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 ساخته KW 1.5  تا KW 0.4 ساخت تکو در توانهای خيلی کم از S310درايو 
  .می شوند

 .  را نشان می دهد S310 مدار قدرت و فرمان درايو  , شکل زير
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 الهای  و موتور هم به ترمين  وصل می شوندL2  وL1 وروديهای فاز و نول به 
Uو  Vو  Wاگر نياز به مقاومت ترمز .  متصل می گردد Braking 

Resistor باشد هم به ترمينالهای  P1و  BRوصل خواهد شد  .  

  

  

 , Ain يک ورودی آنالوگ ,  S5  تا S1 اين درايو دارای پنج ورودی ديجيتال 
  .  می باشدFM  و يک خروجی آنالوگ RY1 يک خروجی رله ای 
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  ازگشت به تنظيمات کارخانهب
 می توانيد درايو را به تنظيمات کارخانه ری ست 12-06با استفاده از پارامتر 

  . فکتوری کنيد

بر اساس پارامترهای  ,  قرار دهيد درايو1150 را برروی 12-06اگر پارامتر 
بر اساس ,  تنظيم کارخانه می گردد و چنانچه بخواهيد درايو HZ  50استاندارد 

 1160 را برروی 12-06 تنظيم کارخانه گردد پارامتر HZ  60 مترهای پارا
 . قرار دهيد

 
  

ابتدا , پس از روشن شدن درايو ,   و تغيير آن 12-06برای دسترسی به پارامتر 
 . ظاهر می گردد 00-00عبارت , روی صفحه   را فشار دهيد  برDSP کليد 

 12-06پارامتر  , Reset ن و کليد  با استفاده از کليدهای جهت باال و جهت پايي
 .را بياوريد 
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 باز هم با استفاده . ظاهر می گردد 0000عبارت ,  را فشار دهيد DATAکليد 
 را تنظيم و کليد  1150 عدد Reset از کليدهای جهت باال و پايين و کليد 

DATA پس از فشار کليد .  را بزنيد DATA بر اساس ,  تمامی تنظيمات درايو
 هر بار که پارامتر ی را تغيير End عبارت . کارخانه تغيير خواهد کرد تنظيم 

 .  را می زنيد نمايش داده می شودdata می دهيد و کليد 

 



    مهندس محمديان09132211861تعميرات انواع اينورتر و درايو  

 

  

  

فرمان حرکت  ,از چه طريقی به درايو 
  بدهيم ؟

, بطور پيش فرض .   مرجع فرمان درايو را مشخص می کند 00-03پارامتر 
  و Run دارد و درايو از طريق کليد   قرار صفر برروی 00-03پارامتر 
stop فرمان حرکت و توقف می گيرد,  روی کی پد درايو .  

می توانيد از طريق وروديهای ,    تنظيم کنيد 1 را برروی  00-03اگر پارامتر 
  .  به درايو فرمان حرکت راستگرد يا چپگرد بدهيدS2   و  S1 ديجيتال  مثل  

  . ز طريق يک کليد صفر و يک می تواند باشد اCOM  به S1 اتصال ترمينال 

  
به درايو فرمان حرکت و توقف بدهيد , اگر بخواهيد از طريق ارتباط شبکه 

  .    قرار داده شود2 بايد برروی   00-03پارامتر 
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     سرعت درايو از چه طريقی کنترل 
  می گردد؟

 پارامتر بطور اين.  مرجع سرعت درايو را مشخص می کند 00-05پارامتر 
يعنی با استفاده از دو کليد جهت باال و .    قرار دارد صفرپيش فرض بر  روی   

 جهت پايين بر  روی کی پد می توانيد سرعت را تغيير دهيد و سپس کليد 
DATAرا فشار دهيد تا تغييرات وارد حافظه درايو گردد  .  

پارامتر , نظيم کنيد اگر بخواهيد سرعت را از طريق ولوم روی کی پد درايو ت
  .    قرار داده شود1 بايد برروی   05-00

  
  

 سرعت را کنترل کنيد Ain برای جاهايی که بخواهيد از طريق ورودی آنالوگ 
 بين صفر تا dc يک ولتاژ  .    تنظيم می شود2 برروی    00-05پارامتر 

  .  تغيير دهدHZ   50 می تواند سرعت را از صفر تا , ولت + 10
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سرعت را,  استفاده از يک ولوم پنج کيلواهمی هم می توانيد در اين حالتبا
 وصل گردد و دو سر ديگر بهAin سر وسط ولوم به ترمينال. تغيير دهيد
  .  متصل می شود10V+  وGND ترمينالهای

  

 تغيير داده می شود  پارامتر   RS48S اگر هم سرعت از طريق ارتباط سريال
  . رار می گيرد ق3 برروی05-00
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  پارامترهای پر کاربرد 
  

  .  را معرفی می نمايدS310 تعدادی از پارامترهای پرکاربرد درايو  , جدول زير

  پارامتر  توضيح  تنظيم کارخانه
 از بين الگوهای از پيش V/F انتخاب يک منحنی   1

  تعريف شده 
01-00  

  چپگرد  راستگرد يا , جهت چرخش موتور  راستگرد=0
  راستگرد = 0
  چپگرد=1

02-00  

0=keypad  مرجع فرمان درايو --  
  فرمان حرکت و توقف توسط کيپد = 0
  فرمان حرکت بوسيله وروديهای ديجيتال  =1
 RS485 فرمان از طريق ارتباط = 2

00-03  

0=Keypad مرجع سرعت درايو –  
تغيير سرعت بوسيله کليدهای جهت باال و جهت = 0

  ی پد درايو پايين روی ک
  روی  )ولوم(تغيير سرعت بوسيله پتانسيومتر  =1

  کی پد درايو 
 Ain تغيير سرعت بوسيله ورودی آنالوگ = 2

00-05 

50      HZ  07-00   حداکثر فرکانس خروجی درايو 
0   HZ  08-00   حداقل فرکانس خروجی درايو 
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  مدت زمان افزايش سرعت درايو    ثانيه 10 
 Acceleration 

00-09 

  مدت زمان کاهش سرعت درايو     ثانيه 10 
 Deceleration 

00-10 

 نحوه پيکربندی وروديهای ديجيتال برای بکارگيری   0
  روش دو سيمه يا سه سيمه 

00-11 

  

  

  .  برای انتخاب روش دو سيمه و سه سيمه است 00-11پارامتر 

روش دو , می کنيد از کليدهای صفر و يک استفاده , اگر برای استارت و توقف 
 و start شستی های فشاری  , سيمه مناسب است اما اگر برای استارت و توقف 

 stop روش سه سيمه را اننتخاب کنيد ,  را بکار می گيريد.  
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  قرار دارد   2wire يا دوسيمه  صفر بطور پيش فرض بر روی 00-11پارامتر 
 S2 رت در جهت راستگرد و ترمينال  به عنوان استاS1 ترمينال , در اين حالت 

  . برای استارت در جهت چپگرد است 

  
  

  

 به عنوان ورودی S1 ورودی ,    قرار دهيد 1 را برروی 00-11اگر پارامتر 
  .  هم برای راستگرد و چپگرد است S2 استارت و توقف است و ورودی 
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  و start از دو شستی با استفاده ,  قرار دهيد 2 را برروی 00-11اگر پارامتر 
stop يک .  درايو فرمان حرکت و توقف بدهيد به , زير می توانيد طبق شکل

 می تواند برای راستگرد و چپگرد بکار گرفته S3 کليد صفر و يک هم بر روی 
 . شود
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  . دنبال کنيد,پارامترهای پرکاربرد را در جدول زير ساير
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تنظيم 
  کارخانه

  پارامتر  توضيح

 2   HZ  فرکانس  Jog 00-12  
 jog 00-13 مدت زمان افزايش سرعت    ثانيه 0.5 
 jog 00-14 مدت زمان کاهش سرعت    ثانيه 0.5 

 S5 01-00 تا S1  پارامترهای مربوط به وروديهای ديجيتال   
 تا

01-04 
 که توسط speed8  تا speed1  سرعتهای ثابت   -

  . ل انتخاب استسه تا از وروديهای ديجيتال قاب
01-03  
  تا
08-03 

 0= 
Ramp 

  روش توقف موتور 
 Ramp توقف به صورت = 0
 free Run توقف به طور آزادانه = 1 

04-01  

 
 غيرفعال=1

استارت مجدد درايو در صورتی که برق ورودی 
قطع و وصل شود و فرمان حرکت هنوز , درايو 

  . وصل باشد 
  فعال = 0
  غيرفعال= 1
  

09-04 

 به سيم پيچ dc ترهای تزريق جريان پارام  
   در ابتدا و انتهای حرکت dc موتوربرای ترمز 

15-04  
  تا
17-04  
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  05-00  افزايش گشتاور درايو در فرکانسهای کم %   0%
  A(  07-06(جريان نامی موتور پالک موتور

   جلوگيری از چرخش موتوردر جهت چپگرد   0
  . چرخش در هر دو جهت و مجاز است = 0
  . فقط در جهت راستگرد بچرخد= 1

01-10 

5         
HZ 

  igbt 10-03  فرکانس سوئيچينگ 

 12-02  . سه تا از اخرين خطاهای درايو را نشان می دهد 
  بازگشت به تنظيمات کارخانه  00000

     هرتز50تنظيمات  =1150
   هرتز60تنظيمات  =1160

06-12  

  قفل کردن پارامترها   0
  .قفل نباشد= 0
  . ه پارامترها قفل نباشدهم=3

07-12  

  

  .  دارای پارامتر اتوتيون نيستE310  نيز همانند S310 درايو 
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  کدهای خطا 
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