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  مقدمه
 در محدوده توانEmerson  ساخت شرکت کنترل تکنيکCommander SE درايو
 کيلو وات برای کار با موتورهای آسنکرون القايی و برای37 کيلو وات تا0.25

توليد...  فن و نوار نقاله و ميکسر و و استفاده بر روی پمپ وopen Loopکاربردهای
  . می گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدار الکتريکی
  اين درايو دارای

   )13 و12 و11 و10 و  9ترمينالهای( ورودی ديجيتال5

  )5و2ترمينالهای(دو ورودی آنالوگ

  )6ترمينال(يک خروجی آنالوگ

  ) 16 و15ترمينالهای(يک خروجی رله ای

  . می باشد )8ترمينال ( خروجی قابل برنامه ريزی–ترمينال ورودیيک و

 به عنوان1و4و ترمينالهایهستند   ولت+24 نيز تامين کننده ولتاژ7 و14هایترمينال
  . استdc ولت+ 10هم , 3ترمينال. صفر ولت بکار ميرودتغذيه



    

  

و بايد وصل شود تا است Enable  به عنوان9بطور پيش فرض ترمينال ورودی
  . فعال گردد ,درايو

. بکار می رود , برای چپگرد11برای راستگرد و ترمينال ورودی , 10ترمينال ورودی
قرار دارد و آرايش وروديها و A1.A2بر روی05بطور پيش فرض پارامتر

  . شبيه شکل باالست, خروجيها

يعنی اگر کليد.  استA1 , A2اب بين برای انتخ12ترمينال ورودی, بر اساس شکل باال
2آنالوگ ورودی به ترمينالسرعت درايو توسط ولتاژ,  قطع باشد12متصل به ورودی
+ 10آنالوگ بين صفر ولت تااين ترمينال ورودی آنالوگ می تواند ولتاژ. کنترل می گردد

  .داشته باشد, ولت

  

  



    

  

  

  

می توان سرعت وصل شده3 و2 و1لهای با استفاده از يک پتانسيومتر که به ترمينا
  .درايو را کنترل نمود

  

 A2سرعت توسط ورودی آنالوگ , وصل شود12 اگر کليد ورودی ديجيتال ترمينال
20 تا4 از نوع جريان و بينA2 ورودی آنالوگ         ).5ترمينال( کنترل خواهد شد
با افزايش .صفر است ,سرعت درايو باشد mA 4 وقتی جريان ورودی. ميلی آمپر است
تغيير خواهد ,زيمم خودگاز صفر تا ماسرعت درايو , ميلی آمپر20 تا4اين جريان از

  . کرد

برای نشان دادن فالت داخلی,  در حالت پيش فرض16 و15خروجی رله ای ترمينالهای
  .درايوبکار می رود

  

   . استوصل ,رله خروجی ,وقتی درايو فالت ندارد

 Zero در حالت پيش فرض به عنوان خروجی ديجيتال برای8ترمينالخروجی  -
speed از خروجی تنظيم شده است Zero speedمی توان برای ترمز 

  . استفاده نمود, مکانيکی روی موتور

  

  



    

  

  

  . نشان داده شده است , در شکلهای زيرcommander SE مدار قدرت درايو

  

  



    

  

+  وDBR بين ترمينالهای,  در صورت لزوم Braking resistor مقاومت ترمز
  . وصل می گردد

 يا کابلر وجود دارد که مخصوص اتصال پروگرامRJ45بر روی برد کنترلی يک سوکت
  .  به درايو استRS485 رابط

  

ن می توانآ که ازQuickey پايه برای اتصال حافظه جانبی8همچنين يک سوکت
  . رامترها و انتقال آن به ساير درايوها استفاده نمودبرای کپی پا

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  

  کنترل پانل
  .کنترل پانل موجود بر روی اين درايو در شکل زير نشان داده شده است

  

تنظيم نماييد ولی برای,  پارامترهای منوی صفر را می توانيد از طريق اين کنترل پانل
 يا کابل رابط و مبدلر نياز به پروگراممشاهده و تنظيم پارامترهای ساير منوها

RS485/RS232 برای اتصال کامپيوتر به درايو می باشد  .  



    

  

 می توانيد پارامترهای  اين درايو را تنظيمSE soft با استفاده از کامپيوتر و نرم افزار
  . کنيد

     ديده می شود نيز,  که در شکل زيرuniversal programmerاز وسيله ای به نام
  . استفاده نمودCommander SE می توان برای تنظيم پارامترهای درايو

  

  

  



    

  

  

  

  منوهای پارامتری
     دسته بندی21پارامترهای اين درايو در چندين گروه پارامتری و در منوهای صفر تا

و از طريق کنترلتعدادی از پارامترهای اصلی درايو در منوی صفر قرار دارد. شده اند
موجود بر روی درايو قابل ويرايش است اما پارامترهای ساير منوها همانگونه که قبالپانل

  .  يا توسط کامپيوتر انجام می شودرنيز ذکر شده توسط پروگرام

  . منوهای پارامتری و کاربرد پارامترهای هر منو را معرفی می نمايد ,جدول زير

  منو  توضيح

  صفر  درايوتعدادی از پارامترهای اساسی و اصلی

  1  پارامترهای مرتبط با سرعت

  2   تغيير سرعتRamp پارامترهای مربوط به

  3  پارامترهای آستانه تشخيص سرعت

  4  پارامترهای کنترل و محدود کردن جريان خروجی

  5  پارامترهای موتور و اتوتيون

  6   و نوع استارت درايوdcترمز ,نوع توقف موتور

  7  ی و خروجيهای آنالوگتنظيمات مربوط به ورود

  8  پارامترهای مربوط به ورودی و خروجيهای ديجيتال

  9  توابع الجيک قابل برنامه ريزی



    

  10  مديريت خطاهای درايو

  بازگشت به تنظيمات کارخانه

pass word  

  سطح دسترسی به پارامترهای درايو

11  

  12  پارامترهای تشخيص آستانه

  pid14 پارامترهای کنترل

15  ارامترهای فيلد باس و ارتباط شبکه پ

  21  2پارامترهای موتور شماره

  

  

  

  
  
  
  
  



    

  
  

  تنظيم پارامترهای منوی صفر
در اين بخش قصد داريم چگونگی تنظيم پارامترها توسط کنترل پانل موجود بر روی درايو

 بکار و دو کليد جهت باال و جهت پايين برای تنظيم پارامترهاMکليد. را توضيح دهيم
  . ميرود

  

 بخش2همانگونه که در شکل باال ديده می شود نمايشگر موجود بر روی درايو دارای
 نمايشگر موجود بر. رقمی است4دو رقمی و بخش سمت راست, بخش سمت چپ. است

  . و سون سگمنت استLED از نوع, روی درايو

و مقدارنشان می دهد را54 تا01شماره پارامتر از , بخش سمت چپ از نمايشگر
  . نمايش داده می شود,  رقمی سمت راست4داخلی هر پارامتر در بخش



    

در اين .ابتدا بايد درايو را متوقف کنيد . را تغيير دهيم05فرض کنيد قصد داريم پارامتر
M کليد. صفحه نشان داده می شودقسمت سمت چپ بر رویih  ياrd عبارت, حالت

يا عبارتو يک عدد مشاهده می شود01عدد , ih  ياrd  بجای عبارت.را فشار دهيد
مقدار تنظيمی برای پارامتر, اين عدد. نيز در قسمت راست نمايشگر نشان داده می شود

 و05حاال پارامتر . افزايش يابد05به , 01کليد جهت باال را فشار دهيد تا عدد.  است01
 در اين حالت را فشار دهيدM کليد. مشاهده خواهد شد , مقدار تنظيمی برای اين پارامتر

با کليدهای جهت باال يا پايين مقدار داخلی, قابل تغيير ميگردد, عدد يا عبارت سمت راست
05مقدار جديد برای پارامتر.  را فشار دهيدM اين پارامتر را تغيير دهيد و سپس  کليد

  . خواهد شد )save (ذخيره

  از54 تا01ه از کنترل پانل موجود بر روی درايو فقط می توانيد پارامترهایبا استفاد
  . منوی صفر را تغيير دهيد

  .  را تعيين می کند54 تا01سطح دسترسی به پارامتر های, 10پارامتر

  

 دسترسی10 تا01به پارامتر های تنظيم شود شما فقطL1  بر روی10اگر پارامتر
 را مشاهده و ويرايش54 تا01از,  خواهيد تمامی پارامترهای منوی صفراگر می. داريد

  .  تنظيم کنيدL2  را بر روی10کنيد بايد پارامتر

و برای ديدن. ل  می گردد قرار دهيد کنترل پانل قفLOC  را بر روی10اگر پارامتر
 pass  ياcode مقدار تنظيمی برای.  را وارد کنيدcode  تغيير پارامتر ها بايد

wordبايد تنظيم شود25 در پارامتر  .  

 قرارL2  را بر روی10ابتدا بايد پارامتر,  برای درايوpass wordبرای تنظيم يک
 تنظيم وpass word  به عنوان9999 تا0عددی بين , 25در پارامترسپسدهيد

saveرا به10حاال پارامتر.  کنيد  LOCرل پانل قفل گردد تغيير دهيد تا کنت .  



    

 در سمت راستcode عبارت. را فشار دهيدM کليد, برای باز شدن قفل درايو
در اين صورت در. کليدهای جهت باال يا پايين را فشار دهيد.نشان داده می شود, نمايشگر

يک عدد نمايش داده خواهد,  و در بخش راستco قسمت سمت چپ  نمايشگر عبارت
M  را تنظيم کنيد و کليدpass word عدد مربوط به, ای جهت باال و پايينبا کليده. شد

دسترسی خواهيد, حاال به پارامتر هااگر پارامتر را به درستی وارد کنيد. را فشار دهيد
 قرار دهيد وارد پارامترL2  را بر روی  10 پارامترpass word برای حذف. داشت

حاال.  بر روی صفر تنظيم گردد25شار دهيد تا پارامتر را فM  بار کليد4 شده و25
در اين.  را فشار دهيدSTOP/RESET  قرار دهيد و کليدLOC  را بر روی10پارامتر
  .  حذف خواهد شدPass word کد, صورت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  بازگشت به تنظيمات کارخانه
ايو را به حالت تنظيمات کارخانه تغيير می توانيد تنظيمات اين در29با استفاده از پارامتر

 يا استانداردEur  را بر روی29بهتر است پارامتر, در کشورهايی مثل ايران. دهيد
 به ترمز مکانيکی روی موتور وصل است و8اگر ترمينال خروجی. اروپايی تنظيم کنيد

  .  استفاده کنيدbr.Eu ترمز مکانيکی را کنترل می کند از گزينه

  

 را بر روی يکی از گزينه های شکل باال تنظيم می کنيد تمامی  29ی پارامتروقت
  . ر خواهد کرديبر اساس گزينه انتخابی به تنظيمات کارخانه تغي, پارامترهای درايو

  .بايد درايو را غير فعال کنيد   ابتدا29برای تنظيم پارامتر

save را فشار دهيد تاM ليدک . قرار دهيدbr.Eu  ياEur  را بر روی29پارامتر
,  ثانيه نگه داريد  در اين صورتی دو را برای يکstop/Reset حاال کليد. گردد

 اروپايیbr.Eu  اروپايی ياEur بر اساس استاندارهای, پارامترها به مقدار کارخانه
  . همراه با تنظيمات ترمز مکانيکی تغيير می کند

  

  

  



    

  
  
  

  پارامترهای منوی صفر
  . تعدادی از پارامترهای مهم در منوی صفر را معرفی می نمايد, ل زيرجدو

پيش فرض
Eur  

  پارامتر  توضيح

0   HZ01   حداقل فرکانس خروجی درايو  

50   HZ02   حداکثر فرکانس خروجی درايو  

5   secمدت زمان افزايش سرعت درايو -  ACC100 از صفر تا
  هرتز

03  

 10   secش سرعت درايو مدت زمان کاه-  Decهرتز تا100 از 
  صفر

04  

 A1.A2پيکربندی وروديها و خروجيهای درايو و انتخاب نوع کاربرد
  درايو

  

05  



    

  A(  06(جريان نامی موتور  پالک موتور

  RPM(  07(سرعت نامی موتور  پالک موتور

v(  08(نامی موتورولتاژ  پالک موتور

09   موتورCos fi  پالک موتور

L110تعيين سطح دسترسی به پارامترها  

0   HZ11  1 فرکانس ثابت  

0   HZ12  2 فرکانس ثابت  

0    HZ13  3 فرکانس ثابت  

0   HZ14  4فرکانس ثابت  

1.5   HZفرکانس JOG) 15  )حرکت دستی  

  16  5 انتخاب نوع ورودی آنالوگ ترمينال20.-4

  رايوآخرين خطای د-

  

18  

  يکی به آخرين خطای درايو  -

  

19  

  20  دو تا به آخرين خطای درايو  -



    

  

  سه تا به آخرين خطای درايو  -

  

21  

Ldنوع نمايش بار خروجی درايو  

=Ldبصورتموتور نمايش بار%  

A= نمايش جريان خروجی درايو به صورت آمپر  

22  

Frنوع نمايش فرکانس يا سرعت خروجی درايو   

  

23  

  

مقدار بار يا جريان, برای اينکه بر روی نمايشگر درايوقتی  درايو در حال کار استو
  .  را فشار دهيدM  ثانيه بايد کليد2و يا سرعت را نشان دهدخروجی درايو

  پارامتر  توضيح  Eurپيش فرض

0  PASS WORD25  

OFF  چپگرد روی– فعال يا غير فعال نمودن کليد راستگرد
  نلکنترل پا

26  

وقتی برق درايو را قطع و دوباره وصل می کنيد  0
  سرعت تنظيمی برای کنترل پانل چگونه باشد؟

27  

Noانتقال پارامترها بين Quickey28   و درايو  



    

No  29   بازگشت به تنظيمات کارخانه  

1=standard  نوع کنترل ولتاژ باس dc  نوع  و Rampکاهش 
سرعت موتور و فعال يا غير فعال نمودن مقاومت ترمز

اگر مساوی صفر قرار دهيد نياز به استفاده از مقاومت
  . ترمز ميباشد

30  

1=Rampروش توقف موتور   

coast توقف به صورت=0

Ramp توقف به صورت=1

dc  و ترمزRamp توقف به صورت=3و2

31  

Offنوع منحنی  v/f

Off= منحنیv/fخطی برای بارهای استاندارد مثل 
  نوار نقاله

On= منحنی v/fغير خطی برای بارهايی مثل پمپ 
  و فن

32

  11و10 و9پيکربندی ترمينالهای0

  

-----------------------------------------  

35  



    

  

--------------------------------------------  

  

--------------------------------------------  

  

Fr6تنظيم خروجی آنالوگ ترمينال  

 Fr= فرکانس خروجی درايو  

 Ld= بار خروجی يا جريان خروجی درايو  

36  



    

 6   khzفرکانس  pwmبرای کليد زنی  igbt37  

   انتخاب نوع اتوتيون درايو و موتور0

  غير فعال=0

   ساکناتوتيون= 1

  اتوتيون چرخان= 2

38

50   hzفرکانس نامی موتور )HZ(  39  

Auto40  تعداد قطبهای سيم پيچی موتور

Ansi41   درايو انتخاب پروتکل ارتباط سريال  

4.8 kbps42  سرعت انتقال اطالعات سريال  

  43  آدرس درايو در شبکه سريال1.1

  45  آدرس درايو در شبکه فيلدباس  0

  46  سرعت انتقال اطالعات فيلدباس  0

  مد کنترلی موتور  3

 و اتوتيون در اولين بارopen Loop کاربرد=3
  حرکت درايو

48  

  49  درصد جبران گشتاور در فرکانسهای کم  3%

 1   HZمقدار آستانه سرعت برای  Zero speedخروجی 
  8ديجيتال ترمينال

51  

 0    sec54  8 مدت زمان تاخير برای خروجی ديجيتال ترمينال  

  



    

  

  

  

  يکر بندی درايوپ
 است که نوع کاربرد05 پارامترcommander SE يکی از پارامترهای مهم درايو

  .درايو و نوع پيکر بندی وروديها و خروجيها را مشخص می کند

 و در استانداردA1.A2  در استاندارد اروپايی بطور پيش فرض بر روی05 پارامتر
  . می شود تنظيمPAd آمريکايی بطور پيش فرض بر روی

29 استاندارد اروپايی و آمريکايی هم همانگونه که در صفحات قبلی ذکر شد توسط پارامتر
  . و تنظيم کارخانه مشخص می گردد

  

  

  

  

  

  



    

  

  A1.A2 پيکر بندی به روش
بر, آرايش وروديها و خروجيها,  تنظيم کنيدA1.A2  را بر روی گزينه05اگر پارامتر

  . دخواهد بو, طبق شکل زير

  

طريقاين پيکربندی برای جاهايی استفاده می شود که بخواهيم سرعت درايو را از
  . تغيير دهيمA2  وA1وروديهای آنالوگ

 وصل12اگر ورودی.  استA2  وA1برای انتخاب بين ,12 ورودی ديجيتال ترمينال
ود ولی اگر کليدانجام می ش )2ترمينال (A1 نباشد تغيير سرعت از طريق ورودی آنالوگ

از طريق ورودی آنالوگ, تغيير سرعت درايو , را وصل کنيد12ورودی ديجيتال ترمينال
 A2) انجام خواهد گرفت )5ترمينال.  

 برای10ترمينال, ) Enable( برای فعال نمودن درايو9ترمينال ورودی ديجيتال
  .  برای چپگرد بکار ميرود11و ترمينالراستگرد



    

  .  استJog فرکانس دستی , 13رودیترمينال و

 در کليه پيکر بندی ها بطور پيش فرض برای اعالم16و15رله خروجی ترمينالهای
خروجی است در اين پيکربندی– نيز که ورودی8ترمينال. خطای داخلی درايو می باشد

 zero(به طور پيش فرض به عنوان خروجی سرعت صفر, و ساير پيکربندی ها
speed(   تنظيم شده است .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

A1.Prپيکربندی
  . اين پيکربندی فعال می شود,  قرار دهيدA1.pr  را بر روی گزينه05 اگر پارامتر

 برای10از ورودی ترمينال,  برای فعال نمودن درايو9در اين روش هم از ترمينال
. می گردداستفاده,  برای چپگرد11و از ورودی ترمينال  راستگرد

  

  



    

  

. است, تنظيم سرعت در اين پيکربندی همانند جدول زير

  

باشند يعنی کليدهای اين openو غير فعال13 و12اگر وروديهای ديجيتال ترمينالهای
 )2ترمينال (A1وصل نباشد تنظيم سرعت درايو از طريق ورودی آنالوگ, دو ورودی

,   وصل شود13 و12کی يا دو تا از وروديهایي, اما اگر بر طبق جدول. انجام می گيرد
  تنظيم می شود انتخاب خواهد14 و13 و12يکی از فرکانسهای ثابت که در پارامترهای

 انتخاب گردد ابتدا يک14بطور مثال اگر می خواهيد فرکانس ثابت موجود در پارامتر. شد
  . صفر است, پيش فرضطورفرکانس را در اين پارامتر ذخيره کنيد زيرا اين پارامتر ب

  .  برای چپگرد را وصل کنيد11 برای راستگرد و يا ورودی10ورودی

بايد هر دو ورودی,  طبق جدول باال14برای انتخاب شدن سرعت ثابت موجود در پارامتر
  .  است وصل کنيدEnable  را که ورودی9حاال ورودی.  وصل شوند13 و12

  . قابل انتخاب است, کانس ثابتسه فر , A1.Pr در پيکربندی

  است با اين تفاوت که وقتی هر دو ترمينال ورودی A1.Pr  نيز شبيه A2.Prپيکربندی
  .   کنترل خواهد شد A2  غير فعال هستند سرعت توسط ورودی آنالوگ  13  و12

  

  

  

  

  



    

  

Prپيکربندی
بصورت, خروجيهای درايو تنظيم کنيد وروديها وPr  را بر روی گزينه05 اگر پارامتر
.پيکربندی خواهند شد, شکل زير

با استفاده از. وروديهای آنالوگ غير فعال شده اند و استفاده نمی شوند,  در اين پيکربندی
طبق.  فرکانس يا سرعت ثابت را انتخاب کنيد4 می توانيد13 و12 ورودی ديجيتال2

عال باشد فرکانس ثابت موجود در پارامتر غير ف13و12ورودیاگر هر دو , ريجدول ز
  .  انتخاب می شود11

  

 انتخاب12 را فعال کنيد سرعت يا فرکانس ثابت موجود در پارامتر12اگر فقط ورودی
13 فعال گردد سرعت ثابت تنظيم شده در پارامتر13ورودی, چنانچه فقط. خواهد شد

سرعت ثابت, ا همزمان وصل کنيد ر13 و12انتخاب می گردد و اگر هر دو ورودی
  .  انتخاب می شود14موجود در پارامتر



    

 را وصل کنيد و برای9فراموش نگردد که برای فعال شدن درايو بايد ورودی ترمينال
.  را وصل کنيد10ويا11انتخاب چپگرد يا راستگرد هم وروديهای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

PAd پيکربندی
 قرار دهيد فرمانهای حرکت و توقف و جهتPAd بر روی گزينه را05اگر پارامتر

. انجام خواهد شد ,چرخش و تغيير سرعت از طريق کليدهای روی کی پد درايو

9ورودی ديجيتال ترمينال ديده می شود بايد درايو را از طريقباالهمانگونه که در شکل
را برای حرکت و توقف موتور روی درايوstop  وatart فعال کنيد سپس کليدهای

  . بکار بگيريد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  

  

  يک مثال
راستگرد برای کاربرد–قصد داريم يک موتور را به صورت چپگرد, در اين مثال ساده

سرعت درايو از طريق يک پتانسيومتر که بر روی. بکار بگيريم, دو جهتهنوار نقاله
   .کنترل می شود,  درب تابلو نصب می گردد

  

 به مقدار اوليهEur  پارامترهای درايو را بر اساس استاندارد29ابتدا با استفاده از پارامتر
 را10 بايد سطح دسترسی در پارامتر29برای دسترسی به پارامتر. کارخانه تنظيم کنيد

  .  قرار دهيدL2 بر روی



    

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

Eur29   بازگشت به تنظيمات کارخانه  

    ثانيه5=  مدت زمان افزايش سرعت درايو  10

 تنظيم کنيد مدت زمان افزايش سرعت10اگر بر روی
  . ثانيه خواهد بود5

03  

   ثانيه10 =  مدت زمان کاهش سرعت درايو  20

10 تنظيم کنيد تا مدت زمان کاهش سرعت20بر روی
  .ثانيه باشد

04  

 A1.A205  يو پيکربندی وروديها و خروجيهای درا  

  A(  06(جريان نامی موتور  پالک موتور

  RPM(  07(سرعت نامی موتور   پالک موتور

  V(  08(ولتاژ نامی موتور  پالک موتور

  09   موتورCos fi   پالک موتور

1=Ramp31   روش توقف موتور  

  38  انتخاب نوع اتوتيون درايو و موتور  ساکن=1

5  Hzفرکانس حرکت دستیJog15  

 می کنيد و فرمان حرکت به درايو می دهيد اتوتيون بطورRun  که درايو رااولين بار
  . فرمان حرکت را تا پايان اتوتيون قطع نکنيد. اتوماتيک انجام می شود



    

  
  دومثال

11 فرکانس ثابت که در پارامتر های4 برای انتخاب13و12در اين مثال از دو ورودی
.کنيم تنظيم می شود استفاده می14تا

  

 تنظيم کنيد تا پيکربندی درايو بر اساس سرعتهای ثابت انجامPr  را بر روی05پارامتر
  . شود

  . خواهد بود, باال و پارامترها بر طبق جدول زيرروش انتخاب سرعت ها هم طبق جدول

  

  



    

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

 L210   تعيين سطح دسترسی به پارامترها  

 Eurبه تنظيمات کارخانه بر اساس استاندارد اروپايی بازگشت 
50 HZ

29  

Prپيکربندی وروديها و خروجيها ی درايو برای استفاده از
  سرعتهای ثابت

Preset  speeds =pr

05  

03   هرتز100مدت زمان افزايش سرعت درايو از صفر تا  10

  04  ا صفرت هرتز100مدت زمان کاهش سرعت درايو از10

  A(  06(جريان نامی موتور  الک موتورپ

RPM(  07(سرعت نامی موتور   پالک موتور

  V(  08(نامی موتورولتاژ  پالک موتور

09   موتورCos fi   پالک موتور

10    Hz111 سرعت ثابت  

25   Hz12  2سرعت ثابت  

 35   HZ13  3 سرعت ثابت  

 50   HZ14  4 سرعت ثابت  

   ترمزفعال نمودن مقاومت0

  . فعال گردد , استفاده از مقاومت ترمز=0

  

30  



    

  

1=Rampروش توقف موتور   

Ramp توقف به صورت=1

31  

  انتخاب نوع اتوتيون درايو و موتورچرخان=2

برای استفاده از اين روش بايد شفت–اتوتيون چرخان=2
  . موتور را از بار جدا کنيد و اتوتيون را انجام دهيد

38

      

  

فرمان حرکت دهيد و تا پايان, به درايو در جهت راستگرد  10  و9از طريق ترمينالهای
محور موتور بايد از بار جدا باشد و موتور آزادانه حرکت. اتوتيون فرمان را قطع نکنيد

 و12می توانيد همزمان وروديهای.  هرتز در نظر بگيريد50زيممگسرعت را ما. کند
  .  هرتز انتخاب گردد50د تا فرکانس را فعال کني13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    

  

  

  3مثال
از, سرعت درايو. استفاده می کنيم, در اين مثال از درايو برای کنترل سرعت يک فن

  .کنترل گردد, وصل می شود2ترمينالA1 طريق يک پتانسيومتر که به ورودی آنالوگ

  

  وقتی به درايو فرمان توقف, قفدر اين روش از تو.  باشدcoast  توقف به صورت

 تا  می چرخد و موتور و بار آزادانه می گردد بين موتور و درايو قطعمی دهيد ارتباط
  . متوقف گردد

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد

L210   تعيين سطح دسترسی به پارامترها  

 Eur29   بازگشت به تنظيمات کارخانه  

 A1.Pr05  روجيهای درايو پيکربندی وروديها و خ  

  03   ثانيه5 = مدت زمان افزايش سرعت درايو  10



    

  A(  06(جريان نامی موتور  پالک موتور

)RPM(سرعت نامی موتور   پالک موتور

اگر اينرسی فن بسيار زياد است اين پارامتر را صفر
  .قرار دهيد

07  

0=coastروش توقف موتور   

coast توقف به روش=0

31  

Onنی نوع منحv/fبرای بارهای با گشتاور ثابت يا 
  بارهای با گشتاور متغير مثل فن و پمپ

On= پمپ -فن–بارهای با گشتاور متغير  

32
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