تعيين نمودن حد پايين برای پارامتر 

  3203  3201تعيين نمودن حد باال برای پارامتر 

  3204  01انتخاب دومين متغيراز بين متغيرهای گروه 

  3205  3204تعيين نمودن حد پايين برای پارامتر 

  3206  3204يين نمودن حد باال برای پارامتر تع

  3207  01انتخاب سومين متغيراز بين متغيرهای گروه 

  3208  3207تعيين نمودن حد پايين برای پارامتر 

  3209  3207تعيين نمودن حد باال برای پارامتر 
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   34پارامترهای گروه 
  .  تنظيم نماييد 34می توانيد در گروه نحوه نمايش  پارامترها و متغيرها بر روی صفحه نمايش را

  پارامتر  توضيح

 برای نشان داده شدن در صفحه نمايشگر 01تعيين يکی از پارامترهای گروه 

 يعنی فرکانس 0103 را انتخاب کنيد پارامتر  103  اگر به طور مثال عدد-درايو

  . خروجی درايو نمايش داده می شود 

3401  

  3402   تنظيم شد3401در پارامتر حداقل مقدار برای ورودی که 

  3403   تنظيم شد3401دی که در پارامتر وحداکثر مقدار برای ور

  3404  3401فرمت نمايش مقدار 

  3405  3401د استفاده برای نمايش مقدار رواحد مو
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  40پارامترهای گروه 
  . ويرايش نماييد  جست و جو و 40 را در گروه پارامترهای PIDپارامترهای مربوط به کنترلر 

  پارامتر  توضيح

  4001  تناسبی –PIDضريب بهره برای کنترلر 

  PID 4002مدت زمان انتگرال برای کنترلر 

  PID 4003مدت زمان مشتق برای کنترلر 

  4004  ثابت زمانی فيلتر مشتقی

  4005  معکوس نمودن پالريته خطا

  PID 4006واحد برای کنترلر 

  4007  مقياس بندی برای نمايش 

  PID 4008از مقدار واقعی کنترلر % 0تعيين 

  PID 4009از مقدار واقعی کنترلر % 100تعيين 

 set pointمشخص نمودن ورودی 

   از کی پد دريافت می گردد set pointمقدار =0

 AI1 ازورودی  set pointمقدار = 1

   توسط پتانسيومتر کی پد set pointمقدار = 2

   تعيين شود4011 توسط پارامتر  set pointمقدار = 19

  . است  set pointمقدار قطار پالس ورودی، مقدار = 32

4010  

  4011   داخلیset pointتعيين يک متغير به عنوان 

  set point 4012حداقل مقدار 

  set point 4013حداکثر مقدار 

  PIDانتخاب فيد بک برای کنترلر 

  .  تعريف می گردد4016متر  که در پاراACT1فيدبک = 1

4014  
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 (ACT1-ACT2).  است ACT2 و ACT1فيد بک ، حاصل تفاضل = 2

ACT2 تعريف می شود4017 توسط پارامتر .  

  ACT2 و ACT1مجموع = 3

  4015  چند برابر نمودن مقدار فيد بک

 AI1ورودی = 1

  پتانسيو متر روی کی پد= 2

  مقدار جريان خروجی درايو= 3

  يورامقدار گشتاور خروجی د= 4

  مقدار توان خروجی درايو= 5

4016  

ACT1 

  4017  4016همانند پارامتر

ACT2 

  ACT1 4018حداقل مقدار برای 

  ACT1 4019حداکثر مقدار برای 

  ACT2 4020حداقل مقدار برای 

  ACT2 4021حداکثر مقدار برای 

 Sleepانتخاب يک ورودی برای فعال نمودن حالت 

  DI5 تا DI1دی های ورو= 5تا 1

 . تنظيم می شود 4025 يا 4023يک مقدار که توسط پارامترهای = 7

4022  

  sleep 4023تعيين سطح برای فعال نمودن حالت 

  sleep 4024تاخير در فعال نمودن حالت 

 wake –up 4025تعيين يک سطح برای فعال نمودن حالت 

 wake –up 4026تاخير در فعال شدن حالت 
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  99رامترهای گروه پا
  .  وارد کنيد 99 را در گروه  start-upپارامترهای مربوط به 

  پارامتر  توضيح

  9902  انتخاب نوع کاربرد درايو

  9905  ولتاژ نامی موتور

  9906  جريان نامی موتور

  9907  فرکانس نامی موتور

  9908  سرعت موتور در بار نامی

  9909  توان نامی موتور

  

Save نمودن  :  
 را اجرا و فعال کنيد تا 1607س از اينکه مقادير پارامترها را تغيير داديد ، يکبار بايد پارامتر پ

در غير اين صورت ، وقتی تغذيه .  شود save مقادير جديد پارامترها، در حافظه دائمی درايو ،

 بار می شود و درايو را قطع و وصل کنيد ، مقادير پارامترها ، قبل از تغييرات ، در حافظه درايو ،

 . تغييرات شما از دست خواهد رفت 
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