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 راهنمای بکارگيری 
    اينورتر توشيبا   

 VF-FS1 
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  مقدمه 
 کيلو 0.4در محدوده توان بين ,  ساخت توشيبا و اشنايدر VF-FS1   Tosvert درايو 
  .طراحی و توليد می گردد , Hvac  برای کاربردهای  kw 75وات تا
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 مدار الکتريکی
  )F(ی ديجيتال است که به صورت پيش فرض برای راستگرد  اين درايو دارای سه ورود

 . بکار ميرود)  RES ( و ری ست نمودن فالت درايو  )R (و چپگرد 

  به عنوان پايه مشترک   CC  باشد  ترمينال  SINK  بر روی حالت  SW4اگر کليد 
  : شکل زير . بکار برده ميشود , برای وروديهای ديجيتال 
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  به عنوان  P24  قرار داده شود ترمينال  SOURCE  در حالت  SW4اگر کليد 
  . تعريف خواهد شد , مشترک 

 

 

 و PID  برای کنترل سرعت و کاربردهای  VIB  و VIA دو ورودی آنالوگ , اين درايو 
در اختيار ,  نيز برای نمايش دادن يکی از متغيرهای سيستم  FM يک خروجی آنالوگ 

 . دارد
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  . قابل برنامه ريزی است, ه ای هم دارد که برای کاربردهای مختلف دو خروجی رل

 

می توانيد نوع ولتاژ يا جريان آنالوگ ,  روی برد کنترلی  sw3 با استفاده از ديپ سوئيچ 
 قرار گيرد ولتاژ آنالوگ  V اگر بر روی . را تعيين نماييد   VIA ورودی به ترمينال 

 تا 4 قرار داده شود جريان آنالوگ ورودی  I روی  ولت و اگر بر 10+ورودی صفر تا 
 . ميلی آمپر انتخاب می گردد20
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 . ولت طراحی شده است10+فقط برای ورودی آنالوگ صفر تا  ,  VIB  ورودی 
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  PLC  و  source  و  sink  بر روی برد کنترلی می تواند در سه حالت SW4 کليد 
 .قرار گيرد

در سه حالت فوق را , مختلف سيم بندی ورودی های ديجيتال روشهای ,  شکلهای زير 
 .نشان می دهد
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 Key pad  
 چهار رقمی و  LED دارای يک صفحه نشانگر ,  کنترل پانل موجود بر روی اين درايو 

 .هفت عدد کليد می باشد 
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 درايو از طريق  می توان برای کنترل Loc/REM  و  stop  و  Run  از کليدهای 
 و کليدهای جهت باال و  ENT  و  MODE  و از کليدهای  Local صفحه کليد در حالت 

 در کنار  کليد . استفاده نمود, و يا تنظيم سرعت  پائين نيز برای تنظيم پارامترها
Loc/REM يک چراغ کوچک وجود دارد وقتی که اين چراغ با فشردن کليد  

LOC/REM ر حالت  روشن شود درايو د Local  قرار دارد و با استفاده از کليدهای  
Run  و  stop  توسط کليدهای جهت باال . فرمان حرکت و توقف داد,  می توان به موتور

)  شدن Save  برای  ENT کليد (ميتوان سرعت را تغيير داد , و پائين نيز در اين حالت 
  Remote در حالت  خاموش است LOC/REM زمانی که چراغ کوچک کنار کليد 

 می توان روش فرمان دادن به درايو و  Fnod  و  Cnod قرار دارد و توسط دو پارامتر 
 .تغيير سرعت را مشخص نمود 

  Cnod  پارامتری است که مرجع فرمان درايو را تعيين می کند و  Fnod  نيز پارامتری 
 .است که مرجع سرعت درايو را مشخص می نمايد 

بايد ,  موتور فقط در يک جهت می چرخد و برای تغيير جهت چرخش  local  در حالت 
می توانيد توسط وروديهای ,  درايو  Remote اما در حالت .  راتغيير دهيد Fr پارامتر 
 .بچرخد,  در هر دو جهت  R  و  F ديجيتال 

  و  PRG  و  Run سه چراغ , ودر سمت چپ  ,  LED   رقمی 4 در کنار نمايشگر 
Mon   درايو در حالت , در حالت عادی . وجود دارد Runو چراغ    قرار دارد Run  

 .روشن و خاموش می گردد

 عبارت , نمايشگر نيز  و   می گردد PRG  را فشار دهيد وارد حالت  Mode  اگر کليد 
AUF  چراغ , در اين حالت .  را نشان می دهد PRG چشمک زدن .  روشن ميگردد 
PRG وارد پارامترهای  در زمانی که  AUF  يا  Gru  اتفاق می افتد,  می شويم .  

و چراغ   می گردد Monitor وارد حالت ,  را فشار دهيد  Mode کليد , اگر يکبار ديگر 
 Mon عبارت ,  روشن می شود در اين حالت Fr-F  در حالت .  نمايش داده می شود 

Monitor دچار ,  زمانی که درايو . مشاهده نماييد می توانيد فالتها يا متغيرهای درايو را
  .   به معنی وجود فالت بر روی سيستم است Monچشمک زدن  کليد  فالت ميشود 

 را  Monitor نحوه دسترسی به تاريخچه فالتها و ساير متغيرها در حالت ,  شکل زير 
  . نشان می دهد 
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  ENTاگر کليد , خچه فالتها بر روی هر کدام از فالتهای موجود در تاري, طبق شکل باال 
  . را  فشار دهيد وضعيت درايو در زمان وقوع فالت را نشان ميدهد 
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  گروههای اصلی پارامترها

پارامترهای اين درايو در .  ميتوان پارامترهای درايو را تنظيم نمود PRG در حالت 
گروه از پارامترها نام و وظيفه هر , جدول زير . دسته بندی می گردد , چندين گروه اصلی 
  . را معرفی می نمايد 

  گروه   توضيح 
Basic           parameters    اوليه پارامترهای 

Extended         parameters    پارامترهای تکميلی
 Gr.u User    parameters  پارامترهای 
 AUF Wizard   Function  پارامترهای 
 AUH History  parameter  پارامترهای 

   

 نمايش داده می شود که فرکانس خروجی 0.0عبارت , ار می کنيددزمانی که درايو را برق
 .  استstop درايو در حالت 

  . ظاهر می شودAUF  را فشار می دهيد عبارت  Mode وقتی کليد 

  

در اين حالت پارامترهايی که . بين پارامترها حرکت کنيد, ن ي با کليدهای جهت باال و پائ
  . و اصلی استوليهپارامترهای ا, ده می شود مشاه

 نيز ظاهر می شود که پارامترهای ---F عبارت ,  در بين پارامترها که حرکت می کنيد 
 نمايش  F100  را فشار دهيد پارامتر  ENTتکميلی درايو است و اگر بر روی آن کليد 

يل برنامه ريزی  برای تکم F999  تا  F100  از تکميلیپارامترهای . داده می شود 
  .قابل تنظيم است , درايو 
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بين ,  را فشار می دهيد و با کليد های جهت باال يا پائين  Mode اگر زمانی که کليد  
 را فشار دهيد تا عبارت  ENT  ظاهر شد کليد  Gr.u عبارت , پارامترها حرکت می کنيد 

 u---پارامترهای گروه .  نمايان گردد Gr.u ی است که در طول  شامل پارامترهاي
. تغيير داده شده و با مقادير پيش فرض کارخانه متفاوت است, پارامتردهی درايو 

تنظيم ,  تا از پارامترهايی است که بيش از ساير پارامترها 10 شامل  AUF پارامترهای 
  . شده است 

,   شامل پنج تا از آ خرين پارامترهايی است که توسط کاربر AUH همچنين پارامترهای 
  . تغيير داده شده است 

  .  را نشان می دهدتکميلی  پارامترهایپارامترهای اصلی و دسته بندی, شکل زير 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
 می توان اغلب پارامترهای اين درايو را به مقادير پيش  فرض typ  با استفاده از پارامتر

 قرار دهيد و 3 را مساوی typ ار پارامتر مقد, برای اين منظور . تغيير داد, کارخانه ای 
به مقدار , و پارامترهای درايو   ظاهر می گرددInIt عبارت .  را فشار دهيد ENT کليد 

  . تغيير خواهد کرد, تنظيمات کارخانه 
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  مرجع فرمان درايو 
.  را تعيين نمودRemote  می توان مرجع فرمان درايو در حالت Cnod  بوسيله پارامتر 

  می توانيد کنترل حرکت و توقف درايو را در دو حالت Loc/REM با استفاده از کليد 
Local  و  Remote برنامه ريزی نماييد .  

 

  stop  و  Run  کنترل حرکت و توقف درايو با استفاده از کليدهای  Local در حالت 
  .صورت می گيرد

 می توان  Cnod تفاده از پارامتر با اس , قرار گيردRemote اما اگر درايو در حالت 
  .مرجع فرمان را تغيير داد 

يعنی فرمان حرکت و توقف توسط وروديهای  . است Cnod=0 در حالت پيش فرض  
 چپگرد خواهد R  و ورودی ,   راستگردF  ورودی  . صورت می گيرد F  و R ديجيتال 

 .بود

از طريق کی پد و  , REMOTE در حالت  باشد فرمان حرکت و توقف Cnod=1  اگر 
       دريافت PLC  با RS485  باشد فرمانها از طريق ارتباط سريال  Cnod=2 اگر 

 . می گردد 
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  مرجع سرعت درايو 
 . تغيير می کند,  سرعت توسط کليدهای کی پد  Local در حالت 

 . مشخص می کند Remote مرجع سرعت درايو را در حالت  ,  Fnod اما پارامتر 

 

   )Fnod=1 (.  تعيين می گردد VIA سرعت توسط ورودی آنالوگ , در حالت پيش فرض  

 . برای کنترل سرعت استفاده خواهد شد VIB ورودی     تنظيم گردد Fnod=2 اگر 

 مقدار پارامتر  , Remote  برای کنترل سرعت درايو از طريق صفحه کليد در حالت 
Fnod  کليدهای جهت باال و پائين به همراه کليد ,لت  در اين حا  تنظيم کنيد3 را روی  

ENTسرعت را تغيير خواهد داد .  

 را  Fnod مقدار پارامتر   می شود دريافت RS485  چنانچه سرعت از طريق ارتباط 
 .  تنظيم کنيد4روی 
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  جهت چرخش موتور
  .  می توان جهت چرخش موتور را تعيين نمودFr توسط پارامتر 

  .  راستگرد می چرخد,  فقط  موتوراست و   Fr=0  در حالت پيش فرض 

  

  

  .اشد موتور چپگرد خواهد چرخيد ب Fr=1 اگر 

 اما فشار همزمان بر روی کليدهای   قرار داده شودموتور راستگرد می چرخد Fr=2 اگر 
  .  می تواند موتور را چپگرد کند  ENT جهت باال و 

ما بوسيله فشار همزمان کليدهای جهت پائين  باشد موتور چپگرد خواهد چرخيدا Fr=3 اگر 
 . می توان جهت چرخش موتور را راستگرد نمود ENT و 

 فرمان از   که  Local يا در حالت   است و Cnod =1  زمانی که مقدار  Fr  پارامتر 
  و  F زمانی که از ترمينالهای ورودی . اعتبار دارد اعمال می گردد,  طريق کنترل پانل

R پارامتر   استفاده می شود, استگرد و چپگرد نمودن موتور  برای ر Fr  بی تاثير و غير 
  . فعال  می گردد

محدود ,  نيز می توان جهت چرخش موتور را در يک جهت F311 با استفاده از پارامتر 
 . نمود
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   V/f منحنی 
  .شودتعيين می  ,  pt  توسط پارامتر  ,   v/f روش کنترلی درايو و نوع منحنی 

  

 با گشتاور متغير  v/f  قرار دارد که منحنی 1 در حالت پيش فرض بر روی pt  پارامتر 
  . مناسب می باشد, است و برای اغلب پمپها و فن ها 

 را بر روی صفر قرار دهيد  pt پارامتر   ,مثل نوار نقاله , برای بارهای با گشتاور ثابت 
  pt  استفاده می کنيد مقدار  vector control  اگر از درايو برای حالت کنترل برداری يا

دقيق ترين روش  ,روش کنترل برداری  تنظيم کنيد الزم به ذکر است که 3را بر روی 
و درايو را اتوتيون  کنترلی برای درايوها است اما پارامترهای موتور را بايد به درايو بدهيد

  .کنيد

تعداد زيادی از پارامترهای موتور که بر , تيک بطور اتوما,  درايو,  با استفاده از اتوتيون 
  . را محاسبه می نمايد   وجود ندارد, روی پالک موتور 

 را به درستی از F417  و F416  و F415  و  ulu و uL بنابراين ابتدا پارامترهای 
 را  نوع اتوتيونF400 روی پالک موتور خوانده و به درايو بدهيد سپس توسط پارامتر 

 . اتوتيون انجام خواهد شد , زمانی که به موتور  فرمان حرکت داده شود. مشخص کنيد
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  روش توقف موتور 
وقتی فرمان توقف به اين درايو داده می شود بر اساس رمپ کاهش  , پيش فرضبه طور 
 . می ايستد , سرعت 

 .  تعيين می گرددF501  و  dEC توسط پارامترهای , شيب اين رمپ 

 

 انجام شود بايد يکی از وروديهای  coast to stop اگر می خواهيد توقف به صورت 
 توقف به صورت   غيرفعال گرددST وقتی ورودی .  تعريف کنيد ST درايو را به عنوان 
coast to stop خواهد بود . 

  . بايد روی صفر تنظيم شود F110  فراموش نکنيد که 

  

 

  .  تعريف می گردد Emergency stop ف در حالت  نوع توق F603  در پارامتر 
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 روی کی پد را مشخص  STOP پس از فشردن کليد , نوع توقف ,  نيز  F721 پارامتر 
   . می نمايد

  

 

   ميتوانيد نرخ  افزايش  و کاهش سرعت  را بطور اتوماتيک  AU1با استفاده  از پارامتر 
  . رخ ندهد , مان کاهش سرعت تعيين نماييد تا خطای اضافه ولتاژ در ز

  

 

  توصيه  AU1=1بر روی اينورترهايی که مقاومت ترمز ندارند  استفاده از اين پارامتر 
  . ميگردد 
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   ديجيتال  وروديهای
 يک ورودی  VIA ورودی . ديجيتال هستندوروديهای  , RES  و   R  و F وروديهای 

تری می توان اين ورودی را هم به عنوان يک آنالوگ است اما با استفاده از تنظيمات پارام
 .ورودی ديجيتال تعريف نمود

 

الزم است که يک مقاومت ,  به عنوان يک ورودی ديجيتال  VIA  برای استفاده از ورودی 
 بايد  SW3  وصل شود و سو ئيچ P24 به ترمينال ,  کيلو اهمی همانند شکل باال 4.7

  .فته باشدقرار گر) ولتاژ  ( V حتما در حالت 

ورودی آنالوگ يا .( را مشخص می کند VIA نوع کاربرد ورودی  ,  F109 پارامتر 
  )ورودی ديجيتال

  

  . پارامترهای مربوط به وروديهای ديجيتال را معرفی می نمايد, ول زير اجد

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
 2=F تعريف عملکرد ورودی ديجيتال  F  F111 
 3=R ی ديجيتال  تعريف عملکرد ورود R F112  

10=RES   تعريف عملکرد ورودی ديجيتال  RES F113  
6=SS1   تعريف عملکرد ورودی  VIAدر حالت ديجيتال    F118 
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   خروجيهای رله ای

و  , FL(ABC) خروجی رله ای . تعريف شده است  ,دو رله خروجی برای اين درايو 
   RY-RC خروجی رله ای 

  . برنامه ريزی نمودF130  و F132 را می توان توسط پارامترهای اين دو رله 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
 4=Low 
speed 

  RY-RC F130  تعريف عملکرد رله خروجی 

10=fault   تعريف عملکرد رله خروجی  FL(ABC) F132  
  

  . تنظيمات ممکن برای خروجيهای رله ای را نشان ميدهد , جداول زير 
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  وروديهای آنالوگ 

برای کاربردهای مختلف بر ,  به عنوان دو ورودی آنالوگ  VIB  و VIA ورودی های 
توسط ,  در دو حالت ولتاژ و جريان VIA ورودی   .قابل بکارگيری است, روی اين درايو 

 فقط به صورت ولتاژ آنالوگ  VIB ولی ورودی   برنامه ريزی می شود SW3 کليد 
 .ورودی است

  . تعدادی از پارامترهای مرتبط با اين دو ورودی را معرفی می نمايد, ل زير جدو

  پارامتر  توضيح   پيش فرض 
  VIA F201 حدپائين ورودی آنالوگ   0%

0 HZ   فرکانس متناظر با حداقل ورودی آنالوگ  VIA F202  
  VIA F203  حد باال برای ورودی آنالوگ   100%
50 HZ  ر ورودی آنالوگ  فرکانس متناظر با حداکث VIA F204  

  VIB  F210  حداقل ورودی آنالوگ   0%
0HZ   فرکانس متناظر با حداقل ورودی آنالوگ  VIB  F211  

  VIB F212  حداکثر ورودی آنالوگ   100%
 VIB F213  فرکانس متناظر با حداکثر ورودی آنالوگ  
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 توسط  VIB  و  VIA لوگ نيز برای وروديهای آنااسکيل  و ضريب dc مقدار باياس 
 . تنظيم گردد F473  تا  F470 پارامترهای 
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 Gr.u منوی 
 شامل پارامترهايی می شود که مقدار آن با مقدار پيش فرض کارخانه تفاوت  Gr.u  منوی 
, برنامه ريزی شده است   , يا کاربر user تمامی پارامترهايی که توسط , اين يعنی .دارد

  . قابل پيگيری و مشاهده می باشد Gr.u در منوی 
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  منحنی های شتاب
 و مدت زمان کاهش ACC  در پارامتر,  تا ماگزيمم مدت زمان افزايش سرعت از صفر

   .  مقدار دهی می گرددdEc توسط پارامتر  ,سرعت از ماکزيمم تا صفر 

مدت ,  توابع داخلی درايوکمک می کند که با استفاده از ,   نيزAU1 فعال نمودن پارامتر 
 و stall بطور اتوماتيک تنظيم گردد تا خطای , زمان افزايش سرعت و کاهش سرعت

 . رخ ندهد, خطاهايی از قبيل اضافه  ولتاژ 

  می توانيد الگوی شتاب مثبت و منفی را به صورت خطی يا F502 با استفاده از پارامتر 
S  شکل ) S-pattern (تعريف کنيد. 
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  و مقدار شتاب در انتهای منحنی F506  توسط پارامتر  s در ابتدای منحنی مقدار شتاب 
S  شکل توسط پارامتر  F507  , تعيين می شود. 
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انتخاب و ,  را برای تغيير سرعت Dec  و ACC  اگر بخواهيد شيبهای ديگری غير از 
 .ا قرار دارد در اختيار شمF505  تا F500 پارامترهای   ,مقدار دهی کنيد 

  

  سوئيچ کنيد پارامتر 2 و 1بين دو نرخ سرعت , چنانچه بخواهيد در يک فرکانس خاص 
F505 را استفاده کنيد  . 
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 PRGمد  

 در  PRG ظاهر شد و چراغ ,  بر روی صفحه AuF  عبارت  Mode با زدن کليد   اگر
 .شده ايدوارد مد برنامه ريزی درايو  , کنار آن روشن گرديد

حرکت کنيد , بين منوها و پارامترهای اين قسمت , با استفاده از کليدهای جهت باال يا پائين  
  Fr  و Dec  و ACC  و بسياری از پارامترهای اوليه همانند ---F  و Gr.u  منوهای  

قابل دسترسی و , در اين بخش ...... وFnod  و Cnod  و   Fn  و pt  و typ و 
 .ويرايش است 
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 Monitor مد نمايش يا 
 ...وضعيت وروديها و خروجيها و,  برای مشاهده فالتها و مقادير ولتاژ و جريان و فرکانس 

 را فشار  Mode کليد , دوبار ,  شويد برای اين کار Mon می توانيد وارد مد نمايش يا 
پارامترهايی که , فشار دهيد کليد جهت باال يا پائين را .  ظاهر گرددFr-F دهيدتا عبارت 
 . است.... متغيرهای داخلی درايو و تاريخچه فالتها و, ظاهر می گردد
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  پارامترهای حفاظتی 
 در زمره پارامترهای حفاظتی هستند که F600  و  F300 پارامترهای موجود در گروه 

    محافظت   ... ولتاژ ودرايو و موتور را در برابر اضافه بار و اضافه حرارت و اضافه
مدت , اين پارامتر .  است F607 پارامتر, يکی از پارامترهای مهم در اين گروه . می نمايد

به کار خود ادامه , بار نامی % 150 قادر است با  زمانی را مشخص می کند که موتور 
 اين  ردها ثانيه است که در بسياری از کارب300, مقدار پيش فرض برای اين پارامتر . دهد

 . آسيب نبيند, زمان را بايد کاهش دهيد تا موتور يا درايو 
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  ---F پارامترهای تکميلی
محدوده , جدول زير .  را پارامترهای تکميلی می نامندF999  تا F100  پارامترهای از 

 . نشان می دهد, پارامترها برای کاربردهای خاص را در دسته بندی های مختلف 
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  1مثال 
 پمپتوسط  و تنظيم فشار يک مايع PID کاربرد درايو به عنوان کنترلر 

  

سنسور  . ميلی آمپر نصب کنيد20-4يک سنسور فشار با خروجی , در سمت خروجی پمپ
,  را به عنوان ورودی جريان  VIA ورودی . وصل نماييد VIA را به ورودی آنالوگ 

 نيز يک VIB به ورودی .   قرار دهيد  Iوی   را ر SW3تعريف کنيد  و ديپ سوييچ  
  به عنوان VIB ورودی  .وصل کنيد, بطور مثال از طريق يک پتانسيومتر , ولتاژ انالوگ 
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setpoint و ورودی  VIA به عنوان فيدبک  (feedback)با .  در نظر گرفته خواهد شد
  . ايجاد کند, پمپ می تواند فشار ثابت در خروجی خود , PID فعال نمودن کنترل 

  .  را معرفی می نمايدPID تنظيمات نمونه برای يک کنترلر, جدول زير 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
 50HZ  فرکانس کی پد در حالت  local FC  

0=terminal  مرجع فرمان درايو در حالت  Remote  
 F فرمان از طريق ترمينال  =0 

Cnod  

2=VIB   مرجع سرعت درايو در حالت  Remote Fnod  
5 sec  مدت زمان افزايش از صفر تا ماکزيمم    ACC 
10sec   مدت زمان کاهش سرعت از ماکزيمم تا صفر    dEc 
60 Hz  حداکثر فرکانس خروجی ممکن    FH 
50 HZ   حد باال برای فرکانس خروجی درايو    UL 

 V/F  نوع منحنی  1
  گشتاور متغير برای پمپ و فن= 1  

 Pt 

 F111    به عنوان راستگردF  ورودی ترمينال 2
 fault F132  به عنوان خروجی FL(ABC)  خروجی     رله 10

 VIA    -  4mA F201 حداقل برای ورودی آنالوگ  %  19%
0 HZ  فرکانس متناظر با ورودی آنالوگ  VIA در حالت حداقل  F202 

 VIA    -  20mA F203 حداکثر برای ورودی آنالوگ %  100%
50 HZ   فرکانس متناظر با ورودی آنالوگ  VIA در حالت 

  حداکثر
 F204 

 VIB F210 حداقل برای ورودی آنالوگ  % 0%
0 HZ  فرکانس متناظر با ورودی انالوگ  VIB در حالت حداقل  F211 

 VIB F212 حداکثر برای ورودی آنالوگ  %  100%
50 HZ  فرکانس متناظر با ورودی آنالوگ  VIB ر حالت  د

  حداکثر
 F213 

8  KHZ  فرکانس کرير    F300 
   جلوگيری از چرخش پمپ در جهت چپگرد  1

  .ممنوع است, حرکت در جهت چپگرد  =1
 F311 

 PID F359  مدت زمان وقفه برای اجرای  0
 PID  فعال نمودن کنترلر  1

,  به عنوان فيدبک VIA فعال گردد و ورودی   =1 
  .استفاده گردد

 F360 
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 PID F362  برای کنترلر   pضريب تناسبی    0.3
 PID F363  برای کنترلر i  ضريب انتگرالی   0.2

 PID F366  برای کنترلر D  ضريب مشتقی  0
 PID مستقيم يا معکوس بودن کنترل  0=مستقيم

  مستقيم = 0 
  معکوس= 1

F380 

   اعالم خطای قطع فاز خروجی درايو   3
  ار اعالم خطا در حال ک= 3

 F605 

60 SEC   150 مدت زمان مجاز برای اضافه بار موتور در % 
  نامی

 F607 
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