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  مقدمه
هاين درايو، در محدود.  ساخت شرکت تايوانی دلتا الکترونيکس می باشدVFD-Lدرايو
  . توليد می گردد وات برای کاربردهای کم توان و ساده1500 وات تا200توان

 ولت سه230 و ولت تکفاز230 ولت تکفاز  115سه مدل از اين درايو با برق ورودی
  .فاز وجود دارد

  

  .  ساده صورت می گيردv/f فقط به روش کنترل

 ورودی ديجيتال، يک ورودی آنالوگ، يک خروجی رله ای و يک4اين درايو دارای
.  می باشدRs485یپورت ارتباط
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Keypad  
رقمی   4 صفحه کليد يا کی پد اين درايو، دارای پنج کليد، يک پتانسيومتر و يک نمايشگر 

LEDاست .  

  

 Mode/Resetکليد .  برای فرمان و توقف موتور استفاده می گرددRun/stop از کليد 
  . برای حرکت در بين مدهای مختلف نمايشگر و يا برای رفع فالت استفاده می شود

 و کليدهای جهت باال و پايين نيز برای تنظيم پارامترهای درايو بکار PROG/DATAکليد 
های ورودی فرمان می گيرد، کليد وقتی درايو از طريق ترمينال . گرفته می شود

Run/stop فقط می تواند برای توقف موتور استفاده گردد ولی نمی تواند موتور را 
 . استارت نمايد
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  گروه های پارامتری

 گروه های  , جدول زير.  قرار دارد9 تا 0 گروه از 10پارامترهای اين درايو در 
  . معرفی می نمايدپارامتری و وظيفه هر گروه از پارامترها را 

گروه   توضيح
  پارامترها

 user 0بازگشت به تنظيمات کارخانه و پسوورد و پارامترهای 
  1  پارامترهای اوليه درايو

  2  ...مرجع فرمان و مرجع فرکانس و
  3  تنظيم عملکرد رله خروجی

  4  تعيين عملکرد ورودی های ديجيتال و آنالوگ
  PLc  5فرکانس های ثابت و تنظيمات 
  6  پارامترهای حفاظتی 
  7  پارامترهای موتور

  8  ... و ريست اتوماتيک وdcپارامترهای ترمز 
  9  پارامترهای ارتباط سريال
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد تمامی پارامترهای اين درايو را به مقادير کارخانه ای تغيير 02-0توسط پارامتر 

 قرار دهيد تمامی پارامترهای اين درايو با مقادير d10ساوی  را م02-0دهيد اگر پارامتر 
  . پيش فرض کارخانه بارگيری خواهد شد
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  روش تنظيم پارامترهای درايو

 

 را -0دو عدد سمت چپ صفحه نمايشگر عدد .  را فشار دهيدPROG/DATAابتدا کليد 
می توانيد با کليد .  داريم قرار0نشان خواهد داد و بدين معنی است که در گروه پارامتری 

  .  را انتخاب کنيد9 تا 0جهت باال و پايين يکی از گروه های پارامتری از 

  . را فشار دهيدPROG/DATAسپس کليد 

 فشار PROG/DATAانتخاب کرده ايم زمانی که کليد  را 2فرض کنيد گروه پارامتری  
  .  روی صفحه نشان داده می شود00-2داده می شود عبارت 

می توانيد با کليدهای جهت باال يا پايين بين .  قرار داريم00-2ال حاضر در پارامتر درح
 را انتخاب و کليد 04-2يکی از پارامترها بطور مثال .  حرکت کنيد2پارامترهای گروه 
PROG/DATAعبارت .  را فشار دهيدd0 يا d1يکی را با کليدهای .  ظاهر می گردد

 را فشار دهيد تا مقدار جديد PROG/DATAد و کليد جهت باال يا پايين انتخاب کني
SAVEگردد  .  

  
  
  
  

                                 09132211861تعميرات  انواع اينورتر و درايو      مهندس محمديان    



   saeeddrive.blogsky.com   راهنمای فارسی اينورتر و درايو از برندهای مختلف در   

  
  

  مرجع فرمان درايو
اين پارامتر را می توانيد با .  تعيين می شود01-2مرجع فرمان درايو توسط پارامتر 

  .  مقداردهی کنيدd4 تا d0تنظيمات از 

d0 =فرمان های حرکت و توقف توسط کليد-کنترل درايو از طريق کی پد  
RUN/STOPاعمال گردد  .  

d1 = کنترل درايو از طريق ترمينال های ورودی، کليدstopنيز قابل استفاده است  .  

d2 = فرمان حرکت و توقف از طريق ترمينال های ورودی اعمال می گردد و کليدstop 
  . نيز غيرفعال است

d3 = فرمان حرکت و توقف از طريق ارتباطRs485ليد  به درايو اعمال گردد، کstop 
  . قابل استفاده است

d4 = فرمان حرکت و توقف از طريق ارتباطRs485 به درايو، اعمال می گردد و کليد 
stopنيز غير فعال است  .  
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  مرجع انتخاب سرعت
. شود سرعت درايو تعيين می ,از چه طريق مرجع انتخاب سرعت به اين معناست که 

  . دد برای اين منظور تنظيم گر00-2پارامتر 

d0 =فرکانس درايو از طريق کليدهای روی کی پد، تغيير می کند .  

d1 = سرعت از طريق ورودی آنالوگAVI ولت، 10+ و به صورت ولتاژ از صفر تا 
  . تعيين می شود

=d2 سرعت از طريق ورودی آنالوگ AVI و به صورت جريان dc ميلی 20 تا 4 از 
  . آمپر تعيين می شود

توانيد توسط يک جمپر برروی درايو به صورت ولتاژ يا جريان ورودی آنالوگ را می 
  . تغيير دهيد

d3 =تغيير کند ,  سرعت از طريق پتانسيومتر روی کی پد  .  

d4 = سرعت از طريق ارتباط سريالRs485تعيين می گردد  .  
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  روش توقف موتور

 d0 را بر روی اگر اين پارامتر.  تنظيم می گردد02-2روش توقف موتور توسط پارامتر 
 صورت 10-1 و براساس زمان تنظيم شده در پارامتر Rampتنظيم کنيد توقف براساس 

 سرعت را 10-1براساس پارامتر , زمانی که فرمان توقف داده می شود، درايو . می گيرد
  . کم می کند تا موتور متوقف گردد  ,  Rampبه صورت 

 خواهد coast to stop تنظيم شود روش توقف به صورت d1اگر اين پارامتر بر روی 
يعنی به محض اينکه فرمان توقف به درايو داده می شود، ارتباط بين موتور و درايو . بود

... آرام آرام و خود بخود براثر اصطکاک و, قطع می گردد و موتور در حال چرخش 
  . متوقف خواهد شد

  
  ايجاد محدوديت در جهت چرخش

  .  می توان در جهت چرخش موتور ايجاد محدوديت نمود04-2تر توسط پارام

  .  تنظيم شود، حرکت موتور در هر دو جهت امکان پذير استd0اگر اين پارامتر برروی 

 تنظيم کنيد، حرکت در جهت چپگرد، امکان پذير d1 را بر روی 04-2اگر پارامتر 
  . نخواهد بود

کنيد، حرکت فقط در جهت چپگرد، امکان پذير  تنظيم d2اگر پارامتر مورد نظر را برروی 
  .است
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  1 مثال

فرمان . در اين مثال قصد داريم سرعت را از طريق پتانسيومتر روی کی پد تغيير دهيم
  .حرکت و توقف نيز از طريق کی پد اعمال شود

  

 coast  to stop  توقف موتور به روش .  جهت چرخش موتور، توسط کی پد تغيير کند
  .  ثانيه تنظيم گردد10 زمان افزايش سرعت باشد مدت

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
d 50  00-1  حداکثر فرکانس خروجی درايو 
d 50   01-1  حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا  
d 10   09-1   هرتز50مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا  
d 3  مرجع انتخاب سرعت  

 d3 =پتانسيومتر روی کی پد  
2-00  

d 0  مرجع فرمان درايو-  
   کی پد

2-01  

d 1  روش توقف موتور- coast to stop  2-02  
d 0  04-2  چرخش موتور در هر دو جهت امکان پذير است  

  00-7  جريان نامی موتور به جريان نامی درايو%   پالک موتور
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 يا Frd را چندين بار فشار دهيد تا عبارت modeبرای تغيير جهت گردش موتور، کليد 
rEvبا کليدهای جهت باال و پايين جهت چرخش را تغيير دهيد.  روی صفحه  ظاهر گردد .

  .  چپگرد خواهد بودrEv راستگرد می چرخد و در حالت Frdدر حالت 

  .  را فشار دهيد تا از اين مد خارج شويدModeکليد 
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  2مثال 

سرعت .  صادر شود روی صفحه کی پدRun/stopفرمان حرکت و توقف از طريق کليد 
  . که به يک پتانسيومتر خارجی وصل شده تعيين گرددAVIاز طريق ورودی آنالوگ 

  

جهت چرخش موتور فقط در جهت راستگرد مجاز .  باشدRamp توقف موتور به صورت 
  . است

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
d50  00-1  حداکثر فرکانس خروجی درايو 
d50    01-1  ولتاژ مبناحداکثر فرکانس خروجی در  
d 220  02-1  )ولتاژ مبنا(حداکثر ولتاژ خروجی درايو  
d 10   مدت زمان افزايش سرعتAcceleration 1 1-09  
d 10  مدت زمان افزايش سرعت  Deceleration 1  1-10  
d 1  مرجع انتخاب سرعت-   

 AVIورودی  
2-00  

d 0  مرجع فرمان درايو-  
  کی پد

2-01  

d 0 روش توقف موتور- Ramp 2-02  
d 1 04-2   فقط راستگرد-جهت چرخش موتور 
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  3مثال 
سرعت توسط ورودی . فرمان حرکت و توقف از طريق وروديهای ديجيتال اعمال گردد

  .  و از طريق يک پتانسيومتر خارجی تعيين شودAVIآنالوگ 

  

  روی کی پدstopکليد .  باشدRampتوقف بر اساس . حرکت در هر دو جهت مجاز است
  .فعال باشد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
d50  00-1  حداکثر فرکانس خروجی درايو 
d50   01-1  حداکثر فرکانس خروجی در ولتاژ مبنا  
d 220  02-1  )ولتاژ مبنا(حداکثر ولتاژ خروجی درايو  
d 10   مدت زمان افزايش سرعتAcceleration 1 1-09  
d 10  مدت زمان افزايش سرعت Deceleration 1  1-10  
d 1  مرجع انتخاب سرعت-  

 AVIورودی 
2-00  

d 1 مرجع فرمان درايو-  
   وروديهای ديجيتال

2-01  

d 0  روش توقف موتور- Ramp 2-02  
d 0 در هر دو جهت قادر به  چرخش -جهت چرخش موتور 

 .باشد
2-04  
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d 1  تعيين عملکرد وروديهای ديجيتالM0 و M1
M0= FWD/ STOP 
M1= REV/ STOP  

  

 

4-04 

 00-7   جريان نامی موتور به جريان نامی درايو% پالک موتور
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  قرار داده شده است , جهت استفاده  , در اين بخش نيز خالصه پارامترهای اين درايو 

 

  

  

  

  

  

                                 09132211861تعميرات  انواع اينورتر و درايو      مهندس محمديان    



   saeeddrive.blogsky.com   راهنمای فارسی اينورتر و درايو از برندهای مختلف در   
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