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 Lsراهنمای استفاده از درايو 
  ip5A 

 

 

 مقدمه
ولت و سه  220  و با ولتاژهای ورودی سه فاز 90kw تا 5.5kw در توان های بين Ls   ip5Aدرايو 

  .  ساخته می شود  open loopولت  برای کنترل موتورهای آسنکرون به صورت   400 فاز 

، دو ورودی آنالوگ ، وجی رله ای قابل برنامه ريزی ل ، پنج خراين درايو دارای هشت ورودی ديجيتا

        و يک ورودی مربوط به سنسور حرارتی موتورpulse trainدوخروجی آنالوگ ، دو ورودی 

 .می باشد
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Key pad  
 و MODEدارای کليد های .  کاراکتر است 32 و دارایLCDصفحه کی پد اين درايو از نوع 

PROG  و ENTER و SHIFT/ESCبرای پارامتر  همگی  و کليد های سمت باال و پايين است که 

 برای )چپگرد( REVو ) راستگرد(FWDهم چنين دارای کليدهای . دهی به درايو استفاده می شود

 است که اگر درايو در حال کار باشد درايو را Reset/STOP است و کليد تعيين جهت چرخش موتور

  . ته باشد فالت درايو را برطرف می نمايد متوقف می کند و اگر درايو فالت داش
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 بر STOP و REV و FWDکنترل درايو از سه طريق ممکن است ، يکی با استفاده از کليد های 

 روی کی پد ، و ديگری از طريق ترمينال های ورودی درايو و هم چنين از طريق ارتباط و پورت 

RS485  هربار که کليد .  باشد اين درايو دارای هفت گروه اصلی پارامتری میMode ،را فشار دهيد 

 و  DRV  :گروه های اصلی پارامتری شامل . يکی از گروه های اصلی پارامتری ، فعال می گردد

FU1   وFU2   وI/O   وEXT    وCOM   وAPP    اولين باری که کليد . می باشدMode  را 

  .ظاهر می گردد LCD در گوشه باال سمت چپ صفحه DRVفشار می دهيد گروه 

  

  .  نشان داده می شود APP و به همين ترتيب تا انتها که گروه Fu1 اگر دوباره فشار داده شود ، گروه 

 را بزنيد  تا گروه مورد نظر شما ظاهر Modeدر هرگروه که می خواهيد پارامتری را تغيير دهيد، کليد 

ر گروه ، حرکت کنيد ، تا پارامتر مورد نظر را با کليد های سمت باال و پايين ، بين پارامترهای ه. گردد

با استفاده از کليد های .   را فشار دهيد تا بتوانيد مقدار پارامتر را تغيير دهيد PRGپيدا کنيد سپس کليد 

 هم می توان کرسر را به طرف shiftبا کليد . سمت باال و پايين ، مقدار پارامتر را زياد يا کم کنيد 

پس . کنيد    save ، مقدار جديد پارامتر را ENTتی پارامتر تغيير نمود، با کليد راست، حرکت داد وق

 را يکبار اجرا کنيد تا پارامترها در حافظه دائمی درايو  Fu2-95از پايان همه تنظيمات، حتمًا پارامتر 

  . ذخيره شود
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  گروه های اصلی پارامتری 
  .  گروه را نشان می دهد جدول زير، گروه های اصلی پارامتر و وظيفه هر

  گروه  توضيح

 DRV  ...مرجع فرمان ، مرجع سرعت، پارامتر اصلی شتاب و 

Fu1  پارامترهای اوليه

Fu2   و محدود کردن مقادير بين ماکزيمم و مينيممJumpپارامترهای مربوط به 

I/O  ... ورودی و خروجی های ديجيتال و

EXT   پارامترهای مختص کارت های توسعه

COM   پارامترهای ارتباط سريال

APP   و موتور دوم و چند موتورهPIDپارامترهای مربوط به 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 می توان يک گروه خاص از پارامترهای و يا تمامی پارامترها را به Fu2-93با استفاده از پارامتر 

رامترهای درايو را به مقدار اوليه کارخانه ، باز اگر نيازباشد که تمامی پا. مقدار اوليه آن بازگرداند

  .   تنظيم کنيد  All groups=1 را روی Fu2-93نشانی کنيد مقدار پارامتر 

چنانچه فقط . پس از اينکه مقدار پارامترها بازنشانی شد دوباره مقدار اين پارامتر به صفر برمی گردد

 را می خواهيد به APP و COM و EXT و I/O و Fu2 و Fu1 و DRVيکی از گروه های 

  . تنظيمات کارخانه ای برگردانيد می توانيد همان گروه را انتخاب کنيد 

  

  يو امرجع فرمان در
 از کی پد stop و start اگر فرمان .  مرجع فرمان درايو را مشخص می کند DRV-03پارامتر 

  .  خواهد بود  DRV-03=0صادر می گردد مقدار پارامتر 

 راستگرد اجرا می گردد مقدار - ، فرمان حرکت و چپگردRx و Fxفاده از ترمينال های چنانچه با است

DRV-03 قرار دهيد 2 يا 1 را روی  .  

  .   تنظيم گرددDRV-03=3، درايو کنترل می گردد، مقدار    RS485اگر هم از طريق شبکه 
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  مرجع کنترل سرعت درايو 
  . درايو، از چه مرجعی صادر می گرددمشخص می کند که سرعت    DRV-04پارامتر 

  . جدول زير ، مقادير تنظيمی برای اين پارامتر را نشان می دهد 

 DRV-04مقدار   توضيح 

  0   روش اول– کنترل سرعت با استفاده از کی پد

  1   روش دوم– کنترل سرعت با استفاده از کی پد

  V1 2کنترل سرعت با استفاده از ورودی آنالوگ 

 3   به همراه پالريتهV1عت از طريق ورودی آنالوگ  کنترل سر

  I 4  کنترل سرعت از طريق ورودی آنالوگ

 V1 5و     I کنترل سرعت با استفاده از دو ورودی آنالوگ 

  6   پالس قطارکنترل سرعت از طريق ورودی

  RS485 7کنترل از طريق شبکه 

  8  کنترل از طريق برد توسعه
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  روش کنترلی درايو
 ، به روش جبران لغزش و به روش v/fبه روش .  را به سه صورت می توان کنترل نمودip5Aايو در

sensor less vector .   

  .  انجام می شود  Fu2-60انتخاب نوع کنترل، از طريق پارامتر 

برای جاهايی که بيش از يک موتور، .  مناسب است v/fبرای بارهای پمپ و فن و امثال آن ها ، روش 

 را روی Fu2-60اگر مقدار پارامتر .  به کار می رود v/fروجی درايو، وصل می شود نيز روش به خ

 slip قرار دهيد 1 را روی Fu2-60چنانچه مقدار .  انتخاب می شود v/fصفر قرار دهيد 

compensation چنانچه نياز باشد که کنترل دقيق تر و .  يا روش جبران لغزش را انتخاب نموده ايد

  قرار دهيد  تا روش 2 را روی Fu2-60 بر روی موتور را داشته باشيم مقدار پارامتر بيشتری

sensor less Vectorفعال گردد  .  

در اين روش، نياز به اجرای اتوتيون بر روی درايو موتور می باشد تا درايو، پارامترهای موتور را به 

ت عادی ، کنترل دقيق تری بر روی دقت محاسبه کند تا در زمان استارت و توقف و در زمان حرک

  . موتور اعمال کند 

برای اتوتيون نمودن ، بايد ابتدا پارامترهای  اصلی موتور را از روی پالک موتور خوانده و به درايو 

 قرار دهيد تا ساير پارامترهای موتور، محاسبه yes را مساوی  Fu2-61بدهيد سپس مقدار پارامتر 

  . گردد
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  v/fنوع منحنی 
  .  تعيين نمود Fu1-40الگوی تغييرات ولتاز و فرکانس خروجی درايو را می توان توسط پارامتر 

 قرار Linear=0 را بر روی Fu1-40 خطی باشد مقدار پارامتر v/fبرای جاهايی که نياز به الگوی 

  .  خطی دارند v/fبارهايی مثل نوار نقاله و امثال آن ، نياز به الگوی . دهيد 

  .  مناسب تر است user v/f و  squareهايی مثل پمپ و فن، نوع الگوی برای بار

  

 و اگر مقدار پارامتر را روی  squareقرار دهيد الگوی  square=1 اگرمقدار اين پارامتر را برابر 

2= user v/f قرار دهيد می توانيد نوع منحنی را در پارامترهای Fu1-41 تا Fu1-48 تنظيم کنيد  .  
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  DRVوه پارامترهای گر
  : مهم ترين پارامترهای اين گروه شامل 

  پارامتر  توضيح

مقدار فرکانس تنظيمی برای برای استارت و توقف درايو از طريق کليد های 

Run و startکی پد   

DRV-00 

 DRV-01  مدت زمان افزايش سرعت از صفر تا ماکزيمم

 DRV-02   مدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر

 DRV-03   مرجع فرمان درايو 

 DRV-04  مرجع کنترل سرعت درايو

 DRV-05   در زمان استفاده از ورودی های ديجيتال-1 سرعت 

 DRV-06    در زمان استفاده از ورودی های ديجيتال-2سرعت

 DRV-07   در زمان استفاده از ورودی های ديجيتال -3 سرعت

 DRV-08  ی دهدجريان خروجی درايو در حال کار را نشان م

 DRV-09   سرعت خروجی درايو در حال کار را نشان می دهد

 DRV-10   اينورتر در زمان کارdcولتاژ باس 

 DRV-11   برای نشان داده شدن در حال کارuser مقدار تنظيمی 

درايو در زمانی که دچار فالت شده است را ... مقادير ولتاژ و جريان و سرعت و 

  نشان می دهد

DRV-12 

 DRV-13   راستگرد يا چپگرد- جهت چرخش موتورتعيين

 DRV-14   را مشخص می کندDRV-00 مقدار فرکانس تنظيمی در 

 RPM DRV-16 يا Hz–واحد اندازه گيری سرعت 
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 Fu1ه پارامترهای وگر
  : مهم ترين پارامترهای اين گروه شامل 

  پارامتر  توضيح

  جلوگيری از حرکت در يک جهت خاص 

   2= از چپگردوگيریجل

  1= جلوگيری از راستگرد

0=None 

Fu1-01 

   افزايش سرعت –الگوی شتاب مثبت 

          0=خطی

1= s-curve  

          2=u-curve 

Fu1-02 

   کاهش سرعت –وی شتاب منفی گال

    s-curve      2=u-curve=1       0=خطی

Fu1-03 

 s-curve  Fu1-04 ای منحنیبتددر ا) شتاب( ميزان تغيير سرعت 

 s-curve Fu1-05  در انتهای منحنی ) شتاب ( ميزان تغيير سرعت 

 Fu1-10  فعال نمودن پيش گرم کن برای موتور

 Fu1-11  درصد ميزان گرم کردن موتور قبل از حرکت

  روش استارت نمودن موتور 

 رها=2    ترمزdc=1        شتاب=0

Fu1-20 

 Fu1-21   حرکت  در ابتدایdcمدت تزريق جريان 

 Fu1-22   در ابتدای حرکتdc مقدار درصد جريان تزريقی 
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  ش توقف موتورنرو

 flux-brake=3            2= رها         0=      شتاب dc=1ترمز

Fu1-23 

 Fu1-24  توقف برای  dc نتاخير در تزريق جريا

 Fu1-25   در توقفdc در زمان شروع تزريق فرکانس خروجی درايو

 Fu1-26   برای ترمز در توقفdcمدت زمان تزريق جريان 

 Fu1-27   برای ترمز در توقفdc درصد جريان تزريقی 

  توقف ايمن 

0=No       1=yes 

Fu1-28 

 Fu1-29   فرکانس برق سه فاز ورودی به درايو

 Fu1-30  حداکثر فرکانس خروجی درايو

 Fu1-31   فرکانس مبنای درايو

 Fu1-32   فرکانس شروع حرکت

 Fu1-33   فعال نمودن محدود کردن فرکانس

 Fu1-34   حداقل فرکانس خروجی درايو

 Fu-35   خروجی درايوفرکانس  حداکثر

  )v/f(الگوی ولتاژ و فرکانس 

 square   2= user=1   خطی=0

Fu1-40 

  v/f Fu-41 در منحنی 1 فرکانس 

 v/f  Fu1-42 در منحنی 1ولتاژ 

 v/f Fu1-43 در منحنی 2فرکانس 

  v/f Fu1-44 در منحنی 2 ولتاژ 

  v/f Fu1-45 در منحنی 3فرکانس 

  v/f Fu1-46 در منحنی 3ولتاژ 

  v/f Fu1-47 در منحنی 4فرکانس 

  v/f Fu1-48 درمنحنی 4ولتاژ 

  Fu1-49  تنظيم ولتاژ ورودی
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  Fu1-50  ولتاژ نامی موتور

  Fu1-51  صرفه جويی در مصرف انرژی 

  manual Fu1-52ر مصرف انرژی در حالت درصد صرفه جويی د

 Fu1-54  نشان دادن مقدار کيلو وات مصرفی بار

 Fu1-55  نشان دادن مقدار دمای درايو

 Fu1-56  نشان دهنده دمای موتور

 Fu1-57   فعال نمودن حالت تشخيص قطع شدن کابل موتور

 Fu1-58  درصد جريان خروجی در صورتی که کابل موتور وصل نباشد

 Fu1-59  زمان وقفه در اعالم قطع بودن کابل موتورمدت 

 Fu1-60  تور در اثر اضافه بار فعال نمودن حفاظت حرارتی مو

 Fu1-61  مجازبرای يک دقيقه حرارتی درصد اضافه بار 

 Fu1-62  درصد اضافه بار حرارتی مجاز در حالت کار دائمی 

 Fu1-63  نوع موتور از نظر روش خنک شدن موتور

 Fu1-64  از برای هشدار اضافه باردرصد مج

 Fu1-65  مدت زمان وقفه در اعالم هشدار اضافه بار

 Fu1-66  فعال نمودن حفاظت اضافه بار 

 Fu1-67  حداکثر درصد مجاز برای فالت اضافه بار

 Fu1-68  مدت زمان وقفه برای فالت در اثر اضافه بار

 Fu1-69  خروجی/فعال نمودن حفاظت قطع فاز ورودی

 Fu1-70  ال نمودن حفاظت در برابر ايست ناگهانی روتورفع

 Fu1-71  درصد حفاظت در برابر توقف ناگهانی روتور

 Fu1-72  حداقل فرکانس برای تغيير سرعت

 Fu1-73  حداکثر فرکانس برای تغيير سرعت
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 Fu2گروه پارامتری 
ا نشان می دهد که برای عيب  ليستی از خطاهای رخ داده در درايو رFu2-05 تا Fu2-01پارامترهای 

 را بر روی Fu2-06برای پاک کردن اين ليست نيز بايد پارامتر . يابی می توان از آن ها استفاده نمود 

yes تنظيم کنيد تا خطاها پاک شود  .  

 Fu2-25 و  Fu2-21به منظور فعال نمودن ری استارت اتوماتيک فالت هم می توانيد از پارامترهای 

تنظيم نماييد و تعداد مجاز برای ری استات   yes را بر روی F2-21بايد پارامتر . استفاده کنيد 

  . وارد کنيد Fu2-25اتوماتيک و رفع شدن فالت را در پارامتر 

  تنظيم  Fu2-26 فاصله زمانی بين وقوع فالت تا ری ست شدن آن به صورت اتوماتيک در پارامتر 

  . می شود 

  :  شامل  Fu2 ساير پارامترهای مهم در گروه

  پارامتر  توضيح

  Fu2-40 (Kw)توان نامی موتور

 Fu2-41  تعداد قطب های موتور

 Fu2-42  مقدار لغزش موتور در بار نامی 

 A(  Fu2-43(جريان نامی موتور 

 A(  Fu2-44(جريان موتور در حالت بی باری 

 Fu2-45  ميزان بازدهی موتور يا 

 Fu2-46  ميزان اينرسی بار

 PWM Fu2-48فرکانس سوئيچينگ کرير

 PWM Fu2-49نوع فرکانس کرير 
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  روش کنترلی درايو

  v/f=0        1=جبران لغزش 

  2= انکودر  بدونکنترل برداری

Fu2-50 

 Fu2-61  فعال نمودن اتوتيون درايو و موتور 

 Fu2-62   محاسبه توسط اتوتيون–مقاومت اهمی استاتور 

 Fu2-63  نتيوو محاسبه توسط ات-راندوکتانس نشتی موتو

  کدام پارامترها نشان داده شود

  0= مقادير پيش فرض               1=همه پارامترها

  2=فقط پارامترهايی که تغيير کرده اند 

Fu2-90 

 LCD Fu2-91کپی نمودن پارامترها از حافظه درايو به کی پد –خواندن پارامترها 

 Fu2-92   به حافظه درايو LCDارامترهای موجود در کی پد  کپی نمودن پ- نوشتن پارامترها

 Fu2-93  بازگشت به تنظيمات کارخانه

 Fu2-94  پسوورد برای جلوگيری از دسترسی افراد غير مجاز

 Saveنمودن پارامترهای درايو در حافظه ی دائمی   Fu2-95 
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  I/Oگروه پارامترهای 
رودی ها و خروجی های درايو و هم چنين شامل تعدادی از پارامترهای اين گروه به منظور معرفی و

 ، ورودی M8 تا M1ورودی های ديجيتال شامل ورودی های. می باشد ... سرعت ها و شتاب ها و 

 و خروجی ها نيز شامل خروجی های رله ای و خروجی  pulse ، ورودی I و V1های آنالوگ شامل 

  .ط به ورودی و خروجی ها را نشان می دهدجداول زير، تنظيمات مربو. آنالوگ می باشد

  پارامتر  توضيح

  V1 I/O-02حداقل ولتاژ ورودی آنالوگ 

 v1 I/O-03فرکانس متناظر با حداقل ولتاژ ورودی آنالوگ 

 v1 I/O-04حداکثر ولتاژ ورودی آنالوگ 

 v1 I/O-05فرکانس متناظر با حداکثر ولتاژ ورودی آنالوگ 

 I I/O-07گ حداقل جريان ورودی آنالو

 I I/O-08 فرکانس متناظر با حداقل جريان آنالوگ

 I I/O-09حداکثر جريان ورودی آنالوگ 

 I I/O-10فرکانس متناظر با حداکثر جريان ورودی آنالوگ 

 

         M8 تا M1 مربوط به معرفی عملکرد ورودی های ديجيتال   I/O-27 تا I/O-20پارامترهای 

  . می باشد

  ترپارام  توضيح

 M1 I/O-20معرفی ورودی ديجيتال 

  M2  I/O-21معرفی ورودی ديجيتال 
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  M3  I/O-22معرفی ورودی ديجيتال 

  M4  I/O-23معرفی ورودی ديجيتال 

  M5  I/O-24معرفی ورودی ديجيتال 

  M6  I/O-25معرفی ورودی ديجيتال 

  M7  I/O-26معرفی ورودی ديجيتال 

  M8  I/O-27معرفی ورودی ديجيتال 

 

 قرار دارد که عملکرد ورودی را در 34 تا 0 می توان اعدادی بين I/O-27 تا  I/O-20ارامترهای درپ

  . زمان فعال شدن ورودی ، مشخص می نمايد

  

  .  می توانيد مشاهده کنيدI/O-28 را در پارارمتر M8 تا M1وضعيت ورودی های ديجيتال 
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  . گر را شامل می شود  و چند فرکانس ديJogپارامترهای جدول زير، فرکانس 

  پارامتر  توضيح

  Jog I/O-30فرکانس 

 I/O-31   4فرکانس 

 I/O-32  5فرکانس 

 I/O-33  6فرکانس 

 I/O-34  7فرکانس 

 I/O-35  8فرکانس 

 I/O-36  9فرکانس 

 I/O-37  10فرکانس 

 I/O-38  11فرکانس 

 I/O-39  12فرکانس 

 I/O-40  13فرکانس 

 I/O-41  14فرکانس 

 I/O-42  15فرکانس 

 

  I/O-73 تا I/O-70 را می توان با استفاده از پارامترهای S1 و S0خروجی های آنالوگ 

  پارامتر  توضيح

 I/O-70  ، کدام متغير را نشان می دهدs0خروجی 

 s0 I/O-71تنظيم خروجی 

 I/O-72  ، کدام متغير را نشان می دهد s1خروجی 

 s1 I/O-73تنظيم خروجی 
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  .  استفاده کنيد  I/O-80 تا I/O-76له های خروجی اين درايو، از پارامترهای به منظور معرفی ر

  پارامتر  توضيح

  Aux1 I/O-76معرفی خروجی رله ای 

  Aux2  I/O-77معرفی خروجی رله ای 

  Aux3  I/O-78معرفی خروجی رله ای 

  Aux4  I/O-79معرفی خروجی رله ای 

  Relay I/O-80 (3ABC)معرفی خروجی رله ای 

 

 داد که عملکرد اين رله ها را 20 تا 0 را می توان اعدادی بين I/O-80 تا I/O-76 به پارامترهای 

  . مشخص می کند 

  

  .  مشاهده نماييد I/O-81وضعيت رله های خروجی را نيز می توانيد در پارامتر 
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 توان استفاده  به منظور کنترل عملکرد فن خنک کننده درايو میI/O-85 تا I/O-84از پارامترهای 

  . نمود

  پارامتر  توضيح

  مد کارکرد فن خنک کننده 

  0=همواره در حال کار

  1= فقط زمانی که درايو در حال کاراست                              2=افزايش دما

I/O-84 

 I/O-85   عملکرد فن برای شروعدما
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  APPپارامتره گروه 
 و هم چنين PID می توان نوع کاربرد درايو و تنظيمات مربوط به APPتوسط پارامترهای گروه 

  . را انتخاب نمودMulti Motorتنظيمات مربوط به کاربرد 

  پارامتر  توضيح 

  نوع کاربرد درايو

  0=کاربرد عادی 

  1=کاربرد چند موتوره 

APP-01 

 PID APP-02فعال نمودن کنترل 

 PID  APP-06سيگنال فيدبک برای کنترل 

 PID APP-07ه تناسبی برای کنترل بهر

 PID APP-08 بهره  انتگرالی برای کنترل 

 PID APP-09بهره مشتقی برای کنترل 

 PID APP-10حداکثر فرکانس در حالت کنترل 

 PID APP-11حداقل فرکانس در حالت کنترل 

 PID APP-12مقياس بندی خروجی 

 APP-14  تناسبی    Pمقياس بندی بهره 

 PID APP-15مودن خروجی کنترل معکوس ن
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