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 کيلو وات 160 کيلو وات تا 0.4 درايوهای سانترنو سينوس وگا در توانهای بين 
. توليد می شوند  

 

 

 .مدار قدرت و کنترل اين درايو را نشان می دهد , شکل زير
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برای اتصال برق ورودی درايو و  T   وS   و  Rترمينالهای  ,  در بخش قدرت
  . سه فاز القايی است  هم برای اتصال به موتورW   وV   وU ترمينالهای 

  

وصل   (+) و PB اگر نياز به استفاده از مقاومت ترمز باشد به ترمينالهای 
  . خواهد شد
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 REV  وFWD اين درايو دارای هفت ورودی ديجيتال شامل , در بخش کنترلی 
  .  می باشدX5  تا X1 و

 برای REV  برای فرمان در جهت راستگرد و از ترمينال FWDاز ترمينال 
 هم در حالت X5  تا X1 ترمينالهای . استفاده می شود, فرمان در جهت چپگرد 
  . پيش فرض تنظيم نشده اند

به دو صورت می توانيد   ترمينالهای ورودی ديجيتال را , طبق شکلهای زير
  . يدبکار بگير

 به COM جامپر کنيد ترمينال   ,PLC  را به ترمينال P24 اگر ترمينال 
  . عنوان مشترک برای اتصال وروديها بکار می رود

  

رايو  تعميرات تخصصی اينورتر و د  مهندس محمديان  09132211861   
 



 مهندس محمديان  09132211861   تعميرات تخصصی اينورتر و درايو  

 

 

 

 به P24  وصل کنيد ترمينال COM  را به ترمينال PLC اما اگر ترمينال 
  . خواهد بود , عنوان ترمينال مشترک برای اتصال وروديها
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 نيز می باشد که بطور CCI    وVCI   و دارای دو ورودی آنالوگاين دراي
  مثال 

  .از آنها استفاده نماييد , می توانيد برای کنترل سرعت درايو

+ 10و در محدوده بين صفر تا   از نوع ولتاژVCI    ترمينال ورودی آنالوگ
  . قابل تغيير است  , ولت

برای کنترل سرعت استفاده  , مثل شکل زير, می توانيد از يک ولوم خارجی 
  . کنيد
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 SW1 توسط جامپر , و يا جريان    در دو حالت ولتاژCCI    ورودی آنالوگ
  . قابل تغيير است 

  

 ميلی 20باشد ورودی از صفر تا  )جريان   (I     در  حالتSW1 اگر  جامپر 
  . قابل تغيير استCCI آمپر برای ورودی 

را + 10قرار دهيد ورودی صفر تا  ) ولتاژ  (V    را روی حالتSW1  اگر 
  .قبول می کند

  .  است2T   و1T    دو رله خروجی  اين درايو دارای

 AO1    و دو خروجی آنالوگY2   و  Y1   همچنين دو خروجی ترانزيستوری
   . دارد  AO2 و
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نو  ترتيب قرار گيری ترمينالهای کنترلی  در دو مدل از درايو  سانتر, شکل زير 

  .   را نشان ميدهد VEGAمدل  
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  چگونگی انجام تنظيمات
  . طراحی شده است  , دو مدل کنترل پانل برای اين درايو 

   و مدلی که برهای کوچک نصب شده  درايوروی مدلی که پتانسيومتر دارد و بر
  .  و باالتر نصب می شود4T-0005 روی درايوهای 

 و جهت باال و پايين PRG    وFUNC/DATA  دارای کليدهای  ,اول مدل 
  . است... و
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ظاهر   ,  عدد  يک   می کنيد  وقتی درايو را روشن,  اول  مدل  کنترل پانل  در
 با استفاده از کليدهای باال و   بيايدF0    را بزنيد تا عبارتPRG کليد . می شود

  . نيدحرکت ک...  وF2    وF1     وF0 پايين می توانيد بين گروههای 

 را فشار دهيد اولين پارامتر آن FUNC/DATA   اگر کليد, روی هر گروه  بر
  .ظاهر می شود, گروه 

 پارامتر   بزنيد   راFUNC/DATA  کليد F0   روی  بر اگر  بطور مثال 
F0.00   

  .می آيد

با . ظاهر می وشد,  عدد داخلی اين پارامتر FUNC/DATA  با زدن کليد 
 شدن save  پايين مقدار اين پارامتر را تغيير دهيد و برای کليدهای جهت باال و

  . را بزنيدFUNC/DATA کليد 

  .   را نشان ميدهدF0.07روش تغيير پارامتر , شکل زير  
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  وLocal  و  Menu/ESC دارای کليدهای , کنترل پانل مدل دوم 
DATA/Enter  و  jogمی باشد...  و. 

  

  عمل ميکند و کليد  PRGيد   همانند کلMENU/Escapeکليد 
DATA/ENTER  هم  همان کليد  FUNC/DATA است    .  

  است REMOT  و   LOCALهم برای انتخاب بين دو حالت   LOCALکليد 
 .  

  .  تا عمل کند  را هم بايد  بزنيدEnter کليد  ,  Local بعد از زدن کليد 

  

  
رايو  تعميرات تخصصی اينورتر و د  مهندس محمديان  09132211861   

 



 مهندس محمديان  09132211861   تعميرات تخصصی اينورتر و درايو  

  

  

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
  2 را بر روی  FP.02بايستی پارامتر , مات کارخانه برای بازگشت به تنظي

  . تنظيم کنيد 

  

  پاک کردن تاريخچه خطاها = 1 

    بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه= 2
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فرمان حرکت و توقف , چگونه به درايو 
  بدهيم ؟

  .   مرجع فرمان درايو را مشخص مينمايد 000F.پارامتر 
  قرار دارد يعنی از طريق صفر بر روی    بطور پيش فرض000F.پارامتر 
فرمان حرکت ,   روی کنترل پانل ميتوانيد به درايو  STOP و   RUNکليدهای 

  . و توقف بدهيد 
فرمان ,   به درايو  REV و  FWDاز ترمينالهای   استفاده  با اگر بخواهيد که 

بر  بايد   را 000F.شود  پارامتر    داده  و چپگرد در جهت راستگرد  حرکت 
  .  قرار  دهيد 1روی  

  
  
   روی کی پد STOP   وRUN فرمان از طريق کليدهای = 0
   روی برد کنترلی درايو REV  وFWD فرمان از طريق ترمينالهای = 1
  RS 485فرمان از طريق ارتباط = 2
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از چه طريقی کنترل , سرعت درايو 
   ميشود ؟

  .  مشخص مينمايد   مرجع سرعت اين درايو را020F. پارامتر 

,   قرار دارد يعنی سرعت صفر  بطور پيش فرض  بر روی 020F. پارامتر 
  .   قابل تغيير است  F0.04 و در پارامتر کنترل پانل درايو  توسط 

که مقدار نترل پانل کنترل سرعت توسط کليدهای جهت باال و پايين روی ک= 0
  .  تغيير می کند F 040.سرعت در پارامتر 

 و توسط دو تا از وروديهای Down  و UP ترل سرعت به روش کن =1
  .)ذخيره ميشودF 040. در ,سرعت (ديجيتال برد کنترلی 

 و يا توسط يک پتانسيومتر VCI کنترل سرعت از طريق ورودی آنالوگ  =2
  خارجی 

 CCI کنترل سرعت توسط ورودی آنالوگ  =4
  کنترل سرعت توسط قطا ر پالس ورودی  =5
   نترل پانل در درايوهای کوچکک سرعت توسط پتانسيومتر روی کنترل =6
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   پارامترهای  پر کاربرد
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  پارامتر  توضيح  پيش فرض
 

0=Keypad
  مرجع فرمان درايو  
 روی STOP  وRUN فرمان از طريق کليدهای = 0

  کی پد 
 REV  وFWD فرمان از طريق ترمينالهای = 1

  روی برد کنترلی درايو 
 RS 485ز طريق ارتباط فرمان ا= 2

F0.00 

0=V/F  روش کنترلی درايو   
   سادهV/F روش = 0
 Vector روش کنترل برداری  =1

F0.01 

0=Keypad  مرجع سرعت درايو  
کی پد که مقدار سرعت در  کنترل سرعت توسط = 0

   . ذخيره ميگردد F 040.پارامتر 
 و Down  و UP کنترل سرعت به روش  =1

مقدار (روديهای ديجيتال برد کنترلی توسط دو تا از و
  .)ذخيره ميشود  F 040.در 
 VCI   کنترل سرعت از طريق ورودی آنالوگ =2

  و يا توسط يک پتانسيومتر خارجی 
 CCI کنترل سرعت توسط ورودی آنالوگ  =4
  کنترل سرعت توسط قطار پالس ورودی  =5
  کنترل سرعت توسط پتانسيومتر روی کی پد =6
 
  

F0.02 
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50     HZ  فرکانس داخلی درايو که در پارامتر  F0.02 
  . توضيح داده شد

 . باشد   F0.02=0  or  1 اگر 

F0.04 

50     HZ  فرکانس  base در منحنی  v/f F0.06 
50     HZ  حد باال برای فرکانس خروجی درايو    

F0.07 
0      HZ  حد پايين برای فرکانس خروجی درايو    

F0.08 
50     HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو در منحنی  V/F F0.09 
400     V خروجی درايو در منحنی   حداکثر ولتاژ V/F F0.10 

    جهت چرخش موتور 0
  راستگرد=0
  چپگرد=1

 
F0.11 

 ACC1 F0.12  مدت زمان افزايش سرعت درايو     ثانيه6 
 Dec1 F0.13  مدت زمان کاهش سرعت درايو  ثانيه    6 
  خش موتوردر جهت چپگرد ر جلوگيری از چ  0

  . چرخش در هر دو جهت مجاز است= 0
  . ممنوع است, چرخش در جهت چپگرد = 1

 
F0.14 

 F1.01   تعداد قطبهای سيم پيچی موتور 4
 KW(  F1.02(توان نامی موتور  پالک موتور
 A(  F1.03(جريان نامی موتور   پالک موتور

جريان % 30 
  نامی موتور

   ن بی باری موتورجريا
F1.04 

2    HZ  بار نامی  در  لغزش موتور)HZ(  F1.09 
   فعال نمودن اتوتيون  0

  غيرفعال = 0
  اتوتيون بدون چرخش موتور= 1
  اتوتيون چرخان = 2

 
F1.10 
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 در زمان dc جريان تزريقی برای ترمز %  مقدار  0%
  استارت 

 
F2.03 

   ستارت  در زمان اdc مدت زمان تزريق   ثانيه0 
F2.04 

 ACC/Dec  نوع منحنی   0
  تغييرات خطی=0 
 scurve منحنی = 1

F2.05 

  روش توقف موتور  0
   Ramp توقف به صورت = 0
  coast توقف آزادانه =1
 DC و ترمز RAMPتوقف به صورت = 2

F2.08 

   فعال يا غير فعال نمودن چاپر ترمز و مقاومت ترمز غيرفعال = 0 
  غيرفعال = 0
  ل فعا= 1

 
F2.13 

 V/F  پارامترهای منحنی   
 F3.00 انتخاب يک منحنی برای کاربردهای مختلف 

 
F3.00 

   تا 
F3.06 

    افزايش گشتاور راه اندازی درايو%    0%
F3.07 

 F3.08  تا چه فرکانسی اعتبار دارد؟ ,  افزايش گشتاور 10%
 X5  تا X1  تعيين کاربرد برای وروديهای ديجيتال  

EF=6 
Reset=8 

  1فرکانس ثابت ورودی =1
  2فرکانس ثابت ورودی = 2
  3فرکانس ثابت ورودی = 3

12=UP   برای افزايش فرکانس   

F5.00 
   تا 

F5.04 
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13 =DOWNای کاهش فرکانس بر  
  و2wire  بکارگيری وروديهای ديجيتال به صورت  

3wire 
0 = 2wire ورودی   1 مد FWD  استارت

  راستگرد 
  چپگرداستارت  REV         ورودی                

1=2wire ورودی   2  مد FWD و توقف استارت  
  راستگرد- چپگردREV  ورودی                       

2= 3wire1   مد  
3=3wire    2مد  

F5.08 

0=RUN ترانزيستوری  تعيين عملکرد خروجی   Y1 
  Run=0 

F6.00 

 Y2   ترانزيستوری  تعيين عملکرد خروجی 1
  رسيدن به يک فرکانس مشخص= 1

 
F6.01 

  1 تعيين عملکرد رله خروجی  16
  فالت  =16

F6.02 

  2تعيين عملکرد رله خروجی  16
  فالت = 16

 
F6.03 

 AO1  تعيين عملکرد خروجی آنالوگ  0
  فرکانس خروجی درايو= 0 

 
F6.04 

 AO2  تعيين عملکرد خروجی آنالوگ  3
  جريان خروجی درايو  =3 

 
F6.05 

يا جريان برای   تعيين عملکرد خروجی ولتاژ 
 AO2  وAO1 خروجيهای آنالوگ 

F6.07 

0=open  کنترل به روش  open loop يا  closed   
 open Loop کنترل به روش = 0
 و استفاده از يک closed کنتر ل به روش = 1 

  PID  برای کنترل  انکودر و يا سنسور

 
F7.00 
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1 
1=VCI 

  Set point برای  انتخاب يک ورودی 
 PID در کنترل 

F7.01 

1=CCI  انتخاب يک ورودی برای فيدبک  PID يا انکودر   F7.02 
    تعداد پالس انکودر 1024

F7.07 
    انتخاب درصد خطای مجاز بين فيدبک و ورودی  2%

F7.15 
 PID F7.16 مثبت يا منفی بودن کنترل  مثبت= 0
  1فرکانس ثابت   

 تا 
  7فرکانس ثابت 

 
F8.00 

   تا 
 

F8.06 
4 KHZ   فرکانس کرير سوئيچينگ  igbt F9.02 

    فعال يا غير فعال نمودن کليدهای کی پد 000
F9.21 

   کنتر ل فن خنک کننده درايو  0
  .  فعال می شودRUN در زمان = 0
  . همواره در حال کار باشد= 1

 
F9.22 

 استارت مجدد درايو در صورت قطع و وصل برق  0
   درايو ورودی

  .استارت نشود= 0
  . استارت مجدد شود= 1

 
F9.30 

باری  فعال ياغير فعال نمودن حفاظت در برابر بی فعال= 0 
  موتور

  غير فعال = 1

 
F9.37 

ابر بی بار شدن رمدت زمان برای عکس العمل در ب   ثانيه 120 
  موتور

 
F9.39 
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    پارامترهای ارتباط سريال   
FB.00 

   تا 
FB.03 

FE.00   آب  امترهای مختص پمپاژ پار  
   تا 

FE.10 
 FL.00   فعال نمودن حفاظت در برابر اضافه بار موتور  غيرفعال = 0 
 FL.10    تعداد دفعات ری ست فالت توسط درايو   0
  .  سه تا از آخرين فالتهای درايو را نشان می دهد 

) FL.16آخرين فالت درايو است (.  
FL.14 

   تا 
FL.16 

   شت به تنظيمات کارخانهبازگ 0
  عملکرد  عادی درايو  = 0
  پاک کردن تاريخچه خطاها = 1

    بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه= 2

  

FP.02 
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 ليست خطاهای درايو سانترنو
Santerno 

Sinus  vega 
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  کد خطا  توضيح
 Over current خطای اتصال کوتاه در خروجی درايو  
موتور را از درايو .  خروجی درايو است جريان بيش از حد در

باز کنيد و به درايو فرمان حرکت بدهيد اگر باز هم اين خطا رخ 
موتور و کابل را هم چک کنيد که . درايو نياز به تعمير دارد , داد 

 .  اتصال کوتاه نداشته باشند
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F.OC1 
F.OC2 
F.OC3 

Over voltage  - داخلی درايو خطای افزايش ولتاژ – 
 افزايش بيش از حد ولتاژ

اگر بالفاصله پس از اينکه برق                                     
برق  ورودی درايو را وصل می کنيد اين خطا رخ می دهد ولتاژ

اگر برق ورودی در حد . ورودی را چک کنيد که زياد نباشد 

F.OU1 
F.OU2 
F.OU3 
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 .يو نياز به تعمير دارد درا, نرمال بود 
اما اگر اين خطا در زمان کار درايو و به خصوص در زمان 

 درايو نياز به مقاومت ترمز  , کاهش سرعت رخ می دهد
Braking Resistorاگر قبال نصب شده چک کنيد که .  دارد

 . مقاومت ترمز نسوخته باشد و به درستی کار می کند 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

بيش از حد افزايش پيدا کرده و درايو ,  ولتاژ تغذيه داخلی درايو 
 . مشکل داخلی دارد

F.P0U 

 F.IPL  . يکی از فازهای ورودی به درايو قطع شده است 
قطع شده و يا موتور  , يکی يا چند تا از فازهای خروجی درايو 

  . فاز شده است دو
F.0PL 

وجود دارد و يا يکی از  ,يک خطای سخت افزاری در درايو  
  .حفاظتها فعال شده است 

F.FAL 

 خرابی فن خنک کننده درايو و يا بسته بودن مسير عبور هوا و يا 
  ... گرم بودن دمای تابلو و

اگر همه موارد باال چک شود و مشکلی نباشد درايو نياز به تعمير 
 . دارد 

  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F.OH1 
F.OH2 

Over load  خطای اضافه بار موتور و يا اضافه بار درايو -  F.OL1 
F.OL2 

Emergency stop   F.Ed 
 -EEPROM خطای حافظه داخلی درايو  

 يکبار درايو را تنظيم کارخانه کنيد اگر مشکل حل نشد درايو نياز 
 . به تعمير دارد

  .   تماس بگيريد09132211861ماره برای تعمير با ش

F.EEP 

روی برد کنترلی درايو  داخلی درايو و يا مشکل بر  کاهش ولتاژ
يا قطع شدن يکی از  و يا خرابی يکی از قطعات مدار قدرت و

 فازهای ورودی درايو 
  .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F.Con 
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 CT  خرابی مدار اندازه گيری جريان 
 .   تماس بگيريد09132211861برای تعمير با شماره 

F.ct 

 F.cpu   ويا مدار تغذيه داخلی درايو cpu  خرابی 
 F.tu   خطا در زمان اتوتيون 
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