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 مقدمه
 

 کيلو وات 0.75 ساخت شرکت ميتسوبيشی در محدوده توان بين  F700 درايو 
  .  کيلو وات توليد و عرضه می گردد560تا 

 ولت و مدلهای 200سه فاز ورودی   ولتاژ  برای اتصال به  FR-F720 مدلهای 
  

FR-F740 ولت طراحی شده اند400ورودی  با سه فاز  برای اتصال به برق  .  

 داخلی هم هستند و امکان PLC  دارای  A 700   وF 700درايوهای مدل 
  .اجرای فرايندهای پيچيده کنترلی را دارند

  

 . فقط برای کار با موتورهای آسنکرون معمولی بکار ميرود , اين درايو نيز 
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  مدار الکتريکی
  . نشان داده شده است,  در شکل زيرF700 ترلی درايومدار قدرت و مدار کن

   : اين درايو دارای

  ورودی ديجيتال12

  4   و2  و  1 ترمينالهای  –ورودی آنالوگسه  

ABC2  و    ABC1خروجی رله ای  دو

  خروجی ديجيتال ترانزيستوری با کلکتور بازپنج  

  AM يک خروجی آنالوگ

RS485 يک پورت

  . است  FMروجی قطار پالسو يک خ
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 STR  برای فرمان راستگرد و ورودی STF بطور پيش فرض ورودی ديجيتال 
  .برای فرمان حرکت در جهت چپگرد بکار می رود

 هم برای انتخاب سرعتهای ثابت کاربرد RL  و RH,  RM  وروديهای ديجيتال 
 .دارد 

بر اساس . کار گرفت وروديهای ديجيتال را به چندين شکل مختلف می توان ب
 قرار دارد و در Sink جامپر روی برد کنترلی بر روی  , پيش فرض کارخانه 

 به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال SD ترمينال ,  اين حالت طبق شکل زير
  . کليدهای ورودی بکار خواهد رفت
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+ 24ترمينال   ,PC همچنين ترمينال  . ترمينال صفر ولت است SD ترمينال 
 به عنوان ترمينال مشترک اتصال PC اگر بخواهيد از ترمينال . ولت است 

.  قرار دهيدsource کليدهای ورودی استفاده کنيد جامپر را بايستی بر روی 
  .  را نشان می دهدpc طريقه اتصال کليدهای ورودی به ترمينال , شکل زير
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  وروديهای آنالوگ
  . وديهای آنالوگ اين درايو هستندور   4 و  2 و 1ترمينالهای 

  .سه ورودی آنالوگ دارد, اين درايو 

  

برای ورودی صفر تا  , 2ترمينال ورودی آنالوگ , بطور پيش فرض کارخانه 
  .ولت تنظيم شده است + 5
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 ولت و ورودی -10و + 10 برای ورودی صفر تا 1ترمينال ورودی آنالوگ 
  .  ميلی آمپر در نظر گرفته شده است20 تا 4 برای ورودی جريان بين 4آنالوگ 

قرار گرفته  , توسط دو عدد ديپ سوئيچ که در کنار ترمينالهای ورودی آنالوگ 
نوع ورودی از نظر ولتاژ يا جريان  , 4 و 2می توانيد برای ترمينالهای ورودی 

  . را تعيين کنيد

  

  

وديهای  می توانيد ورpr.267  وpr.73 همچنين با استفاده از دو پارامتر 
  . آنالوگ را برای ساير حالتها تنظيم کنيد
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   PU کنترل پانل 
 جزئی از خود اينورتر PU  کنترل پانل E700    و,  D700 در درايوهای مدل 

 کنترل پانل موجود بر روی درايو امکان A700  وF700 است اما در مدلهای 
  .  نام دارد FR-DU07 اين کنترل پانل . جدا شدن از درايو را دارد 
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  .  را نشان می دهدFR-DU07 اجزای کنترل پانل ,  شکل زير
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 به همراه کليد چرخان می توانيد برای SET  وMODE  وPU/EXT از کليدهای 
  . مشاهده و تنظيم پارامترها استفاده کنيد

   NETو يا  EXT  يا PU  را فشار می دهيد چراغهای PU/EXT زمانی که کليد 
  . بر روی کنترل پانل روشن می شود

 روشن شود يعنی کنترل  درايو از PU چراغ PU/EXT اگر با فشردن کليد 
 روشن شود يعنی کنترل EXT  خواهد بود و اگر چراغ PU طريق کنترل پانل 

  . درايو از طريق وروديهای ديجيتال و آنالوگ امکان پذير است 

راستگرد از  – حرکت و توقف و چپگرد  فرمانExternal  يا EXT در حالت 
  . صادر می گرددSTR  وSTF طريق وروديهای 

 می توانيد در جهت REV  يا FWD  نيز با فشردن کليدهای PU در حالت  
 فرمان STOP راستگرد يا چپگرد به درايو فرمان حرکت بدهيد و توسط کليد 

  . توقف صادر کنيد
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  چگونگی تنظيم پارامترها
 بر روی کنترل پانل روشن PU سترسی و تنظيم پارامترها بايد چراغ برای د

  را يکبار فشار دهيد تا چراغ PU/EXT باشد اگر اين چراغ خاموش است کليد 
PU در اين حالت اگر کليد .  روشن شود MODE پارامتر      را فشار دهيد  

P.  0 پارامترها حرکت می توانيد بينبا استفاده از کليد چرخان .  ظاهر می شود 
  .کنيد 

  , Pr.CL  و پس از آن پارامترهای  P.991 تا P.0 پارامترهای اين درايو از 
ALLC,   Er.CLو     pcpyقرار دارد .  

که مربوط به وروديهای آنالوگ است هم   C 45  تا   C 0 همچنين پارامترهای 
  ) . رار دارند  ق---Cدر منوی ( . در همين محدوده قابل ديدن و ويرايش هستند

 . طريقه دسترسی به پارامترهای مختلف را به تصوير می کشد, شکل زير
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 ظاهر می شود P.  0    وقتی کهpr.79   بطور مثال برای دسترسی به پارامتر
  . ظاهر گرددP. 79    کليد چرخان را به راست بچرخانيد تا

  

.  ظاهر می گرددP.79  مقدار داخلی پارامتر.  را فشار دهيد SET  سپس کليد 
 SET با فشردن کليد و اين عدد را با استفاده از کليد چرخان می توانيد تغيير دهيد 

  .  خواهد شدsaveمقدار جديد در حافظه درايو 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد تنظيمات اين درايو را  ALLC و يا  CL.Prبا استفاده از دو پارامتر 

  . ت تنظيمات کارخانه تغيير دهيدبه حال

  را فشار دهيد تا چراغ PU/EXT برای دسترسی به اين دو پارامتر ابتدا بايد کليد 
PUبر روی کنترل پانل روشن شود . 

 .  ظاهر شودP.  0  را فشار دهيد تا پارامتر Mode  سپس کليد 

  

 .د برسيALLC  وPr.CL کليد چرخان را بچرخانيد تا به پارامترهای 

 P.991 اگر کليد چرخان را به راست چرخانده ايد اين دو پارامتر بعد از پارامتر 
 .قرار دارند
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 را بر ALLC  يا CL. Prبرای بازگشت به تنظيمات کارخانه بايستی پارامتر  
  . تنظيم کنيد 1روی 

 قرار می دهيد تمامی پارامترهای درايو به 1 را بر روی ALLC وقتی پارامتر 
 صفر ALLC و دوباره مقدار پارامتر  يش فرض کارخانه بر می گردد مقدار پ

   .خواهد شد

 هم می توانيد پارامتر های درايو را به تنظيمات کارخانه تغيير Pr.CL با پارامتر 
 Pr.CL  در اين است که پارامتر ALLC   با Pr.CL دهيد ولی تفاوت پارامتر 

  .  را تغيير نمی دهد  ---Cگروه   پارامترهای  برخیمقادير موجود در
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  مرجع فرمان و مرجع سرعت 
اين پارامتر .  است Pr.79  پارامتر F700 يکی از مهمترين پارامترهای درايو 

مشخص می کند که فرمان حرکت و توقف و همچنين تغيير سرعت از کجا انجام 
  . می شود

 . نشان می دهدتنظيمات مربوط به اين پارامتر را ,  شکل زير
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و در اين  بطور پيش فرض بر روی صفر تنظيم شده است pr.79 پارامتر 
  هر بار که برق درايو را قطع و وصل کنيد درايو در حالت ,صورت 

External قرار می گيرد و فرمان حرکت راستگرد از طريق ورودی ديجيتال  
STF  از طريق ورودی , فرمان حرکت چپگرد  و STR و کنترل سرعت از 

 و بر اساس RH  وRM  وRL طريق وروديهای آنالوگ يا  از طريق وروديهای 
  . سرعتهای ثابت خواهد بود

         منتقلPU  را فشار دهيد کنترل فرمان و سرعت به PU/EXT اگر کليد 
  . می گردد
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مواره از  تنظيم کنيد فرمان و سرعت ه1   را بر رویpr.79 اگر پارامتر 
  .  اجرا می گرددPU طريق کنترل پانل 
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 قرار دهيد درايو همواره از طريق وروديهای 2 را بر روی pr.79 اگر پارامتر 
 Externalيعنی وروديهای آنالوگ و ديجيتال کنترل خواهد شد  . 
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 تنظيم شود فرمان حرکت و توقف از طريق 3 بر روی pr.79 اگر پارامتر 
 و کنترل PU  است و کنترل سرعت از طريق STR  وSTF ديهای ديجيتال ورو

 . پانل انجام خواهد شد
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 قرار دهيد فرمان حرکت و توقف از طريق 4 را بر روی Pr.79 اگر پارامتر 
 و همچنين کنترل pu  روی کنترل پانل STOP  و REV  وFWD کليدهای 

 RM  وRL  و وروديهای jog وديهای سرعت از طريق وروديهای آنالوگ يا ور
 .  انجام خواهد گرفت RH و
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 مختصر   را بطورpr.79 پارامتر    برای   مقادير تنظيمی,   جدول زير
  . توضيح می دهد

 Pr.79  توضيح
    PU  و External صورت دو  کنترل به 

   PU/EXT با استفاده از کليد 
0  

 PU 1  کنترل درايو فقط از طريق 
 External 2  کنترل درايو فقط در حالت 

راستگرد از طريق وروديهای  – فرمان حرکت و توقف و چپگرد 
 STFو  STR و کنترل سرعت از طريق  PU 

3 

 فرمان حرکت در جهت راستگرد و چپگرد از طريق کليدهای 
FWDو  REV و STOP روی  PU و کنترل سرعت از طريق 

  وRL وروديهای سرعت ثابت وروديهای آنالوگ يا از طريق 
RMو    RH 

4 

  

  

  

  

  
     farsidrive.mihanblog.com        راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو
vaconrepair.blog.ir 



  09132211861 – مهندس محمديان - تعمير اينورتر و درايو  –تعميرات ميتسوبيشی 

  
  
  

  پارامترهای پرکاربرد
  .  را معرفی می کندF700  درايو  تعدادی از پارامترهای پرکاربرد, جدول زير
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پيش فرض 
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

درصد جبران گشتاور اوليه درايو در زمان راه   6%
  اندازی 

0.P 

60      HZ ی درايو  حداکثر فرکانس خروج  P.1 
0         

HZ  
 P.2   حداقل فرکانس خروجی درايو 

60        
HZ 

 V/F فرکانس مبنا در منحنی 

 

P.3 

60         
HZ 

 P.4  زياد) high( فرکانس ثابت 

 middle(  P.5(فرکانس ثابت متوسط        30
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HZ  
10         
HZ 

 LOW(  P.6(فرکانس ثابت کم 

 ACC 7.P زايش سرعت درايو مدت زمان اف    ثانيه5 
 Dec 8.P مدت زمان کاهش سرعت درايو    ثانيه5 

 پالک 
  موتور

جريان نامی موتور برای حفاظت موتور در 
  برابر اضافه بار 

9.P 

 گشتاور 
  1=متغير 

 برای بارهای مختلف با f/ vانتخاب منحنی 
  گشتاور متغير يا ثابت 

ار برای بارهای با گشتاور ثابت مثل نو = 0
  نقاله 

برای بارهای با گشتاور متغير مثل پمپ و  = 1
  فن 

14.P 

   DEC  وACC انتخاب الگوی منحنی   خطی=0 
  الگوی خطی  = 0
   شکل S الگوی   = 2 و  1

P.29 

  igbt P.72  فرکانس سوئيچينگ   2
ولتاژ  = 1 

 5صفر تا 
 ولت 

تنظيم رنج ولتاژ يا جريان ورودی آنالوگ به 
  1 و  2ترمينال های 

P.73 

غير = 0 
  فعال 

 Write P.77 حفاظت پارامترها در برابر 

 – انتخاب مرجع سرعت و مرجع فرمان درايو   0
   ؟فرمان و سرعت از کجا کنترل می گردد

79.P 

 kw(  80.P(توان نامی موتور 
HZ60      وقتی ورودی   ,   فرکانس خروجی درايو

  .  در حداکثر خود قرار می گيرد2آنالوگ 
125.P 

    HZ60  وقتی که ورودی ,  فرکانس خروجی درايو
  . در حداکثر خود قرار می گيرد 4آنالوگ 

126.P 
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 AM P.158  انتخاب نوع عملکرد خروجی آنالوگ  1
 STR  وSTF  تعيين عملکرد وروديهای ديجيتال  -

  .... وRL و RH  وRM و
P.178  
  تا

P.189 
 تعيين عملکرد خروجيهای ديجيتال  -

  رانزيستوری و رله ای ت
 P.190 
 تا 
 P.196 

 P.267   4 انتخاب نوع ورودی به ترمينال آنالوگ  0
 P.872 فعال يا غير فعال نمودن خطای قطع فاز ورودی  غيرفعال=0 
   تعيين عملکرد سيستم ترمز ديناميکی   0

  )مقاومت ترمز و يونيت ترمز (
 P.882 

760 Vdc ال شدن حداکثر خروجی برای فع  سطح ولتاژ
  سيستم ترمز ديناميکی 

 P.883 

    HZ0  وقتی ورودی آنالوگ ,  فرکانس خروجی درايو
  . در حداقل خود قرار دارد2

 2.C 

وقتی ورودی آنالوگ , درصد فرکانس خروجی  100%
  .  در حداکثر خود قرار دارد2

 4.C 

   بازگشت به تنظيمات کارخانه  0
  )C45  تا  C2 بدون تغيير پارامترهای (

 Pr.cL 

 بازگشت تمامی تنظيمات درايو به تنظيمات  0
  کارخانه

 ALLC 

 Er.CL    پاک نمودن تاريخچه خطاهای درايو  0
  کپی نمودن پارامترها بين درايو و کنترل پانل  0

PU 
 PCPY 
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  مد کنترلی درايو
 ساده برایV/F تنظيم کنيد مد کنترلی9999 رویر را ب P. 80اگر پارامتر

  .  توان نامی موتور استpr.80 پارامتر. درايو انتخاب می گردد

چنانچه در اين پارامتر مقدار توان نامی موتور را وارد کنيد مد کنترلی
vectorساده فعال می گردد  .  
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  کدهای خطا
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