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  مقدمه
 از سازندگان معروف موتور آسانسور و درايوهای مخصوص آسانسور میگ يکیشرکت زيالب

به) گير بکس دار(و موتور های آسنکرون) گير لس(ور های سنکرونانواع مختلفی از موت. باشد

يکی از درايو های زيالبگ که. شده استهمراه چندين درايو مختلف، توسط اين کمپانی معرفی

 بدون انکودر وOpeen loopتوانايی کار با موتور های سنکرون و آسنکرون در دو حالت

Closed loopدرايو به همراه انکودر را داردZetadyn 3BFمی باشد .  

بدليل. ی داريمدر اين راهنما، بطور مختصر، سعی در معرفی درايو فوق به عنوان درايو آسانسور

مسائل
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ايمنی، اکيدا توصيه می گردد بکار گيری درايو ها در تابلو های صنعتی و واقعی، همراه با

د موفقيت روز افزون برای دوستان وبا امي. مطالعه کامل کاتالوگ و منوال سازنده درايو باشد

  .همکاران در تمامی زندگی

  

  

  

  

  

  

  

  



           Farsidrive.blogsky.com          تعميرات انواع اينورتر و درايو   09132211861مهندس محمديان   

  

  

  

  معرفی سخت افزار
سرعت اصلی که سرعت تند . رعت تعريف گردد يا سه سدر تابلو های آسانسوری، حداقل بايد دو

زمانی که کابين آسانسور، از يک طبقه به طبقه .  کند است که سرعتت پياده رویرعمی باشد و س
می رود، ابتدا سرعت از صفر با يک شيب تعريف شده، به مقدار سرعت اصلی که تند است ديگر 

  .افزايش پيدا می کند 
،  از  طبقه مقصدبا همان سرعت تند به مسير خود ادامه می دهد تا اينکه در يک فاصله تعريف شده 

ه به تابلوی سانتيمتری از طبقه مورد نظر، يک سنسور قرار داده شده ک160مثال در فاصله 
  .آسانسور اعالم می کند سرعت موتور را کاهش دهد

سرعت کابين از مقدار ماکزيمم خود، شروع .  می گويندSlowdownاين حالت را دور اندازی يا 
اين کاهش سرعت تا جايی . ميزان کاهش سرعت، قابل تعريف و قابل تنظيم است. به کاهش می کند

تابلوی آسانسور به موتور فرمان ادامه حرکت را با دور کند . داتفاق می افتد که به سرعت کند برس
را می دهد تا زمانی که سنسور مربوط به طبقه، به تابلوی آسانسور اعالم کند که کابين در طبقه 

  .مقصد قرار گرفته است
وظيفه خواندن وضعيت سنسور . در تابلوهای آسانسوری، يک مدار کنترل کننده آسانسور وجود دارد

 مسير و بررسی کليدهايی که در کابين و راهرو فشرده می شوند، همچنين وظيفه بررسی های
  .مدارات ايمنی و باز و بسته کردن درب آسانسور به عهده اين مدار است

اينکه موتور در چه .  کند را تعيينر از کارهای اين مدار اين می باشد که سرعت موتوريکی ديگ
انی با سرعت آهسته حرکت کند و چه موقع بايستد نيز به عهده تند و در چه زم زمانی با سرعت
کنترلر آسانسور، توسط مدارات کنتاکتوری يا توسط درايو ها، سرعت موتور را . مدار کنترلر است
  .کنترل می کند

عالوه بر ترمينالهای . بر روی درايو ها، تعدادی ورودی و تعدادی خروجی قرار داده شده است
روی درايو ها وجود دارد، يک مدار قدرت نيز موجود است که برق سه فاز خروجی که /ورودی
را از شبکه گرفته و تبديل به يک ولتاژ سه فاز با فرکانس متغير و ولتاژ متغير می کند که  ورودی

  .باعث می شود سرعت موتور متصل به درايو تغيير کند
پس . ند سرعت موتور را کم يا زياد کندکنترلر آسانسور، با کنترل کردن ورودی های درايو، می توا

برای يک درايو، يک ورودی بايد نشانگرسرعت کم ، يک ورودی نشانگر سرعت زياد، يک ورودی 
زيرا وقتی آسانسور باال می .  راستگرد و ديگری برای حرکت چپگرد معرفی گرددحرکتديگر برای 

  .کند موتور چپگرد استرود موتور راستگرد و وقتی آسانسور به طرف پايين حرکت می 
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 ، ، سرعت زياد سرعت کم. در تابلو های واقعی، بيش از دو سرعت برای آسانسور تعريف شده است
  .، سرعت در زمان قطع برق و استفاده از باطری و موارد ديگر سرعت بازرسی ، سرعت متوسط
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ت کار عادی  و سرويس کار استفاده می شود و در حالرات تعمير کارفسرعت بازرسی، توسط ن
  .آسانسور به کار نمی رود

 ورودی ديجيتال و 8  دارای Zetadyn 3BFبا توجه به شکل زير، می توانيد مشاهده کنيد که درايو
  . ای استه خروجی رل4
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 ورودی های ديجيتال، توسط مدار کنترلی آسانسور فرمان داده می شود و بر اساس اين که کدام 
 تنظيم می گردد، از خروجی های رله ای نيز برای کنترل ترمز ورودی  فعال شده، سرعت موتور

  .مکانيکی موجود روی موتور آسانسور و کنترل مدار فرمان و مدار قدرت در تابلو، استفاده می شود
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  عالوه بر ترمينالهای قدرت ورودی و خروجی، چندين ترمينال Zetadyn  3BFبر روی درايو 
  .م وکاربرد هر سری از ترمينالها را نشان می دهدجدول زير نا. ديگر وجود دارد

  گروه ترمينالها  وظيـفـه
 X-I   ترمينال ورودی ديجيتال8
 X-O  خروجی رله ای4

 X-MMC  محل اتصال مموری کارت
 X-PAD  محل اتصال کی پد مخصوص درايو

 Dcp  X-DCPمحل اتصال به شبکه 
 CAN X-CANمحل اتصال به شبکه 
 X-ENCO  مصنوعیمحل اتصال انکودر 

 X-BR  ترمينال وضعيت ترمز مکانيکی
 X-EXT  ولت خارجی  +24

 X-BC  وضعيت مقاومت ترمز
 k2 X-CO وK1وضعيت کنتاکتور اصلی 

 X-ENCIS  وضعيت اصلی انکودر مطلق و افزايشی
 X-MT  سنسور دمای موتور

  
 نياز به منبع تغذيه خارجی مدار ورودی های ديجيتال اين درايو، بطورپيش فرض به گونه ای است که

اگر بخواهيد از منبع تغذيه  داخلی درايو برای . برای فرمان دادن به ورودی ها می باشد dc ولت 24
 بسته شود  صفحه قبلبايد مدار به شکل. فعال نمودن و فرمان دادن به ورودی ها ديجيتال استفاده کنيد

  .ودولت داخل درايو فراهم ش +24تا امکان استفاده از 
  
  

 را دريک تابلوی Zetadyn 3BFدر صفحات آينده ما قصد داريم نحوه بکار گيری درايو
آسانسوری ساده، به همراه يک موتور آسنکرون معمولی و بدون نصب انکودر بر روی موتور، 

توضيحات در مورد خود تابلوی آسانسوری داده نمی شود و سازندگان مختلف تابلوی . توضيح دهيم
 .راحی های مختلف و متفاوتی ارائه کرده اندآسانسور، ط
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  کی پد مخصوص
 شناخته می شود که توسط يک کابل بهzetapad با نامZetadynکی پد مربوط به درايو های

 کنيد،saveدرايو وصل می گردد و شما را قادر می سازد تا پارامترهای درايو را تغيير دهيد،
   . کارخانه بر گردانيد، کپی کنيد و ساير مواردپارامتر ها را به تنظيمات

.  تغيير پارامتر ها در حالی ممکن است که درايو در حال کار نباشد يعنی بايد آسانسور متوقف گردد
اگر از کامپيوتر برای پارامتر دهی و مانيتور کردن وضعيت درايو استفاده می کنيد نياز به کابل

  .شد می باzetamonمخصوص و نرم افزار

  
 استفاده می شود کليدhelp که برای راهنمايی وiکليد.  وجود داردzetapadکليد بر روی5

Escبرای کليد های جهت باال و پايين. برای بازگشت از منو و برای لغو کردن تغييرات است
  .رها بکار می رودتحرکت بين منو ها و برای کم يا زياد کردن مقادير پارام

 کردن پارامترها مورد استفاده قرار میsave برای وارد شدن به منو ها و برای نيزEnterکليد
 به معنیEsc نيز   ظاهر می شودno وyesزمانی که بر روی صفحه کی پد، عبارت های. گيرد
Noو Enterبه معنی yesمی باشد .   
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  منو های اصلی پارامتر ها
  :معرفی می کندجدول زير، گرو ههای اصلی پارامتر ها را 

منو ها توضيح
LCD & Password Menu زبان کی پد و پسورد
Motor Name Plate پارامتر های موتور
Encoder & Bc مقاومت ترمز و پارامتر های انکودر
Installation Menu پارامترهای آسانسور

Control system ورودی و خروجی های ديجيتال
Monitoring نمايش وضعيت درايو

Star Menu  و استارتتنظيم وضعيت قبل از حرکت
Acceleration Menu  شتاب مثبت
Travel Menu سرعت ها
Deceleration Menu شتاب منفی

Stop Menu تنظيم درايو برای ايستادن
Controller Menu نوع حلقه باز يا بسته بودن درايو

Motor 2 Parametrs پارامتر های موتور دوم
Statistic طالعاتی درمورد عملکرد سيستما

Motor Model Menu پارامترهای اتوتيون
MMC Recorder card پارامترهای مموری کارت

Encoder Adjustment تنظيم انکودر
Safety Brake Menu ترمز ايمنی

Hw  Ident Menu اطالعاتی در مورد سخت افزار
POWER SECTION MENU  و فن سوييچينگ کرير فرکانس

CAN CAN MENUارتباط با شبکه 
ZA – Intern Menu اطالعات داخلی
INFO Menu اطالعات داخلی

Factory setting  بازگشت به تنظيمات کارخانه
  

با کليدهای سمت باال و پايين وارد . دی پارامتر مربوط به آن منو است تعداهر کدام از منو ها شامل 
 آن منو را انتخاب کنيد حاال با کليد های باال و پايين می توانيد در Enterا کليد ب. ليست منو ها شويد

 انتخاب کنيد مقدار قديم پارامتر و مقدار جديد Enterهر کدام را با کليد . بين پارامتر ها حرکت کنيد
  .آن قابل ديدن است

 می تواند مقدار جديد Enterد کلي. کليد های جهت باال و پايين مقادير پارامتررا کم و زياد می کنند
  . می تواند برای انصراف از تغييرات استفاده شودEscکند و کليد  saveپارامتر را 

  

  

  

   farsidrive.mihanblog.com   ,   farsidrive.avablog.ir راهنمای فارسی انواع اينورتر و درايو در آدرس 

  



           Farsidrive.blogsky.com          تعميرات انواع اينورتر و درايو   09132211861مهندس محمديان   

  

  پارامتر های موتوری
Motor Name plate Menu  

 MOT – TYP.وارد منوی پارامتر های مربوط به موتور که می شويم چندين پارامتر ديده می شود
 مربوط به موتور های القايی آسنکرون است که گير بکس ASMگزينه . ستبرای تعيين نوع موتور ا

 شامل موتور های سنکرون با رتور آهنربای دايمی است که به SMXXXگزينه . مجهز هستند
چندين موتور ديگر نيز در اين ليست وجود .  گيربکس معروف هستندموتور های گير لس يا بدون 

  .يالبگ هستند و فعال مورد نظر ما نيستدارد که موتور های گير لس ساخت ز

ساير . سرعت موتور در بار نامی را نشان می دهد که بر روی پالک موتور قيد می گردد nپارامار 
 نوع Typ وcosgتوان نامی و  p ولتاز نامی و u جريان نامی و i فرکانس نامی وfموارد شامل 

ر روی پالک موتور وجود دارد و دراين گروه  مثلث نيز ب-اتصال سيم پيچ های موتور از نظر ستاره
  .از پارامتر ها وارد می شود

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
ASM  سنکرون يا آسنکرون–نوع موتور   MOT –TYP 

از روی پالک 
  موتور

 n  سرعت موتور در بار نامی

از روی پالک 
  موتور

 f  فرکانس نامی موتور

از روی پالک 
  موتور

 I  جريان نامی موتور

از روی پالک 
  موتور

 U  ولتاژ نامی موتور

از روی پالک 
  موتور

 P  توان نامی موتور

از روی پالک 
 موتور

 Cos fi  ضريب قدرت موتور

STAR نوع اتصال سيم پيچ استاتور  Typ 
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Encoder & Bc menu  
 نوع ENC – TYP.  مقاومت ترمز قرار دارد و در اين بخش تعدادی از پارامتر های شفت انکودر

 استفاده می HTLيا TTL يا Hiperface يا Endetاگر از انکودر های . انکودر را تعيين می کند
  .کنيد در اين بخش، نوع انکودر را در حافظه درايو وارد کنيد

و انکودر های معمولی  TTL square ولت با 5 در اين جدول انکودر های معمولی با ولتاژ تغذيه 
اگر از انکودر استفاده نمی کنيد .  مشخص شده استHTL 10 -30 Vت را با  ول30 تا 10با ولتاژ 

  . را فعال کنيدNO ENCگزينه 
ENC – INC تعداد پالس های توليدی شفت انکودر به ازای هر دور چرخش محور موتور در اين 

  . شده استتعداد پالس انکودر معموال بر روی بدنه انکودر يا در کاتالوگ آن قيد. پارامتر وارد شود
  پارامتر  توضيح  تنظيم شود

NO ENC نوع انکودر  ENC - TYP 
تعداد پالس خروجی انکودر در هر دور   انکودراز روی پالک

  چرخش
ENC – INC  

BRXX نوع مقاومت ترمز  TYPEOBC 
 Ω(  R – BR(مقاومت اهمی مقاومت ترمز  بستگی به توان درايوردارد
  KW( P - BR(ومت ترمزتوان مقا  بستگی به توان درايوردارد

 
BC TYPEاگر از مقاومت ترمز های ساخت زيالبگ استفاده .  نوع مقاومت ترمز را تعيين می کند

می کنيد از ليست موجود در پارامترها انتخاب می کنيد اما اگر يک مقاومت ترمز ديگر در دسترس 
  . تنظيم کنيدBRXXداريد، اين پارامتر را بر روی 

ر روی درايو های آسانسوری در زمانی برجسته می گردد که آسانسور در حال نقش مقاومت ترمز ب
 درايو، به شدت dcدر اين حالت، موتور حالت ژنراتور پيدا می کند و لتاژ باس. کاهش سرعت است

  .باال می رود
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Installation Menu 
 مقدار نامی آن نباشد يک تعداد به جهت اطمينان از اينکه سرعت حرکت آسانسور، کمتر يا بيشتر از

  . از پارامتر های مکانيکی وجود دارد که الزم است در جدول پارامتر ها وارد شود
  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

*m/S( V(سرعت حرکت کابين 1.00
از روی پالک 

  موتور
*n  (RPM)سرعت نامی موتور

با متر اندازه 
  گيری شود

 --D  (m)قطر فلکه اصلی خروجی گير بکس

 --iS  نسبت تبديل نصب بکسل ها 1:1
از روی پالک 

  گير بکس
 --i1  )عددبزرگ(نسبت تبديل گيربکس

از روی پالک 
  گير بکس

 --i2  )عدد کوچک(نسبتت تبديل گير بکس

Q (KG)بار وزنی نامی   ظرفيت کابين
از روی پالک 

  کابين
KG(  F(وزن کابين

KG(  G(وزن وزنه تعادل  وزن وزنه ها
oFF منحنی حرکت بطور اتوماتيک محاسبه گردد  Auto

 
V*سيستم . سرعت نامی کابين آسانسور است که معموال يک متر بر ثانيه در نظر گرفته می شود

 متر بر ثانيه تنظيم شده که اگر به 1.5ايمنی گاورنر در آسانسور، بر روی سرعتی کمی باالتر مثال 
يشتر شود اين سيستم عمل کرده و ترمز های پاراشوت، جلوی هر دليلی سرعت کابين، از اين مقدار ب

  .حرکت کابين را خواهد گرفت بنابراين تنظيمات اشتباه در جدول باال می تواند باعث پاراشوت گردد
 يا 1/36بکس هستند که دارای نسبت تبديل است مثال  موتور های آسنکرون القايی مجهز به يک گير

  ... ويا2/71
  .اين نسبت تبديل را مشخص می کند–i2 و --i1اعداد 

اگر بکسل به گونه ای باشد که .  نيز نوع نصب بکسل را نشان می دهدIS--نسبت تبديل نصب بکسل  
اگر سرعت کابين .  است1:1سرعت فلکه اصلی روی موتور با سرعت کابين برابر باشد نسبت 

  . است1:2نصف سرعت فلکه اصلی موتور باشد نسبت 
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  ورودی و خروجی های درايوتنظيم 
 شما می توانيد  ورودی و خروجی های ديجيتال موجود بر CONTROL SYSTEMدر منوی 

روی درايو را بر اساس نوع کاربرد مورد نظر خودتان تنظيم کنيد، اگر هم بخواهيم می توانيم يکی 
 control systemدر منوی . از روش های استاندارد موجود در تنظيمات اين بخش را بکار بگيريد

  .خروجی ها است/  مربوط به تنظيمات پيش فرض برای ورودی configپارامتر 
 را ZA – IO:01، ما قصد داريم گزينه  قابل انتخاب استFree گزينه استاندارد و يک گزينه 24

  . انتخاب کنيم تا به صورت پيش فرض از تنظمات استاندارد زيالبگ استفاده کنيم
 بر اساس Zetadyn 3BFپيش فرض زيالبگ، ورودی و خروجی های درايوبر اساس تنظيمات 

که مربوط به  BR4تا  BR1 جدول زير تنظيم می شوند در همين منو می توانيد ورودی های 
  .وضعيت ترمزها می باشد را نيز پيکر بندی کنيد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
01:ZA-IO روش اختصاص دادن ورودی و خروجی ها  Config 

01:RF  استفاده از ورودیio1 به عنوان Enable F-I01 
04:V1  استفاده از ورودیio2برای سرعت کم   F-I02  
05:V2  استفاده از ورودیio3برای سرعت متوسط   F-I03 
06:V3  استفاده از ورودیio4برای سرعت زياد   F-I04  
07:VZ  استفاده از ورودیio5 برای سرعت تنظيم level F-I05  

02:RV1-UP  ورودیio6به عنوان فرمان راستگرد موتور   F-I06  
03:RV2-DOWN  ورودیio7برای فرمان چپگرد موتور   F-I07  

00:free  ورودیio8استفاده نمی شود   F-I08  
Error  استفاده از رله خروجیo1برای نشان دادن فالت درايو   F-I01  

MB  استفاده از رله خروجیo2نيکی برای کنترل ترمز مکا  F-I02  
Mot contact  استفاده از رله خروجیo3برای کنترل کنتاکتورهای اصلی  F-I03  

V<V –G1  استفاده از رله خروجیo4 برای نشان دادن يک محدوده سرعت 
  خاص

F-I04  
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Monitoring Menu  
ست که برای نشان  اco2 وco1پارامتر . که قابل استفاده استچند پارامتر در اين بخش وجود دارد 
 بکار می رود اين پارامتر را می توانيد بر روی k2و k1دادن عملکرد کنتاکتورهای اصلی 

co1&co2تنظيم کنيد .  
 است که وضعيت ترمز روی موتور را از BR4 تا BR1  مربوط به ورودی هایBR پارامتر 

 قرار دهيد زيرا OFFرروی اين پارامتر را ب. لحاظ باز و بسته بودن يا مشکل داشتن نشان می دهد
  .مدار کنترلی اغلب آسانسورها، وضعيت ترمز مکانيکی روی موتور را چک می کند

  
  کنيد نياز است کهON=اگر اين پارامتر را فعال.  مربوط به سنسوردمای موتور استP1P2پارامتر

 به را سنسور حرارتی نصب می گردد و بر اثر دمای بيش از حد، عکس العمل نشان می دهد
  . بر روی درايو ، متصل کنيدp2و P1ترمينالهای 

  . قرار داردT-I-MAX و مدت زمان مجاز برای اضافه بار، در پارامترI-MAXمقدار جريان مجاز برای اضافه بار 
  

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
CO1&CO2 ورودی هایco1و co2 از کنتاکتور های اصلیk1 وk2 Co 

OFF ورودی هایBR1وbr2به ميکروپيچ های روی مربوط 
  ترمز مکانيکی

BR  

OFF سنسور حرارتی داخل سيم پيچ موتور  P1P2 
 I-MAX  مقدار مجاز اضافه بار بر روی موتور 150%
8Sec مدت مجاز برای اضافه بار موتور  T-I-MAX  
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Start Menu 
سير حرکت، در اين قسمت قابل پارامترهای درايو برای زمان شروع حرکت آسانسور و در ابتدای م

 up(و جهت حرکت) Enable(در ابتدای حرکت فرمان های حرکت . دسترسی و تنظيم است
کنتاکتورهای . و يکی از ورودی های سرعت در اين زمان بايد همزمان فعال شده باشند) downو

k1 وk2که بين درايو و موتور قرار گرفته اند می چسبند .  
فلوی مغناطيسی ايجاد می گردد که شروع به نيرووارد کردن به روتور می در سيم پيچ موتور يک 

ترمز مکانيکی روی موتور باز می گردد و روتور، به آرامی شروع به حرکت می کند، مدت و . کند
  .  تنظيم می گرددV-T3وT3سرعت حرکت اوليه نيز در پارامتر های 

  
  
  

 و برای موتور های آسنکرون بطور MOD5 برای موتور های سنکرون بر روی M-startپارامتر
  . تنظيم شده استMOD1پيش فرض بر روی 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
MOD1  نوع عملکرد درايو در زمان استارت بر اساس اينکه کدام يک از

  مراحل زير انجام شود
M-START 

0.5 Sec  مدت زمان مورد نياز برای وصل شدن کنتاکتورهایk1 وk2  و
 co2و co1ته شدن آنها در بررسی بس

T-0 

0.3 Sec   مدت زمان مورد نياز برای ايجاد ميدان مغناطيسی در سيم پيچ
  موتور

T-1 

0.3 Sec   مدت زمان الزم برای باز شدن ترمز مکانيکی از زمانی که
  فرمان داده می شود تا باز شدن کامل

T-2 

0.5 Sec  مدت زمان برای رسيدن از سرعت صفر به سرعت  V-T3 T-3 
50 

mm/sec 
سرعت کم اوليه برای حرکت دادن کابين از سرعت صفر و 

  شروع مرحله شتاب گيری
V-T3 
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Acceleration Menu 
  منوی شتاب گيری مثبت

 و  نرخ شتاب مثبت و شتاب در لحظه ابتدای حرکتA-POSسه پارامتر در اين بخش وجود دارد،
R-POS1ايیه ن وشتاب قبل از رسيدن به سرعت R-POS2  

کم انتخاب  A-POSاگر. انتخاب نمود 2.00 تا 0.25را می توان بين  A-POSنرخ شتاب مثبت 
شتاب . را زياد قرار دهيد نرخ شتاب، زياد خواهد شد  A-POS، آهسته است و اگر   نرخ شتاب شود

 ايجاد شوک و ، باعثزياد کم، زمان رسيدن سرعت از صفر به مقدار نهايی را زياد می کند و شتاب 
 .ضربه بر روی موتور و کابين می گردد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
 A-POS  نرخ افزايش سرعت از صفر تا مقدار نهايی 0.5

 R-POS1  شروع حرکت شتاب در ابتدای  %50
 R-POS2   نهايی شتاب در لحظه رسيدن به سرعت  %50

  
  
  
  
  

Travel Menu  
در صفحات . ورودی ها با سرعتها را در اين منو وارد کنيدسرعت های حرکت آسانسور و ارتباط 

 IO4و ورودی ) V2( برای سرعت متوسطIO3و ورودی ) V1(کم برای سرعتIO2 قبلی، ورودی
   )control systemدر منوی .( به کارگرفته شد) V3(برای ورودی سرعت نامی زياد

 V-Z نيز برای سرعت IO5رودی و.  را در جدول زير تنظيم کنيدv3و v2و v1 مقدار سرعت های 
  .تنظيم شده بود
  پارامتر  توضيح تنظيم گردد
0.05m/sسرعت کم برای زمان پياده روی)slow(  V-1 
0.25m/sسرعت بازرسی(-سرعت متوسط(  V-2  
0.95m/sسرعت نامی-Fast V-3  
0.05m/s سرعت برای مواقعی که می خواهيم کابين را دقيقا همسطح طبقه کنيمV-Z  
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Deceleration Menu  
  منوی شتاب منفی 

نرخ کاهش سرعت را  A-NEGپارامتر . در اين منو سه پارامتر، بيش از بقيه پارامترها اهميت دارد
  .مشخص می کند

نرخ کاهش R-NEG2 ، پارامتر و در انتهای حرکت R-NEG1 پارامتر  در ابتدای کاهش سرعت
  .سرعت را تعيين می نمايد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
 A-NEG   کاهش سرعت از مقدار ماکزيمم به حداقلنرخ 0.5

 R-NEG1  نرخ کاهش سرعت درابتدای شروع کاهش %50
 R-NEG2  نرخ کاهش سرعت در انتهای کاهش سرعت %50

  
 يا شتاب منفی اصلی را خيلی زياد انتخاب کنيد ممکن است ولتاژروی مقاومت A-NEGاگر مقدار 

  .و مقاومت ترمز آسيب ببيند و يا درايو فالت بدهد دود تر از حد شترمز، خيلی زيا
  

Stop Menu  
 پارامتر های موثر در ايستادن 

  . چهار پارامتر در اين بخش، زمان بندی الزم برای ايستادن را نشان می دهد
T-4 مدت زمان ماندن در سرعت توقف Speed0  
T-5است مدت زمان الزم برای بسته شدن ترمز مکانيکی .  
T5bمدت زمان الزم برای اينکه جريان در سيم پيچ های موتور، به صفر برسد .  
T-6 مدت زمان تاخير در قطع شدن کنتاکتورهای اصلی K1وk2 

  
  پارامتر  توضيح  تنظم شود

 Speed0  T-4 مدت زمان ماندن در سرعت توقف - 0.1
 T-5  مدت زمان الزم برای بسته شدن ترمز مکانيکی 0.5
مدت زمان الزم برای اينکه جريان در سيم پيچ های موتور، به صفر  - 0.3

  . برسد
T-5b 

 k2  T-6وK1 مدت زمان تاخير در قطع شدن کنتاکتورهای اصلی - 0.5
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Controller Menu 
اگر از حالت . موتور را نشان می دهد  قرار دارد که نوع کنترلC-MODدر اين منو، پارامتر مهم 

Open loopيعنی  v/fاگر اين پارامتر را .  استفاده کنيد نياز به نصب انکودر بر روی موتور نيست
 است و نياز به انکودر بر روی CLOSED – LOOP  تنظيم کنيد کنترل از نوعFOCبر روی 

  . محور موتور می باشد
  

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
V/F نوع کنترل از نظر حلقه باز يا حلقه بسته بودن  C-MOD 

  
  
  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 مربوط به ری ست نمودن پارامتر های درايو به مقادير Reset پارامتر S0:Statisticدر منوی 

 کنيد تمامی پارامتر های درايو و ليست خطاها و Enter را Reset 99اگر پارامتر. کارخانه است
تنظيم کارخانه، دوباره مقدار دهی همگی پاک شده و پارامترها با مقادير پيش ... پيغام های خطا و

  .خواهد شد
قبل از اجرای اين دستور، بياد داشته باشيد که اگر مقادير برخی پارامتر ها را نياز داريد، حتما اين 
مقادير را در جايی ثبت يا نگهداری کنيد زيرا با ری ست شدن درايو، تنظيمات موجود بر روی 

  .درايو، مقادير قبلی نخواهد بود
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S1:Motor Model Menu  
 تعداد قطب های Pپارامتر . پارامتر های موتور، پس از انجام اتوتيون در اين قسمت قرار می گيرد

ساير پارامتر ها . موتور را نشان می دهد که بطور اتوماتيک توسط فرايند اتوتيون محاسبه شده است
 .می باشد... می استاتور و اندوکتانس استاتور ومربوط به فلوی مغناطيسی و فلوی نشتی و مقاومت اه

 
  

S7:power section menu  
چنين عملکرد فن م وهDC های درايو و مقادير ولتاژ باسIGBTفرکانس کريرمربوط به کليد زنی 

  .درايو را در اين بخش می توان تنظيم نمود
 قرار داده F-PWMتر قرار دهيد فرکانس کرير که در پارام Fixرا بر روی  M-PWMاگر پارامتر

را بر  M-PWMاما اگر. می شود به عنوان يک فرکانس ثابت برای کليد زنی استفاده خواهد شد
 متغير F-PWM  و ماگزيممF-PWMتنظيم نماييد، فرکانس کرير بين دو مقدار مينيمم  Autoروی 

  .خواهد بود و توسط سيستم درايو تغيير خواهد کرد
ن بر اساس دمای هيت ف قرار دهيد سرعت Autoپارامتر را بر روی ، اگر مقدار FANدر پارامتر 

انتخاب کنيد فن به صورت دايمی % 100تا % 10اما اگر اعدادی بين . سينک، کم و زياد خواهد شد
  .با همان درصد سرعت، بکار خود ادامه خواهد داد

  پارامتر  توضيح  تنظيم شود
Auto سوييچينگمد کنترلی فرکانس کرير   M-PWM 

10  khz حداقل مقدار فرکانس کريرPWM f-pwm 
16  khz  حداکثر مقدار فرکانس کريرPWM f-pwm-H  

 dc UDC-Nولتاژ باس  565
dc UDC-MINحداقل مجاز برای ولتاژ باس 450
-dc UDCحداکثر مجاز برای ولتاژ باس  760

MAX 
Auto  نوع عملکرد فن-  FAN 
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  ساير درايوهای ساخت زيالبگ
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