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راهنمای   

  بکارگيری درايو 
ABB Acs550    
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  مقدمه
 کيلو 355 کيلو وات تا 0.75 در محدوده توان بين ABB ساخت شرکت ACS550درايو 

از اين درايو می توان برای کنترل سرعت . وات برای کاربردهای عمومی توليد می گردد
  .استفاده نمود, اری از اين دست ميکسر و بسي ,نوار نقاله  ,پمپ  , موتورهای فن

  .بکار گرفته شود , CT يا گشتاور ثابت VTاين درايو می تواند در حالتهای گشتاور متغير 
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  سخت افزار 
       ساخته  R6  تا R1  سايز يا فريم 6 در  ACS550درايو  , از نظر شکل ظاهری

  .می شود

  , Ai2  و Ai1دو ورودی آنالوگ   , Di 6ا  تDi1 ورودی ديجيتال 6 اين درايو دارای 
 .  می باشد AO2  و  AO1  و دو خروجی آنالوگ  RO3  تا RO1سه خروجی رله ای 
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 را  Ai2  و Ai1  که بر روی برد کنترلی قرار دارد می توانيد وروديهای J1توسط جامپر 
 . تنظيم کنيد ,  آنالوگ جريان ورودیدر حالتهای ولتاژ ورودی و يا 
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از نظر , متصل نماييد و هر دو روش , وروديهای ديجيتال را می توانيد به دو روش زير 
 . يکسان هستند , کارکرد 

  

ولت است به ترمينال + 24 که 10ترمينال شماره , )شکل سمت راست (NPNدر روش 
برای اتصال ,  به عنوان مشترک 11 است وصل می شود و ترمينال DCOM  که 12

 . مورد استفاده قرار می گيرد , ورودی کليدهای 

به يکديگر جامپر شده و  , 12 و 11ترمينالهای ,  )شکل سمت چپ (PNP در روش 
بکار , برای کليدهای ورودی , ولت است به عنوان ترمينال مشترک + 24 که 10ترمينال 
 . می رود 

 

 

 . شماره و کارکرد هر ترمينال را نشان می دهد , صفحه بعد جدول 
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 .برای فرمان حرکت و توقف است ,  بطور پيش فرض  Di1ورودی ديجيتال 

 و  بکار می رود,  برای چپگرد و راستگرد , بطور پيش فرض  نيز Di2 ورودی ديجيتال 

 می توانيد از بين سرعتهای ثابت موجود در حافظه درايو  Di4  و  Di3 توسط وروديهای 
 . سه تا را انتخاب کنيد , 

 

 و با استفاده از  Ai1توسط ورودی آنالوگ , سرعت , ين دو ورودی را فعال نکنيد اگر ا
 .نصب  می گردد قابل کنترل است, يک پتانسيومتر که روی درب تابلو 

توسط , وروديها و خروجيهای ديجيتال و آنالوگ را می توان بر حسب نوع کاربرد  
 می توانيد ماکرو 9902 توسط پارامتر ,عالوه بر اين . تنظيم نمود , پارامترهای مربوطه 

 .پياده سازی کنيد , های مختلف را برای اين درايو 

اگر اين .  قرار داردABB standard=1بر روی ,  بطور پيش فرض 9902 پارامتر
  . تغيير خواهد کرد, رايش وروديها و خروجيهای درايو آ, پارامتر را تغيير دهيد 
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 و نيازیمی شود  استفاده,  از کی پد موجود روی درايو,برای تنظيم پارامترهای درايو
 نيز flash drop اما از وسيله ای به نام. به استفاده از ساير ابزار و دستگاهها نيست

  . کمک گرفت, می توان برای اين کار
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يجيتال و و ترمينالهای ورودی و خروجی د, محل قرار گيری کنترل پانل  ,شکل زير 
  . آنالوگ را نشان می دهد
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 panelدو کانکتور وجو دارد کانکتور بااليی که با نام , در زير کنترل پانل يا کی پد 
connector ,  بکار می رود, برای اتصال کی پد , مشخص شده.  

 Flash  مشخص شده برای اتصال دستگاه flash Drop از کانکتور پايين که با نام 
drop توسط دستگاه . استفاده می شود, و  به دراي Flash drop  می توانيد مجموعه 

  . انتقال دهيد, پارامتر ها را بين کامپيوتر و درايو 

  

  . باشد Drive window می تواند , نرم افزار مورد استفاده بر روی کامپيوتر 

  .ايجاد می کنيد , فايلهای جديد , توسط اين نرم افزار ,  شما

 Flash پارامترها به دستگاه , ورد نياز درايو را تنظيم می کنيد و سپس پارامترهای م
drop منتقل می گردد .  
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درايو نبايد در زمانی . بايد درايو را خاموش کنيد ,  برای انتقال فايلها و پارامترها به درايو 
 . ار گردد دبرق,  وصل است  Flash drop که 
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    نشان ,  موتور و مقاومت ترمز و کابل ورودی را به درايو ترتيب اتصال, شکل زير 
  . می دهد

  .  برای اتصال مقاوت ترمز است-BRK  و  +BRK ترمينالهای , در درايوهای کوچک 

  

   -UDC  و   +UDCيونيت ترمز وصل ميگردد و ترمينالهای , برای درايوهای بزرگ 
  . ار ميرود بک, برای اتصال يونيت ترمز , به همين منظور 

نيازی به اتصال مقاومت , معموال برای درايوهايی که به موتور پمپ و فن وصل می گردد 
  يا يونيت ترمز نيست اما برای بارهايی که دارای اينرسی زياد باشند مقاومتيا يونيت 

  . نصب می گردد, ترمز 
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  نترل پانلک
  .ل نصب و بکارگيری است قاب, دو نوع کی پد يا کنترل پانل بر روی اين درايو 

و نوع پيشرفته تر که )  Basic control panel(  نام دارد  Basic  نوع ساده تر که 
Assistant control panel است  .  

 .اين دو پانل را نشان می دهد ,شکل های زير 

  

فايل ,  از پارامترها,می توانيد پارامترها را تنظيم نماييد  , هاتوسط هر دوی اين کنترل پانل
  . منتقل کنيد, پشتيبان ايجاد و يا پارامترها را بر روی درايوهای ديگر 
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  .  را توضيح دهيم  Basic کار با کنترل پانل  قصد داريم, در اين قسمت 

  

قرار دهيد   Local و  Remotمی توانيد درايو را در دو حالت   LOC/REMتوسط کليد 
و توقف و يا فرمان تغيير جهت چرخش را به  می توان فرمان حرکت Localدر حالت . 

  . داد, درايو از طريق کليدهای روی کی پد 

 8کليدی که با شماره ,  مشخص شده برای استارت 9با شماره , کليدی که در تصوير 
 نمايان شده برای تغيير جهت چرخش 7مشخص شده برای توقف و کليدی که با شماره 

 نشان  Loc عبارت , سمت چپ و باالی نمايشگر  در  Local در حالت . موتور است 
  . داده می شود

عبارت ,  قرار دهيد Remote  درايو را در وضعيت Loc/REM اگر با استفاده از کليد
 . تغيير می کند  REM به , سمت چپ , باالی صفحه 
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 و يا از طريق ارتباط سريال  Di6 تا  Di1 توسط وروديهای ديجيتال ,   REM در حالت 
  .بدهيد.... فرمان حرکت و توقف و, می توانيد به درايو ,  شبکه و

  .وجود دارد ,  امکان تغيير سرعت از طريق کی پد  Local  در حالت 

 يا Ai1تغيير سرعت از طريق وروديهای آنالوگ   ,Remoteيا   External  در حالت 
Ai2  فراهم می گردد,  و يا از طريق شبکه . 

از کليدهای جهت باال و جهت پايين و دو کليد , ا از طريق کی پد برای تغيير پارامتره
Menu/Enter   و  Exit/Reset  

 

برای خروج از .  را بکار گيريدMenu/Enterبرای ورود به منوها کليد . استفاده کنيد
کليدهای جهت باال و پايين ,  را بزنيد برای حرکت بين منوها Exit/Reset منوها هم کليد 

  .  بکار می رودMenu/Enterکليد ,  شدن آنها  save رود به پارامترها و و برای و

  

  .  حالت يا منو برای نمايش می باشند5دارای  Basic control panel کنترل پانل های 

  out putحالت -1

  rEF-Reference تنظيم سرعت -2

  PAr-parameterمنوی -3

  copy منوی -4

  fault    منوی-5
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 .  می گرددout putوشن می کنيد بطور اتوماتيک وارد حالت وقتی درايو را ر

 

مقدار متغيرهايی مثل ولتاژخروجی درايو , در اين حالت اگر به درايو فرمان حرکت بدهيد 
  .را می توانيد مشاهده نماييد.... و جريان خروجی ,  فرکانس خروجی يا 

ردد بدين معنی که  می گ فعال Remote  بصورت وقتی درايو را روشن می کنيد  
از طريق شبکه يا وروديهای ديجيتال و آنالوگ , فرمانهای حرکت و توقف و کنترل سرعت 

  Local  می توانيد درايو را به مد Loc/REM با استفاده از کليد . دريافت می گردد, 
اگر .  نمايان می گردد Loc در سمت چپ صفحه نمايشگر عبارت , در اين حالت . ببريد
 در وسط صفحه برای LOCrعبارت نگه داريد ,  را برای دو ثانيه  Loc/REM کليد 

 را  Local در حالت .... مدتی ظاهر می گردد که بدين معنی است که مقادير سرعت و 
 قرار می گيرد از اين  Local در حافظه ذخيره می کند تا در دفعات بعدی که از حالت 

  . تنظيمات استفاده شود
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 rEFيم سرعت تنظ
چندين عبارت , در خط پايين صفحه نمايشگر . دارای چند قسمت است , صفحه نمايشگر 

 ديده نميشود   Menuاگر عبارت . قابل رويت است.... وSET و FWD و Menuمانند 
   .  ظاهر گردد Menu عبارت   را چندين بار فشار دهيد تاExit کليد 

  

  . ..وrEF   يا PAr را فشار دهيد عبارت   و پايينهای جهت باالدر اين حالت اگر کليد
بدين معنی است که PAr  عبارت     , بطور مثال . نمايش داده خواهد شد, روی صفحه 

  .می توانيد وارد منوی پارامترها شويد 

  

روی صفحه است کليدهای باال يا پايين PAr در حالتی که عبارت ,  اگر همانند شکل باال 
 Enter کليد .  را مشاهده کنيدReferenceبه معنی  rEF  می توانيد گزينه را فشار دهيد 

  local  درايو در حالت Reference که فرکانس  ظاهر می گردد, را بزنيد يک عدد 
, در خط پايين صفحه نمايش . اين عدد را تغيير دهيد , با کليدهای جهت باال و پايين . است

    . نشان داده شود SET بايد عبارت , در اين حالت 
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  . ذخيره ميگردد , بطور اتوماتيک در حافظه درايو , تغييرات 
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   PAr-parameter-mode حالت 
 در اين حالت اگر کليد .  بشويد output را چندين بار بزنيد تا وارد منوی Exitکليد 

Menu  عبارت , بر روی صفحه ,  را فشار دهيدPAr  ظاهر می شود.  

  

آمد کليد جهت باال يا پايين را بزنيد تا عبارت   ... وCOPYيا   rEFمثل    اگر عباراتی  
PAr  ديده شود.  

که نشان می دهد وارد  ظاهر می شود  -01- عبارت ,  در اين حالت  را بزنيد Enterکليد 
  . شده ايد 01ی گروه پارامتر

  

  .  را بزنيد  Enter ود را انتخاب و کليد  با کليدهای جهت باال و پايين گروه مورد نظر خ

  

عبارت  ,  Enter  انتخاب شده و پس از زدن کليد -11-ابتدا گروه پارامتری , در شکل باال
  . است11 که اولين پارامتر در گروه پارامتری , ظاهر می شود1101
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ارامتر مورد به پ.  حرکت کنيد 11بين پارامترهای گروه ,  با کليدهای جهت باال و پايين 
. ظاهر می شود ,  را بزنيد مقدار داخلی آن پارامتر  Enter نظر خود که رسيديد کليد 

 کردن save  برای  Enter برای تغيير اين مقدار و کليد , کليدهای جهت باال و پايين 
در موقعی که مقدار داخلی .  برای خروج از اين حالت است  Exit مقدار جديد و کليد 

  .  در خط پايين نمايشگر ديده می شود SET عبارت , ا تغيير می دهيد پارامتر ر
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  COPY Mode حالت 
و  )full set( می توانيد يک کپی از پارامترهای درايو  Basic با استفاده از کنترل پانل 

 .کپی کنيد, به حافظه کنترل پانل ,  را از حافظه درايو  user setدو 

 

  از پارامترهای درايو به کنترل پانل در حالت  full set  نمودن يک ست کامل  برای کپی
copy mode گزينه از uL يا upload استفاده کنيد . 

 

در ....  اتوتيون و موتور و حتی پارامترهای, کليه پارامترهای درايو ,  در اين حالت 
نيد برای استفاده به عنوان فايل از اين پارامترها می توا. کپی می گردد, حافظه کنترل پانل 

  . استفاده کنيد, در آينده , پشتيبان 

 در منوی dLA گزينه , انتقال پارامترهای موجود بر روی کنترل پانل به درايو برای 
COPYبکار بگيريد . 
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 از پارامترهای موجود روی کنترل پانل می توانيد بر روی ساير درايوهای مشابه که دارای 
  . صات کامال يکسان باشند هم استفاده کنيدسايز و مشخ

 User .  و پارامترهای داخلی موتور است99پارامترهای گروه  , user set پارامترهای 
set ها را نيز می توانيد توسط گزينه  dL u1  يا  dL u2  به درايو ,  از کنترل پانل ,

 . کپی کنيد
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  های پارامتری گروه 
پارامترها را در , شرکتهای سازنده درايو , ت در دسترسی به پارامترها برای سهول

  . دسته بندی می کنند, گروههای مختلف 

  .  را معرفی می نمايد Acs550 گروههای پارامتری مربوط به درايو , جدول زير 

  گروه پارامتری  توضيح
 شامل ولتاژو جريان و سرعت درايو در Actualاطالعات و متغيرهای 

  ال کار ح
01  

  03  درايو در حال کار در شبکه فيلد باس  Actual اطالعات و متغيرهای 
  04  تاريخچه فالتها و خطاهای درايو 

  10  ؟از کجا صادر می گردد, فرمان حرکت و توقف  –مرجع فرمان درايو 
  11   ؟از چه طريقی کنترل می شود, سرعت درايو  –مرجع سرعت درايو 
  12  حوه انتخاب آنهاسرعتهای ثابت و ن

  13  پارامترهای مرتبط با وروديهای آنالوگ 
  14  پارامترهای مربوط به رله  های خروجی درايو 

  15  خروجيهای آنالوگ و تنظيم آنها
 کنترل فن خنک - ذخيره پارامترها -قفل کردن پارامترها –پسوورد 

 Reset  و  Enable انتخاب ورودی برای  -کننده درايو
16  

Limit – و گشتاور و سرعت و  ولتاژ محدود کردن جريان خروجی و
  فرکانس خروجی درايو 

20 

  21 پارامترهای مرتبط با نوع استارت و نوع توقف 
نوع شيب افزايش و کاهش  –پارامترهای افزايش و کاهش سرعت 

 DEC  و Acc سرعت 
22  

 23  کنترل کننده سرعت اتوماتيک – ASR پارامترهای 
  26  ای کنترل موتور و فلو و سوئيچينگ پارامتره

  30  پارامترهای حفاظت موتور و درايو 
  31  ری ست نمودن فالتها بطور اتوماتيک 

  34  پارامترهای مرتبط با نمايشگر
  36  پارامترهای مرتبط با تايمر داخلی درايو 

  Pid 40 پارامترهای کنترلر 
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 45   پارامترهای مربوط به صرفه جويی در مصرف انرژی
  50  پارامترهای انکودر موتور
  51  پارامترهای ارتباط سريال
  52   پانل و درايو  کنترلپارامترهای ارتباطی بين

  53  فيلد باس داخلی درايو  – EFB پارامترهای 
  PFC 81 پارامترهای کنترل پمپ و فن 

 98   پارامترهای کارت توسعه درايو 
    - پارامترهای موتور–اکرو  شامل انتخاب مstart-up پارامترهای 

  مد کنترلی درايو و اتوتيون 
99  
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  معرفی ماکروها
با استفاده از ماکروها می توانيد يک پيکربندی خاص را  , ABB در درايوهای ساخت 

  Acs550  در درايو 9902با استفاده از پارامتر . ايجاد کنيد, برای وروديها و خروجيها 
  . اکروی مورد نظر را انتخاب نمود می توان م

  . نام ماکروهای موجود را نشان می دهد, جدول زير 

مقدار پارامتر   نام ماکرو
9902  

1=ABB standard 1  
2=3wire macro  2  

3=Alternate  3  
4=motor  potentiometer  4  

5=Hand/Auto  5  
6=pid control  6  

7=PFC –pump fan control  7  
8=Torque control 8 

  

 .  است1 مساوی 9902مقدار پارامتر , در حالت پيش فرض 

بر اساس , و وروديها و خروجيهای درايو   فعال است  ABB standard يعنی ماکروی 
 . پيکربندی شده اند ,   صفحه بعدشکل
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  . بکار می رود,  برای کنترل سرعت درايو Ai1ورودی آنالوگ 

برنامه , ولت + 10برای ولتاژ ورودی صفر تا , لت  در اين حا Ai1 ورودی آنالوگ 
 ولت 0-10 بر روی  Ai1 برای ورودی ,  را در اين حالت j1 جامپر . ريزی می گردد

طبق ( را می توانيد به يک پتانسيومتر خارجی وصل کنيد  Ai1 ورودی آنالوگ . قرار دهيد
  ).شکل باال 

 . ده است بدون استفا,  در اين ماکرو  Ai2 ورودی آنالوگ 

 برای نشان دادن فرکانس خروجی درايو بر اساس يک جريان  AO1 خروجی آنالوگ 
 برای نشان دادن جريان خروجی درايو توسط  AO2  ميلی آمپر و خروجی انالوگ 20-0

 . ميلی آمپر تنظيم شده 0-20يک جريان آنالوگ 
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 هم Di2 يجيتال توسط ورودی د.  است stop  و  START  برای  Di1 ورودی ديجيتال 
 .  راستگرد کنيد–می توانيد جهت چرخش موتور را چپگرد 

 Constant  می توانيد سه سرعت ثابت  Di4  و  Di3 با استفاده از دو ورودی ديجيتال 
speed 1  تا  constant speed 3  انتخاب نماييد,  را طبق جدول زير .  

DI3 DI4  سرعت  پارامتر  
 AI1تغيير سرعت توسط   -  0  0
1  0  1202      Speed1  Constant      speed 1  
0  1  1203      speed2  Constant      speed 2  
1  1  1204      speed3  Constant      speed 3  

   

 تا 1202 در پارامترهای HZ  يا به صورت  rpm  سرعتهای ثابت را به صورت 
  rpmباشد سرعتها به صورت   vectorاگر مد کنترلی موتور بر روی . وارد کنيد 1204

 تنظيم گردد سرعتهای ثابت به  scalar  بر روی 9904است و اگر مد کنترلی موتور  
  .    دريافت ميگردد  HZصورت فرکانس و 

که در   1سرعت ثابت ,  را فعال کنيد  Di3 بطور مثال اگر فقط ورودی , طبق جدول باال 
  . گرددانتخاب می ,  تنظيم شده است 1202پارامتر 

 برای انتخاب نرخ شتاب افزايش و Di5  ورودی ديجيتال  ABB standard در ماکروی 
 و 2202 در پارامتر  Acc1 مدت زمان افزايش سرعت . بکار ميرود, کاهش سرعت 

مدت زمان افزايش .  تنظيم کنيد2203 را در پارامتر  Dec1 مدت زمان کاهش سرعت 
پارامتر  را در  Dec2  زمان کاهش سرعت  و مدت2205در پارامتر  Acc2 سرعت 
معتبر است  Dec1  و  ACC1 غير فعال باشد  ,  Di5اگر ورودی .  تنظيم نماييد2206
 .  اعمال خواهد شد Dec2 و  Acc2  مقادير موجود در   را فعال کنيد  Di5 و اگر 

  برای نشان دادن حالت  ,و در ساير ماکروها    در اين ماکرو Ro1 خروجی رله ای 
Ready)  خروجی رله ای , )آماده بودن درايو Ro2  برای نشان دادن حالت Running 

 برای نشان دادن خطای درايو تنظيم شده  Ro3 و رله خروجی  )موتور در حال چرخش (
  . است
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 3wireماکروی 

 توسط وروديهای در نوع استارت و توقف درايو,  تفاوت اين ماکرو با ماکروی استاندارد 
  . ديجيتال است
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همانند, اما اين کليد.  برای استارت درايو است Di1 ورودی ديجيتال, در اين ماکرو
 درايو Di1 و با يکبار فشردن شستی. بصورت لحظه ای وصل می گردد, شستی فشاری

.استارت می شود

مثل شستی, وصل باشداين ورودی در حالت عادی بايد.  برای توقف است Di2  ورودی
stopاگر اين شستی را فشار دهيد و رها کنيد درايو فرمان توقف, در تابلوهای قديمی 

.می دهد

بر, اين ورودی. استفاده می شود, برای تغيير جهت چرخش موتور Di3  از ورودی
لهمواره وص,  و بايد در حالت چپگرد لحظه ای نيست Di2  و Di1 خالف وروديهای
.همواره قطع باشد, و برای راستگرد

  . استفاده می شود,   سرعت ثابت3 هم برای انتخاب Di5  و Di4  از دو ورودی
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 Alternate ماکروی 
  Di1  در نحوه استفاده از وروديهای ABB standard با ماکروی ,  تفاوت اين ماکرو 

 . است Di2 و 

 

 را فعال کنيد به صورت  Di1 اگر .  نداريم ,انه جداگstart  در اين ماکرو ورودی 
.  موتور چپگرد می چرخد   فعال گردد Di2 و اگر  موتور را حرکت خواهد داد, راستگرد 

  . متوقف شده يا فالت خواهد داد, درايو , اگر هر دو ورودی را همزمان فعال کنيد 
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  Motor potentiometer ماکروی 
Motor potتفاوت اين .  از درايوها قابل اجرا استبسياریدر  ,توری  يا پتانسيومتر مو

  . در نحوه کنترل سرعت استABB standard با ماکروی , ماکرو 
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در  استفاده ميشود اما  Ai1 از ورودی , برای کنترل سرعت ,  در ماکروی استاندارد 
يش  برای افزاDi4=down  و Di3=UP از دو ورودی ديجيتال , Motor pot ماکروی 

 . استفاده می گردد, و کاهش سرعت 

  ميگردد و  saveبطور اتوماتيک  ,تنظيم کرديد , وقتی سرعت را توسط اين دو ورودی 
باقی  خواهد  مقدار اين سرعت حتی در صورت خاموش و روشن شدن درايو هم در حافظه 

  .ماند 

 و  Di5 ای مربوط به وروديه , ABB standard تفاوت ديگر اين ماکرو با ماکروی 
Di6   است .  

 .  می توانيد يک سرعت ثابت را فعال کنيد Di5 توسط ورودی 

اين ورودی را اگر . فرمان بگيرد,  هم همواره بايد فعال باشد تا درايو  Di6 ورودی 
  . درايو متوقف می شود, غيرفعال کنيد 
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 Hand/Autoماکروی 
کنترل , که بخواهيم درايو را از دو نقطه مختلف  ی شوددر جاهايی استفاده م, از اين ماکرو 

  . کنيم 
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 برای کنترل Ai2   و ورودیA  فرضی  برای کنترل سرعت درايو از نقطهAi1 ورودی 
 . می باشدB  فرضیسرعت درايو از نقطه

راستگرد درايو از  – برای فرمان حرکت و توقف و چپگرد Di2  و  Di1  وروديهای 
راستگرد از  –و توقف و چپگرد  برای فرمان حرکت  Di5  و  Di6 های  و وروديAنقطه 
 . خواهد بودBنقطه 

  B کنترل گردد يا از نقطه  Aاز نقطه ,  هم تعيين می کند که درايو Di3  ورودی 

  .  خواهد بودAکنترل همواره از نقطه ,  را فعال نکنيد Di3 اگر ورودی 

 . کنترل کنيد  , Bوانيد درايو را از نقطه می ت,  را فعال کنيد  Di3 اگر ورودی 

  . استفاده می گردد , Hvac از اين ماکرو در کاربردهای 
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  pid control ماکروی 
  , معموال از تابلوهای بوستر پمپ , برای کنترل فشار آب در يک ساختمان يا مجتمع بزرگ 

امکان ايجاد يک فشار , اده شود استف , pid controlاگر از ماکروی . استفاده می شود
  . فراهم می گردد ,  ثابت در خروجی پمپ
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  ,ب برای ايجاد يک فيدبک فشار آبرای اين منظور از يک سنسور فشار در خروجی پمپ 
  .بهره می گيريم 

 ميلی امپر يا 0-20 ولت يا جريان های 0-10می تواند ولتاژ,  خروجی سنسورهای فشار 
  . باشد.. .. ميلی آمپر و20-4

  .  وصل کنيد Ai2خروجی سنسور فشار را به ورودی آنالوگ 

 برای   و  setpoint به عنوان و هم برای تنظيم سرعت درايو  Ai1  از ورودی آنالوگ 
  . استفاده می شود,افزايش و کاهش فشار آب درخواستی 

اگر . داردوجود , Di2 توسط ورودی pidامکان غير فعال نمودن کنترل , در اين ماکرو 
به صورت  , و کنترل سرعت   غير فعال می شودpid غير فعال باشد کنترل Di2ورودی 

  . معمولی خواهد بود

  . بکار می افتد , pidنماييد کنترلر )وصل( را فعال Di2 اگر ورودی 

فرمان حرکت و توقف , به درايو  , Di1 غير فعال باشد می توانيد توسط ورودی Di2اگر 
همچنين در حالت معمولی )حالت معمولی(سرعت را تغيير دهيد  ,Ai1ورودی بدهيد و با 

  .بکار بگيريد  سه سرعت ثابت را Di3  و Di4می توانيد با استفاده از دو ورودی 

اين ورودی را اگر غير فعال .  فعال باشد Di5همواره بايد ورودی , برای فعال بودن درايو 
  . متوقف خواهد شد , Pidو درايو در هر دو حالت معمولی , کنيد 

در اين حالت .  را فعال کنيد Di2بايد ورودی  ,  pid برای استفاده از درايو در حالت 
)Pid(  توسط ورودیDi6می توان به درايو فرمان استارت و توقف داد .  

بوستر پمپ داريد در نظر داشته باشيد  ی ده از اين ماکرو را در يک تابلوچنانچه قصد استفا
  , را بايد تنظيم کنيد و اين ماکرو به تنهايی قادر به کنترل فشار آب 40پارامترهای گروه که 

  .نيست
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 PFCماکروی 
از دو پمپ آب يا تعداد , بر روی برخی از سيستمهای تاسيساتی برای تامين فشار آب 

   Acs550 در درايو PFCبا استفاده از ماکروی . استفاده می گردد, بيشتری از پمپها 

  . ی توانيد دو پمپ را کنترل کنيدم
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 Torque controlماکروی 
Torque به بار وارد می کند, مقدار نيرويی است که موتور ,  يا گشتاور يک موتور .

 می توانيد گشتاور يک موتور را کنترل Torque controlتوسط ماکروی کنترل گشتاور 
  . نماييد
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  . تغيير داده شده اند, دهد که بر اساس نوع ماکروها پارامترهايی را نشان می , جدول زير 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 پارامتری به عنوان Acs350  و Acs310  و Acs550  و Acs150 در درايوهای 

 يا ايجاد يک فايل با تنظيمات کارخانه وبرای . بازگشت به تنظيمات کارخانه نداريم 
 . استفاده کنيدflash drop می توانيد از دستگاه , ه بازگشت به تنظيمات کارخان

 که مربوط به انتخاب ماکروها 9902با استفاده از پارامتر .  اما روش ديگری هم هست
به مقادير کارخانه , است نيز می توان پارامترهای درايو را بر اساس نوع ماکروی انتخابی 

 . تغيير داد , 

    رد قرار داABB standard=1بر روی پارامتر   9902 پارامتر ,به طور پيش فرض  
پارامتر ها را به مقدار ميتوان   ,Alternate=3 طور مثال به با تغيير مقدار اين پارامتر ب

defaultی   ماکروAlternate  , هاهايی که مقدار آنها با تغيير ماکروپارامتر. تغيير داد , 
 3019 ,  1607,3018, 1602رامترهای  و پا99تغيير نمی کند شامل پارامترهای گروه 

 . می باشد29و 53 ,50 و پارامترهای گروههای 9802  , 

حاال می توانيد پارامترهای درايو را بر اساس نياز ,  وقتی يک ماکرو را انتخاب کرديد
 . مجددا تنظيم کنيد, کاری خودتان 
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 ExT1  و ExT2مرجع فرمان درايو 
 هم External=EXT قرار دارد اصطالحا به آن حالت Remoteوقتی درايو در حالت 

,  و جهت چرخش  stop  و start  باشد فرمانهای Localاگر درايو در حالت . می گويند
 .امکان پذير است, ازطريق کليدهای روی کی پد 

 قرار می دهيد فرمان درايو از طريق پارامترهای Remote  اما وقتی درايو را در حالت 
 . خواهد بود 1102 و پارامتر10گروه 

مشخص می کند که فرمان , اين پارامتر .  است10 نخستين پارامتر از گروه 1001پارامتر 
  .  از کجا صادر می گرددEXT1درايو در حالت 

فرمان از طريق وروديهای ,  قرار دهيد 9 و 7 تا 1 را روی اعداد 1001اگر پارامتر 
  . ريافت می شودد, ديجيتال ولی به روشهای متفاوت 
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 از  stop  و  startباز هم فرمانهای ,  تنظيم کنيد 8 را بر روی 1001اگر پارامتر 
 .دريافت می گردد, طريق کی پد 

 . غير فعال می گرددEXT1 باشد مرجع فرمان 1001=0 اگر 

دريافت ,  باشد فرمانها از طريق ارتباط سريال و شبکه فيلد باس 1001=10 چنانچه 
 .دخواهد ش
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 می توانيد 1002با استفاده ازپارامتر .  نيز صدق می کند1002برای پارامتر, همين موارد 
 . را مقدار دهی کنيد EXT2مرجع فرمان 

 قرار دارد و ABB standard=1 بر روی 9902 در حالت پيش فرض که پارامتر 
 1001=2پارامتر    EXT1 انتخاب شده است مقدار پيش فرض برایstandardماکروی 

 برای چپگرد و Di2 برای استارت و توقف درايو و ورودی Di1است يعنی ورودی 
  .تنظيم شده است, راستگرد 

 

,  در اين ماکرو EXT2 است بدين معنی که مرجع فرمان 1002=0پارامتر , همچنين  
  . غير فعال است

  يا EXT1  می توان تعيين نمود که کدام يک از مرجعهای فرمان 1102توسط پارامتر 
EXT2  فعال باشند .  

  

 بر روی ABB standard در حالت پيش فرض برای ماکروی 1102 پارامتر 
1102=0=EXT1 از طريق مرجع فرمان ,  قرار دارد يعنی فقط درايو EXT1 فرمان 

  . غير فعال شده استEXT2 می گيرد و مرجع 
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انتخاب کنيد که بين دو  می توانيد يک ورودی ديجيتال را 1102 با استفاده از پارامتر 
  .  يکی را انتخاب کندEXT2  يا EXT1 مرجع 
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 REF1 و REF2 مرجع سرعت درايو 
سرعت درايو می تواند از طريق .  استسرعت برای انتخاب مرجع 11 پارامترهای گروه 

. داده شودتغيير  ,  يا کی پد و يا شبکه و وروديهای ديجيتال Ai2  يا Ai1ورودی آنالوگ 
توسط پارامتر . قابل تعريف است,  برای اين درايو REF2  و REF1 سرعتدو مرجع 

 را تنظيم و تعريف نمود و با استفاده از پارامتر REF1  می توان مرجع سرعت 1103
 . تنظيم می گردد , REF2 مرجع سرعت  , 1106
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يعنی . قرار دارد 1 بر روی 1103پارامتر مقدار  , ABB  STANDARDدر ماکروی 
پارامتر .  تغيير می دهدAi1سرعت را از طريق ورودی آنالوگ  , REF1مرجع سرعت 

 سرعت را از  REF2  تنظيم شده يعنی مرجع2بر روی ,  نيز بطور پيش فرض 1106
 . تغيير خواهد دادAi2طريق ورودی آنالوگ 

ه فيلد باس تغيير  سرعت را از طريق شبکREF2  يا REF1 اگر می خواهيد در حالتهای 
 .  قرار دهيد 8 را بر روی 1106 يا 1103دهيد مقادير پارامترهای 

يا 1103استفاده می شود مقادير پارامترهای , چنانچه از کی پد برای تغيير سرعت درايو 
 . تنظيم گردد0 و 21 و 20 می تواند بر روی 1106

 , افزايش و يا کاهش دهيد, تال  اگر هم می خواهيد سرعت را با استفاده از وروديهای ديجي
  .  تنظيم شود7 يا 6  می تواند بر روی اعداد1106 يا 1103مقدار پارامترهای 
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  روش توقف موتور و جهت چرخش موتور  
در حالت پيش فرض , اين پارامتر .  جهت چرخش موتور را تعيين می کند 1003پارامتر 
ور در هر دو جهت راستگرد و  قرار دارد و امکان حرکت موتRequest=3بر روی 
  . وجود دارد , چپگرد 

فقط در يک جهت ,  تنظيم گردد امکان چرخش موتور 2 و يا 1 اما اگر بر روی اعداد
  . وجود دارد )يا چپگرد  راستگرد(

  

اين پارامتر , بطور پيش فرض .  تعيين می گردد2102روش توقف موتور اما در پارامتر 
به درايو داده می شود , وقتی فرمان توقف ,  در اين حالت coast=1 قرار دارد 1بر روی 

به صورت , قطع شده و موتور بر  اساس سرعت و اينرسی  بار , ارتباط درايو و موتور , 
 .پس از مدتی توقف خواهد کرد, آزادانه 

  

 را برروی  2102 کاهش سرعت باشد پارامتر RAMP  اگر می خواهيد توقف به صورت 
2=Rampم کنيد  تنظي.   

مقاومت ترمز وصل کنيد و , الزم است که به درايو , دارای اينرسی زياد است,  اگر بار 
  . نماييدdisable=0 را غير فعال 2005پارامتر 

نرخ کاهش , استفاده کنيد ,  برای مواقعی که نمی خواهيد از مقاومت ترمز 2005 پارامتر 
 رخ over voltage هد تا خطای افزايش می د, را به طور اتوماتيک   Decسرعت 
  . ندهد
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  پارامترهای پر کاربرد 
تعدادی از مهمترين پارامترهای مورد استفاده در درايو را معرفی , در جداول صفحات بعد 

  .می کنيم 

پيش فرض در 
  ABBماکروی 

standard 

  پارامتر  توضيح

1=ABB 
standard 

  9902  نوع کاربرد درايو  –انتخاب ماکرو 

3=scalar  
  )v/fساده(

  موتور کنترلی مد
 vectorکنترل سرعت =1
 vector کنترل گشتاور =2
  )scalar )v/fکنترل =3

9904  

  v(  9905(ولتاژ نامی موتور   پالک موتور
  A(  9906(جريان نامی موتور   پالک موتور 
  HZ(  9907(فرکانس نامی موتور   پالک موتور 
  RPM(  9908(سرعت نامی موتور   پالک موتور 
  KW(  9909(توان نامی موتور   پالک موتور 

0=OFF   اتوتيون نمودن درايو و موتور  
  .اتوتيون انجام نشود=0
  . اتوتيون انجام شود= 1

9910 

Di1,Di 2=2   مرجع فرمان EXT1 1001  
 EXT2 1002مرجع فرمان  غير فعال = 0

3=Request  جهت چرخش موتور   
  راستگرد= 1
  چپگرد= 2
3 =Request  هردو جهت  

1003 

0=EXT1  روش انتخاب بين دو مرجع فرمان  
EXT1  و  EXT2 

1102 
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1=Ai1  مرجع سرعتREF1 
   ؟سرعت درايو چگونه کنترل می گردد

1103 

2=Ai2  مرجع سرعتREF2 1106  
0 HZ  0 يا RPM REF1           min 1104   حداقل سرعت 

1500   RPM 
 HZ   50  يا

REF1          max   1105 حداکثر سرعت 

0% REF2           min 1107   حداقل سرعت 
100% REF2          max 1108  حداکثر سرعت 

9=Di3&Di4  روش انتخاب سرعتهای ثابت توسط وروديهای 
 ديجيتال

1201 

  Ai1 1301حداقل ورودی آنالوگ  0%
 Ai1 1302حداکثر ورودی آنالوگ  100%

0.1     sec  برای ورودی آنالوگ  فيلتر زمانیAi1 1303 
0     RPM  2001  حداقل سرعت خروجی مجاز برای درايو 

1500     RPM  2002   حداکثر سرعت خروجی مجاز برای درايو  
 0           HZ  2007   حداقل فرکانس خروجی درايو  

50              HZ  2008   حداکثر فرکانس خروجی درايو  
1=Ready رله خروجی  تعيين عملکرد Ro1 1401  

2=Running  تعيين عملکرد رله خروجی Ro2 1402 
3=fault(-1)  تعيين عملکرد رله خروجی Ro3 1403 

1=open قفل نمودن دسترسی به پارامترها   
0=Locked 
1=open 

1602 

 و وارد password  انتخاب يک کد به عنوان  0
  نمودن آن برای باز شدن قفل 

1603 

0=key pad 1604   انتخاب روشی برای ری ست شدن فالتهای درايو  
  Save  1607   نمودن پارامترها پس از اتمام تنظيمات  

0=Auto  کنترل فن خنک کننده درايو   
0=Auto 
1=ON 

1612  

1.8 *In  دن جريان خروجی درايو نمو محدود)In جريان نامی 
  )موتور است

2003 

 LOC/REMغير فعال نمودن کليد   0=فعال
  غير فعال=7

1606  
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1=Enable  کنترل خطای over voltage2005   بطور اتوماتيک  
  2017  محدود نمودن گشتاور خروجی درايو  300%

8=Ramp روش استارت شدن موتور   
Ramp=8 

2101  

1=coast روش توقف موتور   
Ramp=2 

2102 

5=Di5  روش انتخاب بين دو نرخ شتاب   
 Acc1&2   و     DEC1&2 

2201 

5      sec Acc1 2202   مدت زمان افزايش سرعت 
5      sec DEC1 2203   مدت زمان کاهش سرعت  
0=Linear  نوع رمپ افزايش و کاهش سرعت   

Linear=0=خطی  
 Sramp=عدد

2204  

1=Linear نوع منحنی v/f 
 CT  گشتاور ثابت  Linearخطی=1
 VT گشتاور متغير -  غير خطی برای پمپ و فن=2

2605  

4      khz  فرکانس کليد زنی igbt 2606  
1=Enable  کنترل اتوماتيک فرکانس کليد زنی igbt 2607 

 3008   مقدار بار روی موتور در فرکانس صفر  70%
بطور , تعداد دفعات ری ست شدن فالتهای درايو  0

  اتوماتيک
3101  
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  1مثال 

 

ور فرمان حرکت در جهت راستگرد بدهيم و  به موتDi1قصد داريم با استفاده از ورودی 
  .  فرمان حرکت در جهت چپگرد داده شودDi2 توسط ورودی ديجيتال 

 کاهش Rampتوقف به صورت .  استAi1 توسط ورودی آنالوگ , تنظيم سرعت نيز 
  . سرعت باشد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
3=ALTERNATE انتخاب ماکروی ALTERNATE  9902  
3=SCALARکنترلی موتور مد  =V/F  9904    ساده  
2=Ramp 2102   روش توقف موتور  
5       sec مدت زمان افزايش سرعت Acc1 2202  
5       sec مدت زمان کاهش سرعت Dec1 2203  

  A(  9906( جريان نامی موتورIn  پالک موتور
  KW(  9909(توان نامی موتور  پالک موتور

1.2*In  وجی درايو برای  محدود نمودن جريان خر
  .حفاظت موتور

Inجريان نامی موتور است .  

2003 
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