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 مقدمه
در ,  چين) Long shenq( ساخت شرکت النگ شنک LS600  درايو 

 کيلو وات برای کار با موتورهای القايی 75 کيلو وات تا 0.5محدوده بين 
 . آسنکرون توليد می گردد
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  مدار الکتريکی
  . ن اين درايو را نشان می دهدمدار قدرت و مدار فرما , شکل زير
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  :دارای اين درايو 

Rev , x2 , x3 , jog ,  Reset , free Run  , ( ورودی ديجيتال  هفت 
FWD(    

  و همچنين دارای

  ) 2V , IA  (  دو ورودی آنالوگ 

   )RABC( يک خروجی رله ای

   )DRC , DRA(دو خروجی ديجيتال ترانزيستوری با کلکتور باز 

  . می باشد )MAT(جی انالوگ يک خروو 

  

    وP در صورت نياز به ترمينال های  )Braking Resistor(مقاومت ترمز 
PRوصل می گردد .  

 بايستی از يونيت   ندارد  وجودPR ترمينال   که   در درايوهای سايز بزرگ
) مثبت و منفی  (N  وP  به ترمينالهای  ,  ترمز  يونيت  کنيد و ترمز استفاده

  . ی شودوصل م
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  . برد کنترلی اين درايو را نشان می دهد , شکل زير

  

 J1 يک ديپ سوئيچ در قسمت پايين و سمت راست برد کنترلی قرار دارد به نام 
  . که برای پيکربندی وروديهای آنالوگ بکار می رود
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 را نشان ديپ سوئيچ   اين   تنظيم  برای وضعيت های مختلف,  جدول شکل زير
  . می دهد

  
بطور پيش فرض اين ديپ سوئيچ به گونه ای تنظيم شده  که پتانسيومتر روی 

  .)    در جدولA وضعيت  ( فعال گردد,  برای کنترل سرعت درايو , درايو

  

  

  

  

Saeeddrive.blogsky.com    abbrepair.blog.ir  راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو  



09132211861 -  مهندس محمديان  -ورتر و درايو  تعميرات انواع اين  

 
  کنترل پانل

  . کنترل پانل موجود برروی اين درايو را نشان می دهد , شکل زير
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جهت پايين   باال و   جهت  کليدهایREAD    وPRGM با استفاده از کليدهای 
  .  پارامترهای اين درايو را تنظيم کنيد می توانيد, 

 C00  را فشار دهيد تا پارامتر PRGM ابتدا کليد , برای تنظيم يک پارامتر 
 .ظاهر شود 

 . پارامتر مورد نظر خود را پيدا کنيد ,  با کليد جهت باال 

  . دار داخل پارامتر نمايان گردد را فشار دهيد تا مقREAD کليد 

 مقدار داخلی پارامتر را با کليد های جهت باال يا جهت پايين تغيير دهيد و کليد 
PRGM را بزنيد تا مقدار جديد  saveشود  . 
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  مرجع فرمان و مرجع سرعت
از ,  اصلی ترين پارامتر اين درايو است که تعيين می کند درايو  10Cپارامتر 

   .از کجا تغيير داده می شود, ا فرمان می گيرد و سرعت درايو کج

   که  تنظيم شده و نشان می دهد1 در حالت پيش فرض برروی C01 پارامتر 
 ,موجود  بر روی  کيپد REV-FWD , STOP ,  RUN  از طريق کليدهای 

 و يا جهت چرخش را   داده  توقف و حرکت  فرمان ,  درايو   به می توانيد
  . کنيد) REV(و يا چپگرد ) FWD (تگرد راس

بستگی به وضعيت ديپ , تغيير سرعت درايو   است C01=1 در اين حالت که 
  .  داردJ1 سوئيچ 

تنظيم شود سرعت از طريق ,   به صورت شکل زيرJ1 اگر ديپ سوئيچ 
 . قابل تغيير است,  درايو پتانسيومتر روی برد کنترلی
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سرعت درايو را کنترل  , پتانسيومتر خارجیيک طريق چنانچه می خواهيد از 
 . تنظيم کنيد  ,  را به شکل زيرJ1 کنيد ديپ سوئيچ 

  

 , ولت+ 5 بين صفر تا V2 ورودی به ترمينال آنالوگ   ولتاژ, در اين حالت 
 . افزايش می يابد , تغيير خواهد  کرد و سرعت نيز از صفر تا حداکثر خود
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 است باز هم به چند روش ديگر می شود سرعت C01=1 ت که در همين حال
  .درايو را تغيير داد 

 ولتاژ   از يک  استفاده با, تنظيم کنيد  ,  را طبق شکل زيرJ1  اگر ديپ سوئيچ 
 اعمال V 3  وV 2 که به ترمينالهای  ,  ولت+5 صفر تا بين  ,  خارجی آنالوگ

 . دمی شود می توان سرعت درايو را کنترل نمو
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,   ولت تغييرات دارد+10صفرتا  بين V 2 ورودی به ترمينال ولتاژ آنالوگاگر 
 . تنظيم می گردد,  به شکل زيرJ1 ديپ سوئيچ 
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 برای  ميلی آمپر20صفر تا  جريان آنالوگ بيناز , چنانچه بجای ولتاژ آنالوگ 
بايستی  ,  طبق شکل زيرJ1  تغيير سرعت درايو استفاده می کنيد ديپ سوئيچ

 . تنظيم شود
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   توضيح   خالصه بطور  را C 10پارامتر   به   مربوط تنظيمات  , جدول زير
  . می دهد

  پارامتر   فرمان درايو   سرعت درايو
تغيير سرعت با استفاده 

کليدهای جهت باال و از 
  پايين روی کی پد

  وRUN کليدهای فرمان از طريق 
STOPروی کنترل پانل درايو...  و  

  )کی پد( 

 C01=0 

 تغيير سرعت از 
وروديهای طريق 

 آنالوگ و يا پتانسيومتر
روی درايو وبر اساس 

 J1 کليد 

  وRUN فرمان از طريق کليدهای 
STOP  روی کنترل پانل... و  

C01=1  

تنظيم سرعت از طريق 
کليدهای جهت باال و 

   پايين روی کی پد

 رمينالهای ديجيتال فرمان از طريق ت
FWDو  REVروی برد کنترل .   

 را -0-وقتی درايو را روشن می کنيد 
 با فعال نمودن ترمينالهای , نشان می دهد 

FWD يا  REV و وصل يکی از آنها به  
COM ظاهر می شود که با 0.0 عدد 

کليد جهت باال می توانيد سرعت را زياد 
  .کنيد 

 C01=2 

سرعت هم از طريق 
های آنالوگ و يا ورودي

 پتانسيومتر روی درايو
کنترل می گردد و , 

بستگی به وضعيت 
 .  داردJ1 ديپ سوئيچ 

  وFWD ترمينالهای فرمان از طريق 
REVروی برد کنترلی .   
 ظاهر می شود با فعال نمودن -0-ابتدا 

 و REV  يا FWD يکی از وروديهای 
 سرعت درايو COM اتصال آن به 

  .  می گيردظاهر و فرمان حرکت
  

 C01=3 
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سرعت از طريق 
 4ورودی آنالوگ بين 

   که ميلی آمپر20تا 
 اعمال IA به ترمينال 
  . می شود

  و RUN فرمان از طريق کليدهای 
STOP  روی کی پد درايو.. و   

 C01=4 

 سرعت از طريق 
 تا 4ورودی آنالوگ 

 ميلی آمپر به 20
 IA ترمينال 

  وFWD فرمان از طريق ترمينالهای 
REVروی برد کنترلی    

 C01=5 

 

  

 J1  تنظيم می کنيد ديپ سوئيچ 5يا   4  را برروی C01  زمانی که پارامتر 
 20 تا 4با استفاده از يک جريان بين ,  و سرعت تنظيم گردد, بايد به شکل زير

  . تغيير ميکند , ميلی آمپر 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 تنظيم کنيد تمامی پارامترهای اين درايو به1را برروی C25 چنانچه پارامتر

  .تنظيمات کارخانه تغيير خواهد کرد

C25 دوباره مقدار پارامتر,  شدFactory Reset ,  پس از اينکه درايو
.مساوی صفر خواهد شد

اگر می خواهيد پارامترهای درايو را قفل کنيد تا تغيير, پس از انجام تنظيمات
.  تنظيم کنيد1 را رویC27 قدار پارامترم, نکند
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  پارامترهای پرکاربرد
  . معرفی می گردد, تعدادی از پارامترهای پرکاربرد اين درايو در جدول زير

  پارامتر  توضيح تنظيم کارخانه
 C 01  مرجع فرمان و مرجع سرعت درايو   1
تر اين پارام  ( مقدار جبران گشتاور راه اندازی درايو   0

  .) بايد تنظيم گرددc25 به همراه پارامتر , 
 C02 

60    HZ  فرکانس  Base برای منحنی  v/f C03 
60    HZ  حداکثر فرکانس خروجی در منحنی  V/F C04 

 ACC 50C -مدت زمان افزايش سرعت درايو  5 ثانيه 
 Dec 60C -مدت زمان کاهش سرعت درايو   5 ثانيه 

0    HZ  2ه توسط ورودی ديجيتال  سرعت ثابت کX انتخاب 
  . می گردد

)C08و  C09 مدت زمان  ACC2و  Dec2(  

C07 

0    HZ  3  سرعت ثابت که توسط ورودی ديجيتالX انتخاب 
  . می گردد

)C11و  C12 مدت زمان  ACC3و  Dec3(  

C10 

5       HZ  سرعت ثابت که توسط ورودی ديجيتال  Jog انتخاب 
  . می شود

)C14و  C15 مدت زمان  ACCو  Dec در 
  )jog حالت 

C13 

60      HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو    C16 
0    HZ  حداقل فرکانس خروجی درايو    C17 

ترمز با تزريق  , dc  فعال يا غير فعال نمودن ترمز  0
   به سيم پيچ استاتور dc جريان 

  غير فعال = 0

 C18 
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   محدود نمودن جهت چرخش موتور 0
حرکت در هر دو جهت راستگرد و چپگرد مجاز  = 0

  . است
  . فقط در جهت راستگرد بچرخد  =1 

 C21 

  مدت زمان عملکرد حفاظت اضافه بار   10 ثانيه 
باالتر برود در % 150اگر جريان درايو از طريق  (

  )چه زمانی فالت بدهد؟

 C24 

3=8   KHZ  فرکانس کرير سوئيچينگ  igbt 
  تزهشت کيلو هر =3

 C30 
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  پيامهای خطا 

 

 

Saeeddrive.blogsky.com    abbrepair.blog.ir  راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو  



09132211861 -  مهندس محمديان  -ورتر و درايو  تعميرات انواع اين  

 

  

Saeeddrive.blogsky.com    abbrepair.blog.ir  راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو  


		2019-02-18T11:40:53-0800
	saeed
	I am the author of this document




