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راهنمای فارسی
 درايو اشنايدر
ATV312 

ALtivar312 
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 مقدمه
0.18در محدوده توان بين,  ساخت شرکت اشنايدر الکتريکATV312درايو

  .  کيلو وات توليد و عرضه می گردد15کيلو وات تا

و در کاربردهایاين درايو فقط برای موتورهای القايی آسنکرون بکار ميرود
  .کاربرد دارد...و  ميکسر  ,نوارنقاله  ,باالبر  ,فنپمپ و

  . نشان ميدهد, محدوده توان را برای چند مدل از اين درايو, جدول زير
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  مدار الکتريکی
 را نشان می دهدALtivar312 مدار قدرت و کنترل درايو  ,شکلهای زير

 و شکل دوم مربوط به درايوهایشکل اول مربوط به درايوهای با ورودی تکفاز
  .با ورودی سه فاز است

  :  دارایATV312 درايو

   )Li6  تا Li1( شش ورودی ديجيتال

   )Ai1   , Ai2 ,  Ai3(سه ورودی آنالوگ

   )R2  و  R1(دو خروجی رله ای

  . می باشد )   AOV  و  AOC( و دو خروجی آنالوگ
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 برای فرمان استارت راستگرد بکارLI1 لورودی ديجيتا ,بطور پيش فرض
  . می رود

 بطور پيش فرض برای فرمان استارت چپگرد تنظيم شدهLI2 ورودی ديجيتال
  .است

 هم برای انتخاب سه سرعت ثابت می توانيد استفادهLI4  وLI3 از دو ورودی
  . کنيد

  . شودبکار گرفته می , نيز برای کنترل سرعت درايوAI1 ورودی آنالوگ

  . پارامترهای پيش فرض برای اين درايو را معرفی می نمايد , جدول زير
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  .  در زمان وقوع فالت و خطای داخلی درايو فعال می گرددR1 رله خروجی

 تنظيم شدهRamp  ياrmp نيز بر روی )stt پارامتر (روش توقف موتور
  . انجام خواهد شدdEC  يا پارامترdecelerationو توقف بر اساس رمپ

مد کنترلی درايو را نشان می دهد که در حالت,  در جدول باال همUFt پارامتر
بر روی روش کنترل برداری, پيش فرض و در ماکروی استاندارد

sensorless  vector  controlتنظيم شده است  .  

  .   قرار   دارد -drc  در منوی   uFtپارامتر

3و يا )wire-2(را به دو صورت دو سيمه  ... وLi2 وLi1 ورودی ديجيتال
  . می توانيد وصل کنيد )wire-3(سيمه

 قرارwire 2  يا2c  بطور پيش فرض بر روی-i-o  در منویtcc پارامتر
 برای فرمانLi2  برای فرمان راستگرد وLi1  در اين حالت ورودی,دارد

  . تعريف می شود  ,چپگرد

وروديها در زمان کار بايد دايما وصل باشند و اگر ورودی, يمه   در حالت دو س
  . را قطع کنيد فرمان قطع می شود

 تعريف-i-O  در منویrrs ورودی مربوط به چپگرد را بايستی در پارامتر
  . کنيد

 بهLi1  تنظيم کنيد ورودی3wire  يا3c  را بر رویtcc اگر پارامتر
  .و در زمان کار درايو بايد وصل باشدی شود تعريف مstop عنوان ورودی
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 را به صورت لحظه ای با يک شستیLi2  در حالت سه سيمه اگر ورودی
. گرفتوصل کنيد درايو در جهت راستگرد فرمان حرکت خواهد NOفشاری

 را يک لحظه فشار دهيد تا درايو فرمان توقفstop برای توقف بايد شستی
  .بدهد

  . وصل کنيدLi3 را به ورودی  فشاریکليد  يک, گرد برای فرمان چپ

  .  تعريف کنيد-i-o  در منویrrs ورودی مربوط به چپگرد را بايستی در پارامتر

از کليدهای صفر و يک و در مدل سه سيمه از شستیدر مدل دو سيمه :توجه
  . های فشاری استفاده می شود
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ورودی و خروجيهای ديجيتال (ينالهای فرمانترتيب قرار گيری ترم ,شکل زير
  .  را نشان می دهدATV312 درايو )و آنالوگ
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 سوئيچ بر روی برد کنترلی قرار دارد که در حالت پيش فرض بر رویديپيک
ولت به عنوان ترمينال مشترک برای+ 24 است و ترمينالSource حالت

 بهcom  قرار گيرد ترمينالsink وروديها بکار می رود و اگر بر روی
  .عنوان ترمينال مشترک خواهد بود
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  کنترل پانل

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

  

 وMODE, ESC, stop/Reset, Run بر روی اين کنترل پانل کليدهای
  .يک کليد چرخان قرار دارد

REF, MON  می توانيد درايو را در سه وضعيتMODE با استفاده از کليد
  . قرار دهيدCONF يا
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رویMon چراغ استMonitoring  که همان حالتMon در حالت
,  توان ,جريان ,روشن می شود و امکان مشاهده مقادير ولتاژ ,کنترل پانل
  .جود داردبا استفاده از کليد چرخان و  ...وضعيت درايو و ,گشتاور

 می توانيد پارامترهای درايو را مشاهده نموده و با استفاده ازconf در حالت
  .  کنيدsave تغيير دهيد و, کليد چرخان

     قرارrdy در حالت آماده ياوقتی درايو را به برق وصل می کنيد درايو ابتدا
  . ود روشن می شREF  را فشار دهيد چراغMODE  اگر کليد  می گيرد

 را فشار دهيد بر روی صفحه عبارتMODE اگر در اين حالت باز هم کليد
confبه معنی configurationچراغيا نشان داده می شود و confدر 

  . کنار نمايشگر روشن خواهد شد

 نمايش داده خواهد-SUP  را فشار دهيد عبارتMODE اگر يکبار ديگر کليد
  . روشن می شود, گر کنار نمايشMON شد و چراغ

Enter کليد چرخان روی کنترل پانل را اگر به داخل فشار دهيد همانند کليد
  . عمل می کند

اگر کليد چرخان را, MON  وCONF  وREF بر روی هر کدام از مدهای
بطور مثال اگر در حالت. فشار دهيد وارد آن منو خواهد شد, به داخل

CONFوارد منوهای پارامتری می شويد و با ,هيد کليد چرخان را فشار د
  .می توانيد بين منوهای پارامتری حرکت کنيد  ,چرخاندن کليد چرخان
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 وLocal برای سوئيچ بين حالت, يکی ديگر از کاربردهای کليد چرخان
Remoteاگر در حالت .   است rdy , کليد MODEثانيه3 را برای حدود 

 می گردد و می توانيد از روی کنترلLocal حالتبه داخل فشار دهيد وارد
 به درايو فرمان بدهيد و يا توسط کليدStop  وRUN پانل و توسط کليدهای

.چرخان سرعت را تغيير دهيد

  

 را به داخل نگه داريد وارد حالتMODE  ثانيه کليد3اگر باز هم برای
Remoteتالکه فرمان از طريق وروديهای ديجي می گردد Li1و  Li2و ...  

  .از طريق وروديهای آنالوگ خواهد بودنيزتغيير سرعتو
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  معرفی منوها
  . را نشان می دهدATV312 چندين منوی موجود در درايو ,شکل زير
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همانگونه که قبال ذکر شد در حالتی که درايو در حالت,برای دسترسی به منوها
readyقرار دارد )rdy(   کليد MODEرا فشار دهيد منوهای  rEF-

 نمايش داده میMODE با هر بار فشردن کليد , MON يا-sup  وconfو
 هم در کنار نمايشگر روشنMON  وCONF  وREF شود و چراغهای

  . خواهد شد

  .  را معرفی می نمايدCONF منوهای موجود در حالت, جدول زير

  منو  توضيح
-SEt   به سرعت و محدود نمودن جريانپارامترهای اوليه مربوط

سرعت و ,  موتورتوان ,  نامیشامل جريانپارامترهای موتور
  و تنظيم کارخانهمد کنترلی درايو, اتوتيون و انتخاب نوع ماکرو

 drc -

تعيين عملکرد وروديها و,  انتخاب مدل دو سيمه يا سه سيمه
  خروجيها

I-O-

  –مان درايو و مرجع سرعت درايوپارامترهای مرتبط با فر
  انتخاب ماکرو و تنظيم کارخانه  -سطح دسترسی به پارامترها

CtL-

تزريق -نوع توقف– PID  –پارامترهای تکميلی در مورد شتاب
dc–وترمز مکانيکی–سرعتهای ثابت و روش انتخاب آن ...  

Fun-

-FLt  ری ست اتوماتيک– پارامترهای حفاظتی درايو
 و مدباس وRS485 پارامترهای مربوط به ارتباط سريال

CANOPEN
COn-
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد-Fun  و-ctL  و-drc  در منوهایFCS با استفاده از پارامتر

پارامترهای اين درايو را به تنظيمات کارخانه تغيير دهيد اما قبل از اين کار
.  را انتخاب کنيدCFG  مورد استفاده در پارامتربايستی ماکروی

  

پارامتر.  قابل انتخاب استCFG  توسط پارامترstd  وsts دو ماکروی
CFGدر منوهای  drc-و  ctL-و fun-بطور پيش فرض.  در دسترس است

 , برای اين درايو انتخاب شده و ما هم طبق همين ماکروstd ماکروی استاندارد
.خانه می کنيمتنظيم کار

 قرار دهيد و بعد ازstd  را رویCFG پارامتر  پس برای تنظيم کارخانه ابتدا
 قرار داده و برای چند ثانيه کليد چرخان را بهini  را رویFCS آن پارامتر

    . ) کنيد Enter (داخل فشار دهيد
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   )- setting ) SEt منوی
  .  را معرفی می نمايد– SEt ترهای منویتعدادی از پارام  ,جدول زير

پيش فرض
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

  –Local فرکانس اينورتر در حالت  -
وقتی از طريق کليدهای روی کنترل پانل به درايو

سرعتمقدار اوليه, اين پارامتر ,فرمان می دهيد
  . مشخص می کندرا

  . يدمی توانيد سرعت را تغيير ده, با کليد چرخان

 LFr 

مدت زمان افزايش سرعت درايو  3  ثانيه
Acceleration

ACC  

  مدت زمان کاهش سرعت درايو  3 ثانيه
Deceleration

dEc 

0 HZحداقل سرعت خروجی درايو    LSP
50 HZحداکثر سرعت خروجی درايو   HSP
پالک
موتور

جريان حرارتی موتور که مساوی با جريان نامی
  . ظيم می گرددموتور تن

 ItH 

افزايش گشتاور راه اندازی درايو و گشتاور درايو  20%
  در سرعتهای کم

 UFr 

10    HZ  2فرکانس ثابت– سرعت ثابت   Sp2
15    HZ3فرکانس ثابت– سرعت ثابت   SP3
20    HZ4فرکانس ثابت– سرعت ثابت   SP4
25    HZ5فرکانس ثابت– سرعت ثابت   SP5
30    HZ6فرکانس ثابت– سرعت ثابت   SP6
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35    HZ7فرکانس ثابت– سرعت ثابت   SP7
برابر51.

جريان نامی
  موتور

  .محدود نمودن جريان خروجی درايو
برای حفاظت از موتور و درايو در مقابل جريان

 برابر جريان نامی1.5اين پارامتر را مثال ,زياد
  . موتور تنظيم کنيد

1 CL

4    KHZ فرکانس سوئيچينگ  igbtSFr 
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   پارامترهای موتور-drc منوی
  . تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می کند  ,جدول زير

پيش فرض
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

   V(  Uns(ژنامی موتورولتا  پالک موتور
50    HZ  فرکانس نامی موتور ) HZ(  Frs   

A(  crn(جريان نامی موتورپالک موتور
RPM(  nsp(سرعت نامی موتور   پالک موتور
Cos    موتورCos fi    پالک موتور

no  فعال نمودن اتوتيون درايو و موتور  tun
vector=n 
control

  –وع بارانتخاب ن–کاری درايو مد
 L= بارهای با گشتاور ثابت مثل نوار نقاله, 

  ...و  ميکسر
 p= بارهای با گشتاور متغير مثل پمپ وفن  
  n= بارهای با گشتاور ثابت به همراه کنترل به
   مثل باالبرvector control روش

pLn =  بارهای با گشتاور متغير به همراه
  پمپ و فن–صرفه جويی در مصرف انرژی

tF U

60    HZحداکثر فرکانس مجاز برای درايو    tFr 
Std انتخاب ماکرو    CFG
noبازگشت به تنظيمات کارخانه    FCS
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-I-O  منوی
در اين منو قرار,  پارامترهای مرتبط با وروديها و خروجيهای ديجيتال و آنالوگ

  .  را معرفی می نمايدتعدادی از پارامترهای اين منو, جدول زير. دارد

پيش فرض
  کارخانه

پارامتر  توضيح

C2انتخاب بين مدلهای دو سيمه Wire 2 و سه سيمه 
wire3برای وروديهای ديجيتال   

cct 

trn =
1تغيير از

يا بر0به
  عکس

 وstart برای شروع) 2wire (در مدل دو سيمه
stopبايد يکی از وضعيتهای تغيير  Levelتغيير يا 

 به صفر يا برعکس را برای فرمان در نظر گرفت1از
.  

 بهتر است استفادهlevel مدل ,در برخی از کاربردها
  . شود

 tct

  
در صورتی که برق ورودی,  قرار دهيدlevel  را بر روی tct  اگر پارامتر

رايود,  هنوز وصل باشدstart قطع و وصل شود و ورودی مربوط به, دستگاه
 قرار trn ولی اگر در حالت پيش فرض خود يعنیفرمان حرکت می گيرد ,

 روی Run اگر هم فرمان, داده شود با قطع و وصل برق ورودی درايو
  . نمی دهدمجدددرايو فرمان حرکت ,وروديها باشد
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پيش فرض
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

2 Liرمان انتخاب يکی از وروديهای ديجيتال برای ف
  -حرکت چپگرد

 rrs

4  mAحداقل مقدار ورودی آنالوگ  AI3Crl3
20mAحداکثر مقدار ورودی آنالوگ  AI3CrH3

0Aخروجی آنالوگ  AO1باشد يا جريان؟ ولتاژ  
  چقدر است؟, و جريانمحدوده اين ولتاژ

 OA= ميلی آمپر بر20خروجی بين صفر تا 
AOC روی خروجی آنالوگ

AO1t

fLtانتخاب نوع عملکرد خروجی رله ای  R1
FLt= فالت  

 r 1

noانتخاب نوع عملکرد خروجی رله ای  R2
No= بدون استفاده  

r 2

Stdانتخاب ماکرو    CFG
noبازگشت به تنظيمات کارخانه    FCS
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-ctL  منوی فرمان
.  توانيد تغييردهيد مرجع فرمان و مرجع سرعت درايو را از طريق اين منو می

 در اين منو قابلLAC  نيز در پارامترهمچنين سطح دسترسی به پارامترها
  . انتخاب است

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
L1سطح دسترسی به پارامترهای درايو   

L1= سطح دسترسی به پارامترهای معمولی  
 L2و    L3  =   سطح دسترسی زياد  

 LAC

1AI  سرعت درايو از کجا– مرجع سرعت درايو
  کنترل و انتخاب می گردد؟

1 AI= 1سرعت از طريق ورودی آنالوگ AI
  . تعيين می شود

 LCC= سرعت از طريق کنترل پانل راه دور
  . کنترل گردد

 UpdH= سرعت توسط کليد چرخان روی درايو
  .کنترل شود

1 Fr

SIM  مرجع فرمان و مرجع سرعتها با هم يکی باشند يا
رجع سرعت و مرجع فرمان از کانالهای مختلفم

  . و جدا باشد
 SIM= مراجع از يک کانال هستند.  
 SEP= فرمان و سرعت از کانالهای متفاوت

. دريافت گردد
  

 CHCF
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tErمرجع فرمان درايو –
  فرمان حرکت و توقف از کجا دريافت می شود؟

 tEr= از ترمينالهای ورودی ديجيتال  
Loc= طريق کليدهای روی درايواز   

 LCC= از طريق کنترل پانل راه دور  
ndb=از طريق ارتباط مدباس   

1 Cd

  
 به طور پيش فرض قابل ديدن نيست برای اينکه اين پارامتر راcd1  پارامتر

 قرارL3  که سطح دسترسی است را بر رویLAC مشاهده کنيد بايد پارامتر
  .  تنظيم کنيدseparate  ياSEP ا بر روی رCHCF دهيد و پارامتر
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  مرجع سرعت درايو
  سرعت اين درايو از کجا و از چه طريقی قابل تغيير است؟

 می توانيد تعيين کنيد که سرعتrFc  وFr2  وFr1 با استفاده از پارامترهای
. دهد را نشان میFr1 پارامتر ,شکل زير. اين درايو از کجا تغيير کند

  

  .  قرار دارد-CtL  در منویFr1 پارامتر

 تنظيم شده است و شما با تغييرAI1  بطور پيش فرض بر رویFr1 پارامتر
  .  می توانيد سرعت درايو را تغيير دهيدAI1 ورودی آنالوگولتاژ

 را انتخاب کنيد می توانيد با استفاده ازAI3  ياAI2 اگر در اين پارامتر
  .  سرعت را تغيير دهيدAI3  وAI2 آنالوگوروديهای

اگر می خواهيد سرعت درايو از طريق کليد چرخان روی خود درايو کنترل شود
  .  قرار دهيدupdH  يا بر رویAiu1  را بر رویFr1 پارامتر
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LCC  بر رویFr1 چنانچه از کنترل پانل راه دور استفاده می کنيد پارامتر
  . تنظيم گردد

مدباس تغيير می کند پارامتر سرعت درايو از طريق شبکه و ارتباطو چنانچه
Fr1برروی  ndbقرار داده شود  .  
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  مرجع فرمان درايو
 می توانيد تعيين کنيد کهccs  وcd1,  cd2 با استفاده از پارامترهای

  . فرمانهای حرکت و توقف از چه طريقی به درايو اعمال می گردد

.  قرار دارد-ctL  در منویcd1 مترپارا

  

,  قرار دارد يعنی فرمانهای حرکتter  در حالت عادی بر رویcd1 پارامتر
به درايو... وLI2  وLI1 از طريق وروديهای ديجيتال, جهت چرخش, توقف

  . داده می شود
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ا رcd1 برای اينکه پارامتر.  در حالت عادی قابل ديدن نيستcd1 پارامتر
 درLAC  بتوانيد مشاهده کنيد و تغيير دهيد بايستی پارامتر-ctL در منوی
 قرار دهيد و پارامترL3  که سطح دسترسی است را بر روی-ctL منوی

CHCFدر منوی  ctL-بر روی  SEPتنظيم شود  .  

 وRUN  قرار گيرد از طريق کليدهایLoc  بر رویcd1 اگر پارامتر
stopجهت. فرمان حرکت و توقف بدهيد, درايومی توانيد به,  روی درايو

.  تعيين می شود-ctL  در منویrot با پارامتر, چرخش در اين حالت

  

cd1 از طريق مدباس دريافت می شود پارامتر... اگر فرمان حرکت و توقف و
  . تنظيم کنيدndb را بر روی
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-fun منوی
جدول.  قرار داردFunction  در منویATV312 يو پارامترهای تکميلی درا

  . تعدادی از پارامترهای اين منو را معرفی می کند ,زير

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
rnpروش توقف موتور   

rnp=توقف به روش rampکاهش سرعت و 
Deceleration بر اساس مقدار

nst=توقف به روش آزادانه يا freewheel
dci = ف با تزريق جريانتوق dcبه سيم 

  پيچهای استاتور

Stt

Yes  باس کنترل ولتاژ dcدر زمان 
Deceleration  

اگر از مقاومت ترمز استفاده می کنيد اين پارامتر
  .  قرار دهيدno را روی

 brA

no  انتخاب يکی از وروديهای ديجيتال برای فعال
  نمودن توقف به روش آزادانه

 nst

  sp16Sp2  تاsp2 عتها يا فرکانسهای ثابت از سر-
تا

Sp16
LI3تعيين يکی از وروديهای ديجيتال برای انتخاب

  سرعت از بين دو سرعت
 PS2

LI4ديگر از وروديهای ديجيتال برای تعيين يکی
  انتخاب سرعت از بين چهار سرعت

با استفاده از دو ورودی ديجيتال که در پارامتر
 تعيين می کنيد می توانيد ازPS4  وPS2 های
  .  سرعت يکی را انتخاب نماييد4بين

 PS4
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   مديريت خطاها-FLt  منوی
 وی درايو و محافظت از درايو برای مديريت خطاها-FLt پارامترهای منوی

  .استموتور

  . تعدادی از اين پارامترها را معرفی می نمايد ,جدول زير

  ارامترپ  توضيح  پيش فرض
 noری ست نمودن خطاهای درايو بطور اتوماتيک

  پس از چند ثانيه توسط درايو
 Atr

no  انتخاب يک ورودی ديجيتال برای ری ست
  نمودن خطاها

sfr 

Yes  فعال يا غير فعال نمودن حفاظت درايو در برابر
  قطع فاز خروجی درايو

L Op

Yesيو در برابر فعال يا غير فعال نمودن حفاظت درا
  قطع فاز ورودی درايو

pLI 
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  کدهای خطا
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