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 415 کيلو وات تا توانهای 0.4 در توانهای بين HLP-A  مدل HOLIP  درايو 
 . کيلو وات توليد می گردد
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 . را نشان می دهد HLP-A مدار قدرت و مدار فرمان درايو  , شکل زير
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   وREV  و FOR  شامل ترمينالهای  ,  اين درايو دارای شش ورودی ديجيتال
SPH  و  SPMو   SPLو  RSTمی باشد  . 

 برای REV  و ورودی   برای استارت در جهت راستگردFOR ورودی 
  . استارت در جهت چپگرد است

 برای انتخاب سرعت از بين هشت سرعت SPL   وSPM   وSPH وروديهای 
  .ت خطاهای درايو است هم برای ری سRST و ورودی ديجيتال ميباشد ثابت 

 می باشد که برای AI    وVI     دارای دو ورودی انالوگHLP-A  درايو 
  .قابل استفاده هستند, کنترل سرعت 

دو خروجی ديجيتال  , همچنين اين درايو دارای دو خروجی رله ای 
 . ترانزيستوری و يک خروجی آنالوگ است
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 چگونگی تنظيم پارامترهای درايو 
HLP-A 

 CD000 پارامتر   را فشار دهيد PROG ابتدا کليد  ,ای تنظيم يک پارامتر بر
  . ظاهر می گردد
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  .  را تغيير دهيدCD007 قصد داريد پارامتر , بطور مثال 

 روی نمايشگر است با استفاده از کليدهای جهت باال و CD000 وقتی پارامتر 
 . اب کنيد  را انتخCD007 پارامتر   ,DISP جهت پايين و کليد 

 . را فشار دهيد ENTER کليد 

و  است CD007 ظاهر می گردد که مقدار داخلی پارامتر   50.00  عدد 
هم با استفاده از کليد جهت باال عدد  بازحداکثر  فرکانس خروجی درايو است 

در ,  را بزنيد تا مقدار جديد ENTER  و کليد تنظيم ,  را روی صفحه 60.00
 .گردد حافظه درايو وارد 

 .  ظاهر می شودEND عبارت , پس از تغيير هر پارامتر 
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
اگر .  می توانيد درايو را تنظيم کارخانه کنيد CD011 با استفاده از پارامتر 

براساس , تمامی پارامترها  , تنظيم کنيد 08روی   را برCD011 پارامتر 
  . واهد کردتنظيمات کارخانه تغيير خ

 CD011 مقدار پارامتر , تنظيم کارخانه شد دوباره , پس از اينکه پارامترها 
  .  خواهد شد00مساوی 

 می توانيد با استفاده از پارامتر  ,روی درايو  همچنين پس از انجام تنظيمات بر
CD010   پارامترها راقفل کنيد.  

 . د قرار گيرد پارامترها قفل می شون1 برروی CD010 اگر 
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فرمان حرکت و توقف , چگونه به درايو 

  بدهيم ؟
  .  را تعيين می کندHLP-A  مرجع فرمان درايو CD033 پارامتر 

  

 قرار دارد يعنی فرمان صفر برروی CD033 پارامتر , بطور پيش فرض 
اجرا  ,  روی کی پد درايوSTOP  وRUN ازطريق کليدهای , حرکت و توقف 

  . می گردد

از   ,فرمان حرکت و توقف   , قرار دهيد  1   را بر رویCD033امتر اگر پار
  . انجام خواهد گرفت , کنترلی   روی برد REV   وFOR طريق ترمينالهای 

فرمان بدهيد پارامتر  , به درايو RS485 اگر هم بخواهيد از طريق درگاه سريال 
 CD033قرار دهيد2روی   را بايد بر  . 
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 کنترل   طريقی  از چه  , درايو  سرعت
  می شود؟

 پارامتر , بطور پيش فرض .  مرجع سرعت اين درايو استCD034 پارامتر 
CD034 قرار دارد يعنی سرعت درايو از طريق کی پد روی صفر برروی 

  . کنترل می شود... و کليدهای جهت باال و پايين و, درايو 

  

  

  

 سرعت درايو را تغيير AI    وVI اگر بخواهيد با استفاده از وروديهای آنالوگ 
  . تنظيم کنيد  1 را برروی CD033 دهيد بايد پارامتر 

سرعت درايو را کنترل می کنيد  , RS485 اگر هم از طريق درگاه سريال 
  .  قرار می گيرد2 برروی CD034 پارامتر 

بين   ولتاژی برای ورود,  ورودی ولتاژ است که بطور پيش فرض VI ورودی 
  .  تنظيم شده ولت+ 10صفر تا 
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 باشد و بخواهيد توسط يک   تنظيم شده 1  بر روی   CD034اگر پارامتر 
 پتانسيومتر يا ولوم  سر وسط , سرعت را کنترل کنيد طبق شکل زير, پتانسيومتر 
 ولت و   +10به ترمينال , و دو سر ديگر ولوم   وصل می شودVI به ترمينال 

ACMمتصل می گردد  .  

  

  . استفاده کنيد AI  بايد از ورودی   ورودی از نوع جريان آنالوگ باشداگر

 پارامتر   توسط ,     AI و   VIبه ترمينالهای  يا جريان ورودی   ع ولتاژو ن
CD065  تعيين می گردد . 
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  پارامترهای پرکاربرد
  معرفی  , زير جدول   در HLP-A  درايو  پرکاربرد تعدادی از پارامترهای 

  . می گردد

  پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه
0   HZ  تنظيم ,  فرکانس اصلی درايو که برروی کی پد  

  . می گردد
CD000 

0.5     HZ  حداقل فرکانس خروجی درايو   CD006 
50      HZ  حداکثر فرکانس خروجی درايو   CD007 

   قفل نمودن پارامترهای درايو  0
  .قفل نباشد =0
  . فل باشندپارامترها ق= 1

CD010 

  بازگشت به تنظيمات اوليه کارخانه   00
  . تنظيم کارخانه شود, همگی پارامترها  = 08

CD011 

 Acceleration CD012  مدت زمان افزايش سرعت   ثانيه10 
 Deceleration CD013 مدت زمان کاهش سرعت    ثانيه10 

0=Ramp   روش توقف موتور  
   سرعت کاهشRamp توقف به صورت = 0
 Coast توقف به صورت آزادانه = 1

CD032 

0=Keypadمرجع فرمان درايو -  
  فرمان از روی کنترل پانل درايو = 0
  فرمان از طريق ترمينالهای ورودی = 1
    RS485 فرمان از طريق درگاه سريال = 2

CD033 

   مهندس محمديان 09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان 09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو  

 
0=Keypad  مرجع سرعت درايو–  

  تنظيم سرعت از روی کنترل پانل درايو = 0
   تنظيم سرعت بوسيله وروديهای آنالوگ =1
 تنظيم سرعت از طريق درگاه سريال = 2

RS485 

CD034 

8   KHZ  فرکانس سوئيچينگ  igbt)کرير(  CD035 
  جلوگيری از چرخش موتوردر جهت چپگرد   1

  . ممنوع است, چرخش در جهت چپگرد = 0
  . مجاز است , چرخش در هر دو جهت = 1

CD037 

تاور راه اندازی درايو در سرعتهای افزايش گش% 2%
  کم 

CD043 

  وFOR  تعيين عملکرد برای وروديهای ديجيتال  -
REVو  RSTو  SPHو  SPMو  SPL 

CD050 
 تا

CD055 
  تعيين عملکرد برای خروجی ترانزيستوری  01

DRV   
  .  فعال می گرددRUN در زمان  = 01

CD056 

 ری  تعيين عملکرد برای خروجی ترانزيستو 05
UPF   

  . فعال می گردد, در يک فرکانس خاص  = 05
  

CD057 

 FA-FB-FC  تعيين عملکرد برای رله خروجی  02
  . فعال می گردد , در زمان خطا = 02
  

CD058 

 KA-KB  تعيين عملکرد برای رله خروجی  00
 بدون کاربرد= 0
  

CD059 
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  تعيين نوع و مقدار ورودی آنالوگ   0
   ولت 10اژبين صفر تا ورودی انالوگ ولت= 0
   ولت 5ورودی آنالوگ ولتاژ بين صفرتا = 1
 20 ورودی آنالوگ جريان بين صفر تا = 2

mA 
 mA 20  تا 4ورودی آنالوگ جريان بين = 3
 

CD065 

 speed8  تا speed2  فرکانسهای ثابت از  -
   وSPM   وSPH که توسط سه ورودی ديجيتال 

 SPLقابل انتخاب هستند  .  

CD080 
 تا

CD086 
 V(  CD130( موتور نامی  ولتاژ  پالک موتور
 A(  CD131(  نامی موتور جريان   پالک موتور

 CD132  موتور  قطبهای   تعداد  4
 RPM(  CD133 ( موتور  نامی  سرعت  پالک موتور
باری موتورکه معموال يک سوم جريان  جريان بی   پالک موتور

  . نامی موتور است
CD134 

 ا از آخرين خطاهای درايو را نشان ت   چهار  -
  .می دهند

CD172 
 تا

CD175 
تنظيم کنيد   01روی  اين پارامتر را براگر   

  . پاک می شود,  به خطاها   حافظه مربوط
CD176 

 CD170  . جريان نامی درايو را نشان می دهد  فقط خواندنی 
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 HOLIP   HLP-A  جدول خطاهای درايو 
  کد خطا  -توضيح
 يا جريان بيش از حد در خروجی over current خطای 
  -درايو 

E.OC.A 
E.OC.n 
E.OC.d 
E.OC.S  

 Ground fault-  E.GF.S اتصال کوتاه فاز به ارت و يا خطای ارت 
E.GF.A 
E.GF.n 
E.GF.d  

  داخلی درايو   ولتاژ خطای اضافه
-over voltage fault 

E.OU.S 
E.OU.A 
E.OU.n 
E.OU.d  

  داخلی درايو  تاژخطای افت ول
-under voltage fault 

E.LU.S 
E.LU.A 
E.LU.n 
E.LU.d  

   افزايش دمای داخلی درايو 
-over Heat fault  

  
  
 

E.OH.S 
E.OH.A 
E.OH.n 
E.OH.d  
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  و يا درايوروی موتور اضافه بار بر
 -over Load fault

E.OL.A
E.OL.n
E.OL.d  

  – صدمه ديدن چاپر مقاومت ترمز درايو
  . ايو نياز به تعمير دارددر

E.bT.A
E.bT.n
E.bT.d  

  – درايوcpu خطای
  . درايو نياز به تعمير دارد

E.EC.S
E.EC.n
E.EC.d
E.EC.A  

  – درايوEEPROM خطای حافظه داخلی
  . درايو نياز به تعمير دارد

E.EE.S
E.EE.n
E.EE.d
E.EE.A
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