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  کيلو وات توليد 2.2 کيلو وات تا 0.2 در توانهای کم بين L510 درايو مدل 

  . می گردد

  وAVI دو ورودی آنالوگ   ,S5  تا S1 اين درايو دارای پنج ورودی ديجيتال 
ACI,   يک خروجی رله ای RA-RB و يک خروجی آنالوگ  AOاست  . 

 
  .مدا فرمان و مدار قدرت اين درايو را نشان می دهد  , زير شکل
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اگر .  وصل می گرددL3  وL2  وL1 به ترمينالهای  ,سه فاز  برق ورودی 
  .  وصل کنيد L3 نول را به    وL1 فاز را به  ,ورودی تکفاز باشد 

 . وصل می گرددW/T3  وV/T2  وU/T1 به ترمينالهای , موتور 

 Braking Resistor  هم برای اتصال مقاومت ترمز BR  وP  ترمينالهای 
 . است که در صورت نياز وصل می شود
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه
 می توانيد تنظيمات اين درايو را بر اساس تنظيمات 13-08با استفاده از پارامتر 

  . ری ست نماييد , کارخانه

 ولت است عدد 400/230 و در محدوده HZ  50  برای ايران که دارای برق
 . قرار دهيد13-08 را در پارامتر 1250

  

   MODE کليد ابتدا بايد, و تنظيم پارامترها برای دسترسی به پارامترهای درايو 
در .  ظاهر می شود00-10پارامتر  , Mode   کليد را فشار دهيد با فشار

-01ا دوباره فشار دهيد تا پارامتر  رMODE الزم است تا کليد , برخی مواقع 
  .  ظاهر گردد00

 را 13-08 پارامتر ENT با استفاده از کليدهای جهت باال و جهت پايين و کليد 
باز هم با استفاده از .  ظاهر می شود 00000 را بزنيد عدد ENT بياوريد و کليد 

 ENT کليد  را تنظيم کرده و 1250 عدد ENT کليدهای جهت باال و پايين و کليد 
تنظيم کارخانه خواهد  , بنابراين درايو.  گرددSAVE ,را بزنيد تا مقدار جديد 

 . شد

 

   مهندس محمديان09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو  
 



   مهندس محمديان09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو  

 

 

 

فرمان حرکت و توقف  ,چگونه به درايو 
  بدهيم ؟

اين پارامتر بطور پيش فرض برروی .  مرجع فرمان درايو است 00-02پارامتر 
  .  قرار داردصفر

قابل انجام  ,موجود روی درايو از روی کيپد , يعنی فرمان حرکت و توقف 
 )stop  وRun کليدهای .(است

 

 

فرمان حرکت در جهت  , به درايو S2  وS1 اگر می خواهيد بوسيله ترمينالهای 
  .  تنظيم کنيد1 را برروی 00-02راستگرد و چپگرد بدهيد بايستی پارامتر 

حرکت و فرمان  ,  به درايوRS485 برای جاهايی که از طريق شبکه و ارتباط 
  .  قرار داده می شود2 برروی 00-02توقف داده می شود پارامتر 
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 قرار دارد و فرمان از طريق وروديهای 1روی   بر00-02وقتی پارامتر 
  می توانيد بين حالت 00-04 با استفاده از پارامتر  است...  وS2  وS1 ديجيتال 
2wire3  وwireانتخاب کنيد  .  

 به عنوان استارت راستگرد s1 وی صفر باشد ورودی  برر00-04اگر پارامتر 
 .  به عنوان استارت چپگرد خواهد بودs2 و ورودی 

  

 start  به عنوان s1  قرار دهيد ورودی 1 را برروی 00-04اگر پارامتر   اما
 . راستگرد است – به عنوان چپگرد s2 و ورودی 

ابل اجرا است اما اگر ق, هردو حالت باال با استفاده از کليدهای صفر و يک 
 به درايو فرمان بدهيد stop  وstart بخواهيد با استفاده از شستی های فشاری 

 قرار 2 را برروی 00-04 مقدار پارامتر   را انتخاب کنيدwire 3 بايد مدل 
 . دهيد
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 سرعت درايو از چه طريقی کنترل 
  می گردد؟

از چه   ,ن کنيد که سرعت درايو  می توانيد تعيي00-05با استفاده از پارامتر 
  طريقی کنترل می شود؟

 قرار دارد يعنی سرعت درايو از صفر برروی 00-05بطور پيش فرض پارامتر 
قابل  ,طريق کليدهای جهت باال و جهت پايين موجود روی کنترل پانل درايو 

 مقدار ENT الزم است که توسط کليد , معموال پس از تغيير سرعت  .تنظيم است 
 . کنيد save ديد را ج

 

 

تغيير دهيد پارامتر  , اگر بخواهيد سرعت را بوسيله ولوم روی کنترل پانل درايو 
  .  بايد قرار داده شود1 برروی 05-00
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 تنظيم 2 برروی 00-05 مقدار AVI برای تغيير سرعت توسط ورودی آنالوگ 
  . می گردد

سرعت را , نيد در اين حالت با استفاده از يک ولوم پنج کيلواهمی هم می توا
 وصل گردد و دو سر ديگر به AVI سر وسط ولوم به ترمينال . تغيير دهيد 
  .  متصل می شود10V+  وGND ترمينالهای 

  

 

 

 

 00-05 تغيير کند پارامتر ACI اگر بخواهيد سرعت توسط ورودی انالوگ 
ع  از نوAVI بطور پيش فرض ورودی آنالوگ .  تنظيم می شود3برروی 

 ورودی آنالوگ . ولت قابل تغيير است + 10ورودی ولتاژ است که بين صفر تا 
ACI ميلی آمپر می باشد20 هم از نوع ورودی آنالوگ جريان از صفر تا  .  

  .) سطح ورودی قابل تغيير است04-00در پارامتر (
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  وUP  تنظيم شود توسط دو ورودی ديجيتال 4برروی   00-05پارامتر اگر 
DOWNمی توانيد سرعت را تغيير دهيد  .  

 تنظيم می شود RS485 برای جاهايی هم که سرعت توسط ارتباط سريال 
 .  قرار می گيرد5 برروی 00-05پارامتر 
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  پارامترهای پرکاربرد 
   تکو را معرفی L510 تعدادی از پارامترهای پرکاربرد درايو  , جدول زير

  . می نمايد

  پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه
 0=V/F   مد کنترلی درايو–  

   سادهV/F مد کنترلی =0
 که نياز به vector روش کنترلی وکتور = 1

  . اتوتيون دارد

00-00  

  جهت چرخش موتور  0
  راستگرد = 0
  چپگرد = 1

01-00  

 0=keypad  مرجع فرمان درايو   
  فرمان از طريق کنترل پانل درايو = 0
  ديهای ديجيتال فرمان از طريق ورو= 1
 RS485 فرمان از طريق ارتباط  =2

00-02  

0=keypad  مرجع سرعت درايو  
  درايو کنترل سرعت توسط کنترل پانل = 0
  ولوم روی درايو تغيير سرعت توسط  = 1
 AVI ورودی آنالوگ تغيير سرعت با = 2
 ACI ورودی آنالوگ  تغيير سرعت با =3
 down  وup از طريق وروديهای تغيير =4
 از طريق ارتباط سريال کنترل سرعت =5

RS485 
 pid کنترل  =6

00-05 
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50    HZ  12-00   حداکثر فرکانس خروجی درايو 
0     HZ  13-00   حداقل فرکانس خروجی درايو 

 Acceleration 00-14 مدت زمان افزايش سرعت      ثانيه10 
 Deceleration 00-15 مدت زمان کاهش سرعت      ثانيه10 
 01-00 از بين چند الگو v/f انتخاب يکی از منحنی های   1

  02-00  )جريان نامی%30(جريان بی باری موتور  پالک موتور
  A(  02-01(جريان نامی موتور  پالک موتور
 RPM(  02-03(سرعت نامی موتور  پالک موتور
 V(  02-04(ولتاژنامی موتور  پالک موتور
 KW(  02-05(توان نامی موتور  پالک موتور
 HZ(  02-06(فرکانس نامی موتور  پالک موتور

  فعال نمودن اتوتيون   0
  غيرفعال =0
ابتدا پارامترهای موتوررا وارد کنيد  –فعال = 1

فرمان , سپس اتوتيون را فعال کنيد و به درايو 
, حرکت بدهيد و صبر کنيد تا اتوتيون تا انتها 

 vector درايو بايد در مد کنترلی . انجام گردد 
  . باشد

07-02 

 S5 03-00  تا S1 پيکربندی وروديهای ديجيتال  -
  تا

03-04 
0=Run   تنظيم عملکرد برای رله خروجی  RY1 

)RA-RB(  
03-11 

380V 
690 V 

چاپر ,   تنطيم ولتاژی که باالتر از آن ولتاژ
  . فعال می گردد  ,مقاومت ترمز 

20-03 

 340  V 
670   V 

چاپر ,  آن ولتاژ  تنظيم ولتاژی که کمتر از
  . خاموش می گردد, مقاومت ترمز 

  

21-03  
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 و AVI  تعيين سطح ولتاژ برای ورودی آنالوگ  0

  ACI سطح جريان برای ورودی 
 ولت و 10 بين صفر تا  AVIورودی = 0

   ميلی آمپر 20 بين صفر تا  ACIورودی 

  
 

04-00  

   AVI  معکوس نمودن عملکرد ورودی آنالوگ   0
  مثبت =0
  منفی= 1

05-04  

   AO پيکربندی خروجی آنالوگ  0
  . فرکانس خروجی درايو را نشان می دهد = 0

11-04  

 speed8 05-01  تا  speed1 سرعتهای ثابت   
 يا

05-08  
تعداد دفعات ری ست شدن خطای درايو بطور   0

  اتوماتيک 
02-07 

در صورت قطع و وصل , استارت مجدد درايو   غيرمجاز= 1
  –درايو برق ورودی 

  فعال و مجاز = 0
  غيرفعال و غير مجاز = 1

04-07  

 0= Rump  روش توقف موتور-  
   کاهش سرعت Ramp توقف به صورت = 0
  free Run توقف بطور آزادانه = 1
  

07-09  
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حفاظت درايو در برابر قطع يکی از فازهای   غيرفعال = 0

  ورودی درايو 
  غيرفعال = 0
   فعال –حفاظت انجام گردد = 1

09-08 

  جلوگيری از حرکت در جهت چپگرد   0
  . حرکت در هر دو جهت مجاز است= 0
  . فقط راستگرد مجاز است= 1

00-11  

 5   KHZ  فرکانس سوئيچينگ  igbt 11-01  
جلوگيری از ايجاد خطای اضافه ولتاژ بطور  غيرفعال = 0 

   dc اتوماتيک و با کنترل ولتاژ باس 
  غيرفعال = 0
  ل همواره فعا= 1
  . فقط در سرعتهای ثابت فعال شود= 2

13-11 

وضعيت وروديها و خروجيهای ديجيتال را نشان   
  . می دهد

05-12  

  قفل نمودن پارامترها   0
  . قفل نباشد= 0
  . همگی پارامترها قفل شود= 3

06-13  

  13-07  پسوورد برای قفل کردن پارامترها   00000
  13-08  بازگشت به تنظيمات کارخانه  00000
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 کدهای  خطا 
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