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  مقدمه
 400 کيلووات تا 0.7 توان بين ه  ساخت شرکت تايوانی دلتا، در محدودCP2000درايو 

  .کيلووات توليد می گردد
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 به عالوه MI 8 تا MI 1 ورودی ديجيتال شامل وروديهای از 10 دارای CP2000درايو 
FWD و REVورودی آنالوگ 3همچنين دارای .  می باشد AVI و ACI و AUIارای  و د
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 و سه اسالت برای RS485سه خروجی رله ای، دو خروجی آنالوگ، دو پورت سريال 
  .نصب کارتهای توسعه ورودی خروجی و يا کارتهای توسعه ارتباطی است

 نيز SCM2  وSCM1 و STo2 و STo1 وروديهای ، به منظور ايجاد ايمنی در کار
ز روش اتصال وروديهای ديجيتال شکلهای زير ني. برای اين درايو در نظر گرفته شده است

  . برای اتصال منبع تغذيه خارجی يا بدون آن را نشان می دهدPNP و NPNدر دو حالت 
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 ساخته می شوند، مقاومت ترمز بين C تا Aدر درايوهای کوچکتر که در فريمهای 
باالتر  و D0در مدلهای با توان باالتر مثل فريمهای .  وصل می گرددB2 و B1ترمينالهای 

 . وصل می شود-DC/- و +DC/1+، واحد ترمز بين ترمينالهای 
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  انتخاب نماييد , مقدار و توان مقاومت ترمز را ميتوانيد از جداول زير 
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طريقه چيدمان ترمينالهای کنترلی و ديپ سوئيچهای مربوط به ورودی و خروجيهای آنالوگ 
 .در شکل زير نشان داده شده است
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 .محل قرارگيری کارتهای توسعه و اسالتهای مربوطه را نشان می دهدنيز شکل زير 
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Keypad  
 برای نصب روی اين درايو KPC-CE01 و KPC-CC01دو مدل کی پد به نامهای 

 .قابل استفاده است

 

  . چند خطی است و امکانات بيشتری داردLCD ه دارای يک صفحKPC-CC01 کی پد 

 برای stop/Reset و Runر مرجع فرمان درايو برای کی پد تنظيم شده باشد کليدهایاگ
 برای مواقعی stop/Resetکليد . اجرای فرمان حرکت و توقف موتور قابل استفاده است

  .که درايو دچار فالت می شود بکار می رود

استفاده از با .  نيز برای تغيير دادن جهت چرخش موتور استفاده می شودFWD/REVکليد 
  . می توانيد کنترل درايو را از طريق کليدهای روی کی پد انجام دهيدHandکليد 
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  فشار داده شود کنترل درايو از طريق ترمينالهای ورودی و يا شبکهAutoاگر کليد 
  . امکان پذير خواهد شد,ارتباطی 

  .د ، می تواند باعث توقف موتور گردAuto و Hand در هر دو حالت stopکليد 

 فشار داده شوند ابتدا Auto يا Handاگر موتور و درايو در حال کار باشند و کليدهای 
 خواهد رفت، در اين حالت هشدار Auto يا Handموتور متوقف می گردد و بعد به حالت 

AHSPروی صفحه ظاهر می شود .  

ی  و کليدهای چهار جهت اصلMenu و ESC و Enterعالوه بر کليدهای باال کليدهای 
  .نيز وجود دارند که برای تنظيم پارامترها قابل استفاده است
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،   در سه خطهار می کنيد بر روی صفحد ، وقتی درايو را برقLCDدر کی پدهای نوع 
اگر کليد .  را نشان می دهدdcفرکانس مرجع و سرعت خروجی درايو و ولتاژ باس 

Menu برای تنظيم 1گزينه .  شد گزينه خواهيد13 را فشار دهيد وارد يک منو با 
  .پارامترهای درايو بکار می رود

  

  

 را فشار دهيد، يک صفحه باز می شود که باالی Enterمنوی يک را انتخاب کنيد و کليد 
 را می توانيد توسط 12 تا 00 قرار دارد و گروههای پارامتری از pr setupآن عبارت 

 را فشار دهيد، بطور مثال بر روی گروه Enterکليدهای جهت باال و پايين انتخاب و کليد 
00= system parameters اگر کليد Enter زده شود يک صفحه باز می گردد که در 

 00 قرار دارد و در خطهای بعدی، اعداد system parameters =00باالی آن عبارت 
کليد .  را بطور مثال انتخاب کنيد22با کليد جهت پايين، عدد .   قابل مشاهده است 12تا 

Enter در باالی صفحه و در زير آن يک عدد و در خط 22-00 را فشار دهيد، پارامتر 
  . يک توضيح ديده می شود وپايين

گزينه ها را می توان توسط کليدهای .  مربوط به روش توقف موتور است22-00پارامتر 
.  گرددsave را فشار دهيد تا مقدار جديد، Enterجهت باال و پايين عوض نمود و کليد 

  . را فشار دهيد تا از منوی پارامترها خارج شويدEscچندين بار کليد 
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  گروههای اصلی پارامترها
  .جدول زير گروههای اصلی پارامترها و عملکرد هر گروه را معرفی می نمايد

 گروه پارامتری  توضيح
 00  ...پارامترهای سيستمی و بازگشت به تنظيمات کارخانه و

 01  ... ، شتاب وV/fوليه، تنظيمات پارامترهای ا
  02  تنظيم ورودی و خروجيهای ديجيتال
  03  تنظيم ورودی و خروجيهای آنالوگ

  04 فرکانس های ثابت
  05  پارامترهای موتور و اتوتيون

  06 پارامترهای حفاظتی درايو و موتور
  07  ...، ری استارت اتوماتيک وdcپارامترهای خاص ، ترمز 

  PID  08پارامترهای 
  09  پارامترهای ارتباط سريال

 12  پارامترهای مخصوص پمپ
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توان پارامترهای اين درايو را با مقادير پيش فرض 02-00با استفاده از پارامتر 

 قرار دهيد، تمامی 9 را مساوی 02-00اگر مقدار پارامتر . کارخانه ای بارگيری نمود
  . بارگيری خواهد شد50Hzی درايو بر اساس پارامترهای پيش فرض استاندارد پارامترها

   هرتز است از اين تنظيم استفاده 50در کشورهايی مثل ايران که فرکانس برق شهر 

  .می شود

 قرار داشته باشد امکان تغيير پارامترها وجود ندارد، پس ابتدا 1اگر اين پارامتر بر روی 
  . تنظيم نماييد9 روی صفر قرار دهيد، بعد دوباره آن را بر روی اين پارامتر را بايد بر
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  روش کنترلی درايو
 ساده و روش کنترل برداری V/fروش . دو روش برای کنترل اين درايو تعريف شده است

  .بدون سنسور

اما معموًال برای بارهای از نوع پمپ .  ساده برای اغلب بارها قابل استفاده استV/fروش 
  . استفاده می گردد که گشتاور راه اندازی کم نياز دارندHVacفن يا يا 

برای بارهايی همانند نوار نقاله، باالبر، جرثقيل، برخی از کمپرسورها و امثال آن که 
توصيه ) svc(گشتاور راه اندازی زيادتری نياز دارند، روش کنترل برداری بدون سنسور 

  .می گردد که دقيق تر و بهتر است

  . ساده انجام می شودV/f را بر روی صفر تنظيم کنيد، کنترل به روش 11-00پارامتر اگر 

 يا کنترل برداری بدون سنسور svc تنظيم کنيد روش 2 را بر روی 11-00اگر پارامتر 
  . نياز به اتوتيون درايو و موتور داردsvcاستفاده از روش . بکار گرفته می شود
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  روش توقف موتور
 را بر 22-00اگر پارامتر . رايو دو روش برای توقف در نظر گرفته شده استبرای اين د

 خواهد بود و درايو با Decelerationروی صفر تنظيم کنيد، توقف بر اساس شيب رمپ 
  .دريافت فرمان توقف، فرکانس را  کاهش می دهد تا موتور متوقف گردد

 اجرا coast to stopصورت  تنظيم کنيد، توقف به 1 را بر روی 22-00اگر پارامتر 
  .می شود

. يعنی درايو، با دريافت فرمان توقف، ارتباط خود با موتور در حال دوران را قطع می کند
مدت زمان ايستادن . موتور به حرکت خود ادامه می دهد تا زمانيکه آرام آرام متوقف گردد
  .موتور بستگی به اينرسی موتور و بار و مقدار اصطکاک سيستم دارد
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  مرجع انتخاب سرعت
 نيز مرجع 30-00 و پارامتر Auto مرجع انتخاب سرعت در حالت 20-00پارامتر 

 بطور پيش فرض برای Autoحالت .  را مشخص می کندHandانتخاب سرعت در حالت 
 روی کی پد می توان درايو را به حالت Handبا کليد . درايوها در نظر گرفته می شود

   برAutoبا قطع و وصل برق درايو باز هم کنترل به حالت کنترل دستی برد ولی 

  . می گردد

 سرعت توسط تغيير را بر روی صفر تنظيم کنيد، 30-00 يا 20-00اگر پارامترهای 
  .کليدهای روی کی پد انجام می شود

 تنظيم کنيد، انتخاب سرعت از طريق ارتباط 8 يا 6 يا 1اگر اين دو پارامتر را بر روی 
  . و پروتکلهای ديگر صورت می گيردCAN open و RS485سريال 

 تنظيم کنيد فرکانس توسط وروديهای 2 را بر روی 30-00 يا 20-00اگر پارامترهای 
  . تغيير خواهد کرد00-03آنالوگ و پارامتر 

 تعريف شده باشد می توان down و upاگر دو تا از وروديهای ديجيتال درايو برای حالت 
 تنظيم نمود در اين صورت فعال شدن 3 را بر روی 30-00  يا20-00پارامترهای 

، سرعت را کاهش down می تواند سرعت را افزايش دهد و فعال شدن ورودی upورودی
  .خواهد داد

 به صورت پيش فرض بر روی کی پد تنظيم شده اند، يعنی 30-00 و 20-00پارامترهای 
  .تنظيم فرکانس توسط کليدهای روی کی پد صورت می گيرد
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  مرجع فرمان درايو

 نيز مرجع فرمان درايو 31-00 و پارامتر Auto مرجع فرمان در حالت 21-00پارامتر 
  .  را مشخص می کندHandدر حالت 

اين دو پارامتر بطور پيش فرض برروی صفر تنظيم شده اند يعنی فرمان حرکت و توقف و 
JOG  ,  توسط کی پد، صورت می گيرد  .  

  

  

 فرمانها از طريق ترمينال های ورودی ديجيتال به درايو اعمال گردد مقدار اگر می خواهيد
 در اين حالت غيرفعال stopکليد .  تنظيم کنيد1 را روی 31-00 و 21-00پارامترهای 

  . است و عمل نمی کند

 تنظيم کنيد فرمانها از طريق شبکه های 5 و 3 و 2اگر اين دو پارامتر را بر روی 
Rs485 و CANopenو غيره به درايو داده می شود  .  

بطور پيش فرض اين .  تعيين کنيد32-00 را می توانيد توسط پارامتر stopعملکرد کليد 
کليد غير فعال است يعنی وقتی مرجع فرمان درايو غير از کی پد است مثال از طريق شبکه 

. ن نتيجه است بدوstop فشار دادن کليد  يا از طريق ورودی های ديجيتال فرمان می گيرد
  .  تنظيم نماييد، اين کليد فعال خواهد شد1 را بر روی 32-00اما اگر پارامتر 
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  جهت چرخش موتور
اين پارامتر .  برای محدود نمودن جهت چرخش موتور بکار گرفته می شود23-00پارامتر 

 بطور پيش فرض برروی صفر تنظيم شده که به درايو امکان می دهد به موتور در هر دو
  . جهت فرمان دهد يعنی حرکت راستگرد و چپگرد برای موتور امکان پذير است

  .  تنظيم کنيد موتور فقط در جهت راستگرد می چرخد1 را بر روی 23-00اگر پارامتر 

 تنظيم کنيد موتور فقط در جهت چپگرد امکان 2 را بر روی 23-00چنانچه پارامتر 
  . چرخش دارد
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  v/fمنحنی 

  . مديريت نمود  1 را می توان توسط پارامترهای گروه  v/fمنحنی 

  .  را تعريف کردv/f می توان شکل منحنی 01.08 تا 01.00توسط پارامترهای 

  

 ساده v/f می تواند به صورت v/fهمانگونه که در شکل های باال ديده می شود منحنی 
  . باشد که برای کاربردهای معمولی، استفاده می شود) linear(خطی 

 خطی کمتر است زيرا پمپ و فن v/fدر کاربردهای پمپ و فن مقدار ولتاژ نسبت به منحنی 
  . گشتاور راه اندازی کمتری نياز دارد
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برای کاربردهايی که گشتاور راه اندازی زيادتری احتياج دارند مقدار ولتاژ نسبت به منحنی 
v/fخطی بيشتر است  .  
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 برای کاربرد مورد نظر خودتان می توانيد از V/Fمنحنی همچنين به منظور انتخاب يک 
  . استفاده کنيد, طبق جدول زير  43-01پارامتر 
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  منحنی های شتاب

 4 شيب برای افزايش سرعت و 4 می توان 19-01 تا 12-01با استفاده از پارامترهای 
ای انتخاب اگر دوتا از ورودی های ديجيتال را بر. شيب برای کاهش سرعت تعريف نمود

 شيب وجود دارد ولی بدون 4 شيب برنامه ريزی کنيد امکان بکارگيری هر 4بين اين 
 و Acceleration1 به نرخ شيب , فقط استفاده از اين دو ورودی درايو

Deceleration1دسترسی دارد  .  

پيش 
  فرض

  پارامتر  توضيح

10 sec مدت زمان افزايش سرعتAcceleration 1 01-12 
10 secدت زمان کاهش سرعت مDeceleration1  01-13  
10 sec مدت زمان افزايش سرعتAcceleration 2 01-14  
10 sec مدت زمان کاهش سرعتDeceleration2  01-15  
10 sec مدت زمان افزايش سرعتAcceleration3 01-16  
10 sec مدت زمان کاهش سرعتDeceleration3  01-17  
10 secرعتمدت زمان افزايش سAcceleration4  01-18  
10 sec مدت زمان کاهش سرعتDeceleration4  01-19  

  

 20-01 نيز در پارامترهای jogنرخ شتاب افزايش سرعت و کاهش سرعت برای فرکانس 
  .  تنظيم می گردد21-01و 

  .  باشدs-curveيا به صورت ) linear(واند بصورت خطی تافزايش و کاهش سرعت می 

  .  استs-curve مربوط به منحنی 27-01 تا 24-01پارامترهای 

.  نيز واحد زمان برای افزايش و کاهش سرعت را تعيين خواهد نمود45-01پارامترهای 
 با پله های   افزايش و کاهش سرعت ،  را بر روی صفر تنظيم کنيد45-01اگر پارامتر 

اهش سرعت با پله  ثانيه ای و اگر اين پارامتر برروی يک تنظيم شود افزايش و ک0.01
  .  ثانيه ای اجرا می شود0.1های 
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رها کنيد تنظيمات پيش ) پيش فرض( را بر روی صفر 45-01به فرض اينکه پارامتر 
  .  به صورت جدول زير خواهد بود27-01 تا 24-01فرض برای پارامترهای 

پيش 
  فرض

  پارامتر  توضيح

0.2 
sec 

 Acceleration  01-24یننرخ شتاب در ابتدای منح

0.2 
sec 

  Acceleration  01-25نرخ شتاب در انتهای منحنی 

0.2 
sec 

  Deceleration   01-26 یننرخ شتاب در ابتدای منح

0.2 
sec 

  Deceleration  01-27نرخ شتاب در انتهای منحنی 

  

  .  را می توانيد در شکل زير مشاهده کنيد27-01 تا 24-01پارامترهای 
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  مثال 
ايو از ورودی های ديجيتال فرمان می گيرد و حرکت در هر دو جهت  درAutoدر حالت 

  .  تنظيم گرددAVIسرعت نيز توسط ورودی آنالوگ . راستگرد و چپگرد مجاز است

 نيز امکان حرکت و توقف و تغيير جهت چرخش موتور از طريق کی پد Handدر حالت 
  .ردد کنترل گAVIفراهم است و سرعت نيز توسط همان ورودی آنالوگ 

  

 Farsidrive.avablog.ir    ,   saeeddrive.blogsky.com   راهنمای فارسی انواع  اينورتر و درايو در آدرس   



             مهندس محمديان                        09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو       

 Farsidrive.avablog.ir    ,   saeeddrive.blogsky.com   راهنمای فارسی انواع  اينورتر و درايو در آدرس   

در .  و منحنی از نوع خطی باشدv/fروش کنترلی درايو .  باشدRamp ترمز به روش 
 10 و در مدت 50Hz ثانيه از سرعت صفر به سرعت 5زمان استارت و توقف در مدت 

  .  به سرعت صفر برسد50ثانيه از سرعت 

ی درايو  برای نشان دادن آمادگR1رله خروجی .  باشدs-curveنوع منحنی شتاب از نوع 
  . برنامه ريزی گردد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
0= V/f 11-00 روش کنترلی درايو و موتور 

2= Analog مرجع انتخاب سرعت در حالت AUTO 00-20  
1= terminal  مرجع فرمان درايو در حالتAuto 00-21  
0= Ramp روش توقف موتور  =Ramp  00-22  

  23-00  مجاز هردو جهت=جهت چرخش محور موتور 0
2= Analog  مرجع انتخاب سرعت در حالتHand 00-30  
0= keypad  مرجع فرمان درايو در حالتHand  00-31  
1= Enable  فعال يا غيرفعال نمودن کليدstop در حالت Auto  00-32  

50 Hz 00-01  حداکثر فرکانس خروجی درايو  
50 Hz 01-01 1 درايو برای موتور  خروجیحداکثر فرکانس  
400 V  02-01 1حداکثر ولتاژ خروجی درايو برای موتور  
3 Hz  در منحنی 1فرکانس نقطه وسط v/f 03-01 1 موتور  
22 V  در منحنی 1ولتاژ نقطه وسط v/f 04-01  1 موتور  

0.5 Hz  در منحنی 2فرکانس نقطه وسط v/f 05-01 1 موتور  
4 V در منحنی 2ولتاژ نقطه وسط v/f 06-01 1 موتور  
0 Hz  07-01 1حداقل فرکانس خروجی برای موتور  
0 V  08-01 1حداقل ولتاژ خروجی درايو برای موتور  

0.5 Hz 09-01  فرکانس شروع کار درايو  
60 Hz 10-01  جیباال برای فرکانس خرو حد  
0 Hz 11-01  حد پايين برای فرکانس خروجی درايو  
5 sec  مدت زمان افزايش سرعتAcceleration1 01-12  
10 sec  مدت زمان کاهش سرعتdeceleration1 01-13  
0.5 sec  نرخ شتاب در ابتدای منحنیAcceleration  01-24  
0.5 sec  نرخ شتاب در انتهای منحنیAcceleration  01-25  
0.5 sec  نرخ شتاب در ابتدای منحنیdeceleration  01-26  
0.5 sec  نرخ شتاب در انتهای منحنیdeceleration  01-27  
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0= Normal  انتخاب نوع منحنیv/f  01-43  
0= Normal 49-01  روش کاهش سرعت درايو  

انتخاب روش دوسيمه يا سه سيمه برای ورودی های  0= دو سيمه
FWD و REV 

02-00  

9= Ready  تعيين عملکرد رله خروجیR1 02-13  
  AVIتعيين عملکرد ورودی آنالوگ  1

  تنظيم فرکانس درايو= 1
03-00  

  AVI  03-03مقدار باياس برای ورودی آنالوگ  0
0= zero الريته مثبت يا منفی برای باياس ورودی پAVI  03-07  
  AVI 03-11ضريب بهره برای ورودی آنالوگ  %100

0=(0-10V)  نوع ولتاژ يا جريان ورودیAVI 03-28  
  AVI 03-52مقدار حداقل ورودی %  %0

  AVI 03-54نقطه وسط برای ورودی %  50 %
  AVI 03-56نقطه حداکثر  برای ورودی %  %100

  01-05  جريان نامی موتور به جريان نامی درايو% از روی پالک موتور
  kw(  05-02 (1قدرت نامی موتور از روی پالک موتور
  Rpm(  05-03( در بار نامی 1سرعت موتور  از روی پالک موتور
  04-05  تعداد قطبهای موتور از روی پالک موتور

  05-05  باری موتور جريان بی%  %30
  07-06    گشتاور-باال برای خطای اضافه بار حد %120
0.1sec  08-06   گشتاور-تاخير در اعالم خطای اضافه بار  
  12-06  باالی گشتاور خروجی درايو حد 130 %

  13-06  فعال نمودن حفاظت حرارتی موتور 1
60 sec 14-06  1 ثابت زمانی حرارتی موتور  

  19-07  خنک کننده درايوفن کنترل  3= دما
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