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 مقدمه

 کيلو وات 0.37در محدوده بين  , ساخت شرکت دانفوس Danfoss VLT   2800درايو 
 . کاربرد دارد ...  و برای کاربردهای معمولی و پمپ و  کيلو وات توليد می گردد18.5تا 
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  مدار الکتريکی
يک خروجی ديجيتال  ,دو ورودی انالوگ  ,  ورودی ديجيتال5اين درايو دارای 

  . و يک پورت سريال می باشديک خروجی آنالوگ  ,يک خروجی رله ای ,ترانزيستوری 

  . نشان داده شده است, در شکل زير , مدار قدرت اين درايو 

  

  

 برای اتصال مقاومت 82 و 81 و ترمينالهای dc  مربوط به باس 88- و 89+ترمينالهای 
  .می باشد) Braking  Resistor(ترمز 
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  . نشان داده شده است,  مدار کنترلی اين درايو نيز در شکل زير 
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  .وروديهای ديجيتال هستند , 33 و29 و 27 و 19 و 18ترمينالهای 

,  ورودی آنالوگ جريان 60ولت و ترمينال   )0-10( ورودی آنالوگ ولتاژ53 ترمينال 
)0-20mA (می باشد.  

 آنالوگ  نيز خروجی   42 و ترمينال   ترانزيستوری ديجيتال   خروجی    46    ترمينال
)0-20mA (می باشد.  

  . نيز مربوط به خروجی رله ای است   03 و 02 و 01 ترمينالهای 
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  . ترتيب قرار گيری ترمينالهای کنترلی را به تصوير می کشد,  شکل زير 

  

  

 . بکار گرفته شود, عنوان ورودی قطار پالس  همچنين می تواند به 33ترمينال ورودی 
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  کنترل پانل
 شش رقمی و شش عدد کليد LED  کی پد موجود بر روی اين درايو دارای يک نمايشگر 

 .می باشد

 

 

 استفاده کنيد اما برای  Quick  Menu بايد از کليد ,  برای دسترسی به منوی سريع 
 را به همراه کليد جهت باال  Quick  Menu ليد دسترسی به همه پارامترها بايد ک

 .همزمان فشار دهيد

پارامترها  عمل می کند و برای ورود به Enter همانند کليد CHANGE  DATA  کليد 
 .بکار می رود , نمودن تغييرات save و برای 
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يينپاجهتو   وقتی وارد ليست پارامترها می شويد با استفاده از کليدهای جهت باال

با استفاده از, حرکت کنيد و پس از انتخاب يک پارامتر ,می توانيد بين پارامترها
  .مقدار داخلی پارامتر را تغيير دهيد, اين دو کليد

به) Hand(به شما امکان می دهد که در حالت دستی,  نيز stop  وstart کليدهای
 می توانيد فالت درايو را stop  کليدفرمان حرکت و توقف بدهيد و با استفاده از ,درايو

. ری ست نماييد
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  بازگشت به تنظيمات کارخانه 
  .ابتدا برق ورودی درايو را قطع کنيد  ,برای اين منظور 

 را بطور همزمان با Quick  Menu   و   و   CHANGE DATA  کليدهای 
  .هم فشار دهيد و برق ورودی درايو را وصل کنيد

پارامترهای , در اين صورت . دست خود را از روی کليدها برداريد, ز يکی دو ثانيه  پس ا
 . تغيير خواهد کرد, به مقادير کارخانه ای , درايو 
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  پارامترهای نمايش
, برروی نمايشگر, مقدار فرکانس خروجی  وقتی درايو در حالت کارکرد معمولی قرار دارد

  .ديده می شود

مثال بجای . می توانيد نوع نمايش را عوض کنيد  و   کليدهای با استفاده از
 dc ولتاژ باس , ولتاژ خروجی درايو , می توانيد جريان خروجی درايو , فرکانس خروجی 

 . ا توان خروجی درايو را مشاهده کنيدي
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 تغيير  پارامترها
وارد منوی , دهيد را همزمان با هم فشار   و Quick  Menu وقتی کليدهای 

  .پارامترها می شويد

مقدار آن را , شماره پارامتر و سه رقم سمت راست ,   سه رقم سمت چپ روی نمايشگر
  . نشان می دهد

        و  با استفاده از کليدهای ,  چشمک می زند, وقتی سه رقم سمت چپ 
  .حرکت کنيد , می توانيد بين پارامترها

 کليد ,  است را تغيير دهيد برروی يک پارامتر خاص برای اينکه سه رقم سمت ر
CHANGE DATAچشمک , سه رقم سمت راست , در اين صورت . فشار دهيد   را    

 کليد ,  شدن تغييرات save و می توانيد مقدار آن را تغيير دهيد و دوباره برای  می زند
CHANGE DATAرا بزنيد  .  

نشان , سه نقطه, ز سه رقم باشد در سمت راست آنها پارامترهايی که مقادير داخلی آن بيش ا
. نشان داده می شود,  مقدار داخلی آنها CHAGE DATAداده می شودکه با زدن کليد 

 تا از مهمترين 12 به تنهايی فقط امکان دسترسی به Quick Menu استفاده از کليد 
 . پارامترهای درايو را به شما خواهد داد
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   جع سرعتمرجع فرمان و مر

و فرمان   قرار داردAuto  و در حالت Remote درايو در حالت , در حالت پيش فرض 
        دريافت , ديجيتال  حرکت و توقف از طريق ارتباط سريال و يا از طريق وروديهای

. تغيير داده می شود, ا ارتباط سريال يسرعت نيز توسط ورودی های آنالوگ و . می گردد
,  قرار دارد و فرمانها و سرعت Remote=0 حالت پيش فرض برروی  در 002پارامتر

  .افت می گردديدر, از طريق وروديهای ديجيتال و آنالوگ يا ارتباط سريال 

  

فرمان حرکت و توقف و تغيير ,  قرار دهيد  Local=1  را برروی 002 اگر پارامتر
  وstop  و start يدهای کل. (می توانيد بدست بگيريد , سرعت را از روی کنترل پانل 

  )   و

  

  و  Hand  نيز وجود دارد که به شما امکان می دهد دو حالت 020همچنين پارامتر 
Auto فعال نماييد ,  را از روی کنترل پانل.  
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و امکان استفاده از   Disable=020 غير فعال است,  در حالت پيش فرض 020 پارامتر 
 . نيستAuto-Hand حالت 

 CHANGE دهيد می توانيد توسط کليد  قرار Enable=1  را برروی 020امتر  اگر پار

DATA حالت  Auto درايو را به حالت   را انتخاب کنيد و توسط کليد Hand 
 .تغيير دهيد

  .کند تعيين   راLocal  نوع عملکرد می تواند 013 پارامتر 

  

  نوع کنترل 013 و در پارامتر  را انتخاب کنيدLocal  حالت 002 ابتدا بايد در پارامتر 
Localرا تعيين نماييد . 

 )open Loop(روش کنترل حلقه باز  قرار داده شود 013=1  پارامتربطور مثال اگر
  . تنظيم می گرددLocalبدون جبران لغزش موتور برای حالت 

  .  را فعال يا غير فعال نماييد stop  می توانيد کليد 014 با استفاده از پارامتر 

  

  . قابليت غير فعال شدن را دارد017 نيز توسط پارامتر Reset همچنين کليد 



 گروه مهندسی اتوماسيون تسال  توان    09132211861       تعميرات انواع اينورتر و درايو            

 saeeddrive.blogsky.com    abbrepair1.blogfa.com   راهنمای فارسی مدلهای مختلف اينورتر و درايو  

  

  در صورتی که از پنل 016 با استفاده از پارامتر Local  جهت چرخش موتور در حالت 
LCPاستفاده شود قابل کنترل است,   برروی درايو.  

  . ا محدود نماييد  می توانيد جهت چرخش موتور ر200 همچنين با استفاده از پارامتر 

  

 .  در حالت پيش فرض برروی صفر قرار دارد و فقط راستگرد می چرخد200پارامتر 
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  مد کنترلی درايو 

در پارامتر ,  بودن درايو  Closed loop  يا open Loop نوع کاربرد درايو از لحاظ 
  . تنظيم می گردد100

  

 قرار  open Loop ل در حالت و کنتر  است100=0پارامتر ,  در حالت پيش فرض 
  .دارد 

 انکودر نصب گردد می توان درايو را برای کنترل به روش ,  اگر برروی موتور 
closed Loop خواهد بود 100=1در اين حالت پارامتر .  تنظيم نمود .  

در ,  استفاده می کنيد و يک سيگنال فيدبک از پروسه کنترلی PID  اگر از کنترل به روش 
  .   فعال گردد PIDتا  تنظيم نماييد 3 را بر روی 100داريد می توانيد پارامتر اختيار 

  

 در حالت پيش فرض 101پارامتر .  را تعيين می کند V/F  نوع منحنی 101 پارامتر 
برای کاربردهای پمپ و . قرار دارد ) CT( با گشتاور ثابت  v/f  يعنی منحنی 1برروی 

  . استفاده نماييد  )VT (غير فن بهتر است از حالت گشتاور مت
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        135 را در پارامتر v/f  قرار داشته باشد شيب منحنی 1 برروی 101اگر پارامتر 
  . می توانيد تعيين نماييد

مقدار دهی ,  را به دلخواه  v/f  تنظيم کنيد می توانيد منحنی 8 را برروی 101اگر پارامتر 
 قابل کاربرد  v/f مقدار دهی منحنی  برای 427 تا 423در اين حالت پارامترهای . نماييد 
 . است
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 گروه مهندسی اتوماسيون تسال  توان    09132211861       تعميرات انواع اينورتر و درايو            

 saeeddrive.blogsky.com    abbrepair1.blogfa.com   راهنمای فارسی مدلهای مختلف اينورتر و درايو  

  
  

   پارامترهای موتور و اتوتيون

  . را معرفی می نمايدجدول زير پارامترهای موتور و اتوتيون 

  پارامتر  توضيح  تنظيم گردد
  KW(   102(توان نامی موتور  پالک موتور
  V(  103(ولتاژ نامی موتور   پالک موتور

  HZ(  104(فرکانس نامی موتور    موتور پالک
  A(  105(جريان نامی موتور  پالک موتور
  RPM(  106(سرعت موتور در بار نامی  پالک موتور

  107   اتوتيون نمودن درايو  2
      
 

 تا 102پارامترهای خوانده و در ,ابتدا پارامترهای موتور را از روی پالک موتور 
 و در همان حالت که در  قرار دهيد2را مساوی  107سپس پارامتر . وارد نماييد106

 و 107پارامتر  ,برروی نمايشگر .  را فشار دهيد  start  کليد  قرار داريد 107پارامتر 
دوباره مقدار پارامتر , پس از اتمام کار .  را نشان  می دهد که حرکت می کنند چند نقطه 

 . انجام شده است, تيون اتو.  را فشار دهيد  stop کليد . صفر می شود  , 107
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  روش استارت شدن موتور 
.  مربوط به روش استارت شدن موتور است130 و 133 و 121 و 119 پارامترهای 

گشتاور راه اندازی را تا , امکان می دهد که برای مدتی محدود ,  به درايو 119پارامتر 
  .افزايش دهد% 180

  .ل تنظيم استقاب,  ثانيه 0.5 بين صفر تا 119 پارامتر 

  . نيز مدت زمان تاخير در استارت شدن موتور را تعيين می کند120 پارامتر 

  . روش استارت شدن موتور را مشخص خواهد نمود121 پارامتر 

  

  

  

  .  آزاد است ,که محور موتور   قرار دارد2 اين پارامتر در حالت پيش فرض برروی 

 قفل گردد می توانيد dc توسط جريان , کت ل از حربق,  اگر نياز باشد که محور موتور 
 . را انتخاب کنيد ) dc) dc  Brake و يا ترمز  dc  hold روشهای 
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 . وارد نماييد130 فرکانس شروع به کار موتور را در پارامتر 

از ,  و برای جبران لغزش موتور 134از پارامتر ,  برای افزايش دادن گشتاور موتور 
  . استفاده می شود136پارامتر 

,  هم می توانيد گشتاور راه اندازی موتور را با افزودن ولتاژ موتور 133 با پارامتر 
 . افزايش دهيد

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 گروه مهندسی اتوماسيون تسال  توان    09132211861       تعميرات انواع اينورتر و درايو            

 saeeddrive.blogsky.com    abbrepair1.blogfa.com   راهنمای فارسی مدلهای مختلف اينورتر و درايو  

  روش توقف موتور
  است ولی اگر  Rampفقط به روش ,  لت معمولی در حا, توقف موتور در اين درايو 

 در بايد   استفاده شود يکی از وروديها  coast to stopنياز باشد که از روش 
  .    تنظيم گردد    coasting stopبر روی حالت    307 تا 303پارامترهای 

 ,ور  توقف موت نوع  به نزديک صفر رسيدکاهش پيدا کرد و , پس از اينکه سرعت موتور
  .  تعيين می شود122توسط پارامتر 

پس , در اين حالت محور موتور . رروی صفر قرار داردباين پارامتر در حالت پيش فرض 
  .آزاد می گردد, از ايستادن 

  

قفل  , dc  محور موتور توسط يک جريان   قرار دهيد1 را برروی 122 اگر پارامتر 
  .خواهد شد

خص کنيد که به محض رسيدن فرکانس موتور به اين  فرکانسی را مش123 در پارامتر 
  .گرددميفعال   ,  dcو قفل  122پارامتر , فرکانس 

 dc و برای  132 و 127و 126  شامل پارامترهای dc  پارامترهای مربوط به ترمز 
hold می باشد 137 نيز پارامتر  .  

ل جريان موتور برای حداق, در اين پارامتر  . مربوط به ترمز مکانيکی است140پارامتر 
  . باز شدن يا بسته شدن ترمز مکانيکی را تعيين نماييد

 نيز فرکانس موتور برای باز شدن و بسته شدن ترمز 139 و 138 پارامتر همچنين
 . مکانيکی را مشخص می کند
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  منحنی شتاب 
  . تنظيم می شود206نوع منحنی شتاب توسط پارامتر 

  

  

  

  نيز مدت زمان کاهش 208و پارامترهای   افزايش سرعت   مدت زمان207 پارامترهای 
  .را مشخص می کند سرعت 
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 فرکانس .  وارد می شود211 در پارامتر  jog  مدت زمان کاهش سرعت برای ورودی 
jog  وارد کنيد213 را در پارامتر  .  

  

  . تنظيم گردد212مدت زمان کاهش سرعت برای توقف اضطراری نيز در پارامتر 
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 می توانيد تنظيم 218 تا 215 سرعتهای ثابت مورد استفاده برای درايو را در پارامترهای 
  . کنيد
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  پارامترهای حفاظتی

  . تعدادی از پارامترهای حفاظتی درايو را معرفی می نمايد, جدول زير 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
   محدود نمودن جريان خروجی درايو   160%

  )105(نسبت به جريان نامی موتور جريان 
221  

0         A 223   اعالم هشدار در مورد کم بودن جريان خروجی  
Imax  224   اعالم هشدار در مورد زياد بودن جريان خروجی  

  کنترل عملکرد فن خنک کننده درايو   0
  اتوماتيک=0

143  

  حفاظت موتور در برابر اضافه بار حرارتی   0
  بدون حفاظت=0

128  

  و جهت چرخش موتورمحدوده فرکانس خروجی درايو   0
   و راستگرد  هرتز132از صفر تا =0

200  

0         HZ  201   حداقل فرکانس خروجی درايو  
132        HZ 202  درايو ممکن برای  حداکثر فرکانس خروجی  

 Reference  محدوده تغيير فرکانس مرجع 0
  بين حداقل و حداکثر = 0
  اکثر مثبت و حداکثر منفی بين حد= 1

203  

0 Hz  حداقل فرکانس مرجعReference 204  
50  Hz  حداکثر فرکانس مرجعReference 205  

  405  تعداد ری ست نمودن فالت بطور اتوماتيک  0
5 sec ری ست شدن فالت بطور   تا  , مدت زمان بين وقوع فالت

  اتوماتيک 
406  

4500   HZ سوئيچينگ( فرکانس کرير  igbt(  411  
   فعال يا غير فعال نمودن مقاومت ترمز  0

  .مقاومت ترمز فعال است=0
400 
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  وروديهای ديجيتال 
  . تعدادی از پارامترهای مرتبط با وروديهای ديجيتال را معرفی می کند, جدول زير 

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
7=start  302  18 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  

9=Reverse  303  19 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  
3=Reset &  coasting  304  27 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  

13=jog speed  305  29 تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  
  307  33تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال   0=بدون کاربرد

      
  

از ورودی . برنامه ريزی نمود, وان به عنوان ورودی قطار پالس  را می ت33ترمينال 
  . استفاده نمود, قطار پالس می توان برای تعيين سرعت يا برای اتصال يک شفقت انکودر 
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  وروديهای آنالوگ

 برای ورودی آنالوگ 60 برای ورودی آنالوگ ولتاژو ترمينال ورودی 53ترمينال ورودی 
  .  شودجريان بکار گرفته می

  پارامتر  توضيح  پيش فرض
  مرجع سرعت  =1

Reference 
  53تعيين نوع کاربرد ورودی آنالوگ ترمينال 

  

308  

 0      V  309  53 حداقل ولتاژآنالوگ ورودی  
 10     v 310  53آنالوگ ورودی ژ حداکثر ولتا  

  60تعيين نوع کاربرد ورودی آنالوگ ترمينال   2=فيدبک

  

314  

4        mA  315  60 حداقل جريان آنالوگ ورودی ترمينال  
20         mA  316  60 حداکثر جريان انالوگ ورودی ترمينال  

 Reference  محدوده تغيير فرکانس مرجع 0
  بين حداقل و حداکثر = 0
  بين حداکثر مثبت و حداکثر منفی = 1

203  

0 Hz   حداقل  فرکانس  مرجعReference 204  
50  Hz رکانس  مرجع  حداکثر فReference 205  
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  خروجی آنالوگ 
 به چه 42 می توانيد تعيين کنيد که خروجی آنالوگ ترمينال 319با استفاده از پارامتر 

 7اين پارامتر برروی . بکار گرفته شود و چه متغيری را به نمايش می گذارد,منظوری 
          ميلی آمپر به نمايش20تنظيم شده و جريان خروجی درايو را در محدوده صفر تا 

  . می گذارد
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  خروجيهای ديجيتال 
  . تعيين می گردد323توسط پارامتر,  عملکرد رله خروجی موجود برروی درايو 
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 قرار داردکه برای اعالم آمادگی درايو 1بطور پيش فرض برروی ,  اين پارامتر 
)Ready (وعدم وجود فالت بکار می رود.  
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 نيز مربوط به خروجی ديجيتال است که به صورت پالس خروجی يا به 46 ترمينال 
  .صورت غير پالسی قابليت بکارگيری دارد

  .  تنظيم نماييد342و   341عملکرد اين خروجی را می توانيد توسط پارامترهای 
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  1مثال 
  .  استفاده می شود برای کنترل يک پمپ آبرسانیVLT2800 در اين مثال از درايو 

 ثانيه در نظر گرفته 5, چهار ثانيه و مدت زمان کاهش سرعت, مدت زمان افزايش سرعت 
  .شود

  . نياز نيست ,  اتوتيون 

  .موتور فقط راستگرد می چرخد

  . بکار می رود,  برای کنترل سرعت موتور پمپ53 ورودی آنالوگ ترمينال 

 .اهم باشدامکان فرمان از طريق وروديهای ديجيتال فر

  

  .برنامه ريزی نماييد,  ابتدا درايو را بر اساس تنظيمات کارخانه 
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  پارامتر  توضيح   تنظيم گردد
0=Remote  عملکرد درايو به صورت  Remote  يا  Local 002  

0=Open  
Loop  

  يا  open  Loop  نوع کاربرد درايو به صورت 
closed  Loop 

100  

  تاور  و نوع گشv/f نوع منحنی   3
  گشتاور متغير متوسط= 3

101  

  KW(  102(توان نامی موتور  پالک موتور 
  V(  103(ولتاژنامی موتور  پالک موتور
  HZ(  104(فرکانس نامی موتور  پالک موتور
  A(  105(جريان نامی موتور  پالک موتور
 RPM(  106(سرعت موتور در بار نامی   پالک موتور

  راستگرد  –محدود نمودن چپگرد   0
   هرتز132فقط راستگرد و تا فرکانس  =0

200 

60  Hz  202  حداکثر فرکانس خروجی محدود نمودن  
50  Hz  حداکثر فرکانسReference و معادل حداکثر آنالوگ 

  ورودی
205 

 Rampنوع منحنی شتاب  0
 Linearمنحنی خطی =0

206  

4   sec   مدت زمان افزايش سرعت  Acceleration1 207 
5   sec ت زمان کاهش سرعت  مدDeceleration1 208 
 221   محدود نمودن جريان خروجی درايو  120%

  18تعيين عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  7
  استارت نمودن موتور=7

302  

  303  19غيرفعال نمودن عملکرد ورودی ديجيتال   غيرفعال=0
1=Reset  27 تنظيم عملکرد ورودی ديجيتال ترمينال  

  تری ست فال =1
304  

  53تعيين عملکرد ورودی آنالوگ ترمينال  1
  برای تنظيم سرعت درايو  Referenceمرجع  =1

308  

0        v  309  53 حداقل ولتاژآنالوگ ورودی به ترمينال  
10        v  310  53 حداکثر ولتاژ آنالوگ ورودی به ترمينال  

  314  60رمينالبرای ورودی آنالوگ ت غيرفعال نمودن عملکرد غيرفعال=0
  تعيين عملکرد رله خروجی درايو   1

1=Ready 
323  

 405   تعدادری ست اتوماتيک فالت  1
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حرکت دهيد يا,  روی درايو stop  وstart چنانچه قصد داريد پمپ را توسط کليدهای
.  قرار گيردLocal تنظيم کنيد تا در حالت1 را برروی002متوقف نماييد ابتدا پارامتر

.  باشد100 براساس پارامترLocal  تنظيم کنيد تا حالت3 را برروی013پارامترسپس
اگر.  را بکار بگيريدAuto و Hand  حالت های020می توانيد با استفاده از پارامتر

 می توانيدCHANGE  DATA  تنظيم کنيد با استفاده از کليدد1 را برروی020پارامتر
  .  تغيير دهيدHAND درايو را به حالت(+)توسط کليد وAuto درايو را به حالت
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