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  مقدمه 
 در محدوده  SEW   Eurodrive  ساخت شرکت  Movitrac   B درايو 

 .  کيلو وات توليد می گردد75 کيلو وات تا 0.25توان بين 

 

 

 

09132211861  -مهندس محمديان    -     -تعمير انواع اينورتر و درايو    



    Farsidrive.mihanblog.com     -نمای فارسی انواع اينورتر و درايو راه

 

 

 

09132211861  -مهندس محمديان    -     -تعمير انواع اينورتر و درايو    



    Farsidrive.mihanblog.com     -نمای فارسی انواع اينورتر و درايو راه

  سخت افزار 
  .  داده شده است نشان , در شکل زير, مدار الکتريکی قدرت و کنترلی اين درايو 
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  اين درايو دارای 

   X 12 ترمينال  روی  شش ورودی ديجيتال بر

   X 10 ترمينال  روی  يک ورودی آنالوگ بر 

  .  استX 13 ترمينال  روی  و سه خروجی ديجيتال بر

  

برای ری ست ) X12  از 1يعنی ترمينال  (X12:1 ترمينال , بطور پيش فرض 
 .فالت درايو است

  
  

  

 برای فرمان چپگرد X12:3  برای فرمان راستگرد و ترمينال X12:2 ال  ترمين
  . نمودن درايو است Enable   فعال يا  برایX12:4 و ترمينال 
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  وX10:2 ترمينال  (AI1  از طريق ورودی آنالوگ ,  هم  سرعت درايو
X10:3 ( اما با استفاده از وروديهای سرعتهای ثابت  کنترل می گردد n11و  

n12ترمينالهای   که توسط  X12:5و    X12:6 فعال می شود نيز می توانيد 
 . رعت درايو را کنترل کنيدس

  

 ولت است   +10از نوع صفر تا , ورودی آنالوگ ,  در حالت پيش فرض 

 

 قرار mA برد کنترلی است را بر روی  که روی S11 اما اگر ديپ سوئيچ 
 ) ميلی آمپر 20 تا 4يا  (مپر آميلی + 20تا  ورودی آنالوگ بين صفر, دهيد 

 . خواهد بود
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 بايد به ترمينالهای , را در صورت نياز ) Braking  Resistor(مقاومت ترمز 
   -Rو    +Rوصل کنيد   .  

  

  

,   وجود نداشته باشندR+   وR- اگر ترمينالهای , برای درايوهای توان زياد 
ه مقاومت ترمز است را به دو يونيت ترمز که شامل چاپر خارجی به عالو

  .  متصل نماييدUZ–  وUZ+ ترمينال 
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  وX13:5 ترمينالهای . برای اعالم فالت است , رله موجود برروی درايو 
X13:6و  X13:7مربوط به اين رله است  .  

  
  

  که خروجی ديجيتال X13:2 برای موتورهايی که ترمز مکانيکی دارند ترمينال 
DO2برق مورد نياز ترمز , ک رله را فعال کند و رله  است می تواند ي

  . مکانيکی را وصل کند
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 هستند که بايد X17  دارای ترمينال Movitrac   B برخی از مدلهای درايو 
 . وصل باشد تا درايو فعال گردد , طبق شکل زير

  

و بطور مثال safe stop به عنوان , اين ترمينال  از طريق ,  معروف  است 
های قارچی توقف اضطراری وصل می گردد تا در صورت وقوع يک کليد

  . بتوان درايو را غير فعال نمود, وضعيت اضطراری 
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  ترل پانل

 . وصل کنيد , ا می توانيد به اين درايو 

ارائه می گردد  

 
کن

دو مدل از کنترل پانل ر

,همراه با اين درايو   نام دارد FBG11B کنترل پانل ساده تر که 
  .  می کندSTOP درايو , برداشته شود , اگر از روی درايو و 
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قابل استفاده برروی اين درايو , نيزDBG60B ک کنترل پانل ديگر به نام ي
. است و امکانات خيلی بيشتری دارد
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 FBG11B کنترل پانل 
 که برروی FBG11B  روش استفاده از کيپد   قرار داردMovitrac B درايو 

  . داده شده است  نشان , در شکل زير
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  . قرار بگيرد STOP ابتدا درايو را غير فعال کنيد تا در وضعيت 

  .  کليد جهت پايين را فشار دهيد 

قرار دارند که با هر بار فشار کليد   يک سری از ايکن ها , در سمت چپ کيپد 
  . چراغ يکی از آنها روشن می شود, باال يا پايين 
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اولين آيکن مدت زمان افزايش سرعت درايو را نشان می دهد و برروی نمايشگر 
  .ن نمايش داده می شودآ رقمی هم مقدار 5

  
  

  

 و کليدهای جهت باال و پايين می توانيد مقدار اين Enter  با استفاده از کليد 
  .زمان که به ثانيه است را تغيير دهيد 

  .  قبلی برگرديد می توانيد به وضعيتout  با کليد 

  . دومين آيکن مدت زمان کاهش سرعت درايو است
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 که توسط n23  تا n12  وn11  است که سرعتهای ثابت nxx , سومين آيکن 
  . قابل انتخاب هستند را مشخص می کند, ديجيتال وروديهای 

  

  
  

,  است و حداکثر سرعت خروجی درايو را تعيين می کند nmax , آيکن بعدی 
  . دي خصوص وقتی که سرعت را از طريق پتانسيومتر روی کيپد تنظيم می کنبه
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از ,  نام دارد و برای ديدن و يا تنظيم پارامترهای درايو par , آيکن بعدی 
  .  قابل استفاده استp886  پارامتر   تاp000 پارامتر 

  

  

  

  

رهای موتور را می توانيد پارامت,  است که در اين بخش SETUP , آيکن بعدی 
  .)SETUP منوی(تنظيم کنيد 
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 است و برای جاهايی است که دو 2 برای تنظيم موتور شماره SET2 آيکن 
  .کنترل می کنيد , موتور متفاوت را از طريق يک درايو 

  
  

  

  

 و برای ايجاد يک نسخه از COPY  هم برای ورود به منوی COPY  آيکن 
  . شدپارامترها در حافظه کيپد می با
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 SETUPمنوی 
  

  .  را نشان می دهدSETUP نحوه تنظيم پارامترهای موتور در منوی ,  شکل زير
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  . را بزنيد Enter  کليد SETUP برروی آيکن و منوی 

  .  ظاهر می شودMotor عبارت 

  

ب  را انتخاnoSEU عبارت ,  استفاده نمی کنيد SEW اگر از موتورهای ساخت 
  .کنيد 
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 . به معنی مد کنترلی درايو است Mode  گزينه SETUP در منوی 

 

 را Mode گزينه ,  استفاده می کنيد v/f در مد کنترلی ,  اگر از درايو 
عبارت ,  استفاده می کنيد vector  تنظيم کنيد و اگر از مد کنترلی UF برروی 
 VFCانتخاب شود  .  

تنظيم  , VOLT  و ولتاژ نامی موتور در گزينه POWER توان موتوردر گزينه 
 . شود
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 rpm  و سرعت نامی موتور در گزينه hertZ فرکانس نامی موتور در عبارت 
 . تنظيم گردد, 

  

 وارد Amper جريان نامی موتور را از روی پالک موتور خوانده و در گزينه 
 . ی شودکنيد مقدار کوسينوس فی هم در گزينه مربوطه تنظيم م

  

 تنظيم 2روی  بر می شود   برای جاهايی که از دو موتور استفاده multi گزينه 
 تنظيم است و يک موتور به درايو 1روی , می گردد ولی در حالت معمول 

 . وصل است
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LOCAL  MODE 
  وRun  و از طريق کليدهای  Local اگر نياز باشد که درايو را در حالت 

stopنترل کنيد می توانيد از آيکن  روی کيپد ک stop نشان زير که در شکل 
 . داده شده استفاده کنيد

  

قابل تغيير است و سرعت هم  , p122 در پارامتر , جهت حرکت در اين حالت 
 . تنظيم خواهد شد , از طريق پتانسيومتر روی کيپد 

  تعريف می گردد وp301 بر اساس پارامتر , حداقل سرعت در اين حالت 
 .  شد داده  قبال توضيح nmax حداکثر سرعت هم در آيکن 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
  reset  می توانيد پارامترهای درايو را p 802با استفاده از پارامتر 

Factory کنيد . 

 قرار ALL  را برروی p802 سپس پارامتر ,  درايو را غير فعال کنيد   ابتدا
 . کارخانه تغيير کند   اوليه  حالت به,  تمامی پارامترهای درايو  دهيد تا

  

 درايو را هم می توانيد با استفاده از پارامتر  تاريخچه خطاهای موجود در حافظه
p804 پاک کنيد .  

  را برروی p800  دسترسی نداريد پارامتر p802 اگر به پارامتر : نکته
Longتنظيم کنيد .  
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  ی به پارامترها سطح دسترس
 Long  وshort سطح دسترسی به پارامترها را دو سطح  , p 800پارامتر 

 قرار short  در حالت p800 پارامتر ,  بطور پيش فرض .فراهم می نمايد 
, برای ديدن همه پارامترها . قابل ديدن هستند , دارد و تعداد کمی از پارامترها 

 .دهيد  قرار Long  را برروی p 800پارامتر 

 هم می توانيد پارامترها را قفل کنيد تا افراد نا  p80 3  با استفاده از پارامتر
 . آشنا نتوانند پارامترها را تغيير دهند 
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  مرجع فرمان درايو 
 می توانيد تعيين کنيد که فرمانهای حرکت و توقف p101  با استفاده از پارامتر 

 . می شوداز چه طريقی به درايو داده , 

  

صفر قرار دارد و فرمان  )0( برروی  p101 پارامتر , بطور پيش فرض 
به ,  حرکت و توقف و جهت چرخش موتور از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال

 . درايو داده می شود
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  مرجع سرعت درايو 
از چه ,  می توانيد تعيين کنيد که سرعت درايو p100 با استفاده از پارامتر 

 . ريقی کنترل می گرددط

  

روی  سرعت درايو از طريق ورودی آنالوگ موجود بر, بطور پيش فرض 
قابل , ولت + 10 کنترل می شود و در بازه صفر تا X10:3   وX10:2 ترمينال 

  .تغيير است 

 هم می توانيد سرعتهای ثابت را برای n12    وn11  با استفاده از دو ورودی 
  . درايو انتخاب نماييد

 unipolar / fixed set=1 روی  بر,  بطور پيش فرض p100 پارامتر 
point قرار دارد .  

, روی صفر تنظيم کنيد می توانيد به ورودی آنالوگ   را برp100 اگر پارامتر 
 .ولتاژ مثبت يا منفی بدهيد

 با ولتاژ مثبت در جهت راستگرد می چرخد و با ولتاژ منفی در جهت چپگرد 
 . خواهد چرخيد
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  پارامترهای پرکاربرد
  را Movitrac   B   درايو  پرکاربرد  از پارامترهای تعدادی ,  جدول زير

  . نشان می دهد

  پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه
 P002   .فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد   فقط خواندنی 
به صورت درصدی از ,  جريان خروجی درايو   فقط خواندنی 

  . نشان داده می شود,  رايوجريان نامی  د
 P004 

 P008   . داخلی درايو را نشان می دهدdc ولتاژ باس    فقط خواندنی 
 P009   .  جريان خروجی درايو را نشان می دهد   فقط خواندنی 
 P014   . دمای داخل درايو را نشان می دهد   فقط خواندنی 
 را DI5  تا DI0 وضعيت وروديهای ديجيتال    فقط خواندنی 

  . نشان می دهد
 P039 

. وضعيت خروجيهای ديجيتال را نشان می دهد    فقط خواندنی 
 Do3   تاDo1 خروجيهای 

P059 

 P071   . جريان نامی درايو را نشان می دهد   فقط خواندنی 
 P080 . خرين فالت درايو را نشان می دهد آ    فقط خواندنی 

 -)Remote در حالت  (مرجع سرعت درايو  1
  رعت درايو از چه طريقی کنترل می شود؟س
و يا  ) بدون پالريته (ولتاژ آنالوگ ورودی  = 1

 n12  وn11 وروديهای سرعت ثابت 

100P 

  -)Remote در حالت  (مرجع فرمان درايو   0
  از کجا دريافت ...  فرمان حرکت و توقف و

101P  
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  می گردد؟
  از طريق ترمينالهای ورودی ديجيتال  = 0

 AI 1ولتاژ يا جريان ورودی آنالوگ نوع   1
   ولت 10ولتاز صفر تا  =1
   ميلی آمپر 20 جريان صفر تا  = 5
   ميلی آمپر20 تا 4جريان =  6

112P  

 و کنترل Local جهت چرخش موتور در حالت  0=راستگرد
  دستی درايو از طريق کيپد 

  چپگرد=  1

 P122 

 مدت زمان افزايش سرعت درايو در حالت  2ثانيه 
  )11t(راستگرد 

130P 

  131P مدت زمان کاهش سرعت درايو در حالت راستگرد  2ثانيه 
 (مدت زمان افزايش سرعت در حالت چپگرد   2 ثانيه 

21t(  
140P 

 P 141   مدت زمان کاهش سرعت درايو در حالت چپگرد   2 ثانيه 
 rpm(  P301( حداقل سرعت خروجی مجاز   15

 rpm(  302P(از  حداکثر سرعت خروجی مج 1500
حداکثر درصد مجاز جريان خروجی نسبت به   150%

  nIجريان نامی موتور 
 

303P 

Off  اتوتيون نمودن درايو و موتور  
 vector  در حالت 

On=   اگر ورودی Enable را فعال کنيد 
  . اتوتيون انجام می گردد

 P320 

جريان نامی  
  موتور

رامتر وارد در اين پا , مقدار جريان نامی موتور
,  برابر جريان نامی موتور 5/1می شود و برای 

عملکرد .(خطا می دهد ,  دقيقه درايو 5پس از 
  )اضافه بار موتور

345P  

   P601  تعيين عملکرد برای وروديهای ديجيتال   
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1DI  5  تاDI تا  
P604 

FAULT=1   تعيين عملکرد برای رله خروجی درايو  Do1 P620 
Brake=5 لکرد برای خروجی ديجيتال  تعيين عم Do2 P621 

Ready=2  تعيين عملکرد برای خروجی ديجيتال  Do3 P622 
F/V=21  مد کنترلی F/ V يا  Vector 700P 

Short  سطح دسترسی به پارامترها   
 Short =  در , تعداد محدودی از پارامترها

  . دسترس است 
Long = همه پارامترها در دسترس است .  

800 P 

ON 802   بازگشت به تنظيمات کارخانه P 
OFF  قفل نمودن پارامترها    P803 
NO  پاک نمودن حافظه خطاها    P804 

400   V  ولتاژ ورودی درايو    P805 
OFF  ری ست نمودن فالت درايو بطور اتوماتيک    P841 
مدت زمان وقفه بين وقوع فالت تا ری ست شدن آن  3 ثانيه 

  بطور اتوماتيک 
 P842 

4    KHZ   فرکانس کرير سوئيچينگ  igbt P860 
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