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  مقدمه
 0.25 توان ه  آمريکا و آلمان در محدودLenze شرکت ساخت SMVectorدرايو 

  . کيلووات توليد می گردد45کيلووات تا 

 600 و 400 و 240 و 120مدلهای مختلف از اين درايو با ولتاژهای ورودی متفاوت 
ن درايو را جداول زير مدل، توان و ولتاژ ورودی مدلهای گوناگون اي. ولت وجود دارد
  .نشان می دهد
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 اتصال وروديهای تغذيه درايوها را برای مدلهای مختلف نشان هشکلهای زير نيز طريق
  .می دهد
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  .مدار کنترلی اين درايو در شکلهای زير نشان داده شده است

  

  

  

، يک  ورودی ديجيتال، دو ورودی آنالوگ4 کيلووات دارای 7.5درايوهای زير 
  .ترانزيستوری استخروجی رله ای، يک خروجی آنالوگ و يک خروجی ديجيتال 

 کيلووات و باالتر نيز دارای پنج ورودی ديجيتال، دو ورودی آنالوگ، يک 11درايوهای 
  . خروجی رله ای، يک خروجی آنالوگ و يک خروجی ديجيتال ترانزيستوری هستند
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  روجی اين درايو را بررسی های ورودی و خ هر کدام از ترمينالهجدول زير وظيف

  .دمی نماي
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  کنترل پانل

  .کنترل پانل يا کی پد موجود بر روی اين درايو در دو مدل وجود دارد

  

کی پد .  نصب می گردد کيلووات45 کيلووات تا 11کی پد بزرگتر بر روی درايوهای 
 يا 6 کی پدها در کل دارای اين.  کيلووات است7.5کوچکتر نيز مربوط به مدلهای زير 

  . چهار رقمی استLED ه  عدد کليد و يک صفح7

 Runتوسط کليد ) P100 = 0 , 4 , 6(اگر کنترل درايو از طريق کی پد فعال شود 
 نيز RFکليد .  فرمان توقف به موتور دادstopمی توان فرمان حرکت و توسط کليد 

  ).Mراه کليد به هم(برای تغيير جهت گردش موتور بکار می رود 

  . قابل استفاده استRemote و local در تمام حالتهای stopکليد 

 نمودن تغييرات در پارامترها save برای ورود به منوی پارامترها و برای M از کليد 
  .استفاده می گردد

 کليدهای جهت باال و جهت پايين نيز برای حرکت در بين پارامترها و برای افزايش و 
   .رامترها بکار می رودکاهش درون پا
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 برای افزايش و کاهش سرعت از اين دو کليد استفاده localهمچنين می توان در حالت 
  توسط اين کليد . نيز می باشد) CTRL(کی پد بزرگتر دارای يک کليد کنترل . نمود

  .می توان مرجع فرمان و مرجع انتخاب سرعت را تعيين نمود
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  .سی و تغيير پارامترها را نشان می دهد دستره شکل زير نحو

  

  

 را فشار دهيد، اگر پارامتر M قرار دارد کليد stopدر زمانی که درايو در حالت 
P194 = 0000 باشد، بر روی صفحه، پارامتر P100اما اگر .  ظاهر  می گردد

با کليدهای جهت باال و پايين حرکت . نمايان می شود  PASS اينگونه نبود، عبارت 
.  ظاهر شودP100 را فشار دهيد تا پارامتر Mکليد .  را پيدا کنيد0225کنيد تا عبارت 

  . حرکت کنيدP541 تا P100با کليدهای جهت باال و پايين می توانيد بين پارامترهای 

 را فشار دهيد، مقدار درون آن پارامتر نشان Mبر روی هر کدام از پارامترها که کليد 
 را Mدهای جهت باال و پايين مقدار اين عدد را تغيير دهيد و کليد با کلي. داده خواهد شد
  . گرددsaveفشار دهيد تا 
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  مرجع فرمان درايو

 می توان تعيين نمود که فرمان حرکت و توقف از چه ناحيه ای P100توسط پارامتر 
 موجود بر Run باشد فرمان حرکت از طريق کليد P100 = 0اگر . صادر می گردد

  .پد درايو اعمال خواهد شدروی کی 

 قرار داده شود فرمان حرکت و توقف از طريق ترمينالهای ورودی P100 = 1اگر 
 (برای جاهايی که کی پد راه دور . ديجيتال مربوط به برد کنترلی درايو صادر می گردد

Remote keypad ( به درايو وصل شده مقدارP100 قرار دهيد2 را مساوی .  

 P100 = 3از طريق شبکه و ارتباط سريال فرمان بگيرد مقدار برای اينکه درايو 
 قرار داده شود می توانيد توسط يکی از P100 = 4اگر مقدار . تنظيم می گردد

در حالت .  يکی را انتخاب کنيدterminal و localوروديهای ديجيتال بين دو حالت 
local از کی پد موجود بر روی درايو و در حالت ، terminalوروديهای ديجيتال  از 

  .برای کنترل و فرمان استفاده می شود

 يکی را انتخاب کنيد Remote key padاگر می خواهيد بين ترمينالهای ورودی و يا 
-TB(در اين حالت يکی از وروديهای ديجيتال .  قرار داده شودP100 = 5پارامتر 

  .برای انتخاب بين اين دو حالت استفاده می گردد) 13

 بر روی کی پد وجود دارد مقدار CTRL کيلووات و باالتر که کليد 11يوهای برای درا
P100 توسط اين کليد بين  تنظيم نمود و مرجع فرمان درايو را 6 را می توان بر روی

 فرمان حرکت و توقف از localدر حالت .  تغيير دادlocal و terminalدو حالت 
  .وی درايو امکان پذير می شود روی کی پد موجود بر رstop و Runطريق کليد 

  
  

                            09132211861تعمير انواع درايو با برندهای مختلف         مهندس محمديان  



 farsidrive.mihanblog.com   , saeeddrive.blogsky.com                   راهنمای فارسی انواع درايو و اينورتر

  
  مرجع انتخاب سرعت

اگر مقدار اين پارامتر را .   مرجع سرعت درايو را مشخص می کندP101پارامتر 
پد موجود بر روی درايو يا کی پد راه دور تعيين صفر قرار دهيد سرعت از طريق کی

  . غيير دهندکليدهای جهت باال و پايين روی کی پد می توانند سرعت را ت. می شود

P101=1 يا P101=2 باشد سرعت از طريق ورودی های آنالوگ ولتاژ و جريان بر 
 ولت 10يکی از ورودی های آنالوگ برای ولتاژ صفر تا . روی درايو تعيين خواهد شد

 ورودی طراحی 20mA تا 4mAو يکی ديگر از ورودی های آنالوگ برای جريان 
  . شده است

 تنظيم کنيد يکی ازسرعت های ثابت که در 5 يا 4 يا 3 را بر روی P101اگر
 تنظيم می شود به عنوان سرعت درايو انتخاب P133 و P132 و P131پارامترهای 
  . خواهد شد

 تنظيم 6 را برروی P101برای تعيين سرعت درايو از طريق شبکه ارتباطی نيز مقدار 
  . کنيد
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  SMVپارامترهای 

  .  را توضيح می دهدSMVجدول زير پارامترهای درايو 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0=keypadمرجع فرمان درايو P100 

0=keypad مرجع انتخاب سرعت  P101 

0Hz حداقل فرکانس درايو P102 

60Hz حداکثر فرکانس درايو P103 

20sec  مدت زمان افزايش سرعتAcceleration1  P104 

20sec  1مدت زمان کاهش سرعتDeceleration P105 

0 sec  اگر اين پارامتر را عددی بيش از صفر قرار دهيد شتاب از
  .  تبديل می گرددs-rampحالت خطی به حالت 

P106 

 P107 ولتاژ ورودی درايو 

  جريان موتور به جريان نامی درايو %  100

  اين پارامتر مهم است زيرا به اضافه بار موتور ربط دارد

P108 

 P109   جبران فرکانسنوع خنک شدن موتور و نوع 0

0=normalروش استارت شدن موتور توسط درايو  

   نرمال0=

   به محض وصل شدن برق ورودی، استارت شود1=

   در ابتدای حرکتdc استارت به همراه ترمز 2=

P110 
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   استارت به محض ريست شدن فالت3=

 dc استارت پس از ريست شدن فالت به همراه ترمز 4=
  در ابتدای حرکت

  .وتورهايی که در حال چرخش هستند استارت م5=

  .  است5 همانند گزينه 6,7,8=

0= coast 
to stop 

  روش توقف موتور

=0coast to stop حرکت آزادانه موتور تا بر اثر 
  . اصطکاک متوقف گردد

  dc حرکت آزادانه موتور به همراه ترمز 1=

   توقف براساس شيب رمپ2=

  dc توقف براساس رمپ و ترمز 3=

P111 

  جهت چرخش مجاز  برای موتور 0

   حرکت فقط به صورت راستگرد مجاز است0=

  .  در هر دو جهت امکان حرکت وجود دارد1=

P112 

چگونه در زمان قطع و ) Mop(سرعت مرجع درايو  0
  .وصل برق نگهداری گردد

   همان سرعت قبل از قطع برق ورودی0=

  .  همواره مساوی صفر قرار داده شود1=

  . تنظيم گرددp133ره برابر پارامتر  هموا2=

  

P115 

 TB-13A P121تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  0

 TB-13B P122تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  0

 TB-13C P123تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  0
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 TB-13D P124تعيين عملکرد ورودی ديجيتال  0
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 قرار دهيد ترمينال ورودی 11مساوی  را P121بر اساس جدول باال اگر مقدار پارامتر 
TB-13A به عنوان راستگرد )star forward (در اين 1ترمينال .  تعريف خواهد شد 

 10 را مساوی P121 بکار می رود و اگر start- stopدرايو همواره برای فرمان 
  . برای انتخاب بين راستگرد و چپگرد تعيين می گرددTB-13Aقرار دهيد ترمينال 
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  . ساير پارامترها  را در جدول زير دنبال نماييد 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

20 sec  مدت زمان افزايش سرعتAcceleration-2 P125 

20 sec   مدت زمان کاهش سرعتDeceleration-2 P126 

0 Hz   سرعتPreset Speed 1  P131 

0 Hz سرعتPreset Speed 2 P132 

0 Hz  سرعتPreset Speed 3  P133 

0 Hz سرعتPreset Speed 4 P134 

0 Hz سرعتPreset Speed 5 P135 

0 Hz سرعتPreset Speed 6 P136 

0 Hz  سرعتPreset Speed 7  P137 

0 Hz  سرعت Preset Speed 8  

 

P138 
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   TB-16 و 17تعريف عملکرد رله خروجی  0

  

P140 

ترمينال تعريف عملکرد خروجی ديجيتال ترانزيستوری  0
TB-14)  همانند پارامترP140(  

P142 

 P144  معکوس نمودن وضعيت خروجيهای ديجيتال _

درصد بار خروجی درايو برای تشخيص بدون بار کار  0 %
  کردن موتور

P145 

0 sec تأخير در اعالم خطای بدون بار بودن موتور P146 
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 P149 مقدار آفست برای خروجی آنالوگ 0 %

 P150   و نوع خروجیTB-30 خروجی آنالوگ تعريف عملکرد 0

 5تعيين نوع ولتاژ و جريان آنالوگ ورودی به ترمينالهای  0
  25و 

 

P156 

عملکرد درايو برای قطع شدن ارتباط ورودی آنالوگ ولتاژ  0
  )5ترمينال (

 

P157 

0 Hz  حداقل سرعت متناظر با حداقل ولتاژ و جريان آنالوگ
 ورودی

P160 

60 Hz ر سرعت متناظر با حداکثر ولتاژ و جريان آنالوگ حداکث
 ورودی

P161 

0.01 sec ثابت زمانی فيلتر برای وروديهای آنالوگ  

  

 

P162 
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عملکرد درايو در زمان قطع شدن جريان آنالوگ ورودی  0
  TB-25ترمينال 

 

P163 

230 V  ولتاژ پايه برای منحنیV/f  

  

P165 

  فرکانس کرير _

 

P166 

60 Hz س پايه برای منحنی فرکانV/f P167 

مقدار جبران ولتاژ برای افزايش گشتاور در سرعتهای %   _
 کم

P168 

 slip P170جبران لغزش %  0 %

Max I  محدود نمودن جريان خروجی درايو با کاهش فرکانس و يا
 افزايش مدت شتاب

P171 

 dc P174 برای ترمز dcولتاژ % مقدار  0 %

0 sec  جريان مدت زمان تزريقdc برای ترمز dc P175 

0 Hz  1فرکانس پرش P181 
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0 Hz  2فرکانس پرش P182 

0 Hz مقدار باند مجاز برای فرکانس پرش P184 

0 V  ولتاژ نقطه ميانی منحنیV/f P185 

0 Hz  فرکانس نقطه ميانی منحنیV/f P187 

 P189 فعال يا غير فعال نمودن مقاومت ترمز داخلی _

 P194 برای محافظت درايوپسوورد  0000

 قرار دهيد تاريخچه خطاها 1اگر اين پارامتر را مساوی  0
 .پاک می شود

P197 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه

 قرار دهيد تمامی پارامترهای درايو به مقادير 4 را مساوی P199اگر مقدار پارامتر 
 است تنظيم 50Hzبه درايو پيش فرض کارخانه برای مناطقی که فرکانس برق ورودی 

  ).ايران(می گردد 

 را بايد مساوی P199 دارند مقدار پارامتر 60Hzبرای کشورهايی که استاندارد برق 
  . قرار دهيد3
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  PIDپارامترهای 

  . می باشدPID مربوط به تنظيمات کنترلر P281 تا P200پارامترهای از 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

 و همچنين فعال يا PIDوع عملکرد کنترلر تعيين ن0=غيرفعال 
  PIDغيرفعال نمودن 

 انتخاب شود هر موقع که Normal- actingاگر حالت 
  .سيگنال فيدبک زياد شود، سرعت کاهش پيدا می کند

 اگر سيگنال فيدبک افزايش Reverse- actingدر حالت 
  .پيدا کند سرعت موتور نيز افزايش پيدا می کند

 

P200 

0 = TB-
 ورودی 25

جريان 
  آنالوگ

  PIDانتخاب يک ورودی برای سيگنال فيدبک 

 

P201 

 P204  مقدار سيگنال فيدبک در حداقل سرعت 

 P205 مقدار سيگنال فيدبک در حداکثر سرعت 100

 P P207بهره تناسبی  5
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 I P208بهره انتگرالی  0

 D P209بهره مشتقی  0

20 sec  مدت زمان افزايش سرعت برایPID P210 

 P231 1 ثابت set pointمقدار  0

 P232 2 ثابت set pointمقدار  0

 P233 3 ثابت set pointمقدار  0

 P234 4 ثابت set pointمقدار  0

 0 Hz کانس آستانه عملکرد فرsleep P240 

30 sec  تأخير در فعال شدن حالتsleep P241 

 sleep P242مقدار باند مجاز برای عملکرد  0

 sleep P243تانه سيگنال فيدبک برای عملکرد آس 0

   sleepنحوه فعال شدن حالت  0

  

P244 

   sleepنحوه توقف موتور در حالت  0

  

P245 

  sleepمقدار سيگنال فيدبک برای خارج شدن از حالت  0

  

  

 

P246 
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  sleepنحوه خارج شدن از حالت  0

 

P247 
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  پارامترهای کنترل برداری

 ساده کنترل دقيق تری V/f نسبت به کنترل Vector Controlبرداری يا کنترل 
. کنترل برداری نياز به اتوتيون موتور و درايو دارد. برروی موتور انجام می دهد

 مربوط به روش کنترلی درايو، اتوتيون، پارامترهای P399 تا P300پارامترهای 
وش کنترلی درايو و موتور را  می توان رP300توسط پارامتر . می باشد... موتور و

 خطی و ثابت V/f،کنترل به روش )پيش فرض( باشد P300 = 0اگر . تعيين نمود
  .اين نوع کنترل برای نوار نقاله و بارهای معمولی بکار می رود. خواهد بود

، فعال می گردد که برای پمپ و فن استفاده می  متغير V/f باشد روش P300 = 1اگر 
  .شود

P300 = 2ش کنترلی  روV/f خطی بهينه شده و P300 = 3 نيز روش کنترلی V/f 
  .متغير بهينه شده را فعال می کند

 و برای کنترل گشتاور P300= 4برای کاربردهای کنترل سرعت برداری مقدار 
روش کنترل برداری، روشی مؤثر و .  قرار داده می شودP300= 5برداری مقدار 

  .ن روش همانگونه که گفته شد نياز به اتوتيون دارداي. دقيق برای کنترل موتورها است

 تا P302برای اجرای اتوتيون بر روی درايو و موتور ابتدا پارامترهای موتور از 
P306را از روی پالک موتور خوانده و در درايو تنظيم کنيد .  

روی ) کليد سبزرنگ (Run قرار دهيد و کليد 2 يا 1 را برابر P399سپس پارامتر 
اتوتيون حدود يک دقيقه طول می کشد و در . را فشار دهيد تا اتوتيون انجام شوددرايو 

اگر اتوتيون دچار خطا .  روی صفحه نشان داده خواهد شدCALمدت اتوتيون عبارت 
  . روی صفحه ظاهر می شودErrشود عبارت 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض

0= V/fروش کنترلی درايو و موتور  ثابت P300 

از روی 
  ک موتورپال

 v(  P302(ولتاژ نامی موتور 
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از روی 
 پالک موتور

 A(  P303(جريان نامی موتور 

از روی 
 پالک موتور

 Hz(  P304(فرکانس نامی موتور 

از روی 
 پالک موتور

 RPM P305سرعت موتور در بار نامی 

از روی 
 پالک موتور

COS fi P306 

  فعال نمودن اتوتيون بر روی موتور 0

  ستاندارد اتوتيون ا1=

   اتوتيون پيشرفته2=

P399 

  

  

  
  
  
  
  
  

                            09132211861تعمير انواع درايو با برندهای مختلف         مهندس محمديان  



 farsidrive.mihanblog.com   , saeeddrive.blogsky.com                   راهنمای فارسی انواع درايو و اينورتر

  
  پارامترهای نمايش

 تا P500از پارامترهای ... برای نمايش مقادير متغيرهای ولتاژ و جريان و فرکانس و
P564جدول زير تعدادی از اين متغيرها را معرفی می نمايد.  استفاده می شود.  

  پارامتر  توضيح

 P500 .نشان می دهدهشت تا از آخرين فالتهای درايو را 

 dc) V(  P505ولتاژ باس 

 V(  P506( خروجی از درايو acولتاژ 

 P507   جريان خروجی درايو%

 A(  P508(جريان خروجی درايو 

 P509  گشتاور خروجی درايو%

 kw(  P510(مقدار  قدرت خروجی درايو 

 P512  دمای داخلی درايو

 P520  )5ترمينال (مقدار ورودی آنالوگ ولتاژ 

 P521  )25ترمينال (مقدار جريان آنالوگ ورودی 

 P522 5مقدار فيدبک ورودی از ترمينال 

 P523 25مقدار فيدبک ورودی از ترمينال 

 P525  مقدار خروجی آنالوگ

 Hz(  P527(فرکانس خروجی درايو 
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