
                09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو      گروه مهندسی اتوماسيون  تسال توان     

 

  saeeddrive.blogsky.com     farsidrive.avablog.ir     فارسی انواع اينورتر و درايو     راهنمای



                09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو      گروه مهندسی اتوماسيون  تسال توان     

      راهنمای 
  بکارگيری درايو 

 Ziehl-Abegg 
  زيالبگ 

Zetadyn4c   
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  مقدمه
 ساخت شرکت زيالبگ آلمان برای استفاده در تابلوهای آسانسور و برای کار با  Zetadyn4c درايو 

  .طراحی شده است  ) Gearless (موتورهای گيربکس دار آسنکرون و بدون گيربکس سنکرون 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  saeeddrive.blogsky.com     farsidrive.avablog.ir     فارسی انواع اينورتر و درايو     راهنمای



                09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو      گروه مهندسی اتوماسيون  تسال توان     

 معرفی اجزای درايو
 13تا   1توسط شماره های از   , موجود بر روی اين درايو  کنترلی  ترمينالهای , در شکل زير 

 .مشخص شده است 
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 .  نمايش داده  شده 5 قرار دارد که با عدد x-IN  بر روی ترمينال  I08 تا I01 وروديهای ديجيتال از 

 ترمينالهای نامبرده  برای مشاهده. و عملکرد آن را معرفی می نمايد  ها  ترمينالساير نام , جدول زير 
  . کاور سمت راست درايو را برداريد, شده در جدول 

  شماره  نام ترمينال   توضيح
  وروديهای ديجيتال مربوط به سيستم ايمنی 

Safe Torque off   
x-sto 1  

  x-MT 2   وروديهای مربوط به سنسور دمای موتور 
 Closed پين برای حالت  15شفت انکودر   –کودر  ورودی ان

loop 
x-ENC15  3  

 Closed برای حالت  ,پين  8شفت انکودر   – ورودی انکودر 
loop 

x-ENC8  4  

  I08  X-IN  5  تا  I01  وروديهای ديجيتال 
  CANopen x-CAN  6  ترمينالهای ارتباط 

  CANopen J1  7  جامپر مقاومت انتهای خط برای ارتباط 
 x-Mon 10   وضعيت ترمز و کنتاکتور تست  وروديهای ديجيتال برای 

 x-ENCO 11    خروجی برای شبيه سازی انکودر 
 x-AN 12    وروديهای آنالوگ 

 X-EXT 13 ولت  برای مواقع اضطراری+ 24  خارجیاژ ولتترمينال 
 

       قابل دسترس , درايو  پايينی  برداشتن کاور  با نيز  ...ترميناهای قدرت و , ترمينالهای خروجی 
 ترمينال x3-Motor ,  مربوط به سه فاز  ورودی x1-lineترمينالهای   ,شکل زير   .می شود 

   . ترمينالهای خروجی درايو را نشان می دهدx-out  و  x2-brake Resistor ,مربوط به موتور 
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عملکرد هر کنتاکت , شان ميدهد و در جدول زير ترتيب قرارگيری ترمينالهای خروجی را ن, شکل فوق 
  . معرفی شده  است , 
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  مدار الکتريکی درايو زيالبگ 
 Zetadyn 4c نشان داده شده است,  در شکل زير .  

 

  

 خروجيهای X-out  مربوط به وروديهای ديجيتال و ترمينال x-IN ترمينال ,همانگونه که ديده می شود
  . متصل شده است , کنترلر آسانسور ديجيتال است که به مدار 
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  نشان داده شده است , يه خارجی ذترتيب اتصال ترميناهای ورودی با يا بدون تغ, در شکلهای اين صفحه 
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  . برای وروديهای ديجيتال را مشاهده نماييد , در جدول اين صفحه ميتوانيد تنظيمات ممکن 
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مز مکانيکی و کنتاکتور خروجی به درايو و برای اعالم  برای اعالم وضعيت ترx-mon ترمينال 
  .استفاده می شود  ,Braking Resistor وضعيت مقاومت ترمز 
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  . وصل می گردد x-MT کانکتور  بر روی P1  و  P2 سنسور دمای موتور به ترمينالهای 
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  . متصل شودDC+  و  R رمينالهای  بين ت, همانند شکلهای زير  مقاومت ترمز نيز
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  برای اتصال  DC-   و    DC+  استفاده کنيد ترمينالهای  Brake chopperدر صورتی که از 
  . استفاده خواهد شد , آن به درايو 
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بکارگيری  برای و X-STO  نيز بر روی کانکتور 24V_STO+  و STA_B  و STO_A ترمينالهای 
 در زمان  Safe torque off  يا STO سيستم .  می شوداستفاده , ايمنی درايو و آسانسور سيستم 

  . خروجی درايو را از موتور قطع می کند, ايجاد خطر 
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  . جمپر کنيد ,     استفاده نميکنيد  بايد آنرا همانند شکل زير  STOدر صورتی که از سيستم 
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 پين مربوط به ورودی های شفت انکودر  8 پين و 15 زير نيز ترمينالهای دو کانکتور های و شکلولاجد
  . را معرفی می نمايد 
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 Keypad 
مدل سفيد رنگ آن با شماره درخواست .  نام دارد Zetapad , کی پد مخصوص اين درايو 

 به درايو CAT5  پد توسط يک کابل اين کی. می باشد4c   Zetadyn مربوط به درايو357256
 x-PAD Zetapad يک کانکتور به نام   , و کنار ترمينالهای کنترلی  بر روی درايو. وصل می شود

  .وجود دارد که محل اتصال اين کابل به درايو است
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ت به منوی  برای بازگشesc کليد . عملکرد کليدهای روی اين کی پد را معرفی می نمايد,جدول زير 
  . استفاده می گردد , بايد داده شود NO قبلی و يا برای مواقعی که جواب 

  

  

 نمودن save برای  , د به پارامترهاوبرای ور ,  برای وارد شدن به منوی پارامترهاEnter کليد 
  .بکار می رود,   انتخاب می گرددyes پارامتر و برای مواقعی که جواب 

  يين برای حرکت بين پارامترها و برای افزايش و کاهش مقدار داخلی پارامترها کليدهای جهت باال و پا
  .بکار برده می شود

  .استفاده گردد,در زمان تغيير پارامترهابرای ورود به منوی اطالعات و يا برای حرکت کرسر   i  کليد
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کان پذير  ام Advanced Level  و Basic Level در دو سطح  , دسترسی به پارامترهای درايو
 امکان پذير  Basic level دسترسی به پارامترهای درايو در سطح , در حالت پيش فرض   .است

  Memory card  و ,   , statistic  و  Start up  منوی3فقط به , است و در منوی اصلی 
  . دسترسی داريد

  

  

  

 توسط پارامتر   , start up نوی دسترسی پيدا کنيد بايد در م, برای اينکه به تمامی پارامترهای درايو 
USR-LEV مقدار  Advancedرا انتخاب کنيد .  

  

  . موتور را وارد کنيد مقادير اصلی و پارامترهای ,  stsrt up می توانيد در منوی 

 استفاده از منوی . معرفی می نمايد  قرار دارد stsrt up جدول زير پارامترهايی را که در منوی 
start up  ,  وش سريع برای تنظيم پارامترهای درايو استيک ر.  

  پارامتر  توضيح  پيش فرض 
  keypad Lcd  انتخاب زبان برای  Deutsch   آلمانی

Basic  انتنخاب سطح دسترسی به پارامترها   USR-LEV  
 MOT-TYP   آسنکرون يا سنکرون  –انتخاب نوع موتور   

  RPM(  n(سرعت نامی موتور    پالک موتور 
  HZ(  f (فرکانس نامی موتور   وتور  پالک م

  A(  I(جريان نامی موتور    پالک موتور 
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  V(  U(ولتاژنامی موتور   پالک موتور
 kw(  P(توان نامی موتور   پالک موتور 

 Cos phi    موتورCos phi    پالک موتور 
Star   ستاره يا مثلث –نوع اتصال سيم پيچهای موتور    TYP 

 ENC-TYP   انکودر متصل به موتور  انتخاب نوع  و مدل شفت 
 ENC-INC   تعداد پالس انکودر در هر دور چرخش   پالک انکودر از روی 
BR17   انتخاب نوع و مدل مقاومت ترمز يا  Brake 

chopper 
BC-TYP 

1m/s  نامی( سرعت آسانسور(   V* 
0.5   m  قطر فلکه اصلی موتور آسانسور   --D 

 is--  انسور  نسبت تبديل بکسل آس 1:1
 i1--   عدد بزرگتر – نسبت تبديل گيربکس  38
 i2--    عدد کوچکتر–نسبت تبديل گيربکس    1

 Q    وزن نامی بار آسانسور 600
01:ZA-IO ديجيتال   انتخاب نوع ترکيب بندی وروديهای    CONFIG 

Left راستگرد يا چپگرد بودن موتور    MO-DR 
 BR   رمز مکانيکی  نحوه مانيتور نمودن وضعيت ت 

PTC  نوع سنسور حرارتی موتور متصل به  P1  و  P2 P1P2 
 PI K-START بهره کنترلرسرعت  1
 PI SPD-KP  ضريب برای کنترلر سرعت  1
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 Advanced منوهای موجود در 
Level 

  .مايد را معرفی می ن Advanced Level منوهای قابل دسترسی در سطح دسترسی  , جدول زير 

  نام منو  توضيح
  LCD&   Password  پارامترهای انتخاب زبان و  کد دسترسی

  Motor     name  plate  پارامترهای موتور
  Encoder      &   Bc  پارامترهای انکودر و مقاومت ترمز

  Installation  پارامترهای آسانسور
 Control      system   پيکربندی وروديها و خروجيهای ديجيتال 

 و ترمز مکانيکی و co  وstoپيکربندی وروديهای 
سنسور حرارتی موتور و تعدادی از پارامترهای 

  حفاظت درايو و موتور

 Monitoring 

  start  پارامترهای شروع به حرکت آسانسور 
  Acceleration  افزايش سرعتپارامترهای منحنی شتاب مثبت 

  Travel   پارامترهای حرکت عادی آسانسور
  Deceleration  کاهش سرعتامترهای منحنی شتاب منفی پار

  stop  پارامترهای توقف موتور 
  controller   سرعتPI پرامترهای کنترلر
  Parameter      set 2  2حافظه پارامتری 

اطالعات درايو در زمان کار و ليست خطاها و مدت 
  ......کارکرد و بازگشت به تنظيمات کارخانه و 

statistic  

 Memory   card   انتقال پارامترها بين درايو و حافظه خارجی 
 MMC       Recorder    استفاده از حافظه خارجی به عنوان رکوردر

 Encoder  Adjustment  تنظيم انکودرهای مطلق
 Safety      gear  پارامترهای ترمز اضطراری

 HW-Ident  اطالعات سخت افزاری درايو 
 Power    section  و فرکانس کرير توان داخلی درايو 
 Menu    check  تست های سيستم 

 CANopen CAN پارامترهای ارتباط سريال 
 ZA-Intern   تست سيستم اندازه گيری داخلی 

 Info  منوی اطالعات و راهنما 
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   بازگشت به تنظيمات کارخانه
 وان تمامی يا بخشی از پارامترهای درايو  می تReset   و با استفاده از پارامتر statistics در منوی 

Zetadyn4c اگر می خواهيد تمامی پارامترها و . را به مقادير استاندارد و کارخانه ای تغيير داد
 , پاک شود و پارامتر ها با مقادير کارخانه ای جايگزين گردد.... ليست خطاها و پيغامها و تنظيمات و

 . قرار دهيد Reset99  را بر روی Reset مقدار پارامتر 
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 LCD & Password  منوی 

 .  را نشان می دهد password  و LCDپارامترهای منوی ,  جدول زير 
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  منوی پارامترهای موتور

اطالعات موتور از . می توانيد اطالعات موتور را وارد کنيد Motor  name plat  در منوی 
 .تنظيم گردد, رامترهای مربوطهخوانده شده ودر پا, روی پالک موتور 
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  منوی پارامترهای انکودر 

  .تنظيم می گردد,  پارامترهای مربوط به انکودر و مقاومت ترمز Encoder&BC در منوی 
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  منوی پارامترهای آسانسور
  . وارد کنيدinstallation پارامترهای مربوط به موتور و گيربکس و ظرفيت آسانسور را در منوی 
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  تنظيم وروديها و خروجيهای ديجيتال 

 می توانيد وروديها و خروجيهای ديجيتال درايو  control  system  با استفاده از پارامترهای منوی 
 .را پيکربندی نماييد 

در اين صورت .  تنظيم شده است ZA-IO:01  بطور پيش فرض بر روی CONFIG پارامتر 
 . تعريف شده در جدول زير را خواهند داشت هر کدام وظيفه ,وروديهای درايو 
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  تا I01  عملکرد وروديها ی ZA-IO:01 جلوی عبارت  ,  اگر توجه کنيد باال  به رديف دوم از جدول
I08 هر کدام معرفی شده است .  

I08 I07  I06  I05  I04  I03  I02  I01  Confing 
Free  RV2 

Down  
RV1 
Up  

Vz  V3  V2  V1  RF  01:ZA-Io 

   

 ) Enable ( برای فعال نمودن درايو RF ورودی 

   )slow (پياده روی سرعت  برای انتخاب v1  ورودی  

  برای سرعت متوسط  v2  ورودی 

 (fast)  برای سرعت سريع  v3  ورودی 

  . بکار ميرود ) Releveling ( طبقه  مجدد  برای تنظيم vz  و ورودی 

 هم برای حرکت آسانسور به  RV2 و ورودی  برای حرکت آسانسور به طرف باال  RV1 ورودی 
 .طرف پايين خواهد بود 

 . آزاد است  I08 ورودی 

وروديها را پيکربندی  , تنظيم کنيد می توانيد به دلخواه free  را بر روی config  اگر پارامتر 
   )  f-i08  تا f-i01 توسط پارامترهای . (نماييد

 .  زير معرفی می گردد در جداولconfig ساير پارامترهای منوی 
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 . می توانيد جهت چرخش موتور را معکوس کندMO-DR پارامتر 

 نيز در حالت پيش فرض بر روی مربوط به ارتباط بين  درايو و کنترلر آسانسور  CTRL  پارامتر 
standard وصل ميگردد , مستقيما به کنترلر , يعنی وروديها و خروجيهای درايو  قرار دارد. 

 استفاده می کنيد, بين درايو و برد کنترل کننده آسانسور  DCP4  تا DCP1  ارتباط سريال اگر از

 .  تنظيم نماييد DCP4  تا DCP1  می توانيد بر روی يکی از روشهای 

وروديها را پيکربندی  , می توانيد به دلخواه شده  تنظيم free  بر روی config  پارامتر چنانچه
   )  f_i08  تا f_i01 های توسط پارامتر. (نماييد

 

  

  saeeddrive.blogsky.com     farsidrive.avablog.ir     فارسی انواع اينورتر و درايو     راهنمای



                09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو      گروه مهندسی اتوماسيون  تسال توان     

 

 

در حالت پيش .  نيز برای تعيين عملکرد خروجيهای رله ای درايو است  f-05  تا  f-01 پارامترهای 
 o3 خروجی و برای کنترل ترمز مکانيکی روی موتور o2خروجی  , برای فالت o1فرض خروجی 

  .بکار می رود, درايو و موتور برای کنترل کنتاکتور خروجی بين 
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   Monitoring منوی 
 قرار دارد می توان سيستم  co  و   Brake  و  STO با وروديهای ديجيتال که بر روی کانکتورهای 

ايمنی را بکار انداخت يا وضعيت ترمز مکانيکی موتور و يا کنتاکتورهای اصلی بين موتور و درايو را 
  . مورد بررسی قرار داد, از نظر عملکرد صحيح 

  . تنظيم می گردد,  برای همين منظور  Monitoring های موجود در منوی پارامتر

 نيز دو  T_I_MAX  و I_MAX  مربوط به سنسور دمای موتور و p1p2 همچنين پارامترهای 
  . پارامتر برای محدود نمودن جريان خروجی درايو و برای محافظت از درايو است 
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   start منوی 
قبل از افزايش سرعت درايو از صفر تا , ملکرد درايو در زمان استارت ع, پارامترهای اين منو 

  .ماکزيمم را در بر می گيرد
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 Acceleration منوی 

  .تعيين می کند,  اين منو شامل پارامترهايی است که شتاب مثبت موتور را در زمان افزايش سرعت 
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    Travel منوی 

  .در اين منو تنظيم می گردد , در زمان حرکت نرمال آسانسور و موتور پارامترهای درايو 
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 Deceleration منوی 

  . تنظيم می شود, در اين منو ,  پارامترهای درايو در زمان کاهش سرعت موتور و تا قبل از توقف 
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 stop منوی 
  . در اين منو تنظيم شود.....عملکرد ترمز مکانيکی و,  پارامترهای مربوط به توقف موتور 
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   statisticsمنوی 

پارامترمربوط به بازگشت به تنظيمات کارخانه در اين .... مدت کارکرد درايو و موتور و , ليست فالتها 
  .جای دارد , منو
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  saeeddrive.blogsky.com     farsidrive.avablog.ir     فارسی انواع اينورتر و درايو     راهنمای



                09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو      گروه مهندسی اتوماسيون  تسال توان     

 

 open loop پارامترهای 
تعدادی از , جدول زير , د  استفاده کني open loop  اگر بخواهيد از اين درايو برای کاربردهای 

 .معرفی می نمايد,  تنظيم می گردد open loop پارامترهای مربوطه را که در حالت 

   تنظيم کنيد  OPEN LOOP  ميتوانيد کنترل درايو را به صورت  C_MODبا استفاده از پارامتر 

   . بود   قرار دهيد کنترل به صورت حلقه باز خواهد  U/fاگر اين پارامتر را بر روی 
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  .می توانيد مشاهده نماييد, را نيز در شکل زير   v/f منحنی 
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  اتوتيون درايو 
برخی از پارامترهای موتور و کنترلر سرعت و شتاب مثبت و منفی را با استفاده از قابليت اتوتيون 

  . بطور اتوماتيک می توان محاسبه نمود

   ) Travel در منوی . (کاهش دهيد % 75 را تا  v-3 ابتدا سرعت  -1
.  ولتاژ خروجی درايو را اندازه گيری نماييد AC آسانسور را حرکت دهيد و با يک ولت متر  -2

  . را کاهش دهيد  V3 اگر باالتر بود باز هم سرعت . ولت باشد 320اين ولتاژنبايد بيش از 

  ASM-ID پارامتر ,   Motor name plate از منوی , برای اين کار .اتوتيون را فعال کنيد   -3
  .  را انتخاب کنيد yes  تغيير دهيد و بعد گزينه  ON  به حالت OFF را از حالت 

 را  Done ؟گزينه کاهش داده ايد يا نه% 75 را تا  v-3  از شما سوال می شود که آيا سرعت -4
  . انتخاب کنيد

 را انتخاب  Done  بعد گزينه يک طبقه به باال حرکت کنيد و , با استفاده از کليدهای آسانسور -5
  . نماييد

  .به پايين حرکت کنيد, يک طبقه ,  با استفاده از کليدهای آسانسور -6

,  شمرده شده و داده های مورد نياز درايو را بطور اتوماتيک 10از صفر تا ,   بر روی صفحه-7
  .  را انتخاب کنيد ok گزينه . محاسبه می کند 
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