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 کيلو وات توليد    160   کيلو وات تا  0.75 در توانهای بين is7  درايوهای مدل 

  . می گردد

  

  
 .مدار قدرت و مدار کنترلی اين درايو را نشان می دهد , شکل زير
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  و  Rو يا   L3   و L2    وL1   به ترمينالهای, برق ورودی  ,در بخش قدرت 
S  و  T   وصل می شود .  

  . متصل می گردد  W   وV    وU به ترمينالهای  هم   موتور

 باشد به Braking Resistor در صورتی که نياز به استفاده از مقاومت ترمز 
  . وصل کنيد   P(+) و  B   ترمينالهای

  

  

  .  استP8     تاP1 اين درايو دارای هشت ورودی ديجيتال 

 برای استارت در جهت راستگرد و P1 ورودی ديجيتال , بطور پيش فرض 
  .  برای استارت در جهت چپگرد استP2   ورودی

غيرفعال می شود ولی اگر وصل نباشد  ,  اگر وصل شود درايوP3 ورودی 
  .درايو در حالت کار عادی قرار می گيرد

  . استExternal fault    برای خطای خارجیP4   ورودی

سرعت از بين سرعتهای يک برای انتخاب   P7   و  P6   وP5     ورودیسه
  .ثابت است

  .  می باشدjog   ورودی سرعت ,   هم P  8   ورودی
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  ميتوانيد وصل  SOURCE  و   SINKوروديهای ديجيتال را به دو صورت 
  نماييد 

  

ل برای اتصا,   به عنوان ترمينال مشترک  CM  ترمينال  SINKدر حالت 
  . بکار ميرود , کليدهای ورودی 

در نظر ,   برای  اتصال وروديها  24v+  هم  ترمينال  SOURCEدر حالت 
  . گرفته ميشود 
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  . است I1    و   V1   نالوگآ دارای دو ورودی is7 درايو 

است که می تواند بين صفر تا    از نوع ورودی ولتاژV1   نالوگآ ورودی 
  . ولت تغيير کند+ 10 ولت تا -10ولت و يا بين + 10

  

  

 20 صفرتا .(ميلی آمپر است   20  تا  4 جريان  ورودی  هم I1   ورودی
mA(  

 

 يک  و    Relay2     وRelay 1    رله ای خروجی  دو  دارای اين درايو 
   و  AO1      آنالوگ  دو خروجی  وQ1    ترانزيستوری  ديجيتال  خروجی
AO2   نيز می باشد . 
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   چگونگی تنظيم پارامترها
 . روی اين درايو را نشان می دهد بر کنترل پانل موجود  , شکل زير
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 Monitoring   در وضعيت درايو  می کنيد  وصل  برق  به  وقتی درايو را 
 نمايش داده Mon عبارت , قرار می گيرد و در انتهای سطر اول از نمايشگر 

  . ود شمی 

  
  و  ,  و فرکانس کاری درايو  و سرعت  جريان و   قادير ولتاژم ,در اين حالت 
  .  است  ديدن قابل , وضعيت درايو
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 بجای عبارت ,  را فشار دهيد در سطر اول و سمت چپ Mode اگر کليد 
Mon ,  عبارت PAR ظاهر می گردد يعنی درايو در وضعيت پارامتر دهی 

  . قرار گرفته است

  
کليدهای جهت راست يا چپ را فشار دهيد می توانيد بين  , التچنانچه در اين ح

  .حرکت کنيد , گروههای پارامتری 

    وCON    وADV    وBAS    و سپسDRV    , اولين گروه پارامتری 
INو    OUT  يکی پس از ديگری ظاهر می شوند  ...  و .  
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 و  ارج می گردد از حالت پارامتردهی خ,  را فشار دهيد MODE اگر کليد 
  . می گردد CNF    وTRP    وU&M   مثل وارد ساير منوها 

  
  

 که برای بازگشت CNF40     شامل چندين پارامتر است از جملهCNF  منوی 
  . ودشاستفاده می , به تنظيمات اوليه کارخانه 

 را فشار دهيد می توانيد مقادير PROG/ENTاگر کليد , بر روی هر پارامتر 
 مقدار PROG/ENT و باز هم با زدن کليد  آن پارامتر را تغيير داده داخلی 

  .  کنيدSave جديد را 
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در انتهای سمت چپ از سطر ,  وصل کنيد  به برق يک درايو را , برای مثال 
  . ظاهر می شود  MON  عبارت   , اول

نشان    ,DRV   کنار آن عبارت  و درPAR    را بزنيد عبارتMODE   کليد
 .اده می شودد

 در انتهای سمت چپ سطر دوم هم يک عدد است که شماره پارامتر در گروه  
DRV است .    

  

  .  هستيد DRV-01  شما در حال حاضر در پارامتر , طبق شکل باال 

يک مقدار جديد ,  پايين  با کليد جهت باال يا جهت را بزنيد PROG/ENT کليد 
  را بزنيد تا PROG/ ENT  کليد  از همتنظيم کنيد و ب, برای اين پارامتر 

saveشود  .  

  

  

تر و درايو   تعميرات تخصصی اينور09132211861مهندس محمديان     
 



    تعميرات تخصصی اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان   

  

  

  

مقدار اين پارامتر در حالت تنظيم , در سطر آخر از نمايشگر در سمت چپ 
فعال در  مقداری را نشان می دهد که , و در سمت راست نمايشگر  کارخانه 

 .  است  شده ذخيره , حافظه درايو 
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  رخانهبازگشت به تنظيمات اوليه کا
 می توانيد پارامترهای اين درايو را تنظيم  40CNFبا استفاده از پارامتر 

 . کارخانه نماييد

 است اگر Monitoring وقتی درايو در حالت , برای دسترسی به اين پارامتر 
 در انتهای سمت چپ از سطر اول PAR  را بزنيد ابتدا عبارت MODE   کليد

  را فشار دهيد تا عبارت MODE کليد   , رود سه بار ديگشنمايشگر ظاهر می 
CNF  ظاهر گردد .  

 پارامتر .  را بزنيد PROG/ENT  را پيدا کنيد  و کليد  CNF40 پارامتر 
CNF40روی   را بر All group تنظيم کنيد و کليد  PROG/ENT را فشار 

  . دهيد
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 پارامتربه حالت کارخانه تغيير کرد مقدار, پس از اينکه تنظيمات درايو
CNF40  روی   برباز هم   NOقرار می گيرد  .
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فرمان حرکت و توقف  ,چگونه به درايو 
  بدهيم؟

   تعريف می شود  يعنیDRV-06 در پارامتر , مرجع فرمان اين درايو 

  فرمان حرکت و توقف داده  ,  می توانيد تعيين کنيد که از چه طريقی به درايو

  . می شود

 تنظيم شده يعنی با FX/RX-1   روی بر   بطور پيش فرضDRV-06 پارامتر 
 است می توانيد در P1  برد کنترلی که ترمينال  روی   برFX استفاده از ترمينال 

 که RX فرمان حرکت و توقف بدهيد و با استفاده از ترمينال , جهت راستگرد 
  قف در جهت چپگرد را و تو  است هم می توانيد فرمان حرکتP2   ترمينال

  . کنيد اجرا 

   ورودی  قرار دهيد     FX/RX-2     روی   بر   راDRV-06    اگر پارامتر
 P1=FX   ترمينال  و   است برای فرمان حرکت و توقف   P2=RXهم    

  .  راستگرد بکار می رود–چپگرد  برای 

ده از کليدهای  قرار گيرد با استفاKeypad   روی   برDRV-06 اگر پارامتر 
 FWD  و   REV می توانيد در جهت   ,  درايو  کنترل پانل  روی  بر  موجود

 فرمان توقف را صادر stop راستگرد يا چپگرد فرمان حرکت دهيد و با کليد 
  . نماييد 

تر و درايو   تعميرات تخصصی اينور09132211861مهندس محمديان     
 



    تعميرات تخصصی اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان   

 دريافت RS485 برای جاهايی که فرمان حرکت و توقف از طريق درگاه سريال 
 .  تنظيم شودint485   روی  بر  DRV-06 می گردد پارامتر 
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 سرعت درايو از چه طريقی کنترل 
  می گردد؟

 مرجع سرعت اين درايو را مشخص می کند يعنی می توانيد  DRV-07پارامتر 
  . کنترل می شود طريقی از چه   ,   درايو سرعت  که  تعيين کنيد

 تنظيم شده است  keypad-1روی    بر  بطور پيش فرض DRV-07پارامتر 
 می توانيد يک فرکانس را DRV-01 در پارامتر  و  يعنی از طريق کنترل پانل 

  .اساس اين فرکانس کار کند  تنظيم کنيد که درايو بر

 نيز به همين شکل است  keypad-2   روی   برDRV-07  تنظيم پارامتر 
 DRV-01  سرعت در پارامتر   کردنsave  نيازی به  که اين تفاوت   با

  . ذخيره خواهد شد, نيست و بطور خودکار 

 تنظيم کنيد با استفاده از ورودی  1Vروی    را بر DRV-07اگر پارامتر 
  . می توانيد سرعت درايو را کنترل نماييد   V1 آنالوگ 

   سرعت را تغيير دهيد پارامترI1 اگر می خواهيد با استفاده از ورودی آنالوگ 
DRV-07یور  را بايستی بر    I1تنظيم کنيد  .  

 پارامتر   می شود  کنترل   RS485  سريال  درگاه اگر سرعت درايو از طريق 
DRV-07   روی بر   int485تنظيم می شود  . 
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   پارامترهای پرکاربرد
  .  را معرفی می نمايدis7 درايو  برخی از پارامترهای پرکاربرد  , جدول زير

  پارامتر  توضيح تنظيم کارخانه
0   HZ روی کنترل پانل درايو  فرکانس تنظيمی بر   DRV-01 

   مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه20 
Acceleration 

DRV-03 

   مدت زمان کاهش سرعت درايو     ثانيه30
Deceleration 

DRV-04 

FX/RX-1   مرجع فرمان درايو   
Keypad=  فرمان حرکت و توقف توسط

   وREV   وFWD کنترل پانل و کليدهای 
STOP 

FX/RX-1  و  FX/RX-2=   فرمان از طريق
 P2   وP1 ترمينالهای کنترلی 

DRV-06 

Keypad-
1 

  -مرجع سرعت درايو 
Keypad-1  و  keypad-2=   تنظيم

 روی کنترل پانل و در پارامتر  سرعت بر
DRV-01 

V1=  تنظيم سرعت با ورودی آنالوگ V1 
I1 = وگ تنظيم سرعت با ورودی آنال I1 

DRV-07 
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V/F  مد کنترلی درايو و موتور  
 V/F=   روش کنترلی V/Fساده   

V/F+PG=   روش کنترلی V/F به همراه 
  انکودر 

Sensorless-1 = بدون  وکتور روش کنترلی 
  استفاده از انکودر 

Vector =  روش کنترل vector به همراه 
  انکودر

DRV-09 

 DRV-14   توان نامی موتور -
 DRV-16  ايش گشتاور درايو در جهت راستگرد  افز 2%
   افزايش گشتاور درايو در جهت چپگرد  2%

  . قابل افزايش است  %15  تا% 0از 
 DRV-17 

60   HZ فرکانس    Base در منحنی  V/F DRV-18 
60   HZ حداکثر فرکانس خروجی درايو   DRV-20 
Linear  انتخاب الگوی منحنی  V/F 

Linear =  منحنی V/Fخطی   
Square =  منحنی غيرخطی برای پمپ و فن  

User V/F =  تنظيم پارامترهای منحنی V/F 
  توسط کاربر

  

BAS-07 

60   HZ  هرتز60 هرتز يا 50 انتخاب بين استاندارد   
  

BAS-10 

 BAS-11    تعداد قطب موتور 4
 RPM(  BAS-12( لغزش نامی موتور 250

 A(  BAS-13(جريان نامی موتور  پالک موتور
  -جريان بی باری موتور  پالک موتور

  .)جريان نامی موتوراست% 30(
 BAS-14 

 V(  BAS-15( موتور نامی  ولتاژ  پالک موتور
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None  فعال نمودن اتوتيون   
 None =  غيرفعال  

All = محاسبه گردد ,همه مختصات موتور.  
RS+Lsigma=   فقط مقاومت اهمی استاتور و 

Lsigmaد محاسبه گرد.  

BAS-20 

Dec  روش توقف موتور  
 Dec=  توقف به صورت Ramp کاهش 
  سرعت 

DC-Brake=   توقف با استفاده از تزريق
   به موتورdc جريان 

Free run=  توقف به صورت آزادانه  

ADV-08 

None  محدود نمودن جهت چرخش موتور  
 None=   چرخش در هر دو جهت مجاز است

 .  
 Forward prev=  ممنوع است , راستگرد .
 Reverse prev =  ممنوع است, چپگرد .  

ADV-09 

NO  استارت مجدد درايو در صورت قطع و وصل 
در صورتی که هنوز فرمان , شدن برق ورودی 

 . وصل باشد, حرکت 

ADV-10 

NO  محدود نمودن فرکانس خروجی درايو   ADV-24 
0.5    HZ  حد پايين برای فرکانس خروجی درايو   ADV-25 
60   HZ  حد باال برای فرکانس خروجی درايو    ADV-26 

اگر يکی از خروجيها را برای کنترل ترمز  -
 بطور مثال پارامترهای  مکانيکی در نظر بگيريد

OUT31 تا  OUT33   بر روی       را  
 BR controlدهيد پارامترهایر قرا   

  adv-41 تا  adv-47 برای تنظيم کارکرد 
  .قابل استفاده می شود , کی ترمز مکاني

ADV-41 
   تا 

ADV-47 

تر و درايو   تعميرات تخصصی اينور09132211861مهندس محمديان     
 



    تعميرات تخصصی اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان   

During 
Run 

   کنترل عملکرد فن خنک کننده درايو 
During Run =  با فرمان Run فن هم 
  . روشن می شود

Always ON =  همواره روشن باشد .  
Temp control =  فقط وقتی درايو داغ شد

  . فعال شود

 ADV-64 

Always 
Enable 

ودی ديجيتال  برای فعال  اختصاص يک ور
  -درايو)  Enable (نمودن 

Always Enable = همواره فعال  , درايو
  . است

DI  Dependent =  يکی از وروديهای
 نمودن Enable ديجيتال را می توانيد برای 

  . برنامه ريزی نماييد , درايو

ADV-70 

NO  فعال يا غير فعال نمودن جلوگيری از 
Regenerationرد پرس در کارب  

ADV-74 

700    V برای فعال شدن جلوگيری از    سطح ولتاژ 
Regeneration در پرسها   

ADV-75 

5    KHZ فرکانس کرير سوئيچينگ     igbt CON-04 
 P8 IN-65    تاP1  پيکربندی وروديهای  -

   تا 
IN-72 

 را P 8 تا P 1وضعيت وروديهای ديجيتال  00000000
   .نشان می دهد

 IN-90 

Trip پيکربندی رله خروجی    Relay1 Out-31 
Run پيکربندی رله خروجی    Relay2 OUT-32  

FDT-1 ترانزيستوری  پيکربندی خروجی    Q1 OUT-33 
  .وضعيت خروجيهای ديجيتال را نشان می دهد  000

  
OUT-41 
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    تعميرات تخصصی اينورتر و درايو09132211861مهندس محمديان   

 و يا قطع فاز ورودیحفاظت درايو در مقابل00
  ازهای خروجیقطع يکی يا چند تا از ف

PRT-05

تعداد دفعات مجاز برای ری ست خطاهای درايو0
  بطور اتوماتيک, 

PRT-09

Noneدر مورد برداشته شدن, عملکرد درايو
Keypadاز روی درايو   

None = عکس العمل نشان ندهد .  
 Warning=فقط هشدار دهد .  
Free run=خطا داده و توقف کند.  

 Dec=توقف کندخطا داده و .  

 PRT-11

NOبازگشت به تنظيمات اوليه درايو  
All Grp = به, تمامی پارامترهای درايو

  . تنظيمات کارخانه تغيير کند

40-CNF

  

تر و درايو   تعميرات تخصصی اينور09132211861مهندس محمديان     
 


		2020-03-02T00:21:45-0800
	saeed
	I am the author of this document




