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در ,  يکی از درايوهای پرکاربرد Teco  ساخت شرکت  7300CV  درايو
  .  ساخته می شودKW 55  کيلو وات تا 0.4صنعت است و در محدوده توان از 

  . ر قدرت و مدار فرمان اين درايو را نشان می دهدامد , شکل زير

اگر ورودی .  وصل می شود L3  وL2  وL1 به ترمينالهای  , دی درايوبرق ورو
  .  وصل کنيدL2  و ورودی نول را به L1 تکفاز باشد ورودی فاز را به , درايو 

 . وصل شودW  وV  وU موتور هم به ترمينالهای 

 Braking  هم برای اتصال مقاومت ترمز يا B2    وB1/P ترمينالهای 
Resistorگر نياز باشد می توانيد استفاده کنيد است که ا .  
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 , S6  تا S1  دارای شش ورودی ديجيتال  7300CV درايو , در بخش کنترلی 
 و يک R2    وR1 دو خروجی رله ای  , AI2    وAIN ورودی انالوگ   دو

  .  استFM خروجی آنالوگ 

 و   جريان باشديا   ولتاژ  می تواند از نوع ورودی آنالوگAIN ورودی آنالوگ 
  .  قابل انتخاب است SW2 توسط ديپ سوئيچ 

 در دو حالت ولتاژ و SW3  نيز با استفاده از ديپ سوئيچ FM خروجی آنالوگ 
  . قابل برنامه ريزی است, جريان 

  

اين کليد در .  است NPN  و PNP  دارای دو حالت SW1 کليد يا ديپ سوئيچ 
 به عنوان 24V+ ترمينال , اين حالت  تنظيم شده و در PNP کارخانه برروی 

  .  خواهد بودS6  تا S1 ترمينال مشترک برای اتصال وروديهای ديجيتال 
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 به عنوان ترمينال مشترک برای اتصال COM اگر بخواهيد از ترمينال 
 را برروی  SW1  استفاده کنيد الزم است تا ديپ سوئيچ S2  تا S1 وروديهای 

   . قرار دهيد NPN حالت 

  
  

 S2  برای استارت در جهت راستگرد و ورودی ديجيتال S1 ورودی ديجيتال 
  .برنامه ريزی شده است  ,برای استارت در جهت چپگرد 

 هم برای انتخاب سرعت S5   و  S3 , S4 سه ورودی ,  بطور پيش فرض 
,  تنظيم می شوند 08-6  تا  02-6 ت سرعت که در پارامترهای فثابت از بين ه

  . بکارگيری استقابل 

  .  هم در حال حاضر برای ری ست نمودن خطاها می باشدS6 ورودی 

 R2  فعال می گردد و رله خروجی fault  در زمان خطا يا R1 رله خروجی 
   باشد فعالRun  برنامه ريزی شده و وقتی درايو در حالت Run هم برای 

  .  می شود
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
  .  استفاده کنيد 15-6بايستی از پارامتر , ه تنظيمات کارخانه برای بازگشت ب

  پارامترهای   بر اساس , کنيد درايو تنظيم   1110روی   اگر اين پارامتر را بر
50   HZ تنظيم شود1111اگر هم برروی .  تنظيم کارخانه می گردد  , 

  . بار می گردد,   برروی درايوHZ  60 پارامترهای 

  .  می شود0000 دوباره 15-6پارامتر ,  تنظيم کارخانه شد, رايو پس از اينکه د
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  چگونگی تنظيم پارامترها 
 . کنترل پانل موجود برروی درايو را نشان می دهد, شکل زير

 

 را فشار DSP  ابتدا کليد 15-6بطور مثال پارامتر , برای تنظيم يک پارامتر 
با استفاده از کليدهای جهت باال و پايين و .  ظاهر می گردد0-00دهيد پارامتر 

  .  تغيير دهيد15-6عدد روی درايو را به  , Reset کليد 
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 ظاهر می گردد که مقدار0000 را فشار دهيد عددREAD/ ENTER کليد
و.  تغيير دهيد1110 را به0000عدد.  را نشان می دهد15-6داخلی پارامتر
  .  گرددSAVE  دهيد تا مقدار جديد را فشارREAD/ENTER باز هم کليد
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 فرمان 7300CV چگونه به درايو 
  حرکت بدهيم؟

چگونه فرمان حرکت ,  می توانيد تعيين کنيد که درايو 1-00با استفاده از پارامتر 
  . و توقف بگيرد 

  

بدين معنی که با ,  تنظيم شده 0000برروی ,  بطور پيش فرض 1-00پارامتر 
می توانيد به درايو ,  روی کنترل پانل Run/stop قرمز رنگ  تفاده از کليد اس

  . فرمان حرکت و توقف بدهيد

 روی کنترل FWD/REV جهت چرخش موتور هم توسط کليد , در اين حالت 
  . قابل تغيير است, پانل 

خاموش ,  روی کنترل پانل SEQ باشد چراغ 0000 روی 1-00وقتی پارامتر 
 SEQ  باشد چراغ 3 و  2  و  1 برروی اعداد 1-00ر پارامتر اما اگ است 

   . روشن خواهد شد
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 می تواند درايو را در Reset  وFWD/REV فشار همزمان برروی کليدهای  
  .  قرار دهد Remoteو Local دو حالت 

  کنترل درايو از طريق کنترل پانل خواهد بود و در حالت Local در حالت 
Remoteده از وروديهای ديجيتال  با استفا S1 تا  S6 و يا ارتباط سريال  

RS485 می توانيد درايو را کنترل کنيد  .  

 تنظيم شود فرمان درايو برای  حرکت در 0001 برروی 1-00اگر پارامتر 
  .  خواهد بودS6  تا S1 جهت راستگرد و چپگرد با وروديهای ديجيتال 

 فرمان حرکت و توقف از طريق  تنظيم شود0002 برروی 1-00اگر پارامتر 
  .  امکان پذير می گرددRS485 ارتباط سريال 
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 برای S1  باشد بطور پيش فرض ترمينال 0001روی   بر1-00وقتی پارامتر 
  . برای فرمان در جهت چپگرد است S2 فرمان در جهت راستگرد و ترمينال 

يها  را به صورت  نيز می توانيد پيکربندی ورود1-01 با استفاده از پارامتر 
  .  تغيير دهيد 3Wire  و يا سه سيمه 2Wire دوسيمه 

 را انتخاب کنيد 2wire اگر از کليدهای صفر و يک استفاده می کنيد بايستی مدل 
 استفاده می کنيد بايستی از stop  و start ولی وقتی از شستی های فشاری 

  .  استفاده کنيد wire 3 مدل 

  .  و سه حالت ممکن را نشان می دهد1-01 پارامتر نحوه تنظيم , شکلهای زير

 برای فرمان S1 ترمينال   و  2wire باشد 0000 بر روی 01-1وقتی پارامتر 
  . برای فرمان در جهت چپگرد است S2 در جهت راستگرد و ترمينال 
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 s1  ورودی 2wire  قرار دهيد در حالت 0001 را برروی 1-01اگر پارامتر 
  . راستگرد است  – برای چپگرد s2 استارت و توقف است و ورودی به عنوان 

  

  را بر1-01 استفاده کنيد پارامتر stop  وstart اگر بخواهيد از شستی های 
 ,  درايوstart روی شستی  اين حالت با فشار بر  قرار دهيد در0002روی 

 . متوقف می شود ,  درايوstop فرمان حرکت می گيرد و با فشار شستی 
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 سرعت درايو از چه طريقی کنترل 
  می گردد؟

از چه طريقی  ,  می توانيد تعيين کنيد سرعت درايو1-06با استفاده از پارامتر 
  . کنترل می گردد

 قرار دارد يعنی با استفاده از 0000 بطور پيش فرض برروی 1-06پارامتر 
ی توانيد سرعت را م, کليدهای جهت باال و جهت پايين روی کنترل پانل درايو 

  .  کنيدSave  مقدار جديد را READ/ENTERتغيير دهيد و با استفاده از کليد 

 0000 برروی 1-06 است و يا وقتی پارامتر Local وقتی درايو در حالت 
 روی کنترل پانل خاموش است ولی در ساير موارد FRQ قرار دارد چراغ 

  .  روشن خواهد بودFRQ چراغ 
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 قرار دهيد با استفاده از ولوم موجود روی 0001روی   بر1-06 اگر پارامتر
  . می توانيد سرعت را تغيير دهيد  , کنترل پانل درايو

  

سرعت را ,  چنانچه بخواهيد با استفاده از وروديهای آنالوگ موجود روی درايو
کنترل کنيد بطور مثال وقتی می خواهيد يک ولوم خارجی برروی درايو نصب 

  .  قرار داده شود0002روی   بايد بر1-06کنيد پارامتر 

  

  

  

 Down  وUP در جاهايی که با استفاده از دو ورودی ديجيتال که به عنوان 
 تنظيم 0003 برروی 1-06پارامتر , تعريف شده اند سرعت را کم و زياد کنيد 

  . می شود

 تغيير داده می شود RS485 برای جاهايی هم که سرعت از طريق درگاه سريال 
 . قرار می گيرد 0004 برروی 1-06پارامتر 
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  پارامترهای پرکاربرد 
 را معرفی می CV 7300 تعدادی از پارامترهای پرکاربرد درايو ,جدول زير

  . نمايد 

  پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه
  -روش کنترلی درايو و موتور  0000

روش کنترل برداری با گشتاور ثابت که  =0000
  . مناسب است , برای اغلب کاربردها

روش کنترل برداری گشتاور متغير که  =0001
  .فن مناسب است  برای پمپ و

   ساده که به شما امکان V/F روش = 0002
 يک 10می دهد با استفاده از پارامترهای گروه 

  .  برای درايو تنظيم کنيد V/F  منحنی
  

00-0  

  V(  0-01(ولتاژنامی موتور   پالک موتور
 A(  0-02(جريان نامی موتور  پالک موتور
 kw(  0-03(توان نامی موتور   پالک موتور
 RPM(  0-04(سرعت نامی موتور  پالک موتور
 HZ(  0-05(فرکانس نامی موتور  پالک موتور

  فعال نمودن اتوتيون موتور  0000
  غيرفعال  =0000
  . اتوتيون فعال شود =0001

06-0 

400  V  سطح ولتاژ  ac 0-07   ورودی به درايو  
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  –مرجع فرمان درايو  0000
 key pad فرمان از طريق  =0000
 s1 وروديهای ديجيتال  فرمان از طريق =0001

 s6 تا 
 RS485 درگاه سريال  =0002 

0003=PLC داخلی درايو   

00-1  

 برای 3Wire  و2Wire ب بين حالت انتخا  0000
بکارگيری کليدهای صفر و يک و يا شستی های  

   stop  وstart فشاری 
  1 مدل – 2wire روش  =0000
  2 مدل – 2wire روش  =0001
 wire 3 روش  =0002

1-01  

  جلوگيری از چرخش موتور در جهت چپگرد    0000
 . مجاز است , چرخش در هر دو جهت  =0000
  .  راستگرد مجاز استفقط =0001

02-1 

  روش توقف موتور 0000
 کاهش Ramp توقف به صورت  =0000
  سرعت
 free توقف به صورت آزادانه و  =0001
Run 

1-05 
  

  – مرجع سرعت درايو   0000
تنظيم سرعت با استفاده از کليدهای  =0000

  روی کنترل پانل درايو 
  ولوم روی درايو  کنترل سرعت با =0001
  ترل سرعت با وروديهای آنالوگ کن= 0002
  وup تنظيم سرعت با دو ورودی = 0003

down 
 RS485 تنظيم سرعت از طريق درگاه = 0004

 

1-06 
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دفعات مجاز برای ری ست فالت و خطای   تعداد 0
  بطور اتوماتيک , درايو 

03-2 

استارت مجدد درايو در صورتی که برق ورودی غيرفعال =0001
هنوز , گردد و فرمان حرکت قطع و وصل ,درايو

  . برقرار باشد
  فعال  =0000
  غيرفعال= 0001

05-2  

50      HZ  3-00   حداکثر فرکانس خروجی درايو  
0    HZ  3-01   حداقل فرکانس خروجی درايو  

  Acceleration 3-02 مدت زمان افزايش سرعت    ثانيه  10 
 Deceleration 3-03 مدت زمان کاهش سرعت    ثانيه 10 

  قفل نمودن پارامترهای درايو   0000
  .قفل نباشد  =0000
  . همه پارامترها قفل شود =0003

17-3 

  کنترل عملکرد فن خنک کننده درايو   0000
فن فقط در صورت داغ شدن داخل = 0000

  . درايو فعال می گردد
فن  ,  داده شودRun هر بار که فرمان = 0001

  . هم روشن می شود
همواره روشن , کننده درايو فن خنک  =0002
  . باشد

  .  خاموش باشد هميشه=0003

19-3  

 10     KHZ  فرکانس سوئيچينگ  igbt)3-22  )کرير  
 s6 5-00  تا s1 تعيين کاربرد برای وروديهای ديجيتال  -

 تا
5-05 

5     HZ   فرکانس اوليه برای کيپد موجود روی درايو   
  
  
  

00-6 
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 speed7  تا Speed1 سرعتهای ثابت از  -
 قابل s5  و s4  وs3 که توسط سه ورودی 

  . انتخاب هستند

6-02 
 تا

6-08 
 مثبت يا منفی نمودن شيب برای عملکرد ورودی   0000

 AIN آنالوگ 
  شيب مثبت  =0000
  شيب منفی و معکوس =0001

03-7 

 FM تعيين عملکرد خروجی آنالوگ  0000
فرکانس خروجی درايو را نشان می  =0000

  . دده

00-8  

 Fault=0006 تعيين عملکرد رله خروجی  R1 8-02  
0000=Run  تعيين عملکرد رله خروجی  R2 8-03 

 10-0   از بين چندين الگو V/F  انتخاب يک منحنی  0
  10-1  افزايش گشتاور اوليه درايو در سرعتهای کم %  0%
جريان % 30جريان بی باری موتور که تقريبا   -

   . نامی موتور است
2-10  

,  که توسط کاربرV/F نقاط مربوط به منحنی   -
  .  تنظيم می گردد

4-10  
  تا

9-10  
  15-2 . سه تا از آخرين خطاهای درايو را نشان می دهد  -

  يمات کارخانه ظبازگشت به تن  0000
   هرتز50تنظيمات  =1110
   هرتز60تنظيمات  =1111
   داخلیPLC ری ست نمودن = 1112

6-15  
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 Teco 7300 جدول خطاهای درايو 
cv 

  .  را معرفی می نمايد7300cv تعدادی از خطاهای درايو , جدول زير

  کد خطا   توضيح
مشکل در اجرای نرم افزار داخلی درايو به خاطر نويز و يا مشکل 

  ... تغذيه و
 CPF 

– EEPROM  خطای داخلی درايو به دليل مشکل برروی حافظه 
درايو نياز , م کارخانه کنيد اگر مشکل حل نشد يکبار درايو را تنظي

  . به تعمير دارد

 EPR 

 -Over voltage -ou  خطای اضافه ولتاژ
0u-c 

   خطای کاهش ولتاژداخلی درايو 
under voltage 

-Lu- 
Lu-c 

 -OH-    خطای افزايش دمای داخلی درايو 
OH-C 

را   درايو– خرابی سنسور جريان و يا يکی از اجزای داخلی درايو 
  . برای تعمير بفرستيد

 CTER 

 Oc  افه جريان و يا اتصال کوتاه در خروجی درايوض خطای ا
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  Over current Oc-A 
OC-S 
OC-D 
OC-C 

 Err4   و برد کنترلی درايو CPU  خطای 
 Ousp   روی موتور  خطای اضافه سرعت بر

 over Load OL1 روی موتورو يا درايو   خطای اضافه بار بر
OL2 
OL3 

Emergence stop  و يا خطای خارجی    E.S. 
 ATEr   خطا در زمان اتوتيون درايو و موتور

 pid POEr  قطع شدن ورودی فيدبک 
 LOC  .  پارامترهای قفل هستند

در حال حرکت است و , وقتی درايو بر اساس يک سرعت ثابت 
ين خطا شما کليدهای جهت باال و پايين روی کی پد را فشار دهيد ا

 قرار دهيد و 0000 را برروی 1-06بايد پارامتر . می دهد, رخ 
  . وروديهای سرعت ثابت را قطع کنيد تا اين خطا رخ ندهد

 Err1 

 Err2    خطا در زمان تنظيم درايو 
 Err6    خطای ارتباط سريال و يا ارتباط بين اجزای درايو 

د خطا را رفع سعی کني, با تنظيم کارخانه  – خطای نرم افزاری 
  . نماييد

 Err7 
Err8 
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